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in dit nummer van Kompas leest u:
- de opwekking van de jongeman in Naïn en wij
- beste varenden
- die mijns harten vrede zijt (gedicht)
- jaarlijkse bijdrage
- Guido Gezelle
- spreuken en gezegden van Guido Gezelle
- kerkdiensten Mannheim
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de opwekking van de jongeman in Naïn en
wij
'Jongeman, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten.'
Lucas 7: 14b en 15a.
Bij alle of bijna alle lezers zal de geschiedenis van de opwekking van de jongeman in Naïn wel bekend zijn. Een geweldig wonder, tot grote blijdschap van
zijn moeder, tot eer van God en tot bevestiging dat Jezus werkelijk de Christus
is, de Zoon van God (Johannes 20:31).
Maar dan blijft de vraag over: wat hebben wij aan de geschiedenis van dit wonder? Onze gestorven familieleden en vrienden krijgen wij toch niet op die manier terug? Inderdaad. Maar deze opwekking heeft ons toch veel te zeggen, op
zijn minst de volgende drie dingen:
- het is een voorteken van de opwekking van de doden bij Jezus’ wederkomst. Deze jongeman kwam terug in een vergankelijk lichaam; hij is later opnieuw gestorven. Maar Gods kinderen zullen in heerlijkheid opgewekt worden,
met een gaaf lichaam dat eeuwig gezond blijft. Dat neemt pijn en lijden in dit
leven niet weg, maar mag toch een goed vooruitzicht zijn voor al degenen die
aan Christus toebehoren.
- als Jezus zelfs een dode tot leven kan brengen, zou Hij u dan niet kunnen
helpen in uw moeilijkheden, en jou met de problemen waarmee jij zit? Ga
tot Hem, die met ontferming bewogen is, zoals we dat nadrukkelijk over de
Heere Jezus lezen in vers 13.
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Hoe zal Hij, die alle macht heeft, ons dan helpen? Zal Hij schippers die het
economisch heel moeilijk hebben, op hun gebed onmiddellijk betere financiële
omstandigheden bezorgen?
En zal Hij zeelieden die vanwege de coronacrisis langer dan anders vastzitten
op een schip, of juist in een haven, op het gebed meteen zo leiden dat ze gauw
met verlof naar huis kunnen?
Dat is zeker voor Hem mogelijk, zulke dingen gebeuren dan ook – soms, maar
inderdaad lang niet altijd. Is het dan tevergeefs om alles aan Hem voor te leggen en hulp van Hem te verwachten? Dat is gelukkig nooit tevergeefs! Ook als
de omstandigheden niet meteen veranderen, dan wil Hij toch verder helpen en
ondersteuning geven en Zijn nabijheid op z’n tijd sterk doen ervaren bij al degenen die het van Hem verwachten.
- Hij die lichamelijk doden tot leven kan wekken, wekt ook op uit de geestelijke dood. En van nature zijn we dat door de zonde allemaal. Zijn we bang
dat we nog steeds geestelijk dood zijn? Ga ook met die vraag in het gebed
naar Hem toe.
Als wij dan logisch redeneren, zeggen we misschien: maar dan moet ik toch
eerst geestelijk leven om goed te kunnen bidden? Laat alle redeneringen maar
een keer achter u, en roep Hem in de nood maar aan! Want wat zegt de Heere in Psalm 81? In de bewoordingen van vers 12 in de oude berijming: 'Al wat
u ontbreekt' (en in geestelijk opzicht ontbreekt het ons van nature aan alles)
'schenk Ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig'!
En als het geestelijke leven ingezonken is, dan kan en wil Christus door de Heilige Geest ons weer doen opleven door diezelfde almachtige kracht waarmee
Hij doden opwekt; en dat ieder keer weer opnieuw!
									
