
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 januari 2020 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 2 februari 2020. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 26 januari voor de maand 
februari in te leveren bij:  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 

mailto:secretariaat@christengemeentetholen.nl
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Vacature geluid & techniek 
Er staat een vacature open voor geluid & techniek 
 

Verantwoordelijkheden: Geluid en de techniek van 

microfoons e.d. verzorgen tijdens de erediensten en het 
oefenen met het aanbidding team.  
Onderhouden van de geluidsapparatuur. 
 

Vaardigheden: Gevoel voor techniek en geluid hebben.  

Flexibel zijn. Aanpakken. 
 

Tijdsbelasting in uren: Ongeveer 1x in de vier weken  

± 2,5 uur op zondag ochtend en 1 avond per week repetitie 
 

Vaste verplichtingen: 1 avond per ± 4 weken oefenen in 

de Oesterschelp 
Zondagochtenddienst in de Oesterschelp.  
Dit alles volgens een rooster. 
Eventuele vergaderingen bijwonen. 

 
Gewenste duur in jaren: Voor onbepaalde tijd 

 
 
 



 

 

2020 
 

A f ge lo pe n  j aa r  ve r d w i jn t  we e r  i n  he t  ve r le de n  

d e  d ag e n g i n ge n  s ne l  vo o r b i j  

S o m m i ge n  m oc h te n w e  m e t  vr e u gde  be le ve n  

a n de r e  d ag e n wa r e n  w e  n ie t  z o  b l i j  

 

O n s  l e ve n  k u n ne n we  m e t ge e n da g  v e r le n ge n  

e lk  o ge nb l ik  of  u u r  i s  u n i e k  

N e t  a ls  ie de r  m e n s  d ie  o n s  p a d kr u is te  

e n  e e n  ste m pe l  i n  o n s  le v e n ac h te r l ie t  

 

Z o  he e f t  af ge lo pe n  j aar  o ns  v e e l  ge ge ve n  

o f  ju i st  on t no m e n,  e e n  in t e ns  gr o ot  ve r dr ie t  

M a ar  IE MA N D  is  o n s  al t i jd  b i j  ge b le ve n  

J E ZU S,  e e n  VR IE N D  d i e  o n s  ge e n  d a g ve r l ie t  

 

A a n  ZI J N  h a nd  ga a n we  m oe d ig  vo or w aar ts  

h e t  h o of d  ge he ve n,  m e t  o pe n  v i z ie r  

L i e f de  o n tv a ng e n e n l ie f de  ge v e n  

i n  d ie  e ne  ze ke r he id ,  GO D  I S H IE R !  

 



 

 

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: 

 05-01 Sander Bruins Slot     Maaltijd van de Heer  

 12-01 Anton Lagendijk    Doopdienst 

 19-01 Jan Kees de Feijter        

26-01 André Wisse        

 02-02 André Wisse   Maaltijd van de Heer         

 VOP (voortgezet onderwijs Power) is op zondag 19 januari 
 

 Deze maand geen Parelklas 
 

   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 via mail 
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.) € 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 9.40 uur in DOK 11 aanwezig zijn 
 
 
 
 
 



 

 

Agenda januari  
 
 

◆ Week van gebed  
Van 19 t/m 25 januari week van gebed. Zie volgende pagina van deze Parelvisser 

◆ Bidstonden  
Elke zondag van 09.40 - 10.00 uur in DOK 11 gebedsleger, elke maandag 19.00 - 
20.00 uur, elke woensdag 08.45 – 09.30 uur. Elke zaterdag GEBEDSONTBIJT,  
07.00 – 08.30 uur in lokaal 5.  Zie volgende pagina van deze Parelvisser  

◆ Bijbel studie over de doop  
Op maandag 6 januari 2020 aanvang 19.30 uur. Op zondag 12 januari doopdienst 

◆ Thools mannenontbijt  
Zaterdag 11 januari is er weer een mannen ontbijt in de Gereformeerde kerk, 
Hofstraat 21 in Oud Vossemeer, inloop 07.30 aanvang 08.00 uur 

 ◆ Zanguurtje in Ten Anker 
Zondag 12 januari is er in het zorgcentrum ‘Ten Anker’ weer een zanguurtje voor 
de bewoners. Tijd: 15.00 tot 16.00 uur. Na afloop is er koffie en thee.  
Wil je meehelpen, meld je dan bij Tineke   

◆ Vrouwenochtend  
Dinsdag 14 & 28 januari om 9.45 uur inloop, koffie & thee & praatje, aanvang 10.00 
uur. Info: Rebecca  

◆ Tiener avond 
Zaterdag 18 januari & 1 februari is het tieneravond 

◆ Jeugd avond 
Zaterdag 18 januari & 1 februari is het jeugdavond 

◆ Huiskringen 
Komen samen in week 3 (13-17 jan.) & 5 (27-31 jan.)  

◆ Fundament studie  
Interesse? Neem dan contact op met Paul  

◆ Bijbel studie  
Op donderdag 9 & 23 januari om 19.15 u inloop met koffie of thee,  
aanvang 19.30 uur. De Bijbelstudie duurt tot 21.00 uur  

◆ City-Challenge  
Zaterdag 8 februari 09.30 uur: Biddend door Poortvliet.  
Geef je op: komenzietholen@gmail.com of Willem 

◆ creamiddag 
Op woensdag 29 januari van 13:30 tot en met 15:30 uur voor iedereen 

 Christian Athletes Tholen 
Vrijdag 31 januari CAT voetballen 19.00/21.00 u kunstgrasveld Tholense boys 

◆ Bootcamp 
Elke zaterdag ochtend sporten van 09.30 tot 10.30 uur.  
 

Eventuele wijzigingen op de agenda staan altijd op zondag vermeld 
op het Bulletin en op onze website christengemeentetholen.nl 
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Bidstonden: 
 
Zondagochtend: 9.40 uur 
voorafgaand aan de eredienst wordt er samen met de spreker, muzikanten, 
zangers en gemeenteleden die dat willen gebeden in DOK 11. 
Maandagavond:       19.00 - 20.00 uur  
Woensdagochtend:      08.45 - 09.30 uur   
Zaterdagochtend gebedsontbijt :  07.00 - 08.30 uur 
Deze bidstonden mag iedereen bezoeken. Als je ziek bent of als je een bepaalde 
nood hebt (wordt er specifiek voor je gebeden). Iedereen is welkom om te komen 
bidden (hardop hoeft niet). We bidden voor elkaar, maar ook voor Zijn gemeente, 
het zendingswerk, vervolgde christenen, scholen, de regering enz. 
 

Dagelijkse gebedsmail: 
Wil je elke dag een Bijbeltekst en dank en gebedspunten via de e-mail,  
of wil je dat de gemeente voor je nood / zorg bid. 
(stuur een email naar els) 
 

S.O.S. gebed: 
Iedereen kan gebed vragen via het s.o.s. gebed. 
bijv. Als je in een moeilijke situatie bevindt, je ergens tegenop ziet, je zorgen 
maakt, als je naar de dokter moet en je wilt dit niet ''aan de grote klok hangen''. 
stuur dan een email naar els dan word je gebedsverzoek verstuurd naar broeders 
en zusters die daar heel discreet mee omgaan. 
 
 

Week van Gebed   19 t/m 26 januari 2020 

Thema: Buitengewoon 

Van maandag tot zaterdag van 19.00 tot 20.00 uur wordt in 

verschillende kerken in Tholen samen gebeden. Gebedsbijeenkomsten: 
            Maandag      20 januari  Ichtus kerk (visnet) 
            Dinsdag        21 januari  De Wingerd 
            Woensdag    22 januari  Oesterschelp 
            Donderdag   23 januari   De Wingerd 
            Vrijdag         24 januari  Ichtus kerk (visnet) 
            Zaterdag      25 januari  Oesterschelp 

Kinderen zijn bij alle gebedsbijeenkomsten welkom vanaf groep 3 
 

Nacht van gebed 

12 juni 2020 van 22.00 - 02.00 uur samen bidden voor de vervolgde christenen 
aan de hand van getoonde filmpjes. 
 
Gebedsteam: André, Henny, Jedidjah en Els 



 

 

Nieuwe collecte-app: vanaf nu kun je geven met Givt 
Vanaf nu is het mogelijk om ook via je smartphone mee te doen met de collecte 
tijdens de erediensten. We werken hiervoor samen met de app van Givt.  
De Givt-app kun je gratis downloaden via de App Store of Google Play Store.  
Heb je vragen? Op de infobalie in het boekeneiland ligt een uitgebreide folder, 
Adrian & Maria helpen je graag of kijk voor meer  
informatie op www.givtapp.net/veelgesteldevragen 
 

 

 
Kostbaar, waardevol 

 
Een briefje van 100 euro,  
nieuw, glad, glanzend. 

 
Hetzelfde briefje, gevouwen,  

gevouwen en nog eens gevouwen. 
 

Hetzelfde briefje, verfrommeld,  
verkreukeld tot een prop papier. 

 
Hetzelfde briefje vertrapt onder iemands voeten 

 
Hetzelfde briefje, door de modder gehaald,  

besmeurd en gescheurd. 
 

Het briefje houdt zijn waarde.  
Ondanks omstandigheden, uiterlijk, wat ermee gedaan wordt,  

het briefje blijft 100 euro waard.  
Toegekend door de Nederlandsche bank. 

 

Een mens blijft van waarde.  
Uw waarde blijft! 

Toegekend door uw Maker, God zelf. 
Kostbaar, waardevol.  

 
Meer dan dat: geliefd. 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/nl/app/givt/id1181435988#utm_source=Website&utm_medium=CPC&utm_campaign=App%20downloads&utm_term=IOS
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.givtapp.droid2&hl=nl#utm_source=Website&utm_medium=CPC&utm_campaign=App%20downloads&utm_term=Android


 

 

Weetjes Overgenomen van WEET.nl 

 

MANNELIJK EN VROUWELIJK  
Traditionele rolpatronen verdwijnen in rap tempo. Waar de man vroeger de 
kostwinner was en de vrouw voor het huishouden zorgde, zie je nu steeds vaker dat 
vrouwen er ook voor kiezen carrière te maken. Dat hoeft niet per se een verkeerde 
keuze te zijn, maar een man kan zich hierdoor (en door andere, soortgelijke 
ontwikkelingen) wel minder man voelen. Het zit in een man om te willen zorgen en 
beschermen. Misschien wel het beste cadeau dat je je man of vader kunt geven, is 
hem je af en toe eens te laten helpen en je afhankelijk van hem op te stellen.  
 

OPGRAVINGEN BEVESTIGEN DE BIJBEL  
Zogenaamde minimalisten onder de archeologen houden al jaren vol dat David, als 
hij al bestaan zou hebben, slechts koning was over een weinig voorstellend volkje, 
zonder hoge beschaving. Maar opgravingen bij Khirbet Qeiyafa tonen iets anders 
aan. Het stadje Khirbet Qeiyafa (zo'n 30 kilometer ten zuidwesten van Jeruzalem) 
stamt van 1000 jaar voor Christus, dus ongeveer de tijd van David.  
De inwoners keken uit over de terebinten-vallei, waar David Goliath versloeg.  
Het stadsplan was typerend voor latere Judese steden, en niet voor Kanaänitische 
of Filistijnse steden. Er is sprake van indrukwekkende architectuur: een grote  
stadsmuur met stenen die tot 8.000 kilo wegen. De muur had twee poorten  
(en is uniek in dat opzicht). Ook zijn er allerlei bronzen en ijzeren voorwerpen  
gevonden, evenals voorwerpen die geïmporteerd moeten zijn uit Egypte en Cyprus. 
De opgraving toont aan dat een stedelijke cultuur al in de elfde eeuw voor Christus 
bestond in Judea. Het is niet vol te houden dat het koninkrijk van Juda pas in de 
achtste eeuw voor Christus tot ontwikkeling kwam.  
 

