
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Christengemeente Tholen 

De Parelvisser 
"Oesterschelp" Simon Lindhoutstraat 1a 4691 GA Tholen. Tel. nr. 0166-602319 

christengemeentetholen.nl 
Doel van De Parelvisser is geestelijke opbouw bevorderen en de boodschap van het 

evangelie van Jezus Christus bekend te maken waarbij als grondslag geldt; 
Gods onfeilbaar Woord zoals geopenbaard in de gehele Bijbel. 

Uitgave december 2018 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 6 januari 2019.  
 

Giften of bijdragen 

Wilt u een algemene gift of bouw gift overmaken dan graag op rek. nr. NL82RABO 0360 
905412. Wilt u een gift voor het zendingswerk overmaken dan graag op  
rek. nr. NL61RABO 0360 9536 11 beide t.n.v. Christengemeente Tholen. Kerkgenootschap 
Christengemeente Tholen staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 55832482  
 

De Christengemeente 

De Christengemeente bestaat uit leden en gasten. Leden zijn diegenen, die te kennen 
hebben gegeven tot deze plaatselijke gemeente te willen behoren d.m.v. lidmaatschap. 
Hierdoor draagt men verantwoordelijkheid in deze gemeente en valt men onder de 
pastorale zorg van de Christengemeente. Daarentegen bezoeken gasten vrijblijvend de 
samenkomsten. Ieder die deel wil uitmaken van de gemeente, maakt dit kenbaar aan de          
verantwoordelijke leiding binnen de gemeente, waarna een voeggesprek plaatsvindt.  
Na dit gesprek worden nieuwe leden in een gemeente samenkomst                         
voorgesteld aan de gemeente en welkom geheten als leden 
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Kerst staat weer voor de deur, en de wereld roept ‘met kerst moet je lief 
zijn voor elkaar’. Misschien is het goed om te kijken wat de Bijbel zegt 
over ‘lief zijn voor elkaar’, met name onder broeders en zusters, en niet 
alleen met kerst.  
 

Hoe moeten we ons gedragen naar onze medegelovigen? 
 
Vuur elkaar aan tot liefde en goede werken  Hebr. 10:24 
En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.   
 
Jaag datgene na wat de ander opbouwt  Rom.14:19 
Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.   
 
Wijs elkaar terecht in wijsheid en zachtmoedigheid  Kol. 3:16 & Gal.6:1 
Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs 
elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. 
Zing voor de Heere met dank in uw hart. 
Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die 
geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zacht-
moedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.  
 
Dien elkaar door de liefde  Gal. 5:13 & 1 Petrus 4:10 
Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die 
aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 
Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, 
als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. 
 
Vergeef  Matt. 18:35 & Marc. 11:25-26 & Ef. 4:32 & Kol.3:13 
Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de 
misdaden van zijn broeder vergeeft. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u 
tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw 
overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen 
is, ook uw misdaden niet vergeven. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk 
en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. 
Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een 
klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.   
 
Wees vriendelijk  Ef. 4:32 
Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, 
zoals ook God in Christus u vergeven heeft. 
 
Wees barmhartig  1 Petrus 3:8 
Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees 
barmhartig en vriendelijk. 
 
 
   
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leef in harmonie met elkaar, eensgezind  Rom. 12:16 & 1 Kor. 1:10 
Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij 
de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Maar ik roep u ertoe op, broeders, door 
de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw 
spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht 
aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. 
 
Wees geduldig, zachtmoedig en nederig  Ef. 4:2 
In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te 
verdragen.  
 
Aanvaard elkaar Rom. 15:7 
Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid 
van God. 
 

Wat moeten we vooral niet doen? 
 
Bijt en verslindt elkaar niet  Gal. 5:15 
Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd 
wordt.  
 
Daag elkaar niet uit  Gal. 5:26 
Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.   
 
Wees niet boos tegen uw broeder (zuster)  Matt. 5:22 
Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden 
worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig 
bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig 
bevonden worden tot het helse vuur. 



 

 

 
Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt Matt. 7:1 & Jak. 4:12 
Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt.  
Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten.  
Maar wie bent u, die over de ander oordeelt? 

 

Spreek van je broeder (zuster) geen kwaad  Jak. 4:11 
Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaadspreekt en 
over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. 
Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. 
 