												 W.W. Nijdam
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beste varenden
Schippers zeggen: 'We mogen zeker niet klagen'.
Wat is de toekomst dit jaar, volgend jaar? Hoe zal het er over een paar jaar
uitzien? Over tien jaar ... Zijn we er dan nog? Wat gebeurt er in deze 21e eeuw
allemaal nog? Wat weten wij mensen van de toekomst? Dan moeten wij de
Bijbel open doen! De Heere regeert. Hij kan het niet verkeerd doen. De psalmdichter zingt:
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.
Gelukkig de schipper die dicht bij de Heere leeft. En die het van Hem verwacht.
Dan gaat het. De binnenvaart kan nog transport van de weg overnemen. Veel
kan over water, allereerst via de grote vaarwegen. U kunt als schippers een
goed alternatief bieden voor vervoer met vrachtwagens! U vervoert veel grotere volumes. En ... De CO2 uitstoot gaat naar beneden. Er ontstaan een stuk
minder files. Dat is pure winst. De binnenvaart heeft toekomst, als de Heere
het geeft. Zijn we schipper naast God? Hebben we Hem echt nodig?
Medio september heeft de overheid bekend gemaakt dat de anderhalve meter
maatregel in verband met corona niet langer nodig is.
De ministers Rutte en De Jonge konden nog niet zeggen wanneer we aan het
einde van de coronacrisis zijn. Enkele restricties blijven nog; dat is maar beter
ook. Laten we voorzichtig zijn in de richting van kwetsbare mensen.
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We denken ook aan de zwaar belaste zorg, onze verpleegkundigen en specialisten. Heel veel operaties enzovoort moeten nog ingehaald worden. Denk daar
niet gering over.
In de dorpen en steden mogen de erediensten weer gehouden worden. De
Heere komt nog met Zijn Woord - de prediking van vrije genade. Is het u al
een wonder?
We hebben er de laatste tijd toch wel iets van gevoeld, dat het niet vanzelfsprekend is. Dat de mogelijkheden zomaar plotseling beperkt kunnen worden.
Er is zelfs een periode geweest, dat in de kerk maar drie, vier mensen zaten:
de broeders die dienst moesten doen en een technicus. Dat was heel bizar.
Maar de Heere heeft de dienst van Zijn Woord en de geregelde prediking van
het evangelie tot op heden niet van ons afgenomen. Daarmee heeft de Heere
God ons zeker iets te zeggen.
Nu het allemaal weer beter lijkt te gaan en we ernaar uitzien dat het allemaal
weer wordt zoals voorheen, kruipen we gewoon weer in de jas waarin we al
waren.
In het nieuwe jaar trekt de oude Adam de oude broek weer aan. We nemen
de draad weer op. Maar de Heere Jezus Christus zegt: 'Bekeert u en gelooft
het evangelie!' Hij wil nog zondaren wakker roepen! Uit de dood tot het leven:
'Wendt u naar Mij toe en wordt behouden!'
Zowel in Duisburg als in Mannheim heb ik de afgelopen weken gepreekt. De
Heere gaf goede en gezegende diensten. We hadden intensieve, geestelijke gesprekken. Daar was ik echt blij mee. Dat is niet vanzelfsprekend.
De zondag is de opstandingsdag van de Heere Jezus Christus - de eerste dag
van de week. Dat is het fundament. Dat is het uitgangspunt, de rust ook in het
zoeken van ons hart. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft en Hij leeft met
