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Dat heeft ons als christenen uit de heidenen veel meer te zeggen dan we misschien ooit begrepen hebben. Het betekent dat Jezus niet los van het Joodse
volk te krijgen is. Wie Jezus leert lief krijgen leert het Joodse volk lief te hebben. En wie de Joden niet liefheeft met de liefde van God kan in feite Jezus niet
liefhebben. Want het Joodse volk zit nu eenmaal in de genen van Jezus. 'Wie
Jezus zegt, moet Jood zeggen'.
'Geen antisemitisme' is voor een christen te weinig. Bijzondere hoogachting
voor de 'beminden om der vaderen wil' is op zijn plaats. Om Jezus wil moet
juist in dit licht schuld worden beleden door de kerk van alle tijd en plaats.
Want miskenning van het Joodse volk is Jezus Zelf in zijn 'wordingsgeschiedenis' opnieuw kruisigen. Wie het Joodse volk veracht krijgt te doen met Jezus
die van de hemel roept: 'Waarom vervolgt u Mij?'
Dat Jezus uit de Joden geboren, de Koning van de Joden is, is wel het eerste,
maar misschien niet het meest verrassende in deze stamboom.
Dat óók de heidenen volop in zicht komen is een complete verrassing.
Allereerst een verrassing voor Messiasbelijdende Joden. Want niet alleen zij
delen door het geloof in de Messias in het heil van God, óók de heidenen doen
dat! Als bevoorrecht volk moet Israël leren: er zijn ook andere schapen onder
de volkeren die de Goede Herder verzamelt in zijn kudde.

de 'genen' van Jezus
Geboren uit de Joden
Gekomen vóór de heidenen
(Matth.1: 1.3.5.6.)
Genealogie, je familiestamboom traceren, het is spannend en boeiend totdat ...
Totdat je naast de nodige beroemdheden in je familie op notoire schurken stuit.
Waarvoor je je hartgrondig schaamt en die je liever niet tot je familie rekent.
Nu lijkt het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Mattheüs op het eerste gezicht zo’n 'doodgewone' stamboom te zijn. Maar bij goed lezen en rekenen zal
het opvallen dat er hier en daar door de (heils)geschiedenis heen stapjes zijn
overgeslagen. Niet alles en iedereen wordt genoemd. De evangelist Mattheüs
past een doelbewuste selectie toe. Zo je wilt: een 'theologische selectie.'
Zo begint in dit evangelie, dat met name voor het Joodse volk is geschreven,
de stamboom van Jezus niet bij Adam, (zoals wel in Lukas 3) maar bij Abraham. Ja, er wordt zelfs met koning David begonnen. 'Het geslachtsregister van
Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham'.
De Heilige Geest wil hier eigenlijk maar één ding mee te zeggen: Jezus is als
Jood uit de Joden geboren. Het Jood-zijn zit Hem in Zijn bloed. Joodser kan
niet!
En dit is zo fundamenteel dat dit door Mattheüs, helemaal in lijn met Gods
heilsplan als eerste genoemd wordt.
Eerst de Jood! Abraham en koning David! Zo zit dat in de genen van Jezus!
Zo is Jezus geworden en zo is Hij gebleven en zo zal Hij zijn!
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Allermeest geldt de evangelieverrassing voor ons als christenen uit de heidenen. Hoewel wij als christenen uit de heidenen er later bijgekomen zit het toch
ook in Jezus genen om Verlosser van de wereld te zijn.
Dit laatste kun je vooral opmaken uit de namen van vier vrouwen die hier, nota
bene bij uitzondering, bij hun naam genoemd worden. Want dat Abraham Izak
bij Sara verwekte wordt niet genoemd. Maar dat Juda Perez en Zerah bij Tamar
verwekte wordt wél genoemd. En datzelfde geldt voor het noemen van Rachab,
Ruth en de vrouw van Uria.
Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een rijtje te zijn van wat minder frisse vrouwen. Want verkleedde Tamar zich niet als prostituee (Gen. 38) en was
Rachab niet de topgirl van Jericho? Goed, Ruth heeft in dit rijtje onverdachte
papieren, maar heeft Bathseba, de vrouw van Uria nu echt geen aanleiding gegeven tot ...
Dus: is de boodschap van het evangelie hier niet dat Jezus voor de grofste
soort van zondaren gekomen is om voor hen te sterven? Zodat er hoop is voor
alle soorten van zondige mensen? Op zich een door en door Bijbelse gedachte!
Maar op de keeper beschouwd liggen de zaken toch anders dan deze vrouwonvriendelijke overwegingen doen vermoeden.
Want goed beschouwd is niet Tamar die bedrogen is door haar schoonvader,
maar Juda de hoofdzondebok. En wie zal zeggen of Rachab in het verdorven
klimaat van het Kanaänitische Jericho niet door haar eigen familie is misbruikt
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en uit winstbejag tot prostitutie is gedwongen. En wie Bathseba de schuld in de
schoenen wil schuiven verdraait toch wel de focus die in de Bijbel niet op haar
maar op koning David gericht staat.
Nee, er is een andere 'theologische' bedoeling voor het noemen van deze 4
vrouwen. De onheilsgeschiedenis van Juda en Tamar (Gen. 38) speelt zich
ergens buiten de landsgrenzen af en verder zijn zowel Rachab en Ruth niet
joodse vrouwen en is Bathseba in ieder geval met een buitenlander (Uria de
Hethiet) getrouwd.
Met andere woorden: Jezus heeft allochtoon bloed in de aderen om Verlosser
van de wereld te zijn. Het zit in Zijn stamboom, in Zijn 'wordingsgeschiedenis',
in zijn genen.
Deze evangelieverrassing mag ons alle hoop geven. Jezus, geboren uit de Joden, óók gekomen vóór de heidenen en allochtonen.
Dit laatste snijdt voor een belijdend christen elke vorm van racisme of volkerenhaat bij de wortel af. Eerst de Jood, maar ook de Griek, de Oost-Europeaan,
de Marokkaan, de Turk, de ... Geen mens en geen volk wordt bij voorbaat uitgesloten. Want het zit onze Here Jezus Christus in Zijn genen: eerst de Jood,
ook de Griek.
												

