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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.
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Van de redactie
De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 7 april 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
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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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Thanksgiving
Twee maanden geleden hadden we een Thanksgiving dienst, een dienst met
dankzegging.
Thanks giving. God danken voor…?
Tevredenheid is moeilijk. Onze samenleving en onze cultuur maken het niet
gemakkelijk om dankbaar te zijn. We vinden het, zo lijkt het, vaak makkelijker
om onze onvrede te uiten.
En de samenleving verlangt voortdurend dat wij ons aanpassen aan de nieuwste
trends. Maar wat kunnen we in de Bijbel lezen over dankbaar zijn in het leven?
Paulus schrijft als hij notabene in de gevangenis zit, waarschijnlijk vanuit Rome in
Filippenzen 4:11: "Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd
tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer".
Dankbaar zijn, tevreden zijn, is niet iets wat God ons geeft.
Nee, het is iets wat we moeten leren in de praktijk van het leven.
Het heeft geen zin om te bidden: "God, maak mij alstublieft tevreden."
Nee, tevredenheid is iets waar we zelf voor kunnen kiezen!
Kijk eens naar die uitspraak van Paulus in onze tekst:
"ik heb geleerd tevreden te zijn".
Voor een christen is dit een keuze!
Een wilskeuze.
Het is bijna onmogelijk om tegelijk dankbaar en ontevreden te zijn.
Daarom staat in de Bijbel zo vaak de aanbeveling om een dankbaar hart te
hebben en de Heer altijd te danken. Zelfs wanneer de zaken niet echt op rolletjes
lopen, is er genoeg om dankbaar voor te zijn.
"Breng dus met vreugde dank aan de Vader (Kol. 1:12-14). God stelt ons in staat
om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht! Hij heeft ons gered uit de
macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn Zoon, die ons
verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden."
Wat een geweldige boodschap is dat! God heeft jou en mij gered uit het zondige
duistere donkere water naar de veiligheid en geborgenheid van Jezus Christus!
Dat heeft God door Jezus’ verlossing mogelijk gemaakt voor elk mens.
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Zomaar enkele gedachten die bij mij opborrelden naar aanleiding van de
Thanksgiving dienst van 30 december. En wat een mooie en bijzondere dienst was
het! De getuigenissen van verschillende mensen, die anders niet zo gauw op het
podium staan, vond ik héél bijzonder. En de dankbaarheid die zij naar God
uitspraken in verschillende situaties en omstandigheden versterkten mijn geloof
en vertrouwen hoe nabij God is in ons leven.
Gaat u, ga jij, ga ik ervoor om dankbaarheid je verder eigen te maken in het
dagelijks leven?
“Dank U voor deze nieuwe morgen,
Dank U voor elke nieuwe dag,
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.”

Brendan
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7 wereldwonderen
Een groep studenten werd gevraagd om een lijst te maken met
7 wereldwonderen. Al was er wat onenigheid over,
kregen onderstaande de meeste stemmen.
1. Piramiden van Egypte
2. Taj Mahal
3. Grand Canyon
4. Het Panamakanaal
5. Empire State Building
6. St. Pieter Basiliek
7. De Chinese muur
Terwijl ze alle stemmen verzamelden zag de leraar dat er een student nog niet
klaar was. Ze vroeg het meisje of het haar lukte om de lijst te maken.
Een beetje, antwoorde ze. Ik kan moeilijk kiezen, het zijn er zo veel.
Zeg ons maar welke je al hebt, zei de leraar, wij helpen je wel. Het meisje
twijfelde even en las voor: Ik denk dat de 7 wereldwonderen zijn:

Het klaslokaal was zo stil dat je een speld kon horen vallen.
De dingen die we zo gewoon vinden en voor lief nemen, zijn werkelijk wonderen.
Een liefdevolle hint: de mooiste dingen in het leven kunnen niet door
mensenhanden gemaakt of gekocht worden.
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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:

03-03 Colin Harmsen vd Vliet

Maaltijd van de Heer

10-03 Dirk Lemmens
17-03 Dirk Lemmens
24-03 Andranik Geworgjan

Jeugddienst

31-03 André Wisse
07-04 Brendan van der Meer

Maaltijd van de Heer

VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 17 maart
Parelklas is op zondag 3 & 31 maart na afloop van de zangdienst
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. Beide aan
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 € 2,- per stuk

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
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Agenda maart

S Bidstonden

Elke zondag van 09.50 - 10.00 uur in DOK 11, elke maandag 19.00 - 20.00 uur,
elke woensdag 08.45 – 09.30 uur en elke zaterdag 07.00 – 08.30 uur in lokaal 5

S Huiskringen

Komen deze maand samen in week 11 (11-15 mrt.) & 13 (25-29 mrt.)

S Fundament studie

Op donderdag 7 & 21 maart en 4 april om 19.45 uur inloop met koffie of thee,
aanvang is om 20.00 uur

S Bijbel studie

Op donderdag 7 & 21 maart en 4 april om 19.15 u inloop met koffie of thee,
aanvang 19.30 u. Thema: "Leven & leer van de Here Jezus in het Mattheüs evangelie"

S Vrouwenochtend

Dinsdag 12 & 26 maart om 9.30 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 09.45
uur.

S Tiener avond

Zaterdag 16 & 30 maart om 19.30 uur inloop, aanvang 20.00 uur & zaterdag
2 maart inloop om 17.30 u met gezamenlijke maaltijd

S Jeugd avond

Zaterdag 16 & 30 maart om 19.30 uur inloop. Locatie: Colin & Sandra’s place,
22.00 uur naar huis

S Kleding ruil beurs

Woensdag 20 maart om 14.30 uur. Meer info op pagina elders in deze Parelvisser.

S Christian Athletes Tholen

Vrijdag 29 maart CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys

S crea middag

Op woensdag 27 maart van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen

S Thools mannenontbijt

Zaterdag 30 maart Hervormde kerk St. Annaland van 08:00 – 10:00 uur inloop
07:45. Meld je even aan, dan kopen we beter in: thoolsemannen@zeelandnet.nl

S Zanguurtje in Ten Anker

Zondag 31 maart is er in het zorgcentrum ‘Ten Anker’ weer een zanguurtje
waarbij iedereen van harte welkom is. Tijd: 15.00 tot 16.00 uur.
Na afloop is er koffie en thee. Info bij Tineke Moerland

S Workshop

voorjaarsdecoratie

Op woensdagavond 3 april om 19 uur. Zie pagina elders in deze Parelvisser

S 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 Bulletin en op onze website christengemeentetholen.nl
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Workshop voorjaarsdecoratie
Op woensdagavond 3 april om 19.00 uur.
Keuze uit een krans of 2 toeven maken.
We werken met natuurlijke materialen zoals buxus, pistache
groen, eucalyptus, eitjes, touw, veertjes en bloemetjes.
Kosten € 20,- incl. koffie en iets lekkers.
De opbrengst voor de Muskatlon;
Colin Harmsen van der Vliet
die 63 km gaat hardlopen
in Korea voor Open Doors
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ZOMERKLEDING ‘ruilbeurs’
voor kinderen en volwassenen

op woensdag 20 maart
van 14.30 tot 16.00 uur
in de Oesterschelp
Let op: deur gaat pas open om 14.30 uur!

Heb je zelf nog goed uitziende ZOMERkleding of schoenen (kids én
volwassenen) wat je kan missen, dan zijn we daar heel blij mee!
Kleding inleveren kan op:
Zondag 17 maart NA de dienst bij de hoofdingang
Dinsdag 19 maart tussen 19.00 en 20.00 uur hoofdingang Oesterschelp.
Woensdag 20 maart vanaf half 3 zelf wegleggen en meteen uitzoeken.
Entree gratis.