Lieg niet  Kol. 3:9 
Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden  
uitgetrokken hebt.   
 

Voer geen rechtszaken tegen elkaar, maar zoek een wijze broeder  
1 Kor.6:1-8 
Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht  
te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? 
Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u  
de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest 
onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen  
oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? 
Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan  
die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit.  
Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat  
zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? 
Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een  
rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen. Dan is er al volledig sprake  
van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt.  
Waarom lijdt u niet liever onrecht?  
Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet  
onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders!   
 

Kwets geen gevoelens  1 Kor.4:5 
Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere  
komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan  
het licht brengen, en de voornemens van het hart  
openbaar maken.  
En dan zal ieder van God lof ontvangen.   
 

Fijne kerstdagen! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Betekenis van Advent 
 
Het woord 'Advent' heeft zijn wortels in de Latijnse taal. Het woord 'adventus' 
betekent 'komst' en 'advenire' wil zeggen 'naar iets of iemand toekomen'. Als 
christenen vieren wij dat God naar ons toekomt in zijn Zoon Jezus Christus.  
Jezus is de Immanuel, God-met-ons. 
 
Gods Zoon wordt mens 
Kerst is een belangrijk feest want met de geboorte van Jezus vieren we dat God 
zelf mens wordt. Hij is midden in onze menselijke onmacht van kwaad en verdriet 
gekomen om ons daaruit op te tillen. Er gaan zoveel dingen verkeerd in onze wereld 
en daar hebben wij zelf geen oplossing voor. Jezus is gekomen om ons daaruit te 
verlossen en een nieuw Leven in Hem aan te bieden. 
 
Jezus’ eerste en tweede komst 
Natuurlijk is de adventstijd in de eerste plaats een tijd van verlangend uitzien naar 
het geboortefeest van Jezus. God is mens geworden in de gedaante van een klein 
hulpeloos kind! Dat is voor ons niet slechts een gebeurtenis uit een ver verleden. 
Het is iets om ons nog altijd, elke dag, over te verheugen, te verwonderen en 
dankbaar voor te zijn! 
 
Toch is de advent meer dan alleen maar een voorbereiding op het geboortefeest 
van Jezus. Het gaat niet alleen om kaarsjes en een stal om vredig bij weg te 
dromen. Wie de evangeliën over deze voorbereidingstijd doorleest, komt tot de 
ontdekking dat wij soms flink wakker worden geschud. Steeds worden we eraan 
herinnerd: Neem Gods Boodschap ter harte, het is van levensbelang! Durf te 
veranderen! Blijf niet op dezelfde voet doorleven! Werk mee aan Jezus' komst in 
onze harten, levens, gezinnen, omgeving... 
 
Daarom is de advent ook een tijd van voorbereiding op de wederkomst van Christus 
aan het einde der tijden, zijn 'tweede' komst. Dan zal Hij ons ter verantwoording 
roepen. Wanneer dat zal gebeuren, weet niemand. Wij weten ook niet wanneer het 

einde van ons eigen leven daar is. 
Daarom is het van belang ons geloof 
altijd levend te houden en het niet te 
laten verslappen of verflauwen. Vandaar 
ook de oproep in deze advent om 
waakzaam te zijn. 
 
Naar God toe gaan 
God komt naar ons toe. Maar wij worden 
in deze tijd ook opgeroepen om naar God 
toe te komen. Om ons meer naar God toe 
te keren in de manier waarop wij 
denken, in onze hele manier van leven. 
Met andere woorden: wij worden 
opgeroepen ons te bekeren. Daarom is de 
advent ook een tijd van bezinning. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Erediensten 
 

Elke zondagochtend komen wij om 10.00 uur samen in de “Oesterschelp"  
aan de Simon Lindhoutstraat 1a te Tholen.   
In de erediensten staat de eer van God centraal.  
Daarbij passen eerbied en rust, waaruit de ware lofprijzing kan voortkomen.  
 