J. Breman

beste varenden
Kerstfeest is het feest waarin Gods liefde concreet geworden is. Zó lief heeft
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar het eeuwige leven hebbe.
Kerstfeest is inderdaad het feest van Gods liefde. Het geboren Kind, de Heere
Jezus Christus laat zien dat God aan een verloren wereld in liefde wil denken.
In de gave van Zijn Zoon laat God Zijn liefde blijken. Christus is op deze wereld
gekomen om zondaren zalig te maken.
Hoe is Hij gekomen? Die bekende geschiedenis wordt verteld. Maria baarde
haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken en legde Hem neder in de
kribbe, om dat voor hen geen plaats was in de herberg.
Dit zijn belangrijke Bijbelwoorden. De kerstgeschiedenis is vol tegenstellingen.
In Lukas 1 lezen we dat een engel tegen een verbaasde Maria zegt: 'Wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen.'
Maar in Lukas 2 zien we, dat er voor hen geen plaats is in de herberg. De engel
had gezegd: 'En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en gij zult
Zijn Naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden.' Maar toen Hij geboren was, had Zijn moeder alleen een kribbe, een voerbak voor de dieren, om Hem in te leggen.
Alzo lief heeft God de wereld gehad - deze zondige, verdorven wereld - dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. Gods Zoon werd mens. Hij werd in doeken gehuld en gelegd in een kribbe in een beestenstal.
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Terwijl keizer Augustus gezeten is op zijn troon, gekleed in het fijnste purper, in
een prachtig paleis vol luxe en genot, ligt koning Jezus in een kribbe (een voerbak voor de dieren). Keizer Augustus is het teken van aardse pracht en glitter.
Maar koning Jezus staat voor geestelijke waarden.
Velen kiezen de schittering van keizer Augustus en wenden hun ogen af van
dat Kind in doeken gehuld.
Toch heeft dit 'onaanzienlijk' Kind ons iets te bieden: iets dat wij bij de groten
van deze aarde niet zullen vinden. Wat voor genot de wereld ons ook kan bieden, ze kan ons geen vrede geven voor onze ziel. Die is alleen te vinden bij
Hem Die gekomen is, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Bij Hem
is genade. Bij Hem is vergeving van zonden. Dat is veel meer waard dan alles
wat deze wereld u/jou kan bieden.
Aan welke kant staan wij? Wie kiest ons hart? Keizer Augustus op zijn troon, of
de Heere Jezus Christus in de kribbe?
Broeder, zuster, is er in uw/jouw hart plaats voor Christus? Of zegt u net als de
herbergier: 'Ga maar weg! Ik wil Hem niet kennen. In mijn leven is geen plaats
voor Hem, in mijn gedachten niet, in mijn hut is geen plaats voor de Heere Jezus Christus.'
Zal de Zaligmaker dan altijd en door iedereen worden buitengesloten? Beslist
niet! Er zijn toch mensen die Hem niet kunnen missen. Die voelen dat hun hart
is als een beestenstal, vol onreinheid. Zij kunnen niet begrijpen dat God nog
met hen te maken wil hebben! Dat de Heere Jezus Christus wil wonen in hun
hart.
Laten wij ons (aan boord en thuis) verblijden in de geboorte van de Zaligmaker. Al uw hoop en verwachting mag op dat Kind gevestigd zijn. Hij is de Zaligmaker der wereld. Hij heeft de zonde verzoend, de schuld betaald, de vloek
weggenomen, de toorn van God gestild. Hij is de grote Overwinnaar. Hij overwint de zonde, de satan, de dood en de hel. Heerlijk als u op Hem ziet.
De profeet zei: 'Ziet, deze is onze God; wij hebben Hem verwacht en Hij zal
ons zalig maken. Deze is de Heere. Wij hebben Hem verwacht. Wij zullen ons
verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.'
We leven in bewogen tijden. De coronacrisis is voor de schippers zeker geen
pretje. De crisis is in hoge mate, wat de stemming bepaalt. De vrachtprijzen
zijn iets aan de lage kant.
Het vervoer van kolen, ertsen en chemische stoffen naar de Duitse industrie
ligt lager. De Duitse auto-industrie heeft een paar maanden stil gelegen. Ook