Wel willen we benadrukken dat we niet houden van graaicultuur!!!
Neem alleen mee wat je echt nodig hebt!
Het wordt zeer op prijs gesteld als u kleding meeneemt wat u zelf kunt missen,
dit om in de grote behoefte aan kleding te voorzien. Alleen goeduitziende kleding
kunnen we gebruiken, dus zonder gaten en vlekken!
Alle maten zijn welkom, ook volwassen dames- en herenkleding.
Het is handig om thuis alvast jongens-, meisjes-, en volwassenkleding te sorteren.
Reden is dat we verschillende afdelingen hebben waar de betreffende kleding
wordt neergelegd.
De kleding die na de ruilbeurs overblijft gaat naar Dorcas.
Koffie, thee, limonade met iets lekkers staat klaar! Neem gerust iemand mee.
Heb je nog vragen: mail dan naar secretariaat@christengemeentetholen.nl
Tot dan,
Team kleding ruilbeurs
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Laat ons samen bidden
Welzalig de man die niet wandelt
in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de
zondaars, die niet zit op de zetel
van de spotters, maar die zijn
vreugde vindt in de wet van de
HEERE en Zijn wet dag en nacht
overdenkt.
Want hij zal zijn als een boom,
geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt; al
wat hij doet, zal goed gelukken.
Maar zo zijn de goddelozen niet:
die zijn juist als het kaf, dat de
wind wegblaast.
Daarom blijven de goddelozen niet
staande in het gericht, de zondaars
niet in de gemeenschap van de
rechtvaardigen.
Want de HEERE kent de weg van de
rechtvaardigen, maar de weg van
de goddelozen zal vergaan.
Psalm 1:1-6 HSV
Om een of andere reden doet deze psalm mij altijd heel erg aan gebed denken.
Waarschijnlijk omdat het zonder gebed onmogelijk is om te leven als een boom
geplant aan waterstromen. En als ik dan deze psalm lees dan komt er een diep
verlangen in mij op om zo te zijn als deze welzalige man (vrouw? 😊).
Wat moet het heerlijk zijn om het nooit te merken als er narigheid komt.
Wat moet het heerlijk zijn om onder alle omstandigheden vrede te hebben.
Wat moet het heerlijk zijn om altijd te kunnen drinken van het Levende Water!
En ja dan wordt het zo logisch dat dat alleen mogelijk is als we in gebed dicht bij
God leven!
Henny
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Weetjes
POOTAFDRUKKEN
In de aardlagen zie je een trend. Pootafdrukken van dieren tref je doorgaans aan
in aardlagen die lager liggen in de geologische kolom dan de lagen waarin hun
botten worden gevonden. Die pootafdruk-Iagen worden door evolutionisten gezien
als miljoenen jaren ouder. Zo zijn er pootafdrukken gevonden van tetrapoden,
vierpotige, salamander-achtige dieren die naar verluid uit vissen zijn ontstaan en
de eerste landdieren werden. Die pootafdrukken zijn volgens evolutionisten zo'n 20
miljoen jaar ouder dan de skeletresten van het overgangsdier tussen vissen en
tetrapoden. Vanuit het zondvloedmodel kun je die trend goed verklaren. De
viervoetige dieren waren op de vlucht voor het opkomende zondvloedwater. Ze
lieten eerst hun sporen na in weer tijdelijk drooggevallen moddervlaktes, maar
later werden ze zelf toch ook door het water overvallen.
STOF ZUL JE ETEN
In Genesis 3 vervloekt God de slang. Vanaf nu moet hij op z'n buik kruipen en stof
eten. Het is mogelijk dat je dit vers figuurlijk op moet vatten. Stof eten is dan een
teken van vernedering. Dat kom je in het Nederlands ook nog tegen: iemand die
'door het stof gaat' is iemand die vernederd wordt. Toch is het ook mogelijk dat
'stof eten' letterlijk wordt bedoeld.
Een slang 'ruikt' namelijk met z'n gevorkte tong. Beter gezegd, hij proeft de geurtjes
in de lucht, maar ook van de grond. Hij doet dat met een speciaal orgaantje in zijn
bek: het orgaan van Jacobson. Daar zitten geurreceptoren in.
De slang likt een beetje zand op met de punten van zijn tong en brengt dat langs
het orgaan van Jacobson. Daarna moet hij z'n tong schoonmaken om opnieuw te
kunnen 'ruiken'. Dat doet hij door het zand in te slikken.
EXPLOSIE VAN LEVEN
Koraalriffen bestaan uit allerlei kolonies van diertjes (poliepen) die met elkaar zijn
verbonden. Omdat ze vastzitten aan de zeebodem kunnen ze niet zomaar bij
elkaar komen om te paren. Daarom is er één nacht per jaar, afhankelijk van de
watertemperatuur en de maancyclus, waarop alle koraal tegelijk hun ei- en
zaadcellen afstoten. Zo is de kans op bevruchting optimaal. De tijdelijk vrij
zwemmende larven vormen weer nieuwe kolonies als ze op een geschikte plek
terechtkomen.
DE HOOGGEBERGTEN VAN NEDERLAND
Wie 'Nederland' zegt, zegt 'vlak'. Er zijn hier en daar wel wat heuveltjes, die soms
zelfs de indrukwekkende naam '-berg' dragen, maar echte bergen heeft Nederland
niet. Of toch wel... ?
Diep in de ondergrond van Noord-Nederland liggen ware hooggebergtes. Deze
bestaan uit steenzout. De ruimte tussen deze kilometers hoge zoutpilaren is
opgevuld met klei en andere sedimenten, waardoor je er niets van ziet. Volgens
evolutionisten zijn die zoutpijlers het gevolg van een zee die miljoenen jaren
geleden is ingedampt, waarna de druk van de bovenliggende sedimenten ervoor
heeft gezorgd dat het vaste zout begon te vloeien. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk.
Het zout is namelijk heel puur, er zitten bijna geen vervuilingen in. Sommigen
denken aan een vulkanische oorsprong: het zout is als vloeibaar magma afgezet en
bedekt door aardlagen tijdens de zondvloed. De pijlers zijn dan gevormd terwijl
het zout en de sedimenten nog vloeibaar waren.
Overgenomen van WEET.nl
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Roosters maart
Mocht je onverhoopt niet kunnen, zorg dan tijdig voor een vervanger voor jou taak
Datum
03-03
10-03
17-03
24-03
31-03
07-04

