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in dit nummer van Kompas leest u:
- een verrassend God
- beste varenden
- belichting van het kerstwonder
- komt, verwondert u hier, mensen
- kerstvieringen
- kerkdiensten Mannheim
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een verrassend God
'En hem verscheen een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar…' (Lukas 1: 11)
'En toen hij (de engel Gabriël) bij haar binnengekomen was…' (Lukas 1: 28a)
Wat kun je juist ook in de donkere en drukke dagen in de Adventtijd, rond
Kerst en jaarwisseling, uitzien naar een echte ontmoeting met God.
Ook al proberen we het misschien wel op allerlei manieren om de moed erin te
houden, om het met en voor elkaar gezellig te maken. Op de keeper beschouwt
kan alleen de ontmoeting met de HERE Zelf ons opbeuren uit de mist en misère waarin we zitten, als we om ons heen kijken in de wereld, rondkijken in de
kerk en bij onszelf naar binnenkijken.
Het adventevangelie zoals Lukas het weergeeft is vol van zulke verrassende
ontmoetingen van een verrassend God.
Zo is het voor de oude priester Zacharias heel wat geweest om op zijn oude
dag de engel Gabriël te ontmoeten bij het reukofferaltaar. Zacharias is dan ook
volgens Lukas 1:12 ontroerd bij dat gezicht, d.w.z. hij is volkomen van slag.
Want in de glorie van de engel Gabriël iets van Gods eigen glorie weerspiegeld
zien is werkelijk adembenemend.
Toch zou je op een bepaalde manier kunnen zeggen dat de verschijning van de
engel Gabriël bij het reukofferaltaar in de tempel nog min of meer in de lijn van
onze verwachtingen ligt. Buiten in de voorhof een biddende en verwachtende
menigte mensen. Binnen bij het reukofferaltaar een Godvrezende priester die
bidt en offert en straks gaat zegenen.
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Onder zulke omstandigheden kun je nog een engelverschijning verwachten.
Zacharias loopt dan ook als het ware tegen de engel aan, die daar al langer
staat bij het altaar.
Bij de verschijning van de engel aan Maria is alles eigenlijk nog veel verrassender en 'onmogelijker'.
Moet je je voorstellen; ergens in het plaatsje Nazareth, dat notabene nergens
in de beloften in het O.T. genoemd wordt, woont een jongeman. Goed die jongen stamt uit het koningshuis van David, maar dat is allang vergane glorie. Die
jongeman, Jozef heet hij, heeft een verloofde: Maria, een jong meisje nog.
Uit alles blijkt dat ze het arm hebben en niet in tel zijn. Bovendien werd het
stadje Nazareth in die tijd bevolkt door heel wat heidense en half-heidense
mensen. Een beetje Jood met een beetje geld zou daar, in dat verachte Nazareth nooit een keer gaan wonen.
En juist daar openbaart God Zijn heerlijkheid en glorie als nergens anders.
Maria raakt niet alleen onderste boven van het zien van de engel, maar nog
meer van de inhoud van zijn groet.
En de kern van die groet is: genade! 'Gij begenadigde' (dus niet: jij bent een
vrouw die genade verleent, maar een vrouw die vanwege eigen zondigheid genade nodig heeft en aangezegd krijgt!).
Het wordt nog eens een keer herhaald: 'Wees niet bevreesd Maria, want gij
hebt genade gevonden bij God'.
Opmerkelijk dat de machtige engel Gabriël, die voor God staat, het nederige
huisje van Maria weet te vinden en daar zelfs binnengaat.
Maria 'loopt' niet tegen de engel aan zoals Zacharias, maar de engel zoekt
Maria namens God op tot in haar huisje. En dat niet bij een altaar in de tempel
van Jeruzalem waar je het nog kunt verwachten, maar misschien wel bij het
fornuis in het keukentje van Maria, in een half heidense plaats, bij totaal onbeduidende mensen.
Van al de mensen die rond de geboorte van onze Heiland een rol spelen, krijgt
Maria in haar armoede en onbeduidendheid de rijkste aanzegging en belofte
van de HERE onze God.
De jonge Maria is trouwens ook degene die meteen het meest gelovig en gehoorzaam reageert op het Woord en de Openbaring van God (daaruit blijkt wel
hoe begenadigd zij is!) via de engel Gabriël.
'En Maria zeide: 'Zie de dienstmaagd (letterlijk: slavin) des Heren, mij geschiedde naar Uw Woord'.'
Eigenlijk is het één en al verrassing wat hier de klok slaat.
Onze God stuurt Zijn engel naar een plaats die je het niet zou verwachten en
naar een jong meisje (maagd) dat daar nooit op had te durven rekenen.
Vervolgens is de groet van de engel als genadegroet van God zo verrassend dat
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Maria er helemaal van onderste boven is.
