
 

   Nederlandse Zeemanscentrale 
                                   Opgericht op 23 februari 1893 als DE ZEEMANSBOND 

    Bureau: Willemskade 13, 3016 DK Rotterdam 

    Email: contact@nederlandsezeemanscentrale.nl 
                                                   www.nederlandsezeemanscentrale.nl  

 
Koopvaardijpastoraat 

 

Contactbrief 259                                                                                                         maart 2015 
 

Beste mensen op zee of thuis, 
 
Het is begin maart  -  de lijdensweken, de veertigdagentijd, de tijd voor Pasen. Al enkele dagen 
heb ik tussen de bedrijven door wat na lopen denken over de inhoud van deze brief. Het beste 
lijkt me aan te sluiten bij het Paasfeest. Op die manier probeer ik iets aan te reiken, waardoor 
de brief meer geeft dan het gevoel "o, ja, ze denken nog aan me."  Op zich is dat al waardevol, 
maar ik hoop, dat de dingen die ik schrijf,  je wat aan het denken zetten,  je wat houvast bieden 
en mogelijk verder helpen. 
 
Laat ik vertellen van Jezus Die gekruisigd is en nu eeuwig leeft. Hij is de Zaligmaker. Hij is 
opgestaan uit de doden. Dit is het bijzondere en unieke van het Christelijk geloof  -  totaal 
anders dan alle andere religies. 
De leiders en voormannen van alle religies die door mensen zijn gemaakt zijn al lang dood en 
liggen in hun graf. Maar het Christelijk geloof heeft een Zaligmaker Die de dood heeft 
overwonnen, Die leeft en regeert. Zijn beloften zijn volledig betrouwbaar. Dat is wel gebleken. 
Wat Hij belooft, dat zal komen. Dat zal gebeuren. 
Christus leeft. Dat is het hart van het evangelie. 
Van binnenuit heeft Hij de dood overwonnen! Hij stond óp. Hij toonde Zich; Hij verscheen een 
aantal malen. Zijn discipelen hebben Hem duidelijk gezien en de vrouwen eveneens. 
Wat geeft de opstanding van Christus ons veel moed en hoop en troost! 
Ik zal vertellen hoe Jezus levend verschenen is  -  heel duidelijk. Omdat Hij leeft, is er hoop voor 
je en voor je gezin. 
Ik weet dat mijn Verlosser leeft. 
Dat Christus is opgestaan en is verschenen, wordt duidelijk als we letten op wat er gebeurd is: 
de feiten van het lege graf en de afgewentelde steen bewijzen de onwankelbare vastheid van 
Zijn Woord. Hij had het immers gezegd! Op zondagmorgen stond Hij op. En Hij is in ieder geval 
vijf keer verschenen  -  op die eerste dag al  -  aan Zijn discipelen en vrienden. Eerst verscheen 
Hij aan Maria Magdalena, vervolgens aan de vrouwen die terugkwamen van het lege graf. 
Daarna aan Petrus alleen.  Daarna aan twee vrienden die van Jeruzalem naar Emmaüs gingen. 
En tenslotte aan al de discipelen  -  alleen Thomas was er niet bij. 
 
De opgestane Zaligmaker zei tegen de vrouwen, dat ze de boodschap van de engel moesten 
doorgeven aan de discipelen: "Vreest niet! want ik weet, dat gij zoekt Jezus Die gekruisigd was. 
Hij is hier in het graf niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft." 
Christus leeft. Zijn opstanding betekent zoveel voor ons! 
 
Denk er ook aan, hoe de Zaligmaker de twee bedroefde Emmaüsgangers opzocht en hen 
troostte. Hij kwam als de grote Onbekende in hun gezelschap en begon tot hen te spreken. En 
ze hielden op met klagen en ze hielden op, met het tegen elkaar spreken. Ze waren één en al 
oor toen ze luisterden naar de uitleg van Christus Die hen vergezelde op weg naar Emmaüs. 



