
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 november 2018 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 2 december 2018. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 25 november 2018 voor de 
maand december in te leveren  bij Maria de Vries-Schirra, email adres: 
secretariaat@christengemeentetholen.nl De oudstenraad is verantwoordelijk voor de inhoud. 
De redactie heeft te allen tijde het recht om ingeleverde kopij te wijzigen of niet te plaatsen 
 

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 

Inhoud van De Parelvisser 
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Leiders en managers  
 
Maar de HEERE zei tegen Samuel: Geef gehoor aan de stem van het volk in alles 
wat zij tegen u zeggen; want zij hebben ú niet verworpen, maar Míj hebben zij 
verworpen, dat Ik geen Koning over hen zou zijn. 1 Samuël 8:7  
 
De Israëlieten zouden een volk vormen, dat in niets leek op andere volken. Elk 
ander volk had een koning of leider, maar Israëls koning zou God Zelf zijn! Maar 
toch klaagden de Israëlieten, dat zij net als andere volken wilden zijn en een aardse 
vorst wilden hebben! Wanneer wij lezen over de Israëlieten, verbazen wij ons over 
hun dwaasheid. Toch zijn wij sterk geneigd om zelfde vergissing te maken: het 
kiezen van onze menselijke wijsheid boven Gods leiderschap.  

 
Er vindt heden ten dage veel discussie plaats over leiders en managers. Volgens de 
gangbare mening hebben leiders de visie en stellen zij de doelen vast die mensen 
en organisaties dienen te volgen. Managers houden zich bezig met de dagelijkse 
ordening van de middelen waarover zij het beheer hebben.  
In het christelijk leven is God de leider van ons leven, onze gezinnen en onze  
gemeenten. God stelt de richting vast; Hij stelt de prioriteiten; Hij verschaft  
de middelen. Wij zijn de managers. We nemen wat Hij ons aantrekt en gaan 
ermee om volgens ZIJN aanwijzingen.  
 
De Bijbelse term voor leider is Heer. Als onze Heer heeft Christus het gezag  
om onze levensrichting te openbaren. Als Heer kiest Hij onze carrières, leidt  
ons naar onze huwelijkspartners en helpt ons bij het vaststellen van onze  
dagelijkse prioriteiten. Wij behoren goede managers te zijn van het zielen  
leven, lichamelijke leven en geestelijke leven dat Hij geeft. Hij is de Heer van  
onze gezinnen. Hij weet wat het beste is voor onze kinderen. Hij weet hoe  
huwelijken sterk kunnen worden. Onze verantwoordelijkheid is Hem te 
gehoorzamen, terwijl Hij onze gezinnen leidt naar gelijkvormigheid aan Christus.  
 
Christus is de Heer van onze gemeente. Hij neemt de verantwoording op  
Zich voor de groei. “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn 
gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen”. 
Mattheus 16:18. 
“Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats 
gegeven zoals Hij gewild heeft”. 1 Korintiërs 12:18.  
Alleen Hij weet wat het beste is voor onze kerk.  
Het is onze taak om trouw onze opdracht te vervullen.  
Wees niet zoals de Israëlieten om alleen op menselijke wijsheid en leiderschap te 
vertrouwen. Volg uw Heer en vertrouw op Hem.  
 
Overgenomen uit: God dagelijks ervaren dagboek – Henry T. Blackaby 

God stelt de richting vast; 
Hij stelt de prioriteiten; 

Hij verschaft de middelen. 



 

 

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: 

 04-11 Colin Harmsen vd Vliet Maaltijd van de Heer 

 04-11 Sander Bruins Slot  Jeugddienst om 19.30 u 

11-11 Willem Hoogenraad         

 18-11 Dirk Lemmens         

 25-11 Jan Willem Grievink   

02-12 Ando Geworgjan   Jeugddienst - 1e Advent    

  De Maaltijd van de Heer is op zondag 9 december 

 

   Parelklas is op zondag 4 november & 2 december na afloop van de zangdienst 

 

 VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 18 november  

 

   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 november 
 

 

 

• 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  

• Huiskringen 
Komen deze maand samen in week 45 (5-9 nov.) & 47 (19-23 nov.)   

• Vrouwenochtend  
Dinsdag 6 & 20 november om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 
10.00 uur.  

• Bingo  
Zaterdag 10 november. Meer info op de volgende pagina ► ► ► 

• Zanguurtje Ten Anker  
Zondag 11 november 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 

• Fundament studie  
Op donderdag 15 & 29 november om 19.45 uur inloop met koffie of thee, 
aanvang is om 20.00 uur 

• Bijbel studie  
Op donderdag 15 & 29 november 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 10 & 24 november om 19.30 uur inloop, aanvang 20.00 uur  

• Jeugd avond 
Zaterdag 10 & 24 november om 19.30 uur inloop. Locatie: Colin & Sandra’s 
place, 22.00 uur naar huis   

• JOIN Volleybal tournooi  
Zaterdag 17 november in sporthal de Meulvliet te Tholen. Zie pagina elders 

• Thools mannenontbijt  
Zaterdag 24 november Ichthus gemeente Tholen van 08:00 – 10:00 uur | 07:45 
inloop. Meld je even aan, dan kopen we beter in: thoolsemannen@zeelandnet.nl 

• creamiddag 
Op woensdag 28 november van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen.  

• Christian Athletes Tholen 
Vrijdag 30 november 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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Roosters november  
 

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

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
04-11  Egbert -Wendy -Conny Henny Ina 
11-11  Ruth -Marja -Hanneke B -Rebecca    Lida Yvonne 
18-11  Anja -Esther -Ron Anneke Henny 
25-11  Dani -Hanneke J -Tamar Olivier Jedidjah 
02-12  Marjolijn -Mark -Hanneke B Henny Ina 
       

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
04-11 Margaret & Theo Tonny Erwin & Wim 
11-11 Jaap & Tineke Margaret Jaap & Jasper 
18-11 Marcel & Erwin Rebecca Theo & Jordi 
25-11 Lavina & Margaret Leida Ton & Jeroen 
02-12 Ina & Theo Tonny Erwin & Wim 
 

Datum Beamer 

 

Geluid 

 

04-11 Ton Ties 
11-11 Zefanja Theo 
18-11 Olivier Zefanja 
25-11 Zefanja Theo 
02-12 Ton Olivier 
    

Week Datum Poetsploeg 

45 5-9 nov. Anneke -Arina -Dirk 
46 12-16 nov. Ties/Naomi -Jannie -Rebecca 
47 19-23 nov. Elly -Karin -Adrian & Maria 
48 26-30 nov. Ruth -Willem -Liesbet 
49 3-7 dec. Margreet -Tonny -Angelique -Jacqueline 

 

 

 

 

 

Datum Koffiedienst      Inschenken & opruimen  
04-11 Hanneke B & Conja  

11-11 André & Ruben  

18-11 Rien & Luciënne  

25-11 Rebecca & Martine G  

02-12 Bert & Lies  
   

   

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



 

 

 

Rooster 
 

Datum 
4 

Nov.  
11 

Nov. 
18 

Nov. 
25 

Nov. 
2 

Dec. 
 

 Maaltijd 
van de Heer 

   Jeugddienst  

Groep 1-2       

Herder Sandra Luka Arina Sandra Margaret  

Inloop Anneke Marinda Jannie Anneke Thijmen  

Bijdehand Rachel Topagna Ruben Rachel Iza  

 Sara  Adriana Sara   

Groep 3-4       

Herder Colin Petra Wim Ina Petra  

Inloop Sandra Renske Jedidja Silvia Renske  

 Arjon   Bram   

Groep 5-6       

Herder Marco Rudi Selina Cees Marco  

Inloop Mark Anke Angelique Barendine Mark  

Groep 7-8       

Herder Salome Lies Adrian Lies Jessica  

Inloop Mae Alev Maria Alev Jedidjah  

 Shannon      



 

 

Join - volleybal toernooi 
 
 
Het inmiddels jaarlijks terugkerende  
interkerkelijke volleybal toernooi komt er weer aan!   
Vandaar dat we jullie weer willen vragen een team te maken en op te geven. 
 
Het toernooi is voor alle jongeren vanaf het voortgezet onderwijs en ouderen. 
Het toernooi wordt gehouden op  

zaterdag 17 november  
in sporthal de Meulvliet te Tholen.  

We starten om 20:00 uur en sluiten om 23:00 uur gezamenlijk af. 
  
Je kunt je alleen als team (min. 6 personen) opgeven. Wanneer je geen team 
hebt probeer je om je heen bij een team aan te sluiten. Mocht dit niet lukken 
stuur dan een mail en dan proberen wij je daar bij helpen.  
 
Zorg in ieder geval voor sportieve kleding en binnen schoeisel.  
Drinken is te koop aan de bar in de Meulvliet, of neem iets van thuis mee.  
Inschrijf geld is €1,00  p.p. en moet betaald worden in de zaal voor aanvang, 
betaling graag per team compleet. 
 
Je kon je opgeven tot en met zondag 28 oktober. Wil je toch meedoen? 
Stuur een mail naar marjon@atres.nl zet daarin alle leden van je team met hun 
leeftijden. 
  
Ook iedereen die wil komen kijken of aan wil komen moedigen is van harte 
welkom. Wel vragen we u dan zo veel mogelijk op de tribune te blijven  
en niet op de velden.  
 
Met sportieve 
groeten, 
 
JOIN 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Laat ons samen bidden 
 

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus 
Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de 
eeuwigheid. Amen. 2 Petrus 3:18 HSV 

 
Groeien in de genade en kennis van de Here Jezus, wie wil dit nu niet.  
Als je Christen bent geworden dan wil je de Here Jezus toch ook weer beter leren 
kennen. Ja! Dat is wat ik in ieder geval het liefste wil met mijn leven.  
Hem leren kennen, zodat ik weet, wat Hij wil dat ik doen zal.  
Hem leren kennen zodat ik de kracht zal ontvangen, om te leven zoals Hij wil.  
In mijzelf vind ik die kracht niet, maar Hij wil die kracht in mij leggen.  
Daarom strek ik me er naar uit om Hem te leren kennen. 
Omdat ik Hem nodig heb!  
 
Hoe leer ik Hem dan beter kennen? Wel dat is eigenlijk heel simpel en heel 
logisch. Door in gesprek te gaan met Hem.  
Tsja, en dan kom ik toch weer op dat punt, waarvan velen denken dat het een 
stokpaardje is van ons. En misschien is dat ook wel zo, maar dat komt dan omdat 
we zelf in ons leven hebben ervaren hoe belangrijk het is.  
Ik ga in gesprek met de Here Jezus door gebed en door in de bijbel te lezen. 
Moeilijk?  
Misschien, maar nog veel meer… zegen rijk!  

Henny 

 
WIST JE DAT ?? 
 

Wist je.....dat er in het boekeneiland een kaarten standaard staat met allemaal 

handgemaakte kaarten? 
 

Wist je.....dat ze echt niet duur zijn, en de helft van het bedrag altijd naar een 

goed doel vanuit onze gemeente gaat? 
 

Wist je.....dat Petra Jobse 40 euro heeft meegekregen, en dat bedrag veel 

hoger had kunnen zijn? 
 

Wist je.....Dat de opbrengst het volgend jaar naar Tamar gaat, en we er met 

elkaar voor kunnen zorgen dat het een mooi bedrag wordt? 
 

Wist je.....dat je het geld voor de kaarten in het busje kan doen, boven op de 

standaard? 
 

Wist je.....dat je voor vragen over de kaarten altijd terecht kan bij mij!!! 

 
met zuster-groet, Tineke 



 

 

Even serieus (maar niet heus) Huwelijk 

 

Alsof 
Een man en een vrouw die elkaar nog nooit eerder gezien hebben, moeten tijdens 
een transcontinentale treinreis door omstandigheden dezelfde slaapcabine delen. 
De aanvankelijke gêne legt het af tegen de vermoeidheid en al vlug vallen de twee 
in slaap - hij bovenin, zij onderin. Om twee uur 's nachts leunt hij voorover en 
maakt de vrouw voorzichtig wakker. 'Mevrouw', zegt hij, 'neem me niet kwalijk, 
maar zou u even een extra deken voor me uit de kast willen pakken? Ik heb het 
ontzettend koud.' 'Ik weet wat beters', antwoordt ze. 'Laten we voor één nacht doen 
alsof we getrouwd zijn.' 'Wauw, wat een geweldig idee!' roept hij uit. 'Prima', 
antwoordt ze. 'Pak je eigen deken maar.' 
 

Diagnose 
Een vrouw ging met haar man mee naar de dokter.  
Na de jaarlijkse controle neemt de dokter de vrouw mee naar zijn spreekkamer. 
Hij zegt: 'Uw man lijdt aan een zeer ernstige ziekte, gecombineerd met 
ontzettende stress. Als u de volgende dingen niet doet, gaat uw man waarschijnlijk 
dood. Maak iedere ochtend een gezond ontbijt voor hem klaar. Wees aardig voor 
hem en zorg ervoor dat hij goed gehumeurd is. Maak 's middags een voedzame 
maaltijd voor hem klaar. 's Avonds bereidt u een extra lekkere maaltijd voor hem. 
Belast hem niet met huishoudelijk werk. Praat niet over uw stress, anders voelt hij 
zich waarschijnlijk nog zieker. Als u dit minstens tien maanden tot een jaar 
volhoudt, denk ik dat uw man volledig zal herstellen.' Op weg naar huis vroeg de 
man aan zijn vrouw: 'Wat zei de dokter?' 'Je gaat dood.' 
 

Volmaakt 
Er was eens een volmaakte man die een volmaakte vrouw leerde kennen.  
Na een volmaakte verkeringstijd hadden ze een volmaakt huwelijk. Hun leven met 
elkaar was uiteraard volmaakt. 
Op een stormachtige kerstavond reed dit volmaakte stel in hun volmaakte auto over 
een slingerende, besneeuwde weg, toen ze opeens aan de kant van de weg iemand 
met pech zagen staan. Het volmaakte stel stopte natuurlijk om te helpen. Daar 
stond de kerstman met een enorme zak cadeautjes. 
Omdat het volmaakte stel al die kindertjes niet wilde teleurstellen op kerstavond, 
zetten ze de kerstman met zijn cadeautjes in hun auto. Even later waren ze op weg 
om de pakjes rond te brengen. 
Helaas werden de rijomstandigheden steeds slechter en het volmaakte stel en de 
kerstman kregen een ongeluk. Slechts één van hen overleefde het ongeluk. Wie was 
dat? 
De volmaakte vrouw. Zij was namelijk de enige die echt bestond. Iedereen weet 
dat de kerstman een fabeltje is en de volmaakte man bestaat niet...  
 
Vuur 
Om een vuur goed brandend te houden geldt één simpele regel: houd de blokken 
bij elkaar, genoeg om warm te blijven en ver genoeg van elkaar om te kunnen 
ademen. Goed vuur, goed huwelijk. Zelfde regel. 

 



 

 

Je mag niet begeren, zegt het tiende gebod. Waarom niet?  
Is begeren nou echt zo erg? Ja. “Begeerte is een van de gevaarlijkste 
valkuilen van je geestelijk leven, omdat begeerte altijd gericht is op het 
kietelen van jezelf.” 
 

Begeren: hebben voor de heb 
 
Het is de gewoonte van veel jongeren om, na een avondje hevig stappen en drinken, 
als bekroning op de avond nog even lekker te tongzoenen met een meisje waarmee 
ze geen relatie hebben en dat ook nooit zullen krijgen. Vraag: is dat zo verkeerd 
dan? Antwoord: ja, omdat de fysieke uiting van het mooiste  wat God in het leven 
legt, namelijk het liefhebben, isoleert van de liefde zoals God het bedoeld heeft. 
De fysieke begeerte staat dan los van het hart. Een elementair iets van begeren is 
dan ook het zoeken naar tijdelijk genot, waarmee je jezelf wilt bevredigen. 
 
Begeerte, verlangen, bevrediging. Ieder mens heeft ermee te maken. In het boek 
van Larry Crabb ‘Van binnen uit’ stelt Crabb dat een mens verschillende verlangens 
heeft. Het diepste verlangen is om een liefdevolle relatie met God te hebben. 
Vanuit dat verlangen verlangt een mens ook naar diepgaande relaties met mensen 
die bijzonder voor hem of haar zijn. Daarna komt pas het verlangen naar eten, 
drinken en onderdak. “Begeerte heeft vaak te maken met het ontbreken van 
innerlijke rust, overgave en vertrouwen dat God goed is en voor je zorgt, waardoor 
de onrust weggekocht of weggevreten wordt.” Zo hebben sommige mensen soms 
een koopbui, omdat ze zich zo rot voelen. Anderen hebben vreetbuien en veel 
jongeren tongzoenen met een wildvreemde, omdat ze van binnen zo eenzaam zijn. 
Niet alleen begeerte naar het materiële, maar ook naar het immateriële lijkt een 
ziekte van onze tijd en dat geldt helaas ook voor christenen. Veel christenen 
denken dat het tiende gebod niet zo relevant is. Begeren van het huis of de vrouw 
van een naaste? Ach, we zijn zelf al gelukkig getrouwd, hebben een mooi huis en 
dito auto. Er is geen enkele reden om te begeren. Maar mensen die zo denken, 
vergeten dat begeerte zich ook vaak richt op het immateriële.  
 

Drie valkuilen:  
1. de valkuil van het willen hebben van macht;  
2. de valkuil van het relevant willen zijn en  
3. de valkuil van het aan de weg willen timmeren.  
“De Here Jezus kwam, toen Hij door de duivel verzocht werd in de woestijn, ook 
voor soortgelijke verleidingen te staan. Hij hàd voor de heerlijkheid van het 
moment kunnen kiezen, maar Jezus kiest voor zijn uiteindelijke missie. Hij kiest 
voor het kruis, in plaats van een kortstondige heerlijkheid, Hij kiest voor de 
verlossing van Zijn volk in plaats van de makkelijke weg. Dat komt omdat Jezus 
niet begeerde naar macht, relevantie of carrière, maar alleen maar de wil van zijn 
Vader wilde doen om dienstbaar te zijn.” 
 
God wil niet dat we alleen maar kijken naar wat een ander heeft, kan of is, maar 
Hij roept ons op om de ander lief te hebben en dienstbaar te zijn. “Echte 
dienstbaarheid komt voort uit een zekere rust die van God is.  

 



 

 

Je kunt niet dienstbaar zijn als je onrustig bent en vecht voor je eigen erkenning. 
Je kan niet liefhebben als je hard bezig bent met het organiseren van je eigen 
applaus. Begeren doet je ook fixeren. Daarom is begeren iets anders dan 
verlangen. In verlangen zit een stuk ontspanning: ik zou later graag dit of dat. 
Verlangen is meer uitzien naar. Maar begeren is: alles wat in je is, wordt gebruikt 
om iets te krijgen of te worden en dat is altijd in combinatie met een gebalde 
vuist: ik moet en ik zàl. Vertrouwen heeft te maken met een open hand: ontvangen 
van God, uitdelen aan een ander.” 
 