En dan de inhoud van de boodschap zelf die Gabriël mag brengen: De Heilige
Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen;
daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt (geboren wordt) Zoon Gods genoemd worden!'
Deze unieke boodschap zal niemand van ons vandaag zo, op deze wijze ontvangen. Maar verder: onze God is ook vandaag een zeer verrassend God. In
Zijn genade, in Zijn Zoon weet Hij ons te vinden en te verrassen temidden van
de puinhopen die u en jij en ik er misschien wel van gemaakt hebben, zomaar
op het kantoor, of op school, of onder de afwas!
God komt ook in deze dagen bij ons aan boord met Zijn Woord en door Zijn
Geest! Hij is ook vandaag de handelende en sprekende en levende God!
En wij? Wij laten ons toch wel verrassen? Van Godswege?!
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beste varenden
In december worden overal lichtjes aangebracht op straat, in de huizen en op
de schepen. Kerstfeest is immers het lichtfeest? Als we bij al die lichtjes maar
niet vergeten om welk licht het gaat: Dat Licht zo groot, zo schoon, gedaald
van ’s hemels troon. Daar is uit ’s werelds duis’tre wolken een Licht der lichten
opgegaan.
Aan het begin van de tijden sprak de Heere God: 'Daar zij licht!' De Heere Die
zelf een eeuwig Licht is, geeft het licht voor het gewone leven en ook voor het
geloofsleven.
Bijna iedereen heeft een hekel aan duisternis. Een kind is vaak bang in het
donker. Als er maar ergens een klein lichtje brandt… In het donker kunnen we
de dingen niet onderscheiden, we stoten ons overal aan. Licht is onmisbaar.
God heeft het licht, het echte Licht, laten schijnen. Niet in ons verstand, maar
in ons hart. Daar wil de Heere Jezus Christus wonen! Dat is niet te begrijpen;
het is een wonder.
De grote God wil Zijn verlichting geven door de kennis van God en van de Zoon
van God: onze Heere Jezus Christus. Dan alleen kan december en januari goed
zijn, wanneer Gods Licht schijnt op ons schip, in onze hut, in ons huis, in ons
hart.
Tegen dat Licht kan de duisternis niet op. De duisternis kan dat Licht niet de
baas worden.
Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deez’ Zon een helder licht. God
sprak: 'Daar zij licht!' En het Licht dezer wereld is reddend verschenen.
Kompas, nr. 4 - december 2021
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Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan.

De tijden zijn hoogst onzeker. Het aantal coronabesmettingen is heel hoog. Het
is een lesje ootmoed. Het kabinet moet het eerlijke verhaal vertellen: Corona
kan nog jaren onder ons blijven. Laten we niet overmoedig worden. In Duitsland en Nederland naderen ziekenhuizen echt de grenzen van hun capaciteit. Er
wordt gesproken over het verder aanscherpen van de overheidsmaatregelen.
We gaan een spannende tijd tegemoet.
Tal van belangrijke operaties worden uitgesteld. Denk daar niet gering over. We
mogen wel denken aan de zwaar belaste zorg, onze artsen en zorgverleners.		
								
Het lijkt erop dat de operatie bij Rika de Graaf goed gegaan is. Daar mogen we
dankbaar voor zijn. We hopen en bidden dat het goed geholpen heeft. Zuster
De Graaf moet nog opsterken. Van harte de nabijheid van de Heere toegewenst.
We denken ook aan andere zieken en aan degenen die een moeilijke weg gaan.
De vader van schipper A. Ritmeester (mt Ocean) is overleden. Ritmeester heeft
daarvan verteld. De God van alle vertroosting moge de bedroefden nabij zijn.
Vrijdag 27 augustus is overleden Karl Hans Winning, op de leeftijd van 71 jaar.
We hebben hem goed gekend. Winning was jaren ouderling in Duisburg. Jaren
geleden werd hij getroffen door een hersenbloeding met ernstige gevolgen.
Zijn echtgenote en de kinderen hebben hem trouw verzorgd. Onze hartelijke
deelneming in het verlies. Het adres van zr Winning is:
Mevr. G. Winning.
Zur Münzstrasse 13
46519 Alpen
Duitsland
Maandag 25 oktober is zuster Janna van der Waal overleden. Ze is 77 jaar geworden. Op de kaart staat: 'Intens verdrietig, maar in dankbare herinnering
aan alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat de Heere op
Zijn tijd tot Zich heeft genomen onze lieve zorgzame moeder, oma en ‘ouwe’
oma Janna van der Waal-Dekker, sinds 18 februari 2012 weduwe van Arend
van der Waal.'
Boven het overlijdensbericht staat een tekst uit de profetieën van Jesaja: 'Zie,
Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd.' Allen van harte gecondoleerd.
We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods troostvolle nabijheid van harte toe.
