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en wij waren klein.” Zo was het in de vijftiger jaren. Maar inmiddels zijn wij
groot in eigen ogen geworden en is God piepklein geworden.
Is het niet een grondprobleem voor christenen vandaag! Onze gedachten over
God zijn veel te benepen, onze kennis van Gods grootheid veel te gering.
Weg nou toch met zulke benepen gedachten over God.
Want Hij is die God Die zei: "Licht schijne uit het duister." Nb. Niet in, maar
uit! Dus God roept bij de schepping van onze wereld zelfs het licht uit de duisternis tevoorschijn. Wat een Schepper is Hij.
Zeg nou zelf, deze God, Die van een ster Zijn geboorteaankondiging maakt,
kan Hij niet alles in ons kleine leven op orde brengen en op orde houden. Is
deze God het niet waard om volkomen vertrouwd te worden? De wijzen uit het
Oosten kwamen in ieder geval niet beschaamd uit. Zij vertrouwden en aanbaden!

over de grootheid van God en de nabijheid
van God
"Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het
Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen." (Mat. 2,2)
"Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het
doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het Aangezicht van Christus." (2 Kor. 4,6)
Bij de geboorte van een baby hoort het sturen van een geboortekaartje. Er zijn
heel bijzondere kaartjes bij. Het één nog mooier dan het andere. Wanneer je
bedenkt aan wie je allemaal een kaartje stuurt, ligt hier een geweldige mogelijkheid om in het klein, via de tekst op het kaartje van je God en Heiland te
getuigen! In het klein, want wij zijn tenslotte ook maar kleine mensen.
De HERE God, de almachtige Schepper van hemel en aarde getuigt van Zichzelf en van Zijn Zoon op een geweldig grootse manier! Voor het geboortekaartje dat Hij verstuurt, neemt de Vader in de hemel een ster aan de hemel.
Onze Vader God is zo groot dat Hij moeiteloos een gigantisch hemellichaam als
een ster in Zijn hand kan nemen om er Zijn geboortekaartje van te maken.
Misschien moeten we toch wat meer bezig zijn met de grootheid van onze God!
Is ons probleem vaak niet dat we God zo klein hebben gemaakt.
Onze zonden en zorgen, onze mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in onze
ogen groter dan God Zelf.
Er is een liedje dat zegt: “Nederland in de vijftiger jaren…..God was nog groot
4
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De tekst uit 2 Kor. 4,6 zet de grootheid van God nog weer in een ander licht.
Namelijk in het licht van Gods nabijheid.
De wijzen uit het Oosten hebben dat mogen ervaren. Er was namelijk niet alleen die uitzonderlijke lichtende ster aan het firmament, nee, God scheen met
Zijn Zelfde licht ook in hun harten.
•
Vooral daarom waren ze op reis gegaan.
•
Vooral daarom zijn ze niet vroegtijdig teleurgesteld teruggekeerd, ook al
ging toen niemand uit Jeruzalem met hen mee om de geboren Koning te aanbidden.
•
Vooral daarom verheugden deze wijzen zich met grote vreugde, toen zij
de ster opnieuw in Bethlehem zagen schijnen boven het huis waar de geboren
Koning was.
Omdat Gods wonderbare genadelicht in hun harten scheen, bewezen zij het
kind Jezus hulde en haalden zij alles uit de kast wat maar uit de kast te halen
was. Het is precies zoals Paulus schrijft: in het Aangezicht van Christus, worden de wijzen verlicht met de kennis van de heerlijkheid van God.
Het teken van Gods grootheid in de lichtende ster aan de hemel verbleekt bij
het bewijs van Gods genadige nabijheid in het Aangezicht van Christus Jezus.
Kennis van Gods heerlijkheid in het Aangezicht van Christus.
Het betekent tegelijkertijd kennis van onze kleinheid en zonde en schuld.
De geboren Koning is in de wieg gelegd door mijn schuld, om vóór mijn schuld
en zonde te lijden en te sterven.
•
Bij het zicht op Gods grootheid word ik klein.
•
Bij het zicht op Gods nabijheid in Christus Jezus verlies ik mijzelf geheel
en al! Om mijzelf terug te vinden, geborgen in Zijn liefde!
"En zij vielen neer en bewezen Hem hulde" (Mat. 2,11). En wij? En ik? "Ik kan
niet anders of ik moet Hem prijzen, die de zonde in mij overwon!"
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Zaterdag 16 november is na een moedig gedragen kort en intens ziekbed overleden zuster Wilhelmina Hendrika Poker-van Waardenberg. In de leeftijd van
74 jaar. De Heere had heel veel in haar gegeven. De Heere heeft ook veel genomen. Onze hartelijke deelneming voor haar man broeder Geert Poker en de
kinderen en kleinkinderen. De nabijheid en ondersteuning van de Heere toegewenst.
Zijn adres:
G. Poker
Bosboom Toussaintstraat 99
3314 GC Dordrecht
We denken aan anderen die korter of langer geleden een geliefde moesten verliezen door de dood. De Heere weet hoe soms, na een tijd, oude wonden weer
kunnen gaan schrijnen en weer open gaan. Hij wil nabij zijn. Hij is de God van
alle vertroosting. Hij kan meer troosten dan een moeder troost.
Recent zijn twee Urker vissers omgekomen op zee. Wat is dat verschrikkelijk.
Het is een roepstem. Geven we daar nog acht op?