Eredienst op zondag om 10.00 uur          
  

  De zangdiensten worden ingevuld door het aanbidding team 

  Spreker:    Extra: 

02-12  Ando Geworgjan       Jeugddienst     1e Advent    

09-12  André Wisse Maaltijd van de Heer 2e Advent 

 16-12  Dirk Lemmens          3e Advent 

23-12  André Wisse           4e Advent    

 25-12  Sander Bruins Slot Kerstviering om 10.30 uur 

 30-12  Getuigenisdienst   

06-01  Dirk Lemmens   Maaltijd van de Heer 

 

   Parelklas is op zondag 2 & 30 december na afloop van de zangdienst 

 

 VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 16 december  

 

   Blijf je ook?  
 Na de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie of thee.  
 Blijf je ook? We kunnen dan napraten over de dienst en  
 wellicht nader met elkaar kennismaken.  

Iets delen op zondag & mededelingen Bulletin  
Mededelingen, getuigenis of andere zaken m.b.t. de eredienst graag voor 
vrijdagavond 18.00 uur melden. Mededelingen voor het bulletin 
uiterlijk tot zaterdag 09.00 uur doorgeven. 
secretariaat@christengemeentetholen.nl  

Opnamen prediking 
Op christengemeentetholen.nl kan elke preek downloaden/beluisteren of live 
meeluisteren via livestream op de website of cd’s van de erediensten 
bestellen/afhalen (contant s.v.p.) bij de techniekbalie  

Gebed voor de dienst 
Voor de aanvang van de eredienst op zondagochtend is er voorbede voor de 
dienst en de Parelkids. Deze bidstond is voor een ieder toegankelijk.  
Bid je mee, wil je dan uiterlijk om 9.50 uur in DOK 11 aanwezig zijn 
 
 



 

 

Agenda december 
 

 

! Bidstonden  
Elke zondag van 09.50 - 10.00 uur in DOK 11, elke maandag 19.00 - 20.00 uur 
(niet op 31 dec.), elke woensdag 08.45 – 09.30 uur (niet op 26 dec. en 2 jan.) en 
elke zaterdag 07.00 – 08.30 uur in lokaal 5  

! Huiskringen 
Komen deze maand samen in week 49 (3-7 dec.) & 51 (17-21 dec.)   
Daarna is de eerstvolgende in week 3 (14-18 jan. 2019) i.v.m. de kerstvakantie 

 ! Vrouwenochtend  
Dinsdag 4 & 18 december om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 
10.00 uur.  

! Fundament studie  
Op donderdag 13 december om 19.45 uur inloop met koffie of thee, aanvang is 
om 20.00 uur 

! Bijbel studie  
Op donderdag 13 december om 19.15 uur inloop met koffie of thee, aanvang is 
om 19.30 uur. Thema dit seizoen is "Leven en leer van de Heere Jezus in het 
Mattheüs evangelie" 

! Tiener avond 
Zaterdag 8, Vrijdag 21 december KERSTGROET KNUTSELEN en zaterdag 5 
januari om 19.30 uur inloop, aanvang 20.00 uur  

! Jeugd avond 
Zaterdag 8, Vrijdag 21 december KERSTGROET KNUTSELEN en zaterdag 5 
januari om 19.30 uur inloop. Locatie: Colin & Sandra’s place, 22.00 uur naar huis   

! creamiddag 
Op woensdag 19 december van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen 

! Zanguurtje Ten Anker  
Zondag 23 december in het zorgcentrum ‘Ten Anker’ een zanguurtje waarbij 
iedereen van harte welkom is. Tijd: 15.00 tot 16.00 uur. Na afloop koffie en thee 

! Zip Your Lip  
Donderdag 27 december van 18.00 u tot Vrijdag 28 december 19.30 u zullen we 
van 18:00-18:00 niet eten. We sluiten af met een "feestmaaltijd". Voor iedereen 
van twaalf jaar en ouder. Het is voor Compassion: het moeder en kind project. 
Zie volgende pagina van deze Parelvisser voor meer info 

! Christian Athletes Tholen 
Vrijdag 28 december CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys 

! Bootcamp 
Elke zaterdag ochtend sporten van 09.30 tot 10.30 uur. (09.20 uur aanwezig)   
 

 

 
Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op zondag vermeld op het 

wekelijks bulletin en op onze website christengemeentetholen.nl 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kerstconcert IMT en Urker mannenkoor  
in de Grote Kerk van Tholen 
 