We hebben nog een rouwbericht ontvangen:
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat de Heere uit ons midden heeft
weggenomen mijn innig geliefde vrouw, onze zeer zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder Anthonia Carolina van Leeuwen-van Vliet, in
de leeftijd van 83 jaar. Ze was de echtgenote van A. van Leeuwen en de moe-

8

Kompas, nr. 4 - december 2021

der van zeevarende boeder Marcel van Leeuwen. Woensdag 24 november is
zuster Van Leeuwen overleden. Boven de kaart staat: 'En nu, wat verwacht ik
o Heere, mijn hoop die is op U.' Dat is een heel gepaste tekst uit Psalm 39. We
wensen Marcel en Isaura van harte de troost van de Heere toe. En Zijn nabijheid.
Woensdag 1 december is ook een schoonzus (te Meerkerk) overleden: Corrie
van der Ham-de Bruin. Ze is slechts 64 jaar geworden. Door corona. De begrafenis was 7 december. Het is zeker een groot verlies voor de familie. We treuren, maar niet als degenen die geen hoop hebben.
Er zijn in 2020 en 2021 lege plaatsen gekomen in gezinnen en families. We
denken aan al degenen die korter of langer geleden een geliefde moesten missen. We bidden dat de Heere, als de God van alle vertroosting, aan bedroefden
en eenzamen gedenkt. Hij wil de Trooster zijn.
Varenden, jong en oud, laten wij toch de broosheid, vergankelijkheid en kortheid van het leven meer beseffen. Zijn we bereid voor de (laatste) reis? Daar
wordt veel te weinig bij stil gestaan!
Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat staat in
uw Bijbel, in Hebreën 9.
We waren 20 november veertig jaar getrouwd. De Heere heeft ons in veel opzichten rijk gezegend. En voor grote verliezen gespaard en bewaard. Wij willen de vele zegeningen, die de Allerhoogste ons geschonken heeft, zeker niet
vergeten. We zien ze als onverdiende tekenen van Zijn goedheid en trouw. We
worden er klein onder.
'Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam. Loof
den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het
verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden…'
In november zijn we ook verhuisd naar de Traaij in Driebergen. Enkele schippers hebben prima geholpen. Het is voorspoedig gegaan. De kamer is keurig
ingericht; de studeerkamer is eveneens goed op orde. Zelfs de tuin is flink aangepakt. U bent altijd welkom in Driebergen. De deur staat open.
Op 31 oktober heb ik weer in Mannheim gepreekt. Zaterdagmiddag en -avond
heb ik Nederlandse schippers uitgenodigd en opgezocht. Het is heel zinvol echt
boordbezoek te doen. De secularisatie is de wereld van de binnenvaart niet
voorbij gegaan. Er zijn schippers die zaterdag zeggen: 'Morgen varen we naar
boven'. Zij komen niet in de kerk. Anderen denken: Die dominee komt helemaal uit Nederland; we gaan naar de dienst. Het is fijn dat er trouwe kerkgangers zijn en zoekers. Zaterdagavond laat komen nog enkele schippers de haven
binnen. Zij komen; dat valt mee.
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Al met al is het spannend hoeveel schippers de erediensten bijwonen. Vaak enkele tientallen. Maar dan mag je heel blij zijn. Sinds jaren is Wolfgang Schostak
onze organist. Een ouderling, diaken en koster hebben we daar niet. Wolfgang
doet veel voor de Nederlandse schippers. Hij heeft de Nederlandse taal snel
geleerd. En hij kent velen.
Hij is goed op de hoogte van het kerkelijke en geestelijke leven in Duistland.
Het is al jaren geleden dat ik hem heb uitgenodigd naar Dordrecht te komen.
Dat viel in goede aarde. Hij was nog nooit in de lage landen aan de zee geweest. Hij kwam een paar dagen bij ons logeren en heeft in Dordt zelfs inloopconcerten gegeven. Dat ging prima - mooie herinneringen.
De Hafenkirche is absoluut een geschikt kerkgebouw. De preek mag (evenals in
ons eigen land in de dorpen en steden) niet over de hoofden heen gaan. Zingen kunnen de schippers en de vrouwen goed. Daar heb ik respect voor.
De prediking is: Wet en evangelie, zonde en genade. Na de dienst koffie drinken. Even geleden hebben we twee uur met elkaar doorgesproken na de
dienst. Ook recent, 31 oktober, hadden we een heel fijne zondag met veel
schippers en kinderen.
Heel goede gesprekken bij tijden. De schippers zien elkaar niet elke dag. Gelukkig dat ook jonge gezinnen komen. Daar mogen we niet over klagen.
Het is heel goed als u een seintje geeft als u midden in het land bent. Graag
kom ik aan boord! Aan het eind van het jaar is er allicht een mogelijkheid, of
aan het begin van het nieuwe jaar, anno Domini 2022. Het jaar van de Heere
(betekent dat). U en jullie van harte gezegende Kerstdagen en een gezegende
nieuw jaar.