beste varenden
Wat is het goed, dat de Heere telkens weer een rustdag geeft. Een dag waarop
Hij het zegt, zoals de profeet het eeuwen geleden zei: "Sta stil, en zie op uw
wegen, en vraag naar de goede weg."
Wat is het nodig, dat wij telkens weer stil staan, stil gezet worden, om naar de
wegen van de Heere te vragen. We leven zo snel. Door de snelheid waarmee
we leven en door de dingen die op ons af komen is er zo weinig rust.
De engel sprak tot de herders: "U is heden geboren de Zaligmaker, welke is
Christus de Heere, in de stad Davids."
U is geboren. Voor allen die vermoeid zijn en beladen zijn. Voor allen die moeite en verdriet kennen. Voor allen die zorg hebben en innerlijke strijd. Voor allen
die een moeilijke weg gaan. Voor allen die gekwetst zijn. Voor allen die geen
mens hebben, die geen vrienden hebben. Voor allen die geen echte liefde ontvangen.
Voor u is de Zaligmaker geboren! Hij wil al uw wonden helen, in Zijn liefde en
ontferming. Hij wil alle haat wegnemen. Hij wil alle pijn en smart wegnemen.
Hij wil u echt troosten en sterken. Hij komt tot u/jou. Hij heeft gedacht aan
Zijn genade.
Hij wenkt: “Komt herwaarts tot Mij. Komt allen tot Mij.”
Het is een wonder dat God Zijn Zoon gegeven heeft. Het is een wonder dat
Christus komt. Hij geeft Zijn liefde. Er is hoop.
Ten diepste gaat het erom, dat we de Heere Jezus Christus nodig krijgen en
Hem leren kennen. Hem omhelzen met de armen van het geloof.
6
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Zuster A. Norbruis-van der Linden heeft flinke zorgen over haar zus die ernstig
ziek is. Bij tijden heeft zuster Norbruis een moeilijke week. We mogen voor elkaar bidden. Onze God ontfermt Zich op het gebed.
Laten we bidden dat de Heere hen, die bijzondere moeite en zorg hebben, opzoekt en sterkt.
We denken aan allen die ziek zijn. Of we nu kort ziek zijn in deze donkere periode van het jaar, of al lang ziek zijn. Misschien wel met een gebrek of met een
handicap hebben te tobben… De Heere aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat we het in Zijn hand geven.
Al een hele poos is er een prachtige website www.cgk.nl/varenden. Daar is veel
te vinden: meditaties, bijbelstudies, artikelen enz. Maak er gebruik van! We
krijgen er positieve reacties over.
Zelf heb ik (noodgedwongen) een ander e-mailadres. Het is
hvdham@kpnmail.nl. Maak er gebruik van. Het is heel goed als u een seintje
geeft als u midden in het land bent, of in de buurt van Rotterdam, Utrecht,
Dordrecht of aan de Moerdijk. 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 2020 nota bene. Het jaar van de Heere…
U en jullie van harte gezegende Kerstdagen en een gezegende nieuw jaar.
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Eis Daimona

kerstvieringen

(Naar God)

Kampen

Laat nu, in angst en pijn,
Meester, mij niet alléen...
Wien heb ik buiten U?
Immers, niet éen?
't Liefste dat Jeugd gewon
Naamt Ge mij, liefde en eer.
'k Zweeg. Dat de Dienaar niet
Twist' met den Heer!
Vordert Gij alles nu?
'k Zwijg. Want ook dit is recht.
Zijt Gij de Meester niet?
En ik de Knecht?
Maar blijf bij mij, blijf bij mij,
Blijf bij mij, o mijn God!
Maak niet Uw Woord te schand,
Maak niet Uw trouw ten spot!
Hoort... om mijne eenzaamheid
Hoont U 't gemeen...
Laat mij, in angst en pijn,
Meester, niet gans alléen!

