
Dit is Mark. Hij heeft zijn hart aan Jezus 
gegeven en zit bij een fantastische kerk. De 
aanbidding is hemels, de preek is 
vurig..maar zijn liefde voor zijn 
medekerkgangers is al tijden behoorlijk 
bekoeld. Weet je…twee jaar geleden is er 
iets voorgevallen! Henk en Tineke spraken 
met anderen over Mark´s stijl van 
aanbidding leiden die hun niet bepaald 
aanspreekt. Mark hoorde dit later van 
Richard en Femke op zijn huiskring. Hij 
confronteerde Henk & Tineke maar die 
maakten hem uit voor leugenaar. Vanaf dat 
moment is het oorlog. Het liefste zou hij zijn 
gitaar op Henk´s hoofd laten landen en het 
druivensap van de avondmaal uitgieten 
over Tineke´s nieuwe jurk. Mark houdt van 
God, maar heeft al jaren een gruwelijke 
hekel aan Zijn personeel op aarde…. 

BEN IK EEN CHRISTEN?  MARK 



DE ONDERLINGE LIEFDE 

Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn 
broeder of zuster haat, bevindt zich nog 
altijd in de duisternis. Wie de ander 
liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten 
val, 11 maar wie de ander haat, bevindt 
zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in 
het duister, zonder te weten waarheen die 
weg voert, want de duisternis heeft hem 
blind gemaakt. (1 Joh. 2:9-11) 
 



Henk & Linda hebben door hard werken flink wat 
opgebouwd. Een prachtige woning, dubbele oprit 
voor hun twee auto´s caravan en camper en een 
doorlopende reisverzekering: De zomer in Zuid-
Frankrijk en de hele winter in Spanje. Linda vindt 
het heerlijk om in de design boetieks te vertoeven 
en flanneert graag met tasjes van onuitspreek-
bare designerlabels: Henk maakt deel uit van een 
elitaire Lion´s club van waaruit hij vrijwilligerswerk 
doet: God is goed, aldus Henk & Linda. Maar niet 
alles is rozegeur en maneschijn: In hun huiskring 
zitten John & Marije: Twee keer per jaar 
verzorgen zij de huiskringavond bij hun thuis. Het 
is Henk & Linda wel duidelijk dat deze twee niks 
te besteden hebben: Het bankstel komt van de 
kringloop, de kachel staat op 16,  de koelkast is 
leeg en de auto hangt van roest bijelkaar. De kids 
lopen in veels te grote pyama´s en het speelgoed 
is kapot. Henk & Linda raken geirriteerd: ´Als ze 
toch eens wat harder gingen werken! Wie rijdt er 
nu zo´n auto?!´. Hoofdschuddend vertrekken ze 
na het afsluitende gebed en maken zich klaar 
voor de wintersport. 

ZIJN WIJ CHRISTEN? HENK & LINDA 



1 JOHANNES 3: 16-17 

Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem 
die zijn leven voor ons gegeven heeft. 
Daarom horen ook wij ons leven te geven 
voor onze broers en zusters. Hoe kan 
Gods liