
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Christengemeente Tholen 

De Parelvisser 
"Oesterschelp" Simon Lindhoutstraat 1a 4691 GA Tholen.  

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 mei 2020 
Van de redactie 

De volgende Parelvisser verschijnt zondag D.V. 7 juni 2020. Daarom verzoeken wij u 
vriendelijk de door u in te leveren kopij uiterlijk op zondag 31 mei voor de maand juni 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 
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Opname of livestream erediensten 
 

Voorlopig zal de eredienst op zondag (zonder aanwezige gemeenteleden) via 
een link met de gemeente worden gedeeld of uitgezonden worden via 
livestream aangezien we voorlopig nog niet samen komen i.v.m. het corona 
virus. De eventuele link ontvang je elke week op zondagochtend voor 10 uur 
 

  Eredienst      Link met opname of via  Livestream 

   Spreker:     

 03-05  Dirk Lemmens livestream  Maaltijd van de Heer  
 10-05  André Wisse        
 17-05  Sander Bruins Slot         
 21-05  ?          Donderdag Hemelvaartsdag 
 24-05   André Wisse      

31-05   ?         Pinksteren 
07-06   Online        Zondag voor de Vervolgde Kerk  

 Blijf je ook!? v  
Normaal drinken we na de dienst met elkaar een kopje koffie of thee.  
Misschien is het een goed plan om op zondag “na de dienst” iemand  
te bellen voor een praatje en misschien ook even na te praten over de preek. 

Opnamen prediking 
Elke week ontvang je een link voor livestream of waarmee je de opgenomen 
preek voor desbetreffende zondag kunt kijken en luisteren. 
Op christengemeentetholen.nl kan je elke week de preek downloaden  
 
 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
Parelkids pagina Ook leuk voor volwassenen 😊 



 

 

 

Bemoediging!? 

“Wil iemand een bemoedigend stukje schrijven voor in de Parelvisser?”  

Dat was de vraag die wij deze week als oudsten kregen. Mijn eerste reactie 

bemoedigen, ik voel me helemaal niet zo bemoedigend. Niet dat ik of wij als 

gezin nu zoveel last hebben van het coronavirus, maar mijn hele dagritme is door 

de war en daarmee is mijn stille tijd een chaos. Nee, voor bemoediging moet je 

even niet bij mij zijn. Ik ben even niet zo geïnspireerd. 

 

De vraag zette me toch aan het denken. Want wat zorgt ervoor dat ik toch 

gewoon doorga? Mijn plichtsgevoel? Hobbel ik gewoon door omdat ik niet beter 

weet? Waarschijnlijk ook wel, maar er is een laag dieper in mij gelegd door mijn 

Hemelse Vader, een bodem onder mijn leven, zelfs als ik tekortschiet. Ik weet 

dat Hij van me houdt, ook als ik van mijn stille tijd een chaos maak. In Psalm 139 

staat ontzettend mooi beschreven hoe God ons door en door kent. Voor mij is dit 

altijd een enorme bemoediging geweest; voor God is het toch al bekend en toch 

houdt Hij van mij. 

 

In Psalm 139:5 staat: “U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand op 

mij.” Ook dit is een enorme bemoediging, te mogen weten dat Gods aanwezigheid 

ons omsluit; niet beschermt tegen alles wat er mis kan gaan, maar er wel altijd 

bij is. Er is geen plaats waar God niet bij mij is.  

 

Mijn ‘moed’ om gewoon te doen wat ik doen moet (of zelfs dit stukje te 

schrijven), ligt niet in mijn karakter, maar in het feit dat ik weet dat God altijd 

bij me is. 

 

Zoals er in Colossenzen 3:16 staat, moeten we elkaar opbouwen door liederen en 

God danken. In Opwekking 518 wordt de boodschap uit Psalm 139 bezongen.  

Dus als je even bemoedigd wil worden: https://youtu.be/SwlhnVOdclQ 

 

Jos 



 

 

Bijbel quiz: Welk Bijbelverhaal zie je hier? 
De oplossing staat elders in deze Parelvisser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
3 tips van ex-gevangene Wahid uit Iran 
 

Geestelijk gezond blijven als kerkelijke gemeente en als gelovige, hoe doe je 
dat zonder zondagmorgenknuffels en gezamenlijke maaltijden? De Iraanse 
kerk heeft er door de regelmatige arrestaties van gemeenteleden ervaring 
mee. Ex-gevangene Wahid doet je drie isolatietips aan de hand, waaronder 
een opmerkelijke over het Heilig Avondmaal. 
 
 

TIP 1: Bid voor de ander 
“Isolatie is niet het moment om je op jezelf te richten. Toen ik gearresteerd werd 
tijdens een huiskerkbijeenkomst en 36 dagen in eenzame opsluiting zat, hield het 
bidden voor anderen me op de been. Ik had niemand om tegen te praten en ook 
geen Bijbel om in te lezen. Ik bad echter elke dag voor de broers en zussen die op 
hetzelfde moment als ik gevangen waren genomen. Toen we vrij kwamen, kwam ik 
erachter dat zij hetzelfde voor mij hadden gedaan.” 
 
 

TIP 2: Vier het Heilig Avondmaal in kleine groep 
“Toen ik verplaatst werd naar een algemene afdeling (in de gevangenis), ontmoette 
ik twee medegelovigen die daar ook verbleven. We stuitten op wat sap en koekjes 
en vierden bovenop een stapelbed met drie verdiepingen het Heilig Avondmaal. Het 
vieren van het avondmaal met alleen ons drieën voelde heel anders dan tijdens een 
huiskerkdienst; beter zelfs. Het gaf me kracht.” 
 
 

TIP 3: Vertrouw op de Here God alleen, ook al mis je het naar de kerk gaan 

“Ik heb mijn medegelovigen verschillende keren moeten missen; toen de overheid 
onze kerk sloot, toen ik in de gevangenis zat en nu opnieuw met het virus. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat ik meer waardering heb voor mijn kerk. Liefde groeit vaak op 
het moment dat we onze geliefden niet zien. 
 
 
Toch herinneren deze perioden van gemis me er altijd weer aan hoe afhankelijk we 
zijn van de Here God. Buiten de gevangenis kan ik op mezelf vertrouwen of op 
anderen, maar in de gevangenis leerde ik om te vertrouwen op de Here God. Dat 
kunnen we leren in deze crisis – alles alleen van God verwachten.” 



 

 

Laat ons samen bidden 
 
 
 

Zeg onder de heidenvolken 
De HEERE regeert, ja vast staat de wereld, ze zal niet wankelen.  
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.  
Psalm 96:10  
 
 
Wat vind ik dit een geweldige bemoediging, Juist in deze moeilijke periode Is het 
goed om te weten dat onze God regeert Niet een of ander virus, maar ... Hij.  
 
En dat is de God die wij aanbidden.  
In Wiens Troonzaal wij binnen mogen gaan en waar wij tegen Hem mogen  
spreken! Is dat ontzagwekkend of niet!  
Bij Hem mogen wij schuilen en zijn we veilig.  
 
Hij is de enige die er werkelijk op aankomt.  
Mijn verlangen is ook om Hem te aanbidden.  
En het mooie is dat dat ook nu kan.  
Nu we niet naar de kerk kunnen of naar een bidstond; God is ook nu rondom ons 
en wij mogen Hem aanroepen.  
Met onze moeilijkheden, maar ook met onze vreugde.  
God is geïnteresseerd in ons.  
Zijn wij ook geïnteresseerd in Hem?  
 

Henny 
 
 
 



 

 

Op zoek naar vriendschap 
 

Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt,  
maakt scheiding tussen de beste vrienden. Spreuken 17:9 

Zeg niet: Zoals hij mij gedaan heeft, zo zal ik hem doen,  
ik zal die man vergelden naar zijn werk. Spreuken 24:29 
 
Als een relatie stukloopt, moeten we vergeven - de kwestie niet blijven herhalen 
om met gelijke munt terug te betalen. Maar we moeten niet alleen afzien van het 
betaald zetten. We moeten ook vriendschap zoeken.  
Het doel is om vrienden te blijven, niet alleen maar om geen vijanden te worden. 
Hoe? Om een relatie te herstellen moeten we aan mensen duidelijk maken dat ze 
ons onrecht hebben aangedaan. “Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u 
zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij zevenmaal 
per dag tegen u zondigt en zevenmaal per dag naar u terugkomt en zegt: Ik heb 
berouw, dan zult u hem vergeven”. Lucas 17:3-4)  
Het is nooit liefdevol om anderen maar door te laten gaan met tegen jou zondigen, 
en de relatie kan ook niet hersteld worden als je er niet over praat. Misschien kom 
je erachter wat die ander tegen jou heeft.  
“Laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw 
broeder en kom dan terug en offer uw gave”. (Mattheüs 5:24).  
 
Het advies dat de Bijbel geeft staat lijnrecht tegenover hoe wij doorgaans te werk 
gaan. Als ons onrecht wordt aangedaan, raken we vanbinnen verbitterd maar 
zeggen we niets. In plaats daarvan worden we opgeroepen om vanbinnen te 
vergeven en daarna de waarheid te spreken. Alleen als jouw vergeving echt diep 
gaat, zal de verbittering niet afdruipen van de ware woorden die je spreekt, 
waardoor ze moeilijk doordringen. Alleen als je vergeeft zul je vermanen omwille 
van God en omwille van de ander in plaats van omwille van jezelf.  
 