Op D.V. zaterdag 22 december organiseert het “Interkerkelijk 

Mannenkoor Tholen”  (IMT) o.l.v. Mark Westdorp een kerstconcert in de Grote 
Kerk van Tholen. 
Behalve het IMT, zal ook  het Urker Christelijk Mannenkoor “Soli Deo Glorie” 
o.l.v. Jaap Kramer, in traditionele Urker klederdracht, een bijdrage aan dit 
concert leveren. Het bekende trompet duo Arjan en Edith Post zal dit aan dit 
concert feestelijke klanken toevoegen.    
Joost Krijger en Hendrik van Veen zullen de koren begeleiden op de vleugel. 
Jeroen de Weerdt zal het monumentale “Van Dam” orgel bespelen.   
 
De koorzang zal worden afgewisseld met samenzang van bekende kerstliederen. 
Er zal tijdens het concert een collecte gehouden worden voor de stichting “For a 
Change”. Deze stichting zet zich in voor armoedebestrijding en onderwijs in 
Malawi.  

De aanvang van het concert is 19.30 uur, de kerk is open vanaf 
18.45 uur. De toegangskaarten kosten in de voorverkoop € 10,00, voor 

kinderen t/m 12 jaar € 5,00 en gezinskaarten € 25,00. 
Indien nog beschikbaar, kosten de kaarten aan de kerk resp.  
€12,50/€ 7,00/€ 35,00. 
De kaarten zijn verkrijgbaar bij Hage Babymode-Textiel, Dalemsestraat 17 in 
Tholen, bij de koorleden of te bestellen per mail: kaarten@imt-tholen.nl 
Parkeertip: Zuid Oudaan/Molensingel, Haven, Vliethof. 
 

Laat ons samen bidden 
 
En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is." MATTEÜS 28:20 BB 

Maar Jezus zei: "IK BEN het. Wees maar niet bang." JOHANNES 6:20 BB 

 
Vandaag een paar teksten die niet specifiek over bidden gaan, maar die mij in 
mijn hart raakten bij mijn stille tijd. En dan gaat het eigenlijk toch ook weer wel 
over bidden, want dat is immers de essentie van stille tijd! Praten met God.  
En praten met iemand houd in dat ik niet alleen maar van alles zeg, maar dat ik 
ook luister naar wat de ander te zeggen heeft.  
En God spreekt tot ons. Door Zijn Woord of rechtstreeks in ons hart.  
Deze morgen sprak God tot mij in deze 2 teksten. IK BEN zegt Hij.  
En kun je jezelf een grotere zekerheid voorstellen dan dat!  
Hij is er altijd bij. In onze moeilijkheden, in onze vreugde, in onze ziekte, als we 
aan het werk zijn, als we uitgaan, als we thuis zijn, als we op vakantie zijn.  
Of we nu rijk zijn of arm, Hij is er altijd bij!  
Voor mij een heerlijke troost volle gedachte!  

Henny 

mailto:kaarten@imt-tholen.nl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dinsdag 8 januari 2019 om 19.30 uur Parelkidsvergadering 

 

 
Rooster 

 

Datum 
 2 

Dec. 
9 

Dec. 
16 

Dec. 
23 

Dec. 
25 

Dec. 
30 

Dec. 
6 

Jan. 
 Jeugddienst  

Maaltijd 
van de Heer 

  Kerstviering  
 Maaltijd 

van de Heer 

Groep 1-2     in eigen 
lokaal 

  

Herder Margaret Luka Arina Sandra Margaret Luka Arina 

Inloop Thijmen Marinda Jannie Anneke Thijmen Marinda Jannie 

Bijdehand Iza Topagna Ruben Rachel Iza Topagna Ruben 

   Adriana Sara   Adriana 

Groep 3-4        

Herder Colin Wim Petra Ina Colin Wim Petra 

Inloop Sandra Jedidja Renske Silvia Sandra Jedidja Renske 

 Arjon   Bram Arjon   

    Jaccoline    

Groep 5-6        

Herder Marco Rudi Selina Cees Rudi-Angelique Marco Rudi 

Inloop Mark Anke Angelique Barendine Cees-Barendine Mark Anke 

Groep 7-8        

Herder Jessica Salome Adrian Jessica Jessica Lies Adrian 

Inloop Jedidjah Mae Maria Jedidjah Jedidjah Alev Maria 

  Shannon      



 