Crèche

Bible-Theek

Boekentafel

Hanneke J -Dani -Wendy -Zeruja
Hanneke B -Marjolijn -Anja -Febe
Esther -Conny -Dani
Wendy -Ruth -Marja -Rebecca
Marja -Egbert -Esther -Zeruja
Marjolijn -Anja -Wendy

?
Lida
Olivier
Anita
Marc
?

Yvonne
Maria
Yvonne
Maria
Yvonne
Maria

Praatjestafel

Collecteren

Datum
03-03
10-03
17-03
24-03
31-03
07-04

Welkomstteam

Datum
03-03
10-03
17-03
24-03
31-03
07-04

Beamer

Week
10
11
12
13
14

Tonny
Margaret
Rebecca
Leida
Tonny
Rebecca

Marcel & Erwin
Lavina & Ina
Jaap & Tineke
Margaret & Theo
Marcel & Erwin
Lavina & Ina

Job
Olivier
Ton
Zefanja
Job
Olivier

Geluid
Heb je iets voor
op de beamer?
Dan kun je
terecht bij
Rudi van Treijen
06-10890098

Datum
4-8 mrt.
11-15 mrt.
18-22 mrt.
25-29 mrt.
1-5 april

Olivier
Zefanja
Theo
Ties
Olivier
Zefanja

Jaap & Jasper
Theo & Jordi
Erwin & Karin
Ton & Jeroen
Jaap & Jasper
Theo & Jordi
Heeft u speciale
technische
voorzieningen nodig
en/of eventuele
vragen over de
techniek dan kunt u
terecht bij
Ties Reitsma
06-51705887

Poetsploeg
Elly -Karin -Adrian & Maria
Ruth -Willem -Jedidjah
Margreet -Angelique -Jacqueline -Tonny
Anneke -Arina -Dirk
Ties/Naomi -Jannie -Rebecca

Neem contact op met Els Ligtendag als je iets in de voorraad mist.
Poetsers: werkzaamheden in het poets schrift vermelden, bedankt! En gebruik de poetsapp.