Zijn kerk mee. Dat we daarin rust vinden, houvast, troost en blijdschap.
Christus heeft de dood overwonnen, opdat Hij ons het grote heil kan deelachtig
maken. Door Zijn opstanding worden wij opgewekt tot een nieuw leven.
We leven mee met hen die een moeilijke weg gaan. Die zijn er zeker.
Berend Jan en Rika de Graaf (ze hebben gevaren op Cotrans 8) hebben grote zorgen. Rika is heel ernstig ziek! Misschien is toch nog een heel ingrijpende
operatie mogelijk. Wilt u en jij bidden voor hen en voor hun kinderen?
Bij de Heere zijn uitkomsten.
Onze jongens en meisjes gaan al weer volop naar school. We hebben tamelijk
goede scholen. Daar mogen we in ons land dankbaar voor zijn. Laat het onderwijs in overeenstemming zijn met het Woord van God.
We mogen bidden voor onze opgroeiende jongens en meisjes. Dat ze sterk
staan tegenover allerlei wereldse verzoekingen en verleidingen, ook wanneer
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zoveel meningen op hen afkomen, stromingen die hen aan het twijfelen kunnen brengen.
Alleen de Heere kan geven dat ze gefundeerd zijn, doordat zij persoonlijk Hem
mogen liefhebben, vrezen en dienen. De dichter bidt: 'Vernieuw in hen een
vaste geest, en leer hen aan Uw dienst oprecht verbonden blijven'.
Broeders en zusters, omringen we de kinderen en kleinkinderen nog met onze
gebeden?
De catechisaties beginnen weer. Laten we er gebruik van maken - trouw gaan.
Er zijn veel mogelijkheden om de Bijbel goed open te doen. Er valt nog zoveel
te leren. De dichter zingt:
Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald;
dan zal ik dien ten einde toe bewaren;
geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald;
dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;
dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt;
dan zal zich 't hart met mijne daden paren.
Laten we als ouders en kinderen de Heere vrezen/zoeken. Als ouderen en jongeren samen Hem vrezen/liefhebben/dienen.
Vanavond gaan we werken aan de voorbereidingen voor de kerstpakketten.
Zeevarenden die op 23 of 24 december in de haven zijn (en weer zee op gaan)
ontvangen een kerstpakket met de kerstboodschap. Een boekje met overdenkingen van het wonder van Kerst. En de rijke betekenis. En een Johannes
evangelie in hun eigen taal. En inderdaad een prachtig kerstpakket. Een jaar
later weten de zeelieden het nog, Filipino’s, Oekraïners etc.
Het Havenbedrijf aan de Moerdijk schenkt ieder jaar een donatie. En ook enkele kerken.
Onze schippersouderling Hans Romijn is 70 geworden. Onze hartelijke felicitaties. Hans vaart nog heel regelmatig. We hopen en bidden dat de Heere hem
nog vele jaren spaart en allen die hem lief zijn.
Ook de organist te Mannheim, Wolfgang Schostak hoopt 70 te worden, en wel
op 5 november. Hij maakt het goed. Zijn adres geef ik een keer door:
Wolfgang Schostak
Weidstr. 41A
D-67227 Frankenthal
Duitsland
Schrik niet. Mijn vrouw en ik hebben een huis kunnen kopen in Driebergen. We
zijn er heel blij mee. En dankbaar. Een huis in Driebergen, dat krijg je zomaar
niet. In de derde of de vierde week van november hopen we te verhuizen. Het