 

Roosters december  

Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak 
 

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
02-12  Marjolijn -Mark -Hanneke B Henny Ina 
09-12  Marja -Egbert -Ruth -Rebecca    Lida Yvonne 
16-12  Wendy -Conny -Anja -Zeruja Anneke Henny 
23-12  Tamar -Hanneke J -Dani Olivier Maria 
25-12  Ron -Esther -Hanneke B Gesloten Gesloten 
30-12  Egbert -Marjolijn -Mark Anita Ina 
06-01  T Henny Yvonne 
       

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
02-12 Ina & Theo Margaret Erwin & Wim 
09-12 Jaap & Tineke Rebecca Jaap & Jasper 
16-12 Marcel & Erwin Leida Theo & Jordi 
23-12 Lavina & Ina Margaret Ton & Jeroen 
25-12 Margaret & Theo Rebecca Geen collecte 
30-12 Jaap & Tineke Leida Erwin & Karin 
06-01 Marcel & Erwin Margaret Jaap & Jasper 
 

Datum Beamer 

 

Geluid 

 

02-12 Ton Olivier 
09-12 Olivier Zefanja 
16-12 Zefanja Theo 
23-12 Ton Zefanja 
25-12 Ton Ties 
30-12 Zefanja Olivier 
06-01   
    

Week Datum Poetsploeg 

49 3-7 dec. Margreet -Angelique -Jacqueline 
50 10-14 dec. Anneke -Arina -Dirk 
51 17-21 dec. Ties/Naomi -Jannie -Rebecca 
52 24-28 dec. Elly -Karin -Adrian & Maria 
1 31-12/4-1 2019 Ruth -Willem -Liesbet 

 

Datum Koffiedienst      Inschenken & opruimen  
02-12 Bert & Lies  

09-12 Hanneke B & Conja  

16-12 André &  Rien   

23-12 Ruben & Luciënne  

25-12 Luciënne  

30-12 Rebecca & Martine G  

06-01 Bert & Lies   
   

Als je niet kunt, dan graag op tijd ruilen met iemand anders 



 

 

Duizend 
Duizenden en tienduizenden: ontelbaar veel 
 
 
 

 
Wie kent de uitdrukking ‘een duizend doden sterven’ niet? Wie heeft als kind niet 
de poten van een duizendpoot geteld om te zien of het er duizend waren? In het 
Nederlands gebruiken we grote getallen vaak om iets onmeetbaars weer te geven. 
Of duizend nu echt onmeetbaar is, of niet meteen met het blote oog zichtbaar, in 
ieder geval staat het voor veel. 
 
In de Bijbel komen dit soort grote getallen ook voor. Als David en Saul terugkomen 
van de veldslag met Goliath en de andere Filistijnen, zingen de vrouwen in 
Jeruzalem: ‘Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden.’ (1 Samuel 
18:7, NBV) Net als in de huidige tijd laten deze getallen in de Bijbel iets zien van 
de onmeetbaarheid van wat er genoemd wordt: van het aantal vijanden tot Gods 
liefde. 
  
Ook in deze verhalen spelen grote getallen een rol: 

• Als het volk van Israël zich aan Gods geboden zal houden, dan zullen vijf mensen 
genoeg zijn om honderd vijanden te verjagen, en honderd van hen tienduizend. 
(Leviticus 26:8) 

• In 2 Koningen 3 wordt verteld hoe koning Joram koning van Israël werd. Zijn vader 
kreeg ieder jaar van de koning van Moab een betaling in de vorm van 
honderdduizend lammeren en honderdduizend rammen. Het is wel duidelijk wie de 
baas was in deze relatie. 

• In een visioen ziet Daniël hoe duizenden engelen God dienen, en hoe miljoenen 
engelen voor zijn troon staan (Daniël 7:10). Dit visioen heeft ook veel invloed gehad 
op de schrijver van het boek Openbaring: een boek vol getallensymboliek. 