Datum
03-03
10-03
17-03
24-03
31-03
07-04

Koffiedienst

Inschenken & opruimen

Bert & Lies
Rebecca & Martine G
Rien & Luciënne
André & Ruben
Hanneke B & Conja
Rien & Luciënne
Heb je opmerkingen of vragen over de koffiedienst? Bel Luciënne 0166-602682

Als je niet kunt, dan graag op tijd ruilen met iemand anders
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Boek van de maand - Maart
Afgelopen week heb ik een super mooi boek
gelezen. Het verhaal gaat over een jongetje
van 10 jaar die door omstandigheden onder
toezicht van jeugdzorg komen in een
kindertehuis geplaatst wordt.
Het verhaal wordt geschreven vanuit het
perspectief van het kind.
Een verdrietig verhaal, maar wel een eyeopener. Ik had moeite om het boek weg te
leggen, omdat je zo in het verhaal gezogen
wordt.
Het boek is gekozen om de actie “Boek van
de Maand” te openen, omdat het een boek is
dat mijns inziens door veel mensen moet
worden gelezen.
Het geeft een kijkje in het innerlijk van een
kind dat door sommigen als ‘moeilijk’
bestempeld zou worden. Doordat het
jongetje zelf verteld wordt duidelijk dat het
geen moeilijk kind is, maar een heel
verdrietig manneke.
Niemandsland - Guurtje Leguijt

Poetsers M/V
gezocht voor de Poetsploeg!
info: Els Ligtendag
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Rooster
Datum