Ook dit jaar bent u weer van harte welkom om (één van) onze kerkdiensten
tijdens of rond de feestdagen bij te wonen, in onze prachtige Hanzestad aan de
IJssel! Wanneer u afmeert aan de IJsselkade, bevindt u zich op loopafstand van
ons kerkgebouw in de historische binnenstad van Kampen. Samen met u willen
we graag de komst van Here Jezus op deze aarde vieren.
Op 21 en 22 december wordt in Kampen het festival ‘Kerst in Oud Kampen’
gehouden. De binnenstad gaat dan als het ware enige eeuwen terug in de tijd
met veel muziek en theater. Jaarlijks trekt dit evenement bijna honderdduizend
bezoekers. Omdat ons kerkgebouw zich midden in het festivalgebied bevindt,
houden we op 22 december om 17.00 uur een evangelisatie-zangdienst, om
ook aan bezoekers van het festival het blijde evangelie van de komst van onze
Here Jezus Christus mee te geven.
Hieronder vindt u een volledig overzicht van al onze samenkomsten rond
kerst:
22 december
09.30 uur		
ds. A. Hakvoort
			
17.00 uur		
ds. A. Hakvoort (evangelisatie-zangdienst)
25 december
09.30 uur		
ds. A. Hakvoort (kerstviering)
			16.00 uur		Kinderkerstfeest
29 december
09.30 uur		
ds. A. Hakvoort
			
17.00 uur		
ds. A.W. Beute (GKv Kampen-Zuid)
31 december
19:30 uur		
ds. W. van Dijk (NGK Kampen)
1 januari		
10.30 uur		
ds. A. Hakvoort (nieuwjaarsviering)

											 Geerten Gossaert
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De samenkomst op Oudejaarsavond is een gezamenlijke dienst met de Nederlands Gereformeerde Kerk van Kampen. Deze dienst wordt gehouden in de
Nieuwe Kerk, Broederweg 34 in Kampen.
Voor de overige diensten ontmoeten we u graag in ons kerkgebouw, de Eben
Haëzerkerk, aan de Buiten Nieuwstraat 69 (hoek Botervatsteeg) in Kampen.
Wij wensen u allen goede en gezegende Kerstdagen toe en zien er naar uit u te
ontmoeten in of rondom onze kerkdiensten.

Aan het einde van het programma krijgen jullie een BOEK en een ZAK SNOEP!!
Komen natuurlijk!
Jullie zijn allemaal hartelijk welkom in onze kerk aan de Dubbeldamseweg
Noord 1/ Singel 192. Het begint om 10:00 uur.
Hartelijke groet en tot ziens op het kerstfeest!
Zondagsschool Timotheüs uit Dordrecht-Centrum

Namens de kerkenraad,
Theo Ram, scriba.
		
Rotterdam-Centrum

God is Koning, Hij heeft mij gemaakt en wil dat we voor Hem leven.

Beste varenden, jongens en meisjes,

		
		
Mijn zonden maken een scheiding tussen God en mij.

Jullie zijn welkom in de diensten in Rotterdam-Centrum. We hebben grote en
uitgestrekte havens. En een fijne kerk. Klein en groot: hartelijk welkom.

		
Jezus gaf Zijn leven aan het kruis en als ik in Hem geloof ben ik ge
		red.

22 december

09.30 u morgendienst
16.30 u middagdienst		

ds. J.C. Hardeman
ds. J.C. Hardeman

		
Jezus stond op uit de dood. Als ik bij Hem hoor wordt ook mijn le		
		ven nieuw.