• In Mattheüs 18:21-35 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak hij iemand moet vergeven: 
zeven maal? Het antwoord is zeventig maal zeven. Jezus verbindt hier vervolgens 
een gelijkenis aan over iemand die een koning tienduizend talent schuldig is. Dit is 
een onmogelijk grote schuld: hij is nooit af te lossen. 

• In Efeze komen veel gelovigen tot de ontdekking dat ze verkeerd geleefd hebben. 
Daarom verbranden ze hun toverboeken. Die boeken hebben een waarde van 
vijftigduizend zilverstukken: een enorm groot bedrag. Dat iets ter waarde van dit 
bedrag verbrand wordt, laat de radicale keuze voor God goed zien (Hand. 19:19). 
  
In de tijd van de Bijbel laten deze grote getallen iets zien van een onmeetbare 
hoeveelheid. Want duizend jaar is een periode die niet te overzien is (Openbaring 
20:3), en toch is duizend jaar voor God hetzelfde als één dag (Psalm 90:4; 2 Petrus 
3:8). En dat is misschien wel iets dat we van deze getallen kunnen leren. Iets kan 
onmetelijke veel, groot of lang zijn: toch komt God zijn beloften na en is Hij trouw 
aan ieder die Hem liefheeft, tot in het duizendste geslacht (Deuteronomium 7:9). 
  
Duizend is de laatste van deze serie over getallen in de Bijbel.  
Roelien Smit NBG  



 

 

 
 
 
 
 
 

 Zendeling bij de Krijgsmacht 
 
De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de 
Libanon; geplant in het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God; 
zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen, fris en groen zullen zij zijn;  
Psalm 92: 13-15 
 
Het is maandagochtend. Zojuist de wekelijkse overdenking op de NCOK  
site geplaatst. http://www.ncok.nl/geplant-in-het-huis-van-de-heer/ 
Ik hoop en bid dat de gebedskringen in het land op diverse kazernes er echt iets 
aan hebben en in gedachten word ik er zelf weer bij bepaald: ‘Hoe zit het met 
jou Willem? Ben jij geplant in het huis des Heeren? Draag jij vrucht?’ 
 
Toen ik 3 jaar geleden de dienst verliet was het voor mij geen groot vraagteken 
wat ik zou gaan doen. De Heer heeft mij sinds mijn bekering in 2006 geroepen 
voor het Militair Christelijk werk. In eerste instantie begon dat met ‘marines for 
Christ’ en nu is dat voor de NCOK, de Nederlands Christenmilitairen 
OntmoetingsKring. In ijver onverdroten en vurig van geest (Rom12:11) is onze 
lijfspreuk. Met 1 militair uit elk Krijgsmachtsdeel vormen wij het bestuur. 
 

3 peilers binnen de NCOK 
1. Gemeenschap: 
Onze ‘core-business’ is het oprichten, ondersteunen en onderhouden van 
gebedskringen op kazernes, schepen, missies etc.  Het is geweldig om op de 
werkvloer met andere Christenen samen te komen. Muren tussen denominaties 
vallen spontaan weg. Andere vormen van gemeenschap hebben wij op onze 
jaarlijkse ontmoetingsdag voor Christen-militairen en de toerustingsdagen die 
eigenlijk voor kringleiders zijn, maar tegelijkertijd voor iedereen open staan.  
De 3 toerustingsdagen worden als zeer opbouwend ervaren en hebben een sterk 
relationeel karakter. We eten eerst met elkaar waarna we op een interactieve 
manier God zoeken en elkaar. Het thema in het afgelopen jaar was discipelschap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ncok.nl/geplant-in-het-huis-van-de-heer/


 

 

2. Discipelschap: 
Wij denken Gods stem te verstaan en hebben een richting gekozen van 
discipelschap. Wij willen dit thema gaan toepassen te beginnen in onze eigen 
levens. We hopen echt een cultuurverandering bij Defensie teweeg te brengen 
door een discipel te zijn en discipelen te maken. Er zijn zelfs 2 kringen in het land 
die zichzelf in kleinere kringen willen opsplitsen van 3 a 4 personen en eens in de 
maand samenkomen met de gehele kring.  
Met 7 broeders en zusters zijn wij in november dit jaar in training gegaan bij de 
Navigators. Dit is een 2 jarige leiderschapstraining in Discipelschap. 