3
Mrt.

10
Mrt.

17
Mrt.

24
Mrt.

31
Mrt.

Maaltijd
van de Heer

7
april
Maaltijd
van de Heer

Groep 1-2

Margaret
Thijmen
Iza

Sandra
Anneke
Rachel
Sara

Arina
Jannie
Ruben
Adriana

Luka
Marinda
Topagna

Margaret
Thijmen
Iza

Sandra
Anneke
Rachel
Sara

Groep 3-4

Sandra
Colin
Arjon

Jaccoline
Silvia

Petra
Renske
Bram

Wim
Jedidja

Sandra
Colin
Arjon

Wim
Jedidja

Groep 5-6

Rudi
Anke

Marco
Mark

Rudi
Anke

Selina
Angelique

Jeugd
dienst

Salome
Mae
Shannon

Adrian
Maria

Groep 7-8

Selina
Cees
Angelique Barendine

Salome
Jessica
Mae
Jedidjah
Shannon

Lies
Alev

De Parel
David Morse, een Amerikaanse missionaris in India, was daar goede vrienden
geworden met de parelduiker Rambu. Vele avonden bracht hij door in Rambu’s hut
terwijl hij hem voorlas uit de Bijbel en hem Gods grote verlossingsplan probeerde
uit te leggen.
Rambu vond het fijn om te luisteren naar Gods Woord, maar telkens wanneer de
missionaris hem zover probeerde te krijgen om Jezus als zijn Verlosser aan te
nemen, dan schudde hij zijn hoofd en zei: “Jouw christelijke weg naar de hemel is
te makkelijk voor mij. Ik kan dat gewoon niet accepteren. Als ik ooit op deze manier
toegang zou krijgen tot de hemel, dan zou ik mij maar een bedelaar voelen die er
alleen maar ingelaten was uit medelijden. Ik kan dan wel trots zijn, maar ik wil het
gewoon verdienen, dus ik wil er gewoon voor werken.
Niets wat de missionaris zei, scheen enig effect te hebben op de beslissing van
Rambu, en zo gingen een aantal jaren voorbij. Op een avond echter, hoorde hij een
klop op de deur, en toen hij opstond om hem te openen, stond Rambu daar. “Kom
binnen, lieve vriend.”, zei Morse. “Nee”, zei de parelduiker. “Ik zou graag willen
dat je eventjes met mij meekwam naar mijn huis, Sahib, ik wil je graag iets
belangrijks laten zien. Zeg alsjeblieft geen nee, en kom even met mij mee.”
“Natuurlijk ga ik met je mee”, antwoordde de missionaris.
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Toen ze vlak bij Rambu’s huis waren, zei Rambu: “Over een week ga ik werken aan
mijn plaats in de hemel. Dan vertrek ik naar Delhi, en ik ga daar naartoe op mijn
knieën.” “Man! Dat kun je niet menen! Het is vijftienhonderd kilometer naar Delhi,
en je zou geen huid op je knieën houden, en je gaat vast bloedvergiftiging of lepra
krijgen!” “Nee, ik moet ècht naar Delhi”, antwoordde Rambu ferm, “en de
onsterfelijken zullen mij ervoor belonen. Het lijden zal zoet zijn, want het voorziet
in een plaats in de hemel voor mij.” “Rambu, mijn vriend, dit kan ik je toch niet
laten doen, wetende dat Jezus al heeft geleden en gestorven, en daarmee al heeft
voorzien in een plaats in de hemel voor jou!” Maar de oude man was niet te
vermurwen. “Jij bent mijn liefste vriend op deze aarde, Sahib Morse. Door al de
jaren heen stond je mij bij in ziekte, in nood… er waren tijden dat je zelfs mijn
énige vriend was. Maar zelfs jij kan mij niet afhouden van mijn verlangen om de
eeuwigheid te verdienen. Ik moet naar Delhi.”
Eenmaal binnen, in de hut, nam Morse plaats in de stoel die Rambu ooit eens voor
hem gemaakt had, en waarin hij hem zo vaak uit de Bijbel had voorgelezen. Rambu
verliet de kamer om even later terug te komen met een klein kistje.
“Ik heb dit kistje al jaren”, zei hij, “en ik bewaar er maar één ding in. Ik zal je er
nu over vertellen, Sahib Morse. Ik had ooit een zoon…”
“Een zoon! Rambu, waarom heb je mij dat nooit eerder verteld?”
“Nee, Sahib, ik kon het niet.” De ogen van de oude duiker werden vochtig toen hij
dit zei. “Je weet dat ik snel zal vertrekken, en wie weet of ik ooit terug zal keren?
Mijn zoon was ook een duiker. Hij was de beste parelduiker langs de hele kust van
India. Hij kon het snelste duiken en had de scherpste ogen, de sterkste armen en
een langere adem dan iedere andere duiker die ooit naar parels heeft gezocht. Wat
een vreugde bracht die jongen mij! Je weet dat de meeste parels kleine gebreken
hebben die alleen voor het kennersoog te zien zijn, maar mijn zoon droomde altijd
over het vinden van de perfecte parel… zoals nog nooit een parel was gevonden.