de doorvoer van droge bulk naar het buitenland is gedaald. Tevens is er sprake
van een afnemende bouwproductie, onder meer als gevolg van de stikstofcrisis.
De economie wordt door de crises geraakt.
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Daar is ook de energietransitie (minder vraag naar kolen en olie). En de slinkende veestapel in de lage landen aan de zee. De schipper voelt het vaak als
eerste.
In ons eigen land raken heel wat mensen (jong en oud) besmet met het coronavirus.
Er zijn restricties. Dat stemt niet bepaald vrolijk. Ieder van ons zal in zijn of
haar omgeving wel mensen kennen die besmet zijn geraakt. Gelukkig valt het
vaak mee, helaas niet altijd. We doen ons best als kerken zo nauwkeurig mogelijk te leven en binnen de beperkingen het gemeenteleven overeind te houden.
Op sommige plaatsen is er veel aandacht voor elkaar. Er wordt gebeld, geschreven, gemaild en waar mogelijk ontmoeten we elkaar op afstand. Er blijkt
gelukkig toch verbondenheid met elkaar als schippers. Dat bemoedigt.
Jongens, meisjes, mannen, vrouwen: Vergeet elkaar niet.
We zijn heel kwetsbare mensen. We mogen wel bidden: 'Heere, bescherm en
bewaar U! Wees U een vurige muur rondom ons, waar het virus niet kan door
dringen. Waar de vijanden, ook de boze machten in de lucht, niet doorheen
kunnen dringen.'
We mogen ook vragen: 'Wilt U deze crisis spoedig beëindigen? U hebt ooit de
engel van het verderf, die met de pest epidemie in Israël rond ging, een halt
toegeroepen. Tot hiertoe! En niet verder. Heere, wilt U ook deze engel/geest
een halt toeroepen? Tot hiertoe! We belijden het voor U: Dat hebben we niet
verdiend. Heel persoonlijk niet. Als kerken niet. Als samenleving niet. We hebben niets aan U te tonen van gerechtigheden of verdiensten of wat dies meer
zij. Maar we pleiten op Uw genadige ontferming in Christus Jezus. Wilt U het
geven, Heere? En wilt U in het bijzonder zijn met hen, uit de wereld van de
varenden, misschien wel uit onze familiekring, die zwaar getroffen zijn? In het
ziekenhuis liggen, eenzaam, aan de beademing ... Wilt U bij hen zijn? Ontferm
U over hen.' Zijn er nog voorbidders?
De moeder van zr A. Norbruis-Van der Linden heeft acute leukemie.
Ook de oudste zus is heel ernstig ziek. Alles bij elkaar heeft de familie veel zorgen. We mogen erin meeleven. En voorbede voor hen doen.
Bij de Heere zijn uitkomsten. Bij Hem alleen is troost. Hij is een Toevlucht.
Op zondag 22 november is overleden Harm Veuger, op de leeftijd van 83 jaar.
Op de kaart staat: 'Na een kortstondig ziek zijn heeft de Heere tot Zich genomen mijn innig geliefde man, onze broer, zwager en oom Harm Veuger.'
Boven de kaart staat: 'De Heere is mijn Herder.' Psalm 23.
Met gepaste woorden heeft zr Anna Veuger-Hartman weergegeven het grote
verlies dat haar heeft getroffen. Van harte de ondersteuning van de Heere toegewenst. En dat de roepstem geheiligd mag worden aan de harten.
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Het adres geef ik door:
A.Veuger-Hartman
Vinkeland 2
8281 XB Genemuiden
Johannes en Edith Vissers hebben een zoon gekregen: Juda Benjamin. Broertje
van Roan en Elias. Zij varen op m.k.s. Kraanvogel. Familie Vissers heeft veel
meegemaakt. Nog vrij kort geleden is Edith’s broer Benjamin verongelukt. Intens verdriet….. en nu blijdschap. De Heere heeft het leven van Edith gespaard
en nieuw leven gegeven! Dat is een wonder, een geschenk uit Gods handen.
De Heere zegene jullie. Hij alleen kan geven wat echt nodig is. We wensen
jullie kracht en wijsheid van de Heere toe, om je kinderen voor te gaan in de
wegen van de Heere. En hen te onderwijzen. Dat is een rijke taak en een grote
verantwoordelijkheid.
Dat geldt voor alle schippers, ouders. We denken ook aan andere broeders en
zusters met zorgen; lief en leed.
Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig jaar 2021. Gezegende Kerstdagen
zijn dagen waarop u de Koning, de Heere Jezus Christus aanbidt.
										