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belichting van het kerstwonder
Vele kerstpreken zijn de eeuwen door gehouden. Het Kerstfeit wordt belicht
door aandacht voor het wonder: de geboorte van de Heere Jezus. Niet slechts
een kind, maar dit Kind is geboren.
De evangelist Lukas heeft de geboorte van de Zaligmaker uitvoerig vermeld.
Wat de details betreft zijn we op hem aangewezen. Er is veel om na te gaan.
Engelen zingen. Heilsfeit en heilsbericht horen bij elkaar; ze zijn aan elkaar
verbonden, omdat ze beide van God afkomstig zijn. De Heere Zelf zorgt voor
de bekendmaking van het kerstfeit en Hij geeft tegelijk een belichting van het
gebeuren. Dat heeft een rijke inhoud.
Soms wordt in de prediking ook aan nevenfiguren aandacht gegeven. Maar het
gaat om Christus; Hij staat centraal. Het gaat erom dat ons hart naar Hem uitgaat. De nevenfiguren zijn tegelijk getuigen en geadresseerden. Zij zijn geroepen om het grote feit/wonder door te geven.
Kerstpreken uit diverse eeuwen spreken; we laten enkele stemmen horen.
Als eerste luisteren we even naar Augustinus (354–430) te Hippo Regius in
Noord-Afrika; niet ver van het tegenwoordige Tunesië. Zijn preken zijn niet
door hemzelf opgeschreven, maar door snelschrijvers - onder de kerkdienst.
De preken waren spontaan en levendig.
Uitgangspunt was steeds het heilsfeit. Voor romantiek en sentiment was bij Augustinus helemaal geen plaats.
Duidelijk vindt u de verwondering over het grote geheim van de menswording
van de Zoon van God. Augustinus’ kerstpreken zijn een beetje dogmatisch,
maar dat kan helemaal geen kwaad. Hadden we er maar meer van! We geven
hem het woord:
'De Waarheid, welke de hemel niet kan bevatten, is ontsproten uit de aarde,
Kompas, nr. 4 - december 2021
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om in een kribbe gelegd te worden. Ter wille van wie is zulk een verheven majesteit gekomen in zo grote nederigheid? Niet ter wille van Zichzelf, maar ter
wille van ons, indien wij gelovig zijn. Ontwaak, o mens, voor u is God mens
geworden. 'Sta op, gij die slaapt, sta op uit de doden en Christus zal over u
lichten. Voor u, zeg ik, is God mens geworden. Gij zoudt in eeuwigheid gestorven zijn, als Hij niet in de tijd geboren was. Gij zoudt nooit bevrijd zijn van het
vlees der zonde, als Hij niet de gedaante van het vlees der zonde had aangenomen. Een voortdurende ellende zou uw deel zijn zonder deze barmhartigheid.
Gij zoudt niet tot een nieuw leven gekomen zijn, als Hij zich niet had onderworpen aan uw dood. Gij zoudt bezweken zijn, als Hij niet zou te hulp gekomen
zijn. Gij zoudt ten onder gegaan zijn, als Hij niet gekomen was.
Laten wij dus vol vreugde de komst van ons heil en van onze verlossing vieren.'
Van Augustinus zijn veel kerstpreken bewaard; wel meer dan dertig. In een
andere preek leert hij: 'Opdat wij zouden verstaan dat Hij heeft aangenomen,
wat Hij niet was, en dat Hij gebleven is, wat Hij was; dat Hij als mens tot ons is
gekomen en toch van Zijn Vader niet is gescheiden: dat Hij bij Zijn Vader gebleven is, wat Hij was, en dat Hij aan ons is verschenen zoals wij zijn. O, wonderlijke nederigheid, waarin zó de Godheid schuil gaat! Hij moge aan ons Zijn
ambt vervullen, Die niet terugschrok om onze oorsprong aan te nemen; en Zelf
moge Hij ons tot kinderen van God maken, Die ter wille van ons mens/Kind wilde worden.'
Augustinus preekt de grote werken Gods. We zetten nu een grote stap en gaan
naar Luther (1483–1546). We worden steeds weer getroffen door de ontroerende eenvoud van Luthers prediking. Tegelijk getuigen zijn kerstpreken van
diep geloofsinzicht.
Luther preekte over het eerste gedeelte van Lukas 2: Er is een arme, jonge
vrouw, Maria, in Nazareth, helemaal niet geacht, en gerekend onder de geringste inwoners van de stad, waar niemand het grote wonder in de gaten heeft,
dat zij draagt; zij zwijgt ook, laat zich er niet op voorstaan, houdt zich voor de
geringste in de stad. Ze maakt zich reisvaardig met Jozef.