25 december
1e Kerstdag

09.30 u morgendienst

ds. J.C. Hardeman

		
		

29 december

09.30 u morgendienst
16.30 u middagdienst		

ds. W.P. de Groot
ds. W.P. de Groot

1 januari 2020 10.00 uur morgendienst

ds. J.C. Hardeman

5 januari		

ds. J. Manni
ds. J. Manni

9.30 u morgendienst		
16.30 u middagdienst		

Ik leer Jezus steeds meer kennen en voor Hem te leven om straks
voor altijd bij Hem te zijn.

Dordrecht-Centrum
Beste jongens en meiden,
Deze uitnodiging is voor jou!
Op 2e kerstdag donderdag 26 december D.V hopen we met onze zondagsschool het kerstfeest te vieren.
Het thema voor dit jaar is:"Gods belofte wordt heerlijk vervuld."
De kinderen van de zondagsschool zullen hier per groep iets van laten horen.
Er zal veel gezongen worden en jullie kunnen rekenen op een mooie kerstvertelling.
10
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De eigen bijdrage van de varenden (en van anderen die dit werk een warm
hart toe dragen) blijft van groot belang.
Helaas loopt 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.
Daarom doe ik wederom een beroep op u allen voor een jaarlijkse bijdrage.
Draagt u ook bij?
IBAN:
T.n.v.:
O.v.v.:

									
									 Naarden, 30 november 2019
Aan: alle schippers, zeevarenden, hun families, lezers van "Kompas"
Van: penningmeester deputaten varenden
Betreft: jaarlijkse bijdrage 2019.

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

Ons deputatenrapport stond in de eerste zittingsweek van de GS geagendeerd.
En wel op dinsdagmiddag 12 november om 15.15 uur.
Br. W. Uittenbogaard hield een gloedvol betoog voor het werk van onze schipperspredikant. Zijn betoog werd heel goed ontvangen.
Na bespreking van ons rapport en het rapport van de commissie die ons rapport moest beoordelen, besloot de generale synode het volgende:
Deputaten opdracht te geven, 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.
Kortom: er ligt veel werk voor uw deputaatschap te wachten. Dat hebben wij
op 6 december j.l. opgepakt.

12
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Op twaalf-jarige leeftijd ontving hij een ingrijpende gebedsverhoring. Bij het
spelen kwam hij onder een wagenwiel terecht. Beide benen gebroken. Hij was
zwaargewond. Er was geen dokter in de wijde omgeving. Ludwig ging duidelijk
achteruit. Een oom ging met hem naar Bredstedt, naar een dokter. Maar dat
hielp ook niet.
Ludwig lag een jaar op bed, nota bene, en las veel in de Bijbel. Met Kerst 1847
las hij de belofte van de Heere Jezus: "Zo wat gij begeren zult in Mijn Naam,
dat zal Ik doen; opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen" (Johannes 14: 13,14).
Ludwig riep zijn moeder en liet haar de Bijbeltekst lezen. Hij vroeg: "Is dat
waar, wat daar staat? Gebeuren er nu ook nog wonderen?"
Ze antwoordde een beetje aarzelend: "Ja, dat is Gods Woord."
En wat gebeurde? Ludwig klampte zich vast aan die Bijbeltekst. Hij begon te
bidden om genezing. En hij geloofde dat, als hij genezen was, hij naar de heidenen zou gaan (als zendeling).