H. van der Ham

Kerstvieringen
CGK Rotterdam-Centrum
Van oudsher was de Rehobothkerk aan de Noordsingel 90 in Rotterdam de
plaats waar regelmatig ook schippers op zondag naar de kerk gingen. Dat is
wel wat veranderd, het is nu ook een heel andere tijd, maar als u in de gelegenheid bent, bent u nog steeds van harte welkom in de diensten.
Door het corona-virus is er voorlopig één dienst op zondag en wel ’s-morgens
om 9.30 uur. Op vrijdag 25 december 2020 hopen we het Kerstfeest te vieren,
ook om 9.30 uur. Oudejaarsavond is er geen dienst. Sinds jaar en dag wordt
er dan zoveel geknald dat een dienst helaas onmogelijk is. Nieuwjaarsdag is er
een dienst om 10.00 uur. Alles uiteraard DV.
Voor alle diensten geldt een maximum aantal bezoekers van 30. Als u naar een
dienst zou willen komen verzoeken wij u zich te melden door een e-mailtje te
sturen naar: rehobothkerkrotterdamcentrum@gmail.com, onder vermelding
van het aantal personen.
Wij houden dan rekening met uw komst.
Onze kerkdiensten zijn ook te bekijken en te beluisteren via
https://www.youtube.com/channel/UC9rgxrxrXEBP61173hhdOww. Met alleen
geluid te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/541.
Van harte Gods zegen toegewenst!
Hartelijke groet uit Rotterdam-Centrum, Izak L. Stolk, scriba
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Kampen

Rozenburg

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.

Rozenburg is het dorp op het (voormalige) Zuid-Hollandse eiland Rozenburg,
gelegen tussen de uitgestrekte haven- en industriegebieden Europoort en Botlek. Het langgerekte eiland wordt omsloten door de Nieuwe Waterweg en het
Scheur in het noorden, het Hartelkanaal met het Brielse Meer in het zuiden, de
Oude Maas in het oosten en het Beerkanaal in het westen.
Het eiland Rozenburg ontstond door indijking van zandplaten die vanaf de 16e
eeuw ontstonden in de brede Maasmonding. Door de aanleg van meer polders
groeide het eiland: na Rozenburg volgde Blankenburg. Het dorp Blankenburg
was van oudsher het kerndorp van het eiland met een kerk, een school en een
rechthuis. Later werd deze centrumfunctie overgenomen door het meer centraal gelegen dorp Rozenburg. Hier vestigde men het gemeentehuis, het postkantoor en korenmolen De Hoop. Ook werden er kerken en scholen gebouwd.
Veel is er de afgelopen jaren veranderd. Het dorp Blankenburg is opgeofferd
aan de industrie en het dorp Rozenburg werd een deelgebied van de gemeente
Rotterdam. Maar kerken bleven…
Sinds 1 januari 2017 vormen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt de Samenwerkingsgemeente Rozenburg en Voorne. De gemeente komt samen in een eigen kerkgebouw: de Adventskerk. Advent – van het Latijnse ‘adventus’ – verwijst naar de komst van Jezus en zijn
terugkomst op aarde.