GRAND CANYON   
Als je aan de rand van de Grand Canyon staat, krijg je een inkijkje in de geologie. 
Evolutionisten zullen je vertellen dat je miljoenen jaren terugkijkt in de tijd.  
Maar is dat wel zo? De aardlagen die je in de Grand Canyon ziet, bevatten fossielen. 
Uit waarnemingen van fossielvormingsprocessen is bekend dat die lagen snel 
gevormd moeten zijn. Je kunt de miljoenen jaren dus niet in de lagen kwijt. Maar 
ook tussen de lagen passen ze niet. De aardlagen in de Grand Canyon sluiten heel 
strak, kaarsrecht op elkaar aan. Er zijn geen sporen van erosie of van gravende 
beestjes of van verstoring door plantenwortels (bioturbatie). Het hele lagen pakket 
van de Grand Canyon is snel afgezet. De zondvloed is daarvoor de beste kandidaat. 
Door de Grand Canyon stroomt de Coloradorivier. Volgens evolutionisten heeft die 
rivier in de loop van miljoenen jaren de Canyon uitgesleten. Maar dat is niet logisch. 
De loop van de rivier is ZÓ, dat deze bijna een kilometer bergopwaarts had moeten 
stromen om een begin te maken de Grand Canyon uit te slijten. Ook ontbreekt elk 
spoor van het weggevreten gesteente. Creationistische geologen denken dat de 
Grand Canyon is ontstaan aan het eind van de zondvloed, toen het water 
wegstroomde. Of na de zondvloed. Er zou dan een watermassa op het land 
achtergebleven zijn als een grote binnenzee, tegengehouden door een natuurlijke 
dam. Toen de dam brak, sleet het water in één keer de Grand Canyon uit.  
 
Het is de Meester Schepper die hier achter zit. 
 
 



 

 

Boek van de maand januari 
 

 
Samenvatting 
 

 
Een praktisch en helpend boek over hoe een 
echtgenote voor haar man kan bidden. 
 
Iedere vrouw die naar een intiemere relatie met 
haar man verlangt, zal gesterkt worden door deze 
frisse kijk op de kracht van het gebed. 
Door levensechte voorbeelden, modelgebeden en 
toepasselijke Bijbelteksten laat de schrijfster 
Stormie Omartian zien dat vrouwen kunnen rusten 
in Gods bemoedigende en zekere beloften voor hun 
huwelijk. 
 
 

 

Laat ons samen bidden 
 

Bidden.  
Een gedicht van Nel Benschop 
 
Bidden is je handen vouwen, 
Alles aan God toevertrouwen. 
Alles wat je hart je zegt,  
aan Zijn voeten neergelegd. 
 
Bidden is: Hem alles zeggen, 
In Zijn hand je leven leggen, 
En je ziel, je hart, je oog 
Op gaan heffen naar omhoog.  
 
Bidden is: genadig vragen 
Of Hij alles mee wil dragen.  
Smeken toch het allermeest 
Om de werking van de Geest 
 
Bidden is het amen zeggen 
Al je zorgen te verleggen.  
En wat Hij besluit of doet,  
Dat is dan alleen maar goed.  

 
Henny 

 



 

 

 

Roosters januari 
 

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

Datum  Crèche Bible-Theek Boekentafel 
05-01  Dani - Hanneke J – Marja -Jelle Henny Ina 
12-01  Mark -Marjolijn -Ruth -Febe Lida Jedidjah 
19-01  Wendy -Hanneke B -Conny  Olivier Yvonne 
26-01  Ron -Marja -Anja -Jelle Anita Henny 
02-02  Marjolijn -Ruth -Hanneke B -Febe Henny Ina 
09-02  Hanneke J -Dani -Wendy  Lida Jedidjah 
       

Datum Welkomstteam Praatjestafel Collecteren 
05-01 Marcel & Erwin Rebecca Ton & Jeroen 
12-01 Ina & Lavina Tony Jaap & Jordi 
19-01 Margaret & Theo Margaret Erwin & Theo  
26-01 Jaap & Tineke Rebecca Jasper & Jeroen 
02-02 Marcel & Theo Tony Ton & Jaap 
09-02 Margaret & Erwin Margaret Jordi & Erwin 
 

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

Geluid Heeft u speciale 
technische 
voorzieningen nodig 
en/of eventuele 
vragen over de 
techniek dan kun je 
terecht bij Olivier 
06 48266134 
 

05-01 Job Olivier 
12-01 Olivier Theo 
19-01 Ton Zefanja 
26-01 Zefanja Olivier 
02-02 Job Zefanja 
09-02 Olivier Theo 
 

Week Datum Poetsploeg 

2 6-10 jan. Lenna -Jannie -Rebecca -Anneke 
3 13-17 jan. Adrian & Maria -Elly 
4 20-24 jan. Jedidjah -Willem  
5 27-31 jan. Tonny - Jacqueline - Margreet - Angelique 
6 3-7 febr. Dirk -Ties -Els 
7 10-14 febr. Lenna -Jannie -Rebecca -Anneke 

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

Datum   Koffiedienst  Inschenken  & opruimen Tienerhonk 
05-01 Rien & Luciënne  Jedidjah 

12-01 Bert & Lies Heb je opmerkingen Thijmen 

19-01 André & Ruben of vragen over de Luciënne 

26-01 Hanneke B & Conja koffiedienst?  Sandra H vd V 

02-02 Rebecca & Martine G Bel Luciënne Hanneke J 

09-02 Rien & Luciënne 0166-602682 Jeroen 
   

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



 

 

 

  

 
 

City-Challenge februari 
Zaterdag 8 februari 09.30 uur:  

Biddend door Poortvliet 
09.30 uur verzamelen in de Oesterschelp 

Er is weer warme chocolademelk 
10.00 uur vertrekken we. 

11.30 uur zijn we weer terug in de Oesterschelp 
12.00 uur ben je weer thuis. 

Geef je op: 
 komenzietholen@gmail.com of Willem 

 
 
 

 Rooster 

Datum 
5 

Jan. 
12 

Jan.  
19 

Jan. 
26 

Jan.  
2 

Febr.  
9 

Febr.  

 Maaltijd 

van de Heer 
   

Maaltijd 

van de Heer 
 

       

Groep 1-2 Iza Margaret Thijmen Luka Margaret Thijmen 

 Anneke Eline Jannie Shannon Eline Jannie 

 Sara Febe Ruben Topagna Febe Ruben 
 Rachel    onder voor behoud 

       

Groep 3-4 Renske Sandra Wim Daniëlle Sandra Renske 

 Bram Silvia Jaccoline Bo Silvia Bram 

  Arjon Samuël  Arjon  
       

Groep 5-6 Rudi Barendine Marco Selina Rudi Barendine 

 Anke Cees Mark Angelique Anke Cees 
       

Groep 7-8 Adrian Salome Salome Lies Adrian Adrian 

 Maria Mae Mae Alev Maria Maria 

       

Zondagmiddag 9 februari basistraining voor alle Parelkidsmedewerkers. 
Na de dienst lunch, graag opgeven voor 5 februari i.v.m. de inkopen. 



 

 

 
10 december 2019 door Matthijs Vlaardingerbroek 
 

De allerergste zonden in kerkelijk 
Nederland staan niet in het rijtje van Jezus 
 

Bijsluiter: Dit artikel kan als provocerend en kwetsend ervaren worden.  
In dit artikel ga ik op zoek naar de ergste zonde in ons midden. Voor degenen 
die hierbij betrokken zijn, kan dit als zeer confronterend ervaren worden. Toch 
denk ik dat deze zoektocht beschreven moeten worden. Sommige artikelen 
schrijf je vanuit een pastorale zorg. Dit artikel heb ik geschreven vanuit de 
positie van de nar. In de Middeleeuwen was de nar vaak de enige die de 
waarheid tegen de koning mocht zeggen. De anderen keken wel uit, vooral als 
de koning hierdoor gekwetst zou kunnen worden. De nar nam dan het risico en 
bracht deze confronterende boodschap op zijn eigen narrige wijze. Zo ook dit 
artikel. 
Misschien is het beter voor je om dit artikel niet te lezen.  
 
Heb je dat ook weleens, dat je in een moment van verveling de meest vreemde 
vragen aan Google gaat stellen? “Ok Google, hoe warm is het nu op de Noordpool?” 
“Ok Google, op wie moet ik stemmen?” “Ok Google, wat zijn de ergste zondes?”  
 

Welke zonde zou bij de geliefde reageerders op CIP 
volgens de archieven op nummer 1 staan?  
 
Op deze laatste vraag krijg je waarschijnlijk een link naar de zeven hoofdzonden. 
Je kent ze wellicht: hoogmoed, hebzucht, lust, afgunst, gulzigheid, woede en 
luiheid. Deze lijst is in de zesde eeuw door paus Gregorius opgesteld. Interessant, 
zal je denken. Maar wat is de allerergste, foutste en gruwelijkste zonde in kerkelijk 
Nederland op dit moment? Over welke zonde wordt bijvoorbeeld hier op CIP.nl het 
meest gevallen? Is dat hoogmoed? Of hebzucht? Wellicht lust of afgunst? Maken wij 
ons als Nederlandse christenen vooral druk om gulzigheid en woede? Of wint de 
luiheid het dan toch? Of gaat het om een hele lijst van andere zondes, die Gregorius 
misschien over het hoofd heeft gezien? 
 
Stel dat wij een top 3 van de ergste zondes gaan maken, waar de lezers, schrijvers 
en vooral onze geliefde CIP-reageerders zich hier druk over maken; welke zonde 
zou dan volgens de archieven van CIP.nl op nummer 1 staan? 
Oftewel, wat is de allerergste zonde die je momenteel in kerkelijk Nederland kunt 
begaan volgens de lezers, schrijvers en reageerders op CIP.nl? 
Denk hier even over na… 
Vul nu hieronder in je gedachten het antwoord op deze vraag in: 
 

 

……………………………………………………… 
 
 



 

 

 
 
 
Heb je het gedaan? Heb je jouw antwoord in gedachten op de streepjeslijn gezet? 
 
Oh, wat ben ik benieuwd naar jouw antwoord. Misschien mag ik raden. 
 
Is volgens jou de allerergste zonde: 

• Het verzamelen van schatten op aarde? Misschien heb je opgeschreven: 

“het bezitten van een eigen koophuis”, “het niet willen delen van je Tesla 

met de rest van de straat” of misschien wel de vreselijke zonde van “het 

meedoen aan een pensioenfonds”, omdat je je toch wel een beetje zorgen 

maakt over de dag van morgen? 

 
Ik denk het niet, maar misschien is het wel: 

• Meer dan een jas, een broek of een paar sokken in je bezit hebben? 

• Iemand anders (in gedachten) uitschelden als dingen niet gaan zoals jij 

wilt, zoals in het verkeer? 

• Nooit overspel te hebben gepleegd en nooit porno te hebben gekeken, 

maar bepaalde seksuele gedachtes richting die ander hebben, die niet 

jouw levenspartner is? 

• Een belofte maken of iets zweren? 

• Wraak nemen door lelijk tegen een ander te doen, over een ander te 

praten of de ander op een slinkse wijze een hak te zetten? 

 
Is volgens jou de ergste zonde dat wij vriendelijker, zorgzamer en vrijgeviger zijn 
richting de mensen bij wie wij ons veilig en thuis voelen, dan tegen de mensen die 
wij als een bedreiging zien?  
 

Jezus stelt deze zaken als topprioriteit van God 
Koninkrijk.   
 
Als je de Bergrede in Mattheüs hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7 leest, zie je dat 
Jezus bovengenoemde zaken als topprioriteit van Gods koninkrijk stelt. Jezus lijkt 
echt over deze zaken te vallen en maakt ze tot speerpunten van zijn nieuwe beleid 
voor zijn volgelingen. Leek jouw antwoord op deze prioriteiten van Jezus of had je 
misschien iets heel anders in gedachten? 
 
Als ik de meest gelezen CIP-artikelen over een periode van een paar maanden 
teruglees en me met de name dan concentreer op al die reacties onder deze 
artikelen, dan kruipt bij mij een hele andere lijst van zonden dan de lijst van Jezus 
naar voren. 



 

 

 
 
 
 
De zonden, die wij als allerergst beschouwen en waar wij over vallen, lijken 
allemaal iets met seksualiteit te maken hebben. En dan vooral met de seksualiteit 
van de ander. Terwijl het merendeel van de CIP-lezers keurige, nette, 
heteroseksuele christenen zijn, die gelukkig getrouwd zijn met andere, keurige, 
nette, heteroseksuele christenen van het andere geslacht, vallen we over de zondes 
waar wij zelf nooit last van zullen hebben en waar wij persoonlijk nooit deel aan 
zullen nemen. 

Je zou kunnen zeggen dat dit eigenlijk best wel gemakkelijk is. 
 
Om als blije en gelukkige heteroseksueel ‘homoseksualiteit’ een grotere zonde te 
laten zijn dan schatten verzamelen op aarde, waar we allemaal wel aan meedoen. 
 