Het kan zijn dat ze een ezel hebben gehad, waarop Maria dan heeft gezeten,
ofschoon het evangelie ere niets van zegt en het aannemelijk is, dat ze te voet
is gegaan met Jozef. Denk u eens in.
Het is meer dan een dagreis geweest van Nazareth in Galilea naar Bethlehem
in het Joodse land.
De geboorte is erbarmelijk; immers niemand heeft zich over zo’n jong vrouwtje, dat voor het eerst moest baren, ontfermd, niemand heeft zich iets aangetrokken van het feit dat ze zwanger was. Niemand heeft in de gaten gehad
dat ze ver van huis nog niet het geringste had van wat een kraamvrouw nodig
heeft.
Zonder licht, zonder vuur, in het holst van de nacht, alleen in het donker - niemand biedt hen ook maar de geringste hulp, zoals dat toch normaal is, wanneer het zwangere vrouwen betreft. Want iedereen in de herberg is zat en vro12
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lijk, er is een geroezemoes van gasten uit allerlei streken, en niemand ziet om
naar deze vrouw.
Dit is het echte geloof, dat Gods Woord eist: dat u vast gelooft dat Christus
voor u geboren is en dat Zijn geboorte de uwe is, u ten goede geschied. Het
evangelie leert dat Christus om onzentwil is geboren en dat Hij alles om onzentwil gedaan en geleden heeft, zoals de engel ook zegt: 'Ik verkondig u grote
blijdschap die alle mensen ten deel zal vallen; want heden is u geboren een
Zaligmaker, Die is Christus de Heere'. In deze woorden ziet u duidelijk, dat Hij
voor ons geboren is. Hij zegt niet zomaar, zonder meer, dat Christus geboren
is, maar u; ú verkondig ik grote blijdschap.
Christus heeft een reine, onschuldige, heilige geboorte. De mens heeft een
onreine, zondige geboorte. Luther legt ook de volle nadruk op de persoonlijke
toe-eigening van de kerstboodschap door het geloof. Hij vraagt: 'Wat zou het
mij baten, dat Hij duizendmaal geboren was, als ik niet mocht horen, dat het
mij geldt, en dat Hij de mijne is?!' Dat is raak.
Jammer genoeg kom ik aan Calvijn (1509–1564) nu niet toe. Dat is niet goed.
Bij hem gaat de Bijbel goed open. Hij wil vooral de Schriften voor de gemeente
openen en vraagt: Wat staat er nu eigenlijk? Zijn prediking is sterk onderwijzend van karakter.
De kern van zijn boodschap is: God wordt verheerlijkt in het behoud van zondaren. Daarom worden in zijn prediking vergeving en verzoening door het
bloed van Christus om niet aangeboden. Christus komt in de prediking Zelf
naar u/jou toe - in Zijn Woord.
We luisteren nog wel naar een gedeelte van een kerstpreek van G. Tersteegen
(1697–1769). Hij kan een bevindelijk prediker genoemd worden - een piëtistisch prediker uit het Ruhrgebied (Duitsland). Tersteegen was tevens een heel
begaafd dichter. In de Duitse kerk worden zijn liederen nog regelmatig gezongen, dat is opmerkelijk.
In een kerstpreek (over Jesaja 9:5) zei hij: 'Geliefden, doe de zonde weg en de
ijdelheid. Want Christus wil komen en in ons geboren worden. Laat het van u/
jou niet gelden, dat voor Hem geen plaats is in de herberg! Ontvang Hem dan
in uw/jullie hart; Hij wil daar komen wonen. Een Zoon is ons gegeven. Als u/jij
Hem niet wilt aannemen/ontvangen, dan zult u er straks eeuwig spijt van hebben.'
Even verder luidt het: 'Het is heerlijk Christus in uw/jouw hart te hebben. Wie
Hem in zijn/haar hart heeft, heeft reeds de hemel in zijn/haar hart. Aan wie
het Kind door God gegeven is, in zijn/haar hart, heeft werkelijk de hemel in
zich. De ouder leraars zeiden dat de christenen door geloof en ootmoed Christus in hun hart ontvangen; zo kunnen wij nog op aarde de hemel in ons hart
hebben. Waarom leven wij dan zo lauw?
Waar Jezus is, daar is blijdschap in het hart; waar Jezus is, daar is het licht van
binnen.' De prediking/boodschap van Tersteegen is veel te onbekend.
We gaan naar A. Monod (1802–1856). Hij was een begenadigd prediker uit
Kompas, nr. 4 - december 2021
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Frankrijk, nota bene. Hij wordt ook een man des gebeds genoemd - dat is bijzonder; het is door genade. Hij is predikant geweest ondermeer in Lyon en in
Parijs.