Als gevolg van alle beperkingen vanwege Corona mogen wij helaas slechts 30
gasten verwelkomen in onze diensten. Wanneer u een plaats wilt reserveren in
de dienst kunt u dat doen via het online reserveringssysteem Eventbrite door
gebruik te maken van onderstaande link:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kerkdiensten-cgk-kampen-110199327154.
Onze diensten worden ook online uitgezonden via YouTube (in beeld en geluid)
en via Kerkdienstgemist (alleen met geluid). Beide linkjes staan hieronder:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT6gxljKppiUFoWzqcYHlRw.
Kerkdienstgemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/691-Eben-Haezer-CGK-Kampen.
Hieronder vindt u een volledig overzicht van al onze samenkomsten rond
kerst:
20 december
09.30 uur		
ds. A. Hakvoort
			17.00 uur		ds. A. Hakvoort
25 december
09.30 uur		
ds. A. Hakvoort (kerstviering)
			16.00 uur		Kinderkerstfeest
27 december
09.30 uur		
ds. A. Hakvoort
			17.00 uur		ds. A. Hakvoort
31 december
19:30 uur		
ds. F. Bruintjes (NGK Kampen)
1 januari		
10.00 uur		
ds. A. Hakvoort (nieuwjaarsviering)
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.
De overige diensten zijn 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.
Namens de kerkenraad, Cor Nieuwenhuis, scriba

Op de adventszondagen wordt voorafgaande aan de dienst door kinderen een
kaars aangestoken. De eerste adventszondag werd een voorbereidingsdienst
voor de viering van het H. Avondmaal. De viering zelf zal op D.V. 6 en 13 december 2020 plaatsvinden, omdat in deze ‘corona-tijd’ slechts 30 mensen de
kerkdiensten kunnen bezoeken. Zo krijgt ieder belijdend lid de gelegenheid om
aan te gaan.
Op eerste Kerstdag zullen jong en oud de geboorte van onze Jezus Christus
vieren. I.v.m. de maatregelen van de overheid kan slechts een klein deel van
de gemeente hierbij aanwezig zijn. Om de diensten te kunnen bijwonen moet
vooraf een plaats gereserveerd worden (0181-632058). Wel zijn alle diensten
live (of op een later moment) te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Zondag 20 december 		
09.30 uur st. W. J. v.d. Velde
Eerste kerstdag:
Vrijdag 25 december 		
09.30 uur ds. B.J. Eikelboom
Zondag 27 december 		
09.30 uur ds. W.P. de Groot
Oudejaarsavond:
Donderdag 31 december 19.00 uur st. W.J. v.d. Velde
Adventskerk
Laan van Nieuw Blankenburg 5 (t.o. de brandweerkazerne)
3181 DA Rozenburg
Tineke Toet-Floor, scriba
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Antwerpen
Heel graag zouden we u willen uitnodigen voor de diensten met Kerst en de
zondagen daar omheen. Maar op het moment dat ik dit schrijf zijn erediensten
met aanwezigen verboden. Dat zal zeker zo zijn tot en met zondag 13 december. Daarna hopen we weer met aanwezigen samen te kunnen komen, maar
dat is nog niet zeker. Wat zou het fijn zijn om met Kerst toch samen te kunnen
komen!
U kunt als u een dienst zou willen bijwonen tegen die tijd een e-mail sturen of
bellen (predikant@ecdeurne.be / 0032 (0) 3 321 03 90). Dan kan ik aangeven
wat de situatie op dat moment in België en in onze gemeente is. De erediensten op de zondagen worden altijd live uitgezonden om 10.00 uur en om 16.30
uur. U kunt ons vinden op kerkdienstgemist.nl, even op België zetten en dan
naar Deurne. De uitzendingen zijn ook te volgen op live.ecdeurne.be.
Gezegende Kerst toegewenst!
ds. A. Th. Van Olst
Gent

deputaatschap

Evangelisch Centrum Rehobôth
Bij Sint Jozef 5
9000 Gent
Tel. 0032 92230560
Mail: rehoboth@evangelischcentrum.be