Een paar signalen dat er herstel nodig is in een relatie zijn dat je elkaar begint te 
ontlopen, of dat je nogal formeel met elkaar omgaat, of dat je merkt dat het je 
meer irriteert als die persoon iets zegt dan wanneer iemand anders het zegt.  
 
Hoe herstellen we dingen om daarmee onze broeder of zuster terug te winnen. 
(Mattheüs 18:15) Allereerst moet je inzien dat jij altijd een stap in zijn of haar 
richting moet zetten. “Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga 
naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, 
hebt u uw broeder gewonnen” Mattheüs 18:15.  
 
In de tweede plaats, begin met alle dingen toegeven die jij gedaan hebt en waarvan 
je denkt dat ze wellicht hebben bijgedragen aan het probleem. Nodig hem of haar 
dan uit om iets aan de lijst toe te voegen. Luister respectvol naar elke vorm van 
kritiek. Wees niet te snel met je verdedigen of zelfs maar met een verklaring. Als 
dat allemaal achter de rug is, vraag dan om vergeving en kom met een uitleg, als 
dat nuttig is, (niet met uitvluchten) voor wat er gebeurd is.  
 
 



 

 

In de derde plaats, vertel als dat nodig is aan de ander op welk punt jij denkt dat 
hij of zij jou wellicht onrecht aangedaan heeft (Mattheus 18:15-19).  
Geef hem of haar de ruimte om jou te corrigeren als jouw interpretatie niet klopt. 
Als de persoon in kwestie het met je eens is, zeg dan dat je bereid bent om het 
allemaal achter je te laten. Doe voorzichtig voorstellen om in de toekomst anders 
met elkaar om te gaan.  
 

Vergeven 
Vers 29 laat de psychologische structuur zien van wraakzucht. In ons hart zeggen 
we: 'Wat hij mij heeft aangedaan, doe ik hem aan.' Maar Spreuken zegt tegen ons 
dat we die gedachte bewust uit moeten bannen - zeg het niet. Waarom?  
Het verlangen naar vergelding keert zich altijd tegen je. Kaïn werd beheerst door 
zondige wraakzucht (zie Genesis 4:6-7). Als iemand jou onrecht aandoet, begint  
het ermee dat je hoopt dat die persoon ongelukkig wordt. Maar dan ga je misschien 
steeds een stapje verder en zeg en doe je dingen die hem en de mensen om hem 
heen pijn doen. Wat gebeurt er? Het kwaad dat jou is aangedaan heeft zich in je 
vastgezet en gaat je beheersen. Zo zegt Hawkeye over de verbitterde Magua in De 
laatste der Mohikanen: “Magua’s hart is verwrongen. Hij zou zelf weleens net zo 
kunnen worden als datgene waardoor hij verwrongen is geraakt”.  
 
Vergeven is weigeren om mensen aansprakelijk te stellen voor wat ze ons hebben 
aangedaan. Dat is Gods taak, niet die van ons. “Wreek uzelf niet, geliefden, maar 
laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal 
het vergelden, zegt de Heere”. Romeinen 12:19. En als Jezus gestorven is om jou 
je oneindige schuld tegenover hem te vergeven, hoe kun je dan degene die jou 
onrecht heeft aangedaan niet zijn oneindige schuld tegenover jou vergeven? 
(Mattheüs 18:21-35) 
 
Als ons onrecht aangedaan wordt, willen we met gelijke munt betalen.  
Vergeving is echter het vaste voornemen om dat niet te doen maar om zelf voor de 
kosten op te draaien. Hoe? Allereerst door te weigeren de ander rechtstreeks pijn 
te doen. Pas op voor subtiele manieren waarop we iets toch betaald proberen te 
zetten. Kom niet steeds maar weer terug op het verleden. Wees niet veeleisender 
en dominanter dan je naar andere mensen toe bent vanuit het gevoel dat die ander 
jou nog steeds iets verschuldigd is.  
Ga iemand niet uit de weg en stel je hartelijk op.  
 
In de tweede plaats door te weigeren iemand te kleineren tegenover anderen. 
Weiger om hem of haar omlaag te halen waar anderen bij zijn door middel van 
insinuaties of suggestieve opmerkingen of roddel of rechtstreekse laster, 
zogenaamd om mensen te 'waarschuwen' of persoonlijk steun te zoeken. 
 
Ten slotte, speel in je hoofd niet voortdurend opnieuw de herinneringen aan het 
onrecht af om voor jezelf het gevoel van verlies en pijn nieuw leven in te blazen 
zodat je actief vijandschap kunt blijven voelen naar die ander toe en je jezelf 
rechtschapen voelt.  
 
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. 
(Kolossenzen 3:13). Bron onbekend. 



 

 

 
 
 
 
 
Oplossing Bijbel quiz:  
 
Het verhaal van de verloren zoon 