Ludwig Ingwer Nommensen I
Nommensen heeft als zendeling veel mogen betekenen op het eiland Sumatra.
Hij heeft daar heel ontroerende zaken mee gemaakt. Wat heeft de Heere zijn
werk rij gezegend.
Ludwig is geboren op één van de Waddeneilanden, op het eiland Nordstrand,
niet ver van Husum. Zijn ouders waren arme mensen. Zijn vader was sluiswachter en overleed reeds in 1848.
Zijn moeder was een godvrezende vrouw die met die wilde jongen (Ludwig)
veel te stellen had. Het gezin woonde in een klein huisje aan de zeedijk. De
woning kwam nauwelijks boven de kruin van de dijk uit. Ze keken uit over de
Waddenzee.
Ludwig Ingwer Nommensen was onversaagd. Voor geen moeilijkheden vervaard. Een soort Fries (zou je bijna zeggen). Ludwig was de enige zoon naast
drie dochters. Al heel jong werkte hij bij een boer om wat geld binnen te brengen. Een jaar later werkte hij als schaapherder en daarna als knecht.
Ludwig was inderdaad een beetje wild. Maar toch een begaafde jongen.
Reeds jong wilde hij predikant worden. De meester op school vertelde dikwijls
uit de kerkgeschiedenis.
Het gezin Nommensen at droog brood, bonen, erwtensoep en roggepap. Als er
’s zondags paardenvlees was, dan was dat heel bijzonder, lekker. Als de knechten van de dijkgraaf gegeten hadden, ging Ludwig de overgebleven gort opeten, om zijn honger te stillen.
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Spoedig daarna schreef een dokter (die hem af en toe bezocht) een nieuw medicijn voor. Dat werkte. Reeds na enkele dagen zag de wond er anders en beter
uit. Na een paar weken kon Ludwig opstaan, lopen en naar school gaan.
Zijn voet is volledig genezen. Dankbaar was hij voor het herstel. En hij was
overtuigd dat hij zendeling zou worden.
Op twintig-jarige leeftijd ging Ludwig naar het eiland Föhr en kocht daar een
gezangenboek en een Catechismus.
Hij was nog onervaren. Hij had helemaal geen voorstelling wat het werk van
een zendeling inhield. Vaak ging hij naar de haven op het eiland Föhr, en vroeg
of hij met een zeeschip mee kon als matroos. Maar hij stootte overal zijn neus.
Hij kwam bij een boer te Wrixum. Die man had vrij veel boeken. Ludwig las het
ene boek na het andere. Hij was leergierig. Een Catechismus met uitleg leerde
hij uit zijn hoofd.
Na een poosje werd hij hulpschoolmeester. Dat hield in, dat hij koeien molk,
nota bene, de stal schoon maakte, het schoollokaal veegde en ’s zondags de
kerkbel luidde en als voorzanger dienst deed.
Dat laatste was moeilijk voor hem. Hij kende de Psalmen niet! Maar een zoon
van de dominee zong hem een twintig psalmen en gezangen voor, zodat hij de
bekendste verzen tenminste kende.
Wordt vervolgt.
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Jesu
Jesu, gans alleen gelaten,
komt mijne arme ziel te baten,
want ik zo ellendig ben,
ik, die zo veel vrienden ken.

Jesu, gans alleen gelaten,
komt mijne arme ziel te baten,
want ik heel verlegen ben
en noch uit noch in en ken.

Dank U dat Gij, uitgesloten,
toch U nimmer hebt verdroten
maar gewacht hebt, Jesu mijn,
dat ik de andere moê mocht zijn.

Zal ik leven, zal ik sterven?
Zal ‘k Uw minnend aanschijn derven
en U loven, in mijn straf,
ver van Uwe kindren af?

Dank U dat Gij mij, getrouwig,
hebt geklopt aan ’t herte, rouwig
klagend ende zuchtend: "Och!
opent Mij de deure toch!"

Durf ik weer beloften spreken
die ‘k van morgen af zal breken,
en, met meerder boosheid, Heer,
U verlaten nog een keer?

Ach, het zal en ’t moet mij schamen
dat Gij wilt een herte pramen
en een zetel wedervraagt
waar ik U heb van gejaagd!

Laat mij in Uwe armen leunen,
want, om op mij zelf te steunen,
hebbe ik noch en kan ik niet
als de zonde die Gij ziet.

"Schande!" zou de wereld spreken,
moest er zulk een liefde uitbreken,
en, van iedereen gezeid,
ware ’t ene uitzinnigheid.

Jesu, ‘k voel mij vallen…! Valle ik
in Uw wrekende armen...? Zal ik?
Jesu! Jesu…! ‘k Stel bevreesd,
in uw handen mijnen geest!
Guido Gezelle
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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

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:
5 januari 		
12 januari 		
19 januari 		
26 januari 		
2 februari 		
9 februari 		
16 februari
23 februari
1 maart 		
8 maart 		
15 maart 		
22 maart 		
29 maart 		
5 april 		
12 april 		
19 april 		
26 april 		
3 mei 		
10 mei 		
17 mei 		
24 mei 		
31 mei 		
7 juni 		
18
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G.C. Flobbe
L. Krüger
P.F. Boomsma
T. Koelewijn
A.W. Theunisse
H. Perfors
D. Meijvogel
H. van der Ham
P. Prins
L. Krüger
H.J. Prosman
J. de Rooij
P.F. Boomsma
H. van der Ham
L. Krüger
D. Meijvogel
H. Perfors
P. Pols
C. van Dam
M. van Duijn
J.H. Adriaanse
H. van der Ham

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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