Beste broeders en zusters,

Kerkdiensten
Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag
10.00 uur – ds. D. van Luttikhuizen
Zondag 27 december
10.00 uur – ds. D. van Luttikhuizen
17.00 uur – ds. D. van Luttikhuizen

Ook onder de varenden moesten diverse families afscheid nemen van geliefden. Als deputaten leven we met u mee en bidden we voor u. Ook de zeevarenden willen we hier noemen. In de werkverslagen van onze schipperspredikant horen we van veel zorg aan boord bij deze mensen, en zeker nu in de
coronatijd. Velen van hen zijn soms bijna een jaar van huis en missen het contact met vrouw en kinderen. Diverse zeeschepen mochten havens niet in, laat
staan dat bemanningsleden toestemming kregen van boord te gaan. Het leed
en verdriet van zeevarenden moet niet onderschat worden.

Donderdag 31 december
Oudejaarsavonddienst
19.00 uur - ev. D. van Luttikhuizen
Vrijdag 1 januari 2021
Nieuwjaarsdag
10.00 uur – ds. D. van Luttikhuizen
Alle schippers van harte welkom. Neem tijdig contact met ons op i.v.m. de coronamaatregelen.
We wensen u gezegende dagen toe en graag tot ziens in Rehobôth!
Fam. Van Luttikhuizen
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Vanuit ons Deputaatschap Varenden richt ik me tot u, jong en oud in deze
laatste maand van het jaar 2020. Een jaar waarin veel is gebeurd. Ook in de
wereld van schippers en zeevarenden. Ik denk nu in het bijzonder aan de vele
moeiten en zorgen en spanningen, die het coronavirus veroorzaakte met betrekking in de eerste plaats tot uw werk aan boord en alles wat dat verder met
zich heeft meegebracht, zoals financiële consequenties, enz.
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Ons deputaatschap zoekt naar mogelijkheden, om na het emeritaat van ds.
Van der Ham (september 2022 Deo volente) extra aandacht te kunnen gaan
geven aan de zeevarenden. Velen van hen missen een goed pastoraal gesprek.
Ook aan hen moet in woord en daad de liefde van Christus worden verteld en
getoond. Ja, ook voor hen mag het Kerstevangeliewoord klinken: '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.'
Kompas, nr. 4 - december 2020
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De komst van Christus was om zondaren zalig te maken, dat betekent, te verlossen van het grootste kwaad en hen te brengen tot het hoogste goed. Wat
het volgend jaar zal brengen is voor ons onbekend. Het werk aan boord zal
weer moeten worden voortgezet.
In het jaar 2020 bracht dit voor u vaak allerlei zorgen en moeite met zich mee.
Velen hebben zich afgevraagd hoe het toch verder moet. Mogelijk ziet u op
tegen het nieuwe jaar. De Bijbel spreekt over de smart des levens, vanwege
het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Maar toch is er uitzicht. In Genesis
5: 29b wordt gewezen op Noach, daar staat: 'Deze zal ons troosten over ons
werk'. De naam Noach betekent 'rust' en dat wijst op de ware Rustaanbrenger,
de Heere Jezus.
Ons gebed voor u allen is, dat u die rust en troost bij Hem zal zoeken en zal
mogen vinden. Hij geeft de wens van allen die Hem vrezen. Hun bede heeft Hij
nimmer afgewezen. 'Deze zal ons troosten over ons werk'. Ga met deze tekst
op weg naar Kerst en ga met deze tekst het nieuwe jaar 2021 maar in. De
Heere zegt het zo vriendelijk: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en
belast zijt, Ik zal u rust geven.'
Het Deputaatschap Varenden wenst u van harte Gods zegen toe voor de naderende feestdagen en wenst u Gods hulp en kracht voor uw dagelijkse arbeid
aan boord van uw schip. (Psalm 84: 3)
Dirksland, M.H.Baan

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.

16
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hand op een zieke legde, kalmeerde de patiënt vaak al.
Blinden kwamen en mensen naar wie niemand omkeek - ongelukkigen. Nommensen nam hen op. Hij was vooral gericht op hun zielenheil. De zendeling
vertelde veel Bijbelse geschiedenissen. Het ging vaak over de strijd met de
duivel. Ook vertaalde hij zulke geschiedenissen. En de catechismus. Hij maakte tevens liederen. En begon met de vertaling van het Nieuwe Testament. Ook
schoolboekjes schreef hij (voor de rekenles bijvoorbeeld).
Onvermoeibaar onderrichtte de zendeling de mensen, vermaande, bemoedigde
en troostte hen in hun moeite.
Er kwam een dagorde, een soort dagprogramma. Iedere dag moesten de mensen een Bijbeltekst leren. Een korte dagopening en een dagsluiting. ’s Zondags
zongen ze. Vier keer per jaar vierden ze het Heilig avondmaal. (Wij hebben het
nu lange tijd helemaal niet gevierd, nota bene.)