En op een dag vond hij die! Maar hij was toen eigenlijk al te lang onder water
geweest… de parel koste hem zijn leven, Sahib.” De oude man boog zijn hoofd en
voor een kort moment schudde zijn lichaam, maar er kwam geen geluid. “Al deze
jaren”, ging hij verder, “heb ik deze parel bewaard, maar nu ga ik weg, om niet
meer terug te keren, en aan jou, mijn vriend wil ik graag deze parel geven.
Hij opende de slotjes van het kistje en haalde er voorzichtig een zorgvuldig
ingepakt pakketje uit. Zachtjes opende hij het katoenen doekje, haalde er een
mammoetparel uit, en legde die voorzichtig in de hand van de missionaris. Dit was
een van de grootste parels die ooit was gevonden langs de kusten van India, en hij
glansde met een schittering die nog nooit in gecultiveerde parels was gezien.
Hij zou een fabelachtig bedrag op welke markt dan ook hebben opgebracht.
Een kort moment was de missionaris sprakeloos en
staarde betoverd naar de parel. Toen riep hij uit:
“Rambu, wat een parel!” “Deze parel, Sahib, is
perfect,” antwoordde Rambu stilletjes. De
missionaris keek op en kreeg ineens een heel
nieuwe gedachte: Was dit niet de gelegenheid
waar hij al zo lang voor had gebeden, om Rambu
de waarde van Christus’ offer te laten zien? Dus
zei hij gedecideerd “Rambu, dit is een
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wondermooie parel, ongelooflijk gewoon. Laat me hem van je kopen. Ik geef je er
tienduizend dollar voor.” “Sahib, wat bedoel je?” “Oké, dan geef ik je er
vijftienduizend dollar voor, of nog meer als het moet. Ik zal ervoor werken.”
“Sahib,”zei Rambu ontsteld, “aan deze parel kun je geen prijs verbinden! Niemand
ter wereld heeft geld genoeg om te betalen wat deze parel mij waard is. Op de
markt kan een miljoen dollar hem nog niet betalen. Ik wil hem je niet verkopen. Ik
geef hem je.” “Nee Rambu, dat kan ik niet accepteren. Hoe graag ik de parel ook
wil, ik kan hem op deze manier niet aannemen. Misschien ben ik dan trots, maar
het is te makkelijk. Ik moet hem betalen, of er voor werken…”
De oude duiker was verbijsterd. “Je begrijpt er niets van, Sahib. Zie je het dan
niet? Mijn enige zoon heeft zijn leven gegeven voor deze parel, en ik wil hem voor
geen geld ter wereld verkopen. Ik kan hem niet verkopen… ik geef hem jou.
Accepteer het alsjeblieft als een teken van mijn liefde en genegenheid voor jou.”
De missionaris moest slikken en voor een kort moment kon hij niets uitbrengen.
Toen greep hij de hand van de oude man. “Rambu”, sprak hij zachtjes, “zie jij het
zelf niet? Wat ik net tegen jou zei, dat zeg jij al jaren tegen God.”
De duiker keek lang en onderzoekend naar de missionaris, en langzaam, heel
langzaam begon hij het te begrijpen. “God geeft jou het offer van verlossing gratis,
en voor niets”, vervolgde de missionaris. “Het is zo groot en van onschatbare
waarde dat geen man ter wereld het kan kopen. Miljoenen dollars zijn te weinig.
Niemand is goed genoeg om het te verdienen. Het kostte God het leven van Zijn
zoon om jou toegang te verschaffen tot het eeuwig leven, samen met Hem. In geen
miljoen jaar, of duizend pelgrimsreizen zou jij deze toegang kunnen verdienen. Het
enige dat je, als zondaar, kan doen, is het accepteren als een teken van Gods liefde
en genegenheid voor jou.
Lieve Rambu, natuurlijk wil ik deze parel accepteren in die dankbaarheid, bidden
tot God dat ik jouw liefde waardig mag zijn. Maar Rambu, wil jij ook niet Gods
geschenk van de hemel aan jou, in diepe dankbaarheid accepteren? Wetende dat
het Hem het leven van Zijn Zoon heeft gekost om jou te redden?”
Tranen rolden over de wangen van de oude man. Beetje bij beetje werd de sluier
verder opgetild. “Sahib, ik zie het nu. Ik geloofde eigenlijk al een aantal jaren in
Gods Woord, maar dat van Jezus…dat kon ik gewoon niet geloven. Ik begreep het
niet. Nu wel. Sommige dingen zijn niet met geld te betalen of te verdienen. Sahib,
ik ga toch maar niet naar Delhi…”
Vertaling: Het Zoutvat
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Heeft u kopij in te leveren?
Dan graag uiterlijk op zondag 31 maart 2019
Dankjewel
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