Om ons werk ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren, zijn bijvoorbeeld nalatenschappen erg belangrijk voor 
ons. Giften zijn fiscaal aftrekbaar: ANBI nummer 0025.34.976 

Bankrelatie NZC:NL72 INGB 0000 1440 030 
 

Als ze dan achteraf ontdekken dat het de Heere Jezus was, gaat hun ineens een licht op. Want 
dan zeggen ze: Was ons hart niet brandende in ons, toen Hij tot ons sprak? 
Brandende harten  -  kennen we daar iets van? Dan gaan we luisteren naar het Woord! Er komt 
liefde tot God en liefde tot Zijn kerk en liefde tot Zijn inzettingen. 
De Emmaüsgangers zijn volstrekt overtuigd dat Jezus leeft en dat Hij de Zaligmaker is. 
De boodschap van Zijn opstanding is geen verhaaltje, geen verzonnen menselijk verhaal. Nee, 
het is tastbare werkelijkheid! De Heere is waarlijk opgestaan! 
 
Op de avond van diezelfde dag zaten de discipelen met de vrouwen en vrienden als bange 
vogels bijeen in een woning in de stad Jeruzalem. Ze waren bang dat de Joden zich ook aan 
hen zouden vergrijpen, nu ze Jezus gearresteerd en omgebracht hadden.  
Daarom hadden ze de deuren zorgvuldig gesloten. En dan..... op die zondagavond staat 
plotseling de Heere Jezus in hun midden. En Hij begroet hen: "Genade en vrede zij ulieden." 
Ze schrikken! Ze zijn bang dat het een geest is. 
Als de Zaligmaker dan toont dat Hij geen geest is, door te wijzen op de littekenen in Zijn handen 
en in Zijn voeten en in Zijn zijde, en dat Hij werkelijk Dezelfde is, Die zij vrijdag begraven 
hebben en Die aan het kruishout gestorven is, dan wordt hun angst/vrees verdreven door 
blijdschap. 
En dan vraagt de Heere Jezus om voedsel; ze geven het Hem. Dat is het onweerlegbare teken 
dat Hij geen geest is. Dat Hij het werkelijk is! 
Zó overtuigt de Zaligmaker langzamerhand die discipelen. Hij neemt hun vrees en hun ongeloof 
weg! Zo werkt de Heere nog. 
 
Zit je in de put? Roep tot Jezus Christus om ontferming en hulp. 
Ben je vermoeid? Ga je gebogen onder de schuld? Vraag je je misschien af, of je ooit nog 
behouden kunt worden? Of dat je ooit nog bekeerd kunt worden? O, belijd al je zonde. Erken 
het! Zeg het de Heere. Hij leeft en Hij leeft met je mee! Hij is volkomen bereid om al je zonde en 
schuld te vergeven. Hij staat klaar om je te helpen! Hij kan je zalig maken. 
Ben je verward of moedeloos? Roep dan tot de opgestane Zaligmaker. Vraag Hem om licht en 
hulp. Vraag Hem om genade en vrede! Dat is allemaal bij Hem te vinden. Hij geeft vaak meer 
dan wij vragen.  
Ben je eenzaam? Vertel de Zaligmaker al je moeite en al je vragen En vraag Hem om Zijn 
nabijheid en troost. Dat wil Hij je geven. Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; 
klopt en u zal opengedaan worden. 
Christus leeft. 
 
Een goede paastijd toegewenst. 
Een goede vaart en een fijne verloftijd! 
                                     H. van der Ham 
 
 
Afz.  H. van der Ham 
         Stooplaan 26 
         3311 DM Dordrecht 
         Tel. 078-6138280 
         E-mail    hvdham@filternet.nl 
 
 
P.S.  Als je internet hebt, dan kun je daar ook overdenkingen vinden en Bijbelstudies etc. 
Kijk bijvoorbeeld bij  www.cgk.nl/varenden of eventueel www.audioserver.nl 
 

  