Nommensen (slot)
Nommensen heeft veel betekend voor de Batakzending.
Het is heel boeiend te lezen wat de zendeling meemaakte op Sumatra. Maar
bovenal is het treffend dat de Heere van hem afwist en zijn werk zo rijk gezegend heeft.
We hebben reeds één en ander van Nommensen kunnen lezen. Opvallend was,
dat hij zo vriendelijk bleef en zoveel geduld had met de Batakkers.
Wie er maar kwam, hij vond een luisterend oor bij de zendeling. Nommensen
had altijd tijd voor Batakkers.
Opvallend is, dat ze heel veel geschillen en rechtzaken hadden. Op een bepaalde manier hielden ze daar enorm van. Dikwijls kwamen ze bij Nommensen
die hen geduldig aanhoorde. Hij luisterde scherp en zocht naar de kern van de
zaak.
Hij ging er echt op in en bood vaak een verrassende oplossing. Mede hierdoor
kreeg Nommensen de achting van velen in de wijde omtrek.
De zendeling hield het hoofd koel. Hij dacht nogal eens aan het woord van de
Heere Jezus Christus: 'Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen
genaamd worden.'
Nommensen zocht de vrede, die Christus bedoelde.
Op Sumatra meenden de mensen dat boze geesten ziekten veroorzaakten. Er
waren bij tijden veel zieken. Met veel lawaai of met rook probeerde men de
boze geesten te verjagen. Arme patiënten! Er was ook grote kindersterfte.
Tientallen zieken kwamen naar Nommensen, die velen kon helpen. Er kwam
een hele toestroom. Verwonde Batakkers verbond hij en verzorgde hij. Zelfs
operaties voerde hij uit. De Heere God hielp hem. Als de zendeling slechts zijn
18
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Enkele jaren had Nommensen alleen gestaan, te midden van een heel ruwe,
heidense wereld. Zijn verloofde woonde nog in Duitsland (in Hamburg). Karoline Gubrod was daar lid van de Schotse Kerk. Ze kwam nu naar Sumatra, naar
het Silindungdal.
Nommensen schreef haar eerlijk wat haar te wachten stond.
Maar Karoline liet zich niet afschrikken en schreef, dat dat ze zo spoedig mogelijk hoopte te komen. Ze wilde alle gevaren en moeite met Ludwig Ingwer
Nommensen delen. In 1866 kwam ze. Ze trouwden.
Nommensen en zijn vrouw hebben veel meegemaakt.
Batakkers vroegen: 'Hoe kunt u ons verlangen stillen?' Wat bedoelden ze? Ze
wilden vaak een geschenk. Nommensen antwoordde: 'Ons verlangen wordt
gestild, als de dood wordt overwonnen. En we bevrijd worden van moeite, nood
en dood. Daarvoor moeten we eerst verlost worden van de zonde.' Daarvoor
hebben we een Verlosser, een Zaligmaker nodig.
Hij sprak over Gods verlossingsplan. Nommensen zei, dat God er veel verdriet
van heeft, dat de mensen (die voor het eeuwige leven geschapen zijn) de weg
naar het verderf gaan. We zijn van God af gegaan en van Hem vervreemd. Van
nature dienen we de boze.
Maar God heeft de wereld zó lief gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige
leven hebbe.
Zijn hoorders hadden heel andere gedachten, heel aardse gedachten. Ze vielen
Nommensen vaak in de rede en vroegen: Waar is uw land?
Of: Waar komen hemel en aarde nu bij elkaar?
Of: Waarheen loopt het water? Wordt de zee niet vol? Zulke vragen stelden ze.
Ze hielden ook niet van preken op de markt. Ze zeiden: 'Stoor ons niet! Kom
liever in onze huizen.'
Kompas, nr. 4 - december 2020
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Ondanks alle tegenwerking en vijandschap werden in augustus 1865 toch reeds
de eerste Batakkers gedoopt: vier echtparen en vijf kinderen.
Op Sumatra neigden tamelijk veel vrouwen ertoe christen te worden.
Nommensen doopte de mensen zeker niet lichtvaardig. Eerste gaf hij een hele
poos onderricht aan tientallen Batakkers en lette op hun leefwijze. Hij gaf soort
catechisatie. Vervolgens was er de mogelijkheid gedoopt te worden.
Gedoopten kregen het moeilijk. Ze werden zelfs gehaat. Hun volksgenoten namen het hen bijzonder kwalijk dat ze christen werden. Dat was (volgens hen)
verraad. Gedoopten verlieten immers de aloude (heidense) traditie.
Christenen werden uit hun dorp verdreven, nota bene. Hun rijstvelden werden
afgepakt; fruitbomen idem. Ze hebben echt vervolging mee gemaakt.
Nommensen zag zich genoodzaakt jonge christenen om zich heen te verzamelen, onderdak te verlenen en zelfs in hun levensonderhoud te voorzien. Het
terrein waar Nommensen woonde, werd versterkt (tegen vijandelijke acties).
Er kwam een apart christendorp Huta Dame, Vrededorp genaamd.
De zendeling had het zelf graag anders gewild. Maar het kon helaas niet anders.