 
3. Evangelisatie: 
De afgelopen 2 jaar zijn we zichtbaar 
als Christenen bij de Krijgsmacht in 
zo’n 20 kazernes. We hopen dat in het 
komende jaar naar 30 kazernes uit te 
breiden. 
We staan dan met een tafel met 
Bijbels en flyers van 11.00 tot 13.00 
uur in de hal voor het 
bedrijfsrestaurant van een kazerne. 
Gelovigen wijzen we op de 
gebedskring en geven een NCOK flyer 
mee. Ongelovigen of anders gelovigen 
geven wij een flyer mee met op de 
achterzijde 10 levensbeschouwende 
vragen. We dagen hen uit om deze 
vragen te beantwoorden en te 

onderzoeken wat Gods Woord ervan zegt.  
http://www.ncok.nl/evangelisatie/ 
 
Persoonlijk wil ik de Christengemeente danken voor het gebed en betrokkenheid 
met Christenen bij Defensie. Eens per jaar zal ik verslag doen in een dienst zoals 
11 november j.l. 
Verder daag ik een ieder uit om eens per week op het werk met een andere 
Christen samen te gaan komen en te gaan bidden voor je werkgever, je collega’s, 
zieken, beleid etc. 
Door deze intieme vorm van gemeenschap, discipelschap maken wij echt 
wekelijks wonderen mee. Wonderen van herstel, genezing, maar ook bekering. 
God is aan het werk in Nederland. Wij hebben een droom dat er een opwekking 
gaat komen bij Defensie. Laat jouw droom zijn dat er een opwekking gaat komen 
in jouw kring van invloed beginnende in jouw hart. 
 
Ik wil je vooral aanmoedigen om voor alle mensen te smeken, te bidden en te 
danken. Ook voor koningen en alle mensen in de regering. Doe dat, zodat we in 
rust en vrede God zullen kunnen dienen op de manier die Hij wil.   
1 Tim.2: 1-2 BB 
 
 
 



 

 

Week van gebed  
 
Al sinds enkele jaren organiseren we met een aantal broeders en zusters uit 
verschillende kerken een gezamenlijke week van gebed, in het kader van de 
landelijke gebedsweek. We hebben dit als zeer positief ervaren. Ook in het 
komende jaar hopen we D.V. weer van maandag 21 t/m zaterdag 26 januari  
zo'n gebedsweek te organiseren in Tholen. De planning ziet er als volgt uit: 
 
Gebedsbijeenkomsten 19.00 uur  - 20.00 uur 

Maandag  21 januari: Visnet 
Dinsdag 22 januari: Wingerd 
Woensdag 23 januari: Oesterschelp + kindergebedsdienst 
Donderdag 24 januari: Wingerd 
Vrijdag 25 januari: Visnet 
Zaterdag 26 januari: Oesterschelp + kindergebedsdienst 

 
Elke deelnemende gemeente geeft op eigen wijze vorm aan de bijeenkomst in 
hun eigen gebouw. 
Het programma bestaat uit een uur van samenzang: enkele psalmen, gezangen of 
geestelijke liederen, een korte Bijbeloverdenking gevolgd door een tijd van 
gebed. Dit bidden wordt gezamenlijk of in kleinere groepen gedaan, zowel hardop 
als in stilte. 
 
In de afgelopen jaren hebben we ervaren hoe goed het was om over kerkmuren 
heen een stuk eenheid te ervaren. Gesterkt door deze ervaring nodigen wij je uit 
om ook aan deze bijeenkomsten deel te nemen en met ons samen te stemmen in 
gebed.  
Voor alle duidelijkheid; we spreken niet met elkaar over leerverschillen, ons doel 
is ook niet theologie bedrijven, ons verlangen is om samen met volgelingen van de 
Heere Jezus te bidden voor de gemeenten, onze overheid, vervolgde christenen, 
Israël, de toestand in de wereld en persoonlijke noden. Juist in deze ernstige 
tijden is het noodzakelijk dat we als Christenen samen bidden en roepen tot onze 
God.  
 
Meer algemene informatie kunt u vinden op de website: www.weekvangebed.nl  
 
Met broederlijke groeten namens het 
"Comité Week van Gebed - Tholen." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