Monod is niet zo heel oud geworden. Op zijn ziek- en sterfbed heeft hij nog
vaak gepreekt voor familie en vrienden. Die korte preken zijn ook in boekvorm
uitgegeven en door de Heere tot heel rijke zegen gesteld. Oppervlakkig was
Monod bepaald niet. Enkele regels uit een 'kerstpreek' van 1855 neem ik over:
'Om de liefde van God in haar volheid te begrijpen, was het noodzakelijk, dat
God zelf zich aan ons op zulk een wijze openbaarde, dat Hij in Christus door
lijden ons Zijn liefde kon bewijzen, omdat de mens op andere wijze nooit overtuigd en gewonnen had kunnen worden.
Jezus Christus, Zoon van God en zelf God, is mens geworden, om te kunnen
lijden en ons daardoor de liefde van God te tonen, op zulk een wijze, dat de
hardste harten verbroken worden, indien zij slechts opmerkzaam zijn.
Jezus is op aarde gekomen om te lijden. En hoe goed heeft Hij die taak vervuld! Hij is begonnen met ons vlees aan te nemen, zoals het door de zonde van
zijn oorspronkelijke luister ontdaan was. Wie van ons kan beseffen, welk een
vernedering en zelfverloochening en opoffering er voor de Heere der heerlijkheid, de Vorst des levens, in lag, af te dalen in de ellende van onze armelijke
menselijke natuur, en al de vernederingen daarvan, zelfs het graf, te aanvaarden. Fil. 2: 6–8.
Een ieder merke hierop, in welk opzicht Christus’ smart en offerande verschilt
van de onze: Hij heeft ze vrijwillig gekozen en tot Zich geroepen. Niets verplichtte Hem ertoe. Hij heeft ze een voor een gekozen om de wil des Vaders te
volbrengen in vrijwillige gehoorzaamheid. En waarom? Om onzentwil! Omdat
Hij de gedachte niet verdragen kon, dat wij eeuwig in de ellende zouden verzinken, waarin de zonde ons ge- worpen heeft. Wat een liefde!”
Tot zover Monod.
Dr. W. Geesink (1854–1929) preekte uit Mattheüs 2:1a - 'Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea'
Hij sprak: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar
het eeuwige leven hebbe. Dat te horen met uw oor is niet genoeg. Gij moet het
ook geloven met uw hart. Geloven, dat u, dat voor u geboren is de Zaligmaker.
Maar om dus te kunnen geloven, moet Hij ook geboren zijn in u.
Aan deze gedachten verbindt zich een gevoel van grote blijdschap. Van blijdschap over de grote liefde Gods; over de vervulling van Zijn beloften; over de
komst van de enige Zaligmaker voor tijd en eeuwigheid; over de ontsluiting
van het (om hun zonde, voor mensen) gesloten hemelse heiligdom; over de
vestiging van het koninkrijk Gods op aarde, dat eens over alle mensen zal triomferen; over het verschijnen van de Heilige Die komt om Gods wil te doen en
Hem de eer te geven, die wij Hem hebben onthouden.
Immanuël - God met ons. Is Hij geboren ook in mij? Dat is de vraag van het
14
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ernstig zelfonderzoek, waar het Kerstfeest u dringend toe oproept.'
Van een goede collega geef ik tenslotte nog een stukje uit een kerstpreek weer
- uit veel recenter tijd! De preek gaat over de engelenzang Lukas 2:14.
'In de mensen een welbehagen. Het gaat niet om goede mensen; het gaat niet
om lieve mensen. Zo rondom Kerstfeest proberen we allemaal een beetje lief te
doen. Maar daar is de Heere Jezus niet voor gekomen, voor lieve mensen. Ook
niet voor vrome mensen zelfs.
Weet u, om wat voor mensen het gaat? Weet u in welke mensen God een welbehagen heeft? Wilt u echt weten op wie Gods keus valt? Let dan op dat Kind
in de kribbe. En let dan op de mensen die naar Hem toe komen - hier al in
Bethlehem.
Ik denk aan de herders. En straks, als Hij de wereld rond gaat. Jezus zegt Zelf
heel duidelijk - want het was voor Hem een ervaringsfeit; Hij wist welke mensen bij Hem kwamen. Hij zegt: 'Ik ben niet gekomen voor de gezonden, maar
voor de zieken. Ik ben niet gekomen, om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.'
Jezus heeft het Zelf gezegd, dat Hij door de Vader in deze wereld is gezonden,
om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is.
Het waren de tollenaars en zondaars die tot Jezus kwamen. Dat waren de mensen in wie God een welbehagen heeft. Ziet u? Je kunt voor die God en voor dat
Kind van Bethlehem wel te goed zijn, maar nooit te slecht. Want het is enkel
de Zoon van Gods welbehagen aan Wie wij mensen ons behoud te danken hebben.
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komt, verwondert u hier, mensen ...