Nommensen wilde heel graag dat er meer zendelingen naar Sumatra kwamen.
Zelf ging hij naar een nieuw terrein aan de oostelijke oever van het meer. Met
een zeilboot voer hij zelfs naar het eiland Samosir, dat midden in het meer ligt.
Tot op hoge leeftijd was Nommensen vitaal en moedig; hij werkte door. Hij is
geboren in 1834 en overleden in 1918.
Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen,
Tot Hem bekeerd.
H. van der Ham

Gedoopten kregen met zoveel haat en nijd te maken. De (heidense) Batakkers
zeiden: 'Ze zijn niet meer onze volksgenoten. Weg ermee!'
Als gedoopte christenen hun handen vouwden en baden, dan werden ze hevig
bespot. Hun gebed werd erg verstoord.
Er was veel wijsheid nodig, om de christenen door alle moeilijkheden en gevaren te leiden/gidsen. Gedoopte christenen vroegen aan de zendeling: 'Mogen
we ons wel verdedigen?' Nommensen stond dat noodgedwongen toe.
Onder de Batakkers waren de stamhoofden belangrijk. Eén van hen - Radja
Pontas - sloot zich bij de christelijke gemeente aan. Nommensen ontving veel
hulp van hem. Hij bleek een man van groot gezag, vol trouw en toewijding.
Meer dan eens stelde hij zijn leven voor de zendeling in de waagschaal. Eens
onderhandelde hij een hele nacht met honderden gewapende omsingelaars
over het leven van de zendelingen Nommensen en Johannsen.
Radja Pontas zorgde er ook voor dat Hoeta Dame ontruimd werd. Ze stichtten
een nieuw dorp in Pea Radja. Dat was hoger gelegen. Het was gezonder, dan in
moerassig gebied. In Pea Radja kwam het zendingswerk tot grote ontwikkeling.
Nommensen stelde oudsten aan, met wie hij de zaken van de gemeente besprak. Eén avond in de week ging elke oudste/ouderling naar een bepaald
dorp, om er van het evangelie te vertellen. Ook de gemeenteleden waren missionair ingesteld.
In 1881 kwam de opening van het gebied rondom het prachtige Toba-meer.
Twee jonge zendelingen konden zich vestigen in Balige, aan de zuidkust van
het meer. Daar is een grote kerk gekomen.

20
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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

kerkdiensten Mannheim

Kampen:				J. van Veen
					Koggesingel 74
					8262 GG Kampen
					Tel.: 038-331 62 50

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:

Maassluis:				J. Beijl
					Prinses Beatrixlaan 15
					3155 TH Maasland
					Tel.: 010-592 22 25

10 jan.
17 jan.
24 jan.
31 jan.
7 febr.
14 febr.
21 febr.
28 febr.
7 maart
14 maart
21 maart
28 maart
4 april
11 april
18 april
25 april

Meppel:				Zr. W. Kikkert-Harder
					Jozef Israëlstraat 16
					7944 BX Meppel
					Tel.: 0522-25 56 28

W. de Jong
P.F. Boomsma
H.J. Prosman
L. Krüger
T. Koelewijn
C. van Dam
D. Meijvogel
H. van der Ham
P.F. Boomsma
J. de Rooij
L. Krüger
A. van Alphen
H. van der Ham
P.F. Boomsma
P. Prins
D. Meijvogel

					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