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werk onder de varenden, schippers en zeelieden hoop ik toch te blijven doen
tot 1 oktober 2022 Deo volente. Ons nieuwe adres wordt:
familie H. van der Ham
Traay 246 B
3971 GX Driebergen-Rijsenburg.
Mobiele nr.: 06-53596380.
Het is goed als u een seintje geeft als u midden in het land bent, of in de buurt
van Vreeswijk, Nieuwegein, Dordrecht of Rotterdam. Graag kom ik aan boord!
In ieder geval goede vaart toegewenst.
Wees Heer’ mijn scheepsloods overal
waar ik ooit ook varen zal
geef mij bijtijds een goede ree
uit stormgetij der levenszee
en geef dat in de jongste dag
mijn ziel geen schipbreuk lijden mag.
H. van der Ham
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Die mijns harten vrede zijt
Die mijns harten vrede zijt.
En de enig ware ruste,
Reine bron van klare lusten,
Zuiv're zon van zaligheid
Laat mij willen en niet willen,
Wat Gij wilt en niet en wilt,
Blijde gaande door het stille
Leven in uw vreê verstild.
Buiten U is niets dan strijd,
Niets dan moeiten, niets dan zorgen
Laat mij, in Uw rust geborgen,
Slapen gaan in eeuwigheid.
Jacqueline van der Waals
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jaarlijkse bijdrage
Naarden, september 2021
Aan: alle schippers, zeevarenden, hun families, lezers van 'Kompas'.
Van: penningmeester deputaten varenden.
Onze generale synode gaf in 2019 aan het deputaatschap de volgende opdracht:
Door te gaan met te onderzoeken op welke manier er intensiever interkerkelijk
kan worden samengewerkt en daarbij te onderzoeken hoe het missionaire werk
onder de zeevarenden doorgang kan hebben na de emeritering van Ds. H. van
der Ham. Hierbij mogen wij plaatselijke kerken/kerkenraden en vrijwilligers aldaar betrekken. Daarnaast mogen wij ons om advies en mogelijk projectmatige
financiële ondersteuning wenden tot de deputaatschappen zending, evangelisatie en diaconaat.
Begin 2020 hebben wij deze zaak binnen het deputaatschap opgepakt. We
hebben een plan van aanpak geschreven en alle activiteiten in de tijd uitgezet.
Door COVID-19 heeft dit echter een half jaar vertraging opgelopen. De planning was eind 2020 e.e.a. weer op te pakken. Maar wederom gooide COVID-19
roet in het eten. Door allerlei oorzaken kunnen wij pas vanaf heden een vervolg
aan onze opdrachten geven.
Allereerst moeten wij de planning aanpassen. Ook moeten wij nadenken over
onze ambitie. Wat is haalbaar?
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In D.V. 2022 vergadert de generale synode nog 2 keer. Het ligt in onze planning om zo mogelijk tussentijds aan de generale synode onze voornemens te
rapporteren om eventueel goedkeuring te krijgen.
De eigen bijdrage van de varenden (en van anderen die dit werk een warm
hart toe dragen) blijft van groot belang.
Helaas liep deze bijdrage al enkele jaren terug. In 2015 bedroeg die bijdrage:
Euro 2.775. In 2016: Euro 1.650. In 2017: Euro 665. In 2018 was er gelukkig
een kleine stijging: Euro 810. Voor 2019 bedroeg de bijdrage Euro 895. Voor
2020: Euro: 920. Maar dat is nog steeds 3 x zo weinig als in 2015.
Daarom doe ik wederom een beroep op u allen voor een jaarlijkse bijdrage.
Draagt u ook bij?
IBAN:
T.n.v.:
O.v.v.:

NL52 INGB 0000 5353 00
Landelijk Kerkelijke Bureau CGK te Veenendaal
Bijdrage aan deputaatschap varenden.

Hartelijke groet,
Jaap Mauritz
Cort van der Lindenlaan 11
1412 BW NAARDEN
Tel.nr. +316 524 96 126
email: jaap.mauritz@gmail.com
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Guido Gezelle
Guido Gezelle was ongetwijfeld een heel merkwaardig figuur - een begaafde
Vlaamse dichter (1830-1899). Guido werd 1 mei 1830 in Brugge geboren als
oudste kind van de Vlaamse hovenier Pieter-Jan Gezelle en zijn vrouw Monica
Devriese.
Pieter-Jan was een blijmoedig man met grote liefde voor de natuur. Monica was
heel godsdienstig, een stille boerendochter. Guido zelf was emotioneel bewogen. Hij kende wisselende stemmingen. Hij was een gevoelige man, gevoelig
voor natuurschoon en emotie. Guido had taal- en vormgevoel; een geboren
dichter.
Als onopvallende Brugse jongen werd Guido opgeleid tot priester. Zijn opleiding ontving hij aan het seminarie. Een paar maanden vóór zijn priesterwijding
in 1854 werd hij ook benoemd tot leraar aan het kleinseminarie te Roeselare.
Daar vond hij een gevarieerde werkkring. Hij gaf ondermeer les in biologie en
veel talen. Vanaf 1857 gaf hij de poesis-klas. Dat vond hij prachtig. Als jongeman maakte hij zelf al gedichten.
De natuur looft God - dat was de bedoeling van Guido Gezelle. De Allerhoogste
heeft lessen in de natuur gelegd. Onze dichter had daar gevoel voor. Hij gaf die
lessen door.
Guido Gezelle kende ook een duidelijke persoonlijke religieuze ervaring. Hij had
indrukken van zijn onwaardigheid en zonde. Maar ook het geloof in Christus.
De publicatie van zijn eerste gedichten maakte geen indruk. Guido gebruikte
ouderwetse Vlaamse woorden. Hij maakte zelf woorden erbij, nota bene. De
mensen vonden hem (aanvankelijk) te boers.
Kompas, nr. 3 - oktober 2021
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Anton van Duinkerken zegt: 'Zijn gedichten spreken van de natuur, haar bloei,
haar prille frisheid, haar grillige worstelingen van wolken en zon, haar dreiging
met regen of kou, haar spaarzame winters waarin de raaf krast ...'
Guido Gezelle heeft een crisis mee gemaakt. Hij was een beetje eigenzinnig en
liep niet altijd in het vertrouwde spoor. Hij werd ontslagen en raakte (op die
manier) zijn geliefde leerlingen kwijt. Toen hij zijn depressie te boven kwam,
bloeide zijn dichterschap echt op.
Gezelle werd in 1861 onderrector van het seminarie in Brugge. In 1865 werd
hij onderpastoor van de Sint-Walburgakerk eveneens te Brugge.
Hij leefde in eenvoud. Als onderpastoor en priester zette hij zijn dichterlijke gaven in om de kerkgangers Christelijke deugden bij te brengen.
In 1871/1872 deden allerlei roddels over hem de ronde. Gezelle vluchtte naar
Kortrijk. Daar kreeg hij gelukkig een aanstelling als kapelaan in de Onze Lieve
Vrouwekerk.
Langzamerhand steeg Gezelle als dichter in aanzien. Terecht. Zijn gedichten
zijn honderd procent. Hij is weleens de grootmeester van de Vlaamse poëzie
genoemd. Ook in Nederland kreeg hij bekendheid.
Gezelle is altijd blijven doorstuderen, voornamelijk letterkunde. De Vlaamse
taal lag hem ná aan het hart. Vertaalwerk deed hij ook.
Behalve veel gedichten heeft hij ook een groot aantal spreuken en gezegden
op schrift gesteld. Even verder in dit nummer van Kompas geef ik er een klein
aantal door.
Een neefje van Gezelle vertelde: 'In zijn studeerkamer werden sigaren opgestoken. De geur van sigaren had iets feestelijks en de studeerkamer kwam
op mij over als een heiligdom. Zoiets had ik nog nergens gezien. Het was een
langwerpig vertrek. Voor het venster met matte ruiten stond een lange tafel vol
met boeken en papieren.
Om te schrijven zat mijn oom in een stoel met diagonaal kruisende poten, een
stoel met een leren zitting en rugleuning. Rechts en links van de schouw stond
een grote zetel, naast een draaimolen met lessenaar waarop een groot boek
openlag. De wanden waren van boven tot onder met boekenrekken voorzien.'
De laatste jaren van zijn leven trok hij zich wat terug. 27 november 1899 is
Guido Gezelle overleden in de leeftijd van 69 jaar.
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Heel aardig is zijn gedichtje:
Jezus, wijs en wondermachtig
Jesu, wijs en wondermachtig,
weest mij, armen knecht, indachtig,
leert mij spreken Uwen Naam;
Jesu, maakt, ofschoon onweerdig,
te Uwen lof mijn tonge veerdig,
te Uwer eer mijn lied bekwaam!
					