Ik-gerichtheid 
De kern van begeerte – maar eigenlijk van elke zonde - is de ik-gerichtheid. “Die 
ik-gerichtheid wekt allerlei begeerlijkheden in je op: het organiseren van tijdelijk 
genot vanuit het stille verwijt dat God niet goed voor je zorgt.”  
Hebreeën 13:5-6 is wat dat betreft kernachtig: ‘Wees tevreden met wat u hebt, 
want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet 
verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en 
ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?’  
Deze tekst is misschien moeilijk in praktijk te brengen. Je ziet steeds vaker dat 
mensen het steeds lastiger vinden om God volledig te vertrouwen, ook al zitten we 
braaf in de kerk. We denken toch dat we onze eigen toekomst moeten organiseren 
en ons eigen geluk moeten maken en handhaven. Leer van het leven dat dat niet 
zo werkt. De enige bron van het vaste geluk is de liefde en erbarming van Jezus en 
Zijn verlossing. En al het andere is tijdelijk. Natuurlijk kun je genieten van 
bijvoorbeeld een strandwandeling, maar als een strandwandeling het fundament is 
van je geluk, zit er toch iets fout. 
 

Bron 
Een andere bron van begeren ligt in het niet blij 
zijn met jezelf. Je bent stom en anderen zijn altijd 
aardiger, leuker, gevatter of geleerder. Je wilt 
meer of anders zijn dan je bent. Terwijl God ons 
juist in de Bijbel oproept om te beantwoorden aan 
de roeping die Hij zelf in ons legt. Er staat nergens 
dat je moet worden als een ander. Wel als De 
Ander! We moeten leren te beseffen dat God van 
ons houdt zoals we zijn. Het belangrijkste is dat je 
je leven gebruikt om op zoek te gaan naar je 
levensopgave die Hij voor je heeft. Alles wat je 
nodig hebt om daaraan te voldoen, geeft Hij je.  Als 
je je richt op God, kijk je anders. Begeren is het 
dienen van jezelf en leidt tot een dwangmatig 
leven. Het dienen van God en de naaste geeft 
ontspanning, lucht en een blijvende bevrediging. 
 
Overgenomen uit de Visie van de EO 

 
Tiende gebod: 
‘Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, 
nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, noch zijn ezel, nog iets 
dat van uw naaste is.’ 



 

 

Column van Tillo   
“Tillo vertelt…” 
 
 
Hallo allemaal! 
 
Afgelopen maand ben ik weer  
een keer in de gemeente geweest.  
Ik was zo blij om alle kinderen weer  
terug te zien! Het zit namelijk zo; vanaf nu,  
mag ik juf Sandra helpen met het vertellen over de brieven van Patrick en Aidah.  
 
En er was weer nieuws!  
Want Patrick heeft het geld ontvangen wat we hebben gestuurd, weet je nog wel, 
van die pot met goud eh… geld, dat we gespaard hadden.  
Hij vertelde dat ze er weer een koe van hebben gekocht! Die kostte wel meer dan 
100 euro! Van de rest van het geld hebben ze nog eten gekocht.  
Van Aidah was er ook een brief aangekomen. Zij bedankte voor de leuke 
tekeningetjes, die groep 5-6 met juf Angelique en juf Selina gemaakt hebben.  
 
Patrick vertelde ook nog dat ze een competitie hebben gehouden op het project. 
Dat vind ik een beetje een moeilijk woord. Maar het is gewoon een soort 
wedstrijd. Patrick zat niet in het winnende team, maar Aidah wel! Toch vond 
Patrick het een hele leuke dag schreef hij, want ze hadden veel plezier.  
Enne… de dag had een beetje een knapperige afloop… want op het eind van de 
dag hebben ze op het project… een geit geroosterd en opgegeten!!  
Voor die geit was het dus niet zo’n fijne dag… MEEEHH! 
Juf Sandra was nog even bang dat ik van dat verhaal shoarma-schaap-dromen zou 
krijgen, maar dat is gelukkig niet gebeurd.  
Gebraden wol is echt héél vies weet je! 
 