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuw geboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die Vorst is, zonder pracht,
ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht,
ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

O Heer Jesu, God en mense,
die aanvaard hebt deze staat,
geef mij wat ik door U wense,
geef mij door Uw kindsheid raad.
Sterk mij door Uw tere handen,
maak mij door Uw kleinheid groot,
maak mij vrij door Uwe banden,
maak mij rijk door Uwe nood,
maak mij blijde door Uw lijden,
maak mij levend door Uw dood.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet hoe ligt Hij hier in lijden
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet hoe tere is de Here,
die 't al draagt in zijne hand.
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kerkdiensten
Gent
Christelijke Gereformeerde Kerk
Evangelisch Centrum Rehobôth
Bij Sint Jozef 5 9000 Gent
Tel. 0032 92230560
Mail: rehoboth@evangelischcentrum.be
Zondag 19 december
10.00 uur ds. A.D. Fokkema
18.00 uur ds. A.D. Fokkema
Zaterdag 25 december - Eerste Kerstdag
10.00 uur Zangdienst voor kinderen en volwassenen
Zondag 26 december - Tweede kerststdag
10.00 uur ds. D. van Luttikhuizen
17.00 uur oud. M.C. Maas
Vrijdag 31 december - Oudejaarsavonddienst
19.30 uur ds. D. van Luttikhuizen
Zaterdag 1 januari 2021 - Nieuwjaarsdag
10.00 uur oud. M.C. Maas
Alle schippers van harte welkom.
We wensen u gezegende dagen toe en graag tot ziens in Rehobôth!
Fam. Van Luttikhuizen
Kompas, nr. 4 - december 2021
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Capelle aan den IJssel
Beste schippers en familie,
Graag nodigen we u en jou van harte uit om samen met ons de geboorte van
onze Redder Jezus Christus te vieren in de Ontmoetingskerk van Capelle aan
den IJssel (Zevensprong 4).
Op D.V. 24 december begint de Kerstnachtdienst om 20.00 uur; een dienst die
in het bijzonder gericht is op de wijkbewoners rondom de kerk.
Op D.V. 25 december begint de dienst om 11.30 uur, en op D.V. zondag 26 december om 11.30 uur en om 18.00 uur.
Ook met oudjaar/nieuwjaar bent u van harte welkom; op D.V. 31 december om
18.30 uur en op D.V. 1 januari om 10.30 uur.
In verband met corona zal u bij binnenkomst gevraagd worden om uw naam en
telefoonnummer, zodat we u zo nodig kunnen bereiken in geval van een corona-uitbraak. Zeker als u/jij van plan bent om met meerdere mensen te komen,
dan horen we dat graag even van te voren zodat we ruimte voor u/jou kunnen
maken; stuur dan even een mail naar onze scriba: scriba-cgk@ontmoetingskerkonline.nl.
Voor meer informatie: http://ontmoetingskerkonline.nl.
Al met al wensen we u en jou namens de Ontmoetingskerk in Capelle een hele
gezegende Kerst toe; en wees van harte welkom om samen met ons het Goede
Nieuws van God te horen en Hem te aanbidden!
Hartelijke groet,
Leon Koopman
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Utrecht-west
Beste broeders en zusters,
Als de Heere het geeft zullen we ook dit jaar weer stilstaan bij het Kind van
Bethlehem. Hij die naar de aarde kwam om aan ons gelijk te worden en om te
betalen voor onze zonden.
Mocht u in Utrecht of omgeving zijn, dan bent u van harte welkom in een van
de kerkdiensten van CGK Utrecht-west. Op 24 december is er om 19.30 uur
een internationale Kerstnachtdienst. Deze wordt gehouden in het Engels en
vertaald in het Nederlands.
Op eerste Kerstdag om 10.00 uur en op de tweede Kerstdag om 10.00 uur en
17.00 uur hoopt ds. D.J.T Hoogenboom voor te gaan tijdens de reguliere kerkdiensten.
Op tweede Kerstdag om 13.30 uur is er weer een internationale kerkdienst. Zowel in deze dienst als in de Kerstnachtdienst gaat ds J.A. Kok voor.
Gewoonlijk is er 's zondags na de ochtenddienst de gelegeheid om koffie te
drinken. Door de oplopende besmettingen is dat nu onzeker. Via de afkondigingen wordt dat bekend gemaakt.
Wat u ook kiest u bent van harte welkom! Graag aanmelden voor een kerkdienst via aanmelden@cgk-utrechtwest.nl
Bovenal wensen we u een gezegend kerstfeest toe! Voor vragen kunt u me
bereiken op telefoonnummer 030-6061971. Het adres van de Mattheuskerk is:
Hendrika van Tussenbroekplantsoen 1 te Utrecht.
Broederlijke groet,
Arie Kornet
Contactpersoon schippers CGK Utrecht-west

Kompas, nr. 4 - december 2021

19

Kampen
Welkom in Kampen!