Om transgenderisme als een afschuw in Gods ogen te beschouwen, terwijl je weet 
dat je zelf nooit last van deze gevoelens en gedachten zult hebben.  
En als je erover nadenkt, niemand van je geliefden met deze gevoelens en 
verlangens worstelt. 
 
Om echtscheiding vreselijk te vinden en soms al het contact met degene die gaat 
scheiden te verbreken, terwijl je zelf al jaren heel gelukkig getrouwd bent en het 
nooit bij je op zal komen om te gaan scheiden. 
 
Eigenlijk is het fascinerend dat de allerergste zondes in kerkelijk Nederland zondes 
zijn, waar het overgrote merendeel van de christenen nooit persoonlijk mee te 
maken zal hebben. 
 

Is de allergrootste zonde de zonde die een ander doet, 
maar waar jij gelukkig helemaal geen last van hebt? 
 
Misschien hebben wij als christenen ook onze eigen zondebokken nodig. Groepen 
zoals de LGTBQ+ gemeenschap, mensen in echtscheiding en ga zo maar door. 
Groepen mensen op wie wij een grote zondeschuld kunnen leggen, terwijl wij 
gezamenlijk zonder enig probleem de eisen van Jezus aan zijn volgelingen in de 
Bergrede naast ons neer kunnen leggen. Wat is het heerlijk om in onschuld te 
kunnen leven en de grootste en gruwelijkste zondes op een groep neer te leggen, 
waarvan je weet dat jij zelf hier nooit een deel van zult zijn. 
 
Wat is de allerergste, meest foute en gruwelijkste zonde in kerkelijk Nederland? 
 
Is dat de zonde die een ander doet, maar waar jij gelukkig helemaal geen last van 
hebt? En ook nooit last van zult hebben? 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Wellicht zul je in frustratie misschien tegen je beeldscherm roepen: “Wat ben je 
nu aan het provoceren, man! Wat voor christen ben jij! De Bijbel is toch duidelijk 
dat God sommige zondes gruwelijk fout vindt en anderen veel minder erg.” 
 
Geliefde lezer, je hebt helemaal gelijk. God heeft totaal geen moeite met jouw 
koopwoning, jouw kast vol met kleding, je spaargeld op de bank, je mooie vakanties 
naar Frankrijk, je Tesla voor de deur en je uitstekende pensioenvoorziening. Hij 
snapt het dat je in gedachten vloekt als je afgesneden wordt op de snelweg of als 
die broeder in de kerkenraad weer zo loopt te zeiken.  
 
Je hoeft van God geen aandacht of liefde te geven aan groepen mensen, die jij 
persoonlijk als een bedreiging ervaart. Hij snapt heel goed hoe ongemakkelijk dat 
voor je is en dat je al zo’n druk leven hebt met zijn favoriete groep mensen. God 
is oprecht blij dat je geen (of bijna geen) porno kijkt en begrijpt het heus wel als 
je net iets langer naar die ander kijkt of met die ander in gedachten ‘bezig’ bent. 
Jouw gedachten zijn toch van jou… God respecteert dat! 
 

Zie je Hem wijzen naar die anderen, die hun leven niet 
zoals jij op orde hebben?  
 
Wees niet bang. God staat volledig aan jouw kant. Hij verklaart je totaal 
onschuldig. Zie je Hem wijzen naar die anderen, die hun leven niet zoals jij op orde 
hebben? Hij vindt het helemaal niet erg dat jij met Hem meedoet en ook met 
veroordeling naar deze groep wijst. Dat is juist jouw heilige plicht. Dat vindt God 
juist fijn. Zo weet iedereen wat de grootste zondes in kerkelijk Nederland zijn. 
 
Of… 
 
Of ben ik nu onzin aan het verkopen?  
En heeft Jezus een hele andere boodschap voor zijn volgelingen? 
 
Stel je voor dat niet homoseksualiteit, transgenderisme of echtscheiding de 
allerergste zonde van onze tijd is, maar het feit dat wij deze zondes op de ander 
leggen, dat wij hen als zondebokken aanwijzen en hen veroordelen, zodat wij zelf 
als zo onschuldig mogelijk door het leven kunnen gaan. 
 
Dat zou pas echt heel erg zijn… 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 