Tot de volgende keer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick en Aidah wonen in Uganda, en de Parelkids sponsoren hen maandelijks via de 
organisatie Compassion. Voor meer informatie: www.compassion.nl 



 

 

Veertig! 
  
Als je om je heen kijkt, kom je het getal veertig vaker 
tegen dan je misschien zou denken. Zo begint woensdag 
14 februari de veertigdagentijd. Veertig komt ook voor in 
de top 40, in de uitdrukking ‘Het leven begint bij veertig’, 
en met de trein kun je met veertig procent korting reizen. 
Maar wist je dat veertig ook een heel bijbels getal is?  

 

In de Bijbel komt het getal veertig best vaak voor. Voor het eerst in het verhaal 
over de regen die valt nadat Noach een ark bouwt: ‘Veertig dagen en veertig 
nachten lang zou het op de aarde stortregenen.’ (Genesis 7:12) Maar dat is niet de 
enige keer: 

• Mozes blijft veertig dagen op de berg Sinai waar hij de tien geboden kreeg 
van God (Exodus 24:18).  

• Het volk van Israël reist veertig jaar door de woestijn nadat God hen 
bevrijd heeft uit de slavernij in Egypte (bijvoorbeeld Numeri 32:13). 

• De reus Goliath daagt de Israëlieten veertig dagen lang uit voordat David 
hem uiteindelijk doodt met zijn slinger en steen (1 Samuel 17:16). 

• Jona zegt tegen de inwoners van Nineve dat God over veertig dagen de 
stad gaat verwoesten (Jona 3:4). 

• Drie van de belangrijkste koningen van Israël en Juda (David, Salomo en 
Joas) hebben elk veertig jaar geregeerd (2 Samuel 5:4; 1 Kon 11:42; 2 Kon 
12:2).  

Als je goed kijkt kun je zien dat het getal veertig een speciale betekenis heeft in 
de Bijbel. In alle bovengenoemde verhalen wordt de periode van veertig dagen of 
jaren gebruikt voor inkeer of voorbereiding. Mensen bereiden zich ergens op voor, 
zoals het volk van Israël dat opnieuw mag beginnen in Kanaän na de slavernij. De 
inwoners van Nineve zorgen ervoor dat ze anders gaan leven zodat God terugkomt 
op zijn plan. En de regeringsperiodes van koning David, Salomo en Joas brachten 
veel goeds voor Israël. Veertig staat in al deze verhalen dus voor een bijzondere 
periode, waarin ruimte wordt gemaakt voor iets nieuws. 
  

Als Jezus veertig dagen vast in de woestijn bereidt hij zich ook voor: binnenkort 
begint zijn openbare optreden (Mattheüs 4:2). Hier komt ‘onze’ veertigdagentijd 
vandaan. Zoals Jezus zich voorbereidde op alles wat hij zou gaan doen, zo kunnen 
wij ons voorbereiden op het lijden van Jezus, zijn dood en zijn opstanding. We 
kunnen stilstaan bij het lijden van Jezus, maar ook bij het lijden van mensen om 
ons heen: dichtbij en ver weg. 
  

We bereiden ons voor door stil te worden, tijd te nemen om ons te bezinnen, en 
ons te richten op wat zal komen. Veel mensen vasten om dit te benadrukken. Dat 
vasten gebeurt op steeds meer manieren trouwens: door minder te snoepen, niet 
elke avond televisie te kijken, of door veertig dagen niets met Facebook te doen. 
  

Je zou dus kunnen zeggen dat het getal veertig iets te maken heeft met nadenken 
en even stilstaan. Misschien niet als je met de trein reist of naar de hitlijsten 
luistert. Maar kijk je er bijbels naar, dan staat alles op z’n kop! 
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