Verschillende binnenvaartschippers zullen het mooie stadsfront van Kampen
wel kennen. Varend op de IJssel heb je het mooiste plaatje van deze Hanzestad, met zijn torens en poorten. Wie goed kijkt ontdekt ook het torentje van
de Christelijke Gereformeerde Eben-Haëzerkerk. Bescheiden, in de buurt van
de Buitenkerk.
Schippers die in of in de nabijheid van Kampen liggen tijdens de komende
feestdagen, zijn van harte welkom in onze kerkdiensten. Hier volgt een overzicht:
- Zaterdag 25 december, 1e Kerstdag, 9.30 uur
- Zondag 26 december, 2e Kerstdag, 9.30 en 15.30 uur, waarbij de middagdienst afgestemd is op de kinderen
- Vrijdag 31 december, 19.30 uur, samen met de NGK in de Nieuwe Kerk
- Zondag 2 januari, 9.30 en 15.30 uur
Door de coronamaatregelen zijn de middagdiensten vervroegd naar 15.30 uur.
Er is een maximaal aantal bezoekers per dienst mogelijk. Daarom verdient het
aanbeveling dat u zich voor een dienst opgeeft bij de scriba:
via email: scriba@cgk-kampen.nl of
telefonisch: 038-3330960
U kunt dan ook aangeven of u gebruik wilt maken van de kinderoppas.
Alle diensten zijn ook online te volgen en via Kerkdienst Gemist. Gaat u daarvoor naar onze website www.cgk-kampen.nl.
Het adres van de CGK Eben Haëzerkerk is: Buiten Nieuwstraat 69.
Het adres van de Nieuwe Kerk is: Broederweg 34.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba of met ondergetekende, ds. Hakvoort. Tenslotte wensen we u voor de komende Kerstdagen en
voor de Jaarwisseling Gods zegen toe!
Ds. A. Hakvoort
telefoon: 038-2000346
email: hakvoort@solcon.nl
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Zwijndrecht
Jezus geboortefeest in Zwijndrecht anno 2021
Beste varenden, geliefde broeders en zusters,
Zo af en toe valt mijn oog op borden langs de weg in Zwijndrecht. Borden
waarop staat: 'Zwijndrecht, thuishaven voor schippers.'
Ik neem aan en hoop ook voor u en jou dat er meerdere van zulke thuishavens zijn. Bovenal dat we geborgen in Christus op 'reis' zijn naar Gods eeuwige
Thuishaven in een land van louter licht en vreugde, waar onze geboren Koning
en Verlosser Jezus Christus voluit zal regeren.
Maar mocht u/jij onderweg toch thuishaven Zwijndrecht aan doen, dan bent u
en jij wel zo hartelijk welkom in onze gemeente rond de feestdagen.
D.v. op zaterdag 18 december zal er een kerstfeestviering zijn voor en met de
kinderen van 4 tot 12 jaar. Uw en jouw kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd om dit feest mee te maken.
Een telefoontje naar Annette Roos is in dat geval handig. Zij kan het tijdstip
doorgeven en de nodige coronamaatregelen. (06-11181275)
Vanwege de maatregelen van de overheid is het nu nog onzeker of de dienst
met kerstavond kan plaatsvinden. Indien wel, is het tijdstip om 21.30 in de
avond. (u/jij kunt mij daarover benaderen, ds. Jan Breman, 06-16817420)
Datzelfde geldt van het tijdstip van de Oudejaarsdienst. Ook dat is nog onzeker.
Nieuwjaarsmorgen 1 januari om 10.00 uur dienst en op 2 januari dienst om
9.30 uur en naar alle waarschijnlijkheid 15.30 uur.
Zaterdag, eerste kerstdag hopen we een eredienst te houden, aanvang 9.30
uur.
Op zondag, tweede kerstdag zal er om 9.30 uur een eredienst zijn die speciaal
gericht is op de kinderen. Zondagmiddag is er dan een reguliere eredienst.
Misschien vooraf even contact opnemen met onze koster, Frank Bos, tel.: 0786123865.
Of we elkaar nu ontmoeten of niet, u allen een gezegend kerstfeest en jaarwisseling toe gebeden.
Met een hartelijke broedergroet,
ds. Jan Breman
Kompas, nr. 4 - december 2021
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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 dec.
19 dec.
9 jan.
16 jan.
23 jan.
30 jan.
6 febr.
13 febr.
20 febr.
27 febr.
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april
10 april
17 april
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H.J. Prosman
F.A. Slothouber
W. de Jong
L. Krüger
P.F. Boomsma
T. Koelewijn
T. Koelewijn
D. Meijvogel
H. van der Ham
M. Barth
J. de Wit
L. Krüger
A. Slothouber
P. F. Boomsma
A.W. J. Theunisse
J. de Rooij
H. van der Ham
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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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