Eén van de bekendste gedichten van Guido Gezelle is een gedicht dat nogal
eens aangehaald wordt. En dat aanspreekt. Ik laat het hier volgen:
Gij badt op enen berg
Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen;
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
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Uit dit gedicht blijkt dat Guido Gezelle het leven met de Heere kende. Hij was
een godvrezende man. In het eerste gedeelte van het gedicht beschrijft hij zijn
diepe verlangen naar de Heere Jezus Christus. Hij klaagt, dat de wereld hem
achterna komt. Hoe kan hij toch dicht bij de Heere zijn?
In de derde strofe voelt hij zich een arme en ellendige zondaar. Aan het eind
vraagt de dichter hoe hij bidden moet. Dat is sympathiek. De discipelen vroegen eveneens: 'Heere, leer ons bidden'.
H. van der Ham
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spreuken en gezegden van Guido Gezelle
De wereld is een zee,
de mensen zijn de baren;
en die geen schuitje en heeft,
moet in zijn hoedje varen.

Goed verloren, iets verloren,
moed verloren, veel verloren,
eer verloren, meer verloren,
ziel verloren, al verloren.

Kalf kan koe worden,
maar ezel blijft ezel.

’t Is kwaad sterven,
voor die ’t niet geleerd heeft.

De tijd is snel
de dood is fel.

Tussen zeggen en doen,
verslijten veel schoen.

Die de wereld verkiest,
zo dat hij God verliest,
als het komt op een scheiden,
hij verliest ze alle beiden.

Luiheid
is ’t begin van alle kwaad.
Wijsheid vindt men in de boeken,
wijs-zijn zal men verder zoeken.

Distels en doornen steken zeer,
maar kwa tongen wel 1000 keer meer. Wordt iemand ziek of krijgt hij pijn,
eerst God dan de medicijn.
Elk tracht naar ’t zijne,
maar de duivel wil het al.
Ziet altijd, eer ge slapen gaat,
of ge met God nog effen staat.
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kerkdiensten Mannheim
Elke zondag worden in de Hafenkirche diensten gehouden. Het adres is: Kirchenstrasse 13 te Mannheim. Deze straat loopt parallel aan de Jungbuschstrasse.
De kerk is heel goed bereikbaar vanuit de havens. U bent van harte welkom!
De diensten beginnen om 11.30 uur. In de komende tijd zijn de voorgangers:
12 sept.
19 sept.
26 sept.
3 okt.
10 okt.
17 okt.
24 okt.
31 okt.
7 nov.
14 nov.
21 nov.
28 nov.
5 dec.
12 dec.
19 dec.
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G.J. Glismeijer
H. van der Ham
J. de Rooij
C. van Dam
L. Kruger
C.E. Lavooij
T. van Zuilekom
H. van der Ham
A.W.J. Theunisse
T. van de Griend
T. Koelewijn
L. Kruger
D. Meijvogel
H.J. Prosman
F.A. Slothouber
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contactpersonen
Amsterdam Nieuw-West:
F. van der Feen
					Marchanthof 126
					1067 MK Amsterdam
					Tel.: 020-613 17 63
Delfzijl:				P.D. Ubbens
					Tweehuizerweg 19
					9909 TL Spijk
					Tel.: 0596-59 12 92
’s-Gravendeel:			L. Stoter
					Schevenstraat 4
					3295 VK ’s-Gravendeel
					Tel.: 078-673 21 79
Kampen:				J. van Veen
					Koggesingel 74
					8262 GG Kampen
					Tel.: 038-331 62 50
Maassluis:				J. Beijl
					Prinses Beatrixlaan 15
					3155 TH Maasland
					Tel.: 010-592 22 25
Meppel:				Zr. W. Kikkert-Harder
					
Jozef Israëlstraat 16
					7944 BX Meppel
					Tel.: 0522-25 56 28
					T. Klompien
					Vledderland 12
					7941 NA Meppel
					Tel.: 06-53 29 01 34
Nieuwegein:			
H. de Weerd
					Souverijnburg 11-r
					3437 AL Nieuwegein
					Tel.: 030-606 24 10
Papendrecht:			P. Alblas
					Westeind 205
					3351 AN Papendrecht
					Tel.: 078-615 84 35
Utrecht-West:			A.P. Kornet
					Dominee Van Haaftenlaan 33
					
3984 NP Odijk Tel.: 030-606 19 71
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Kompas is verzorgd door:			
Tel.: 0318-582350
Dienstenbureau CGK				E-mail: info@cgk.nl
Postbus 334					Website: www.cgk.nl
3900 AH Veenendaal				
IBAN: NL52 INGB 0000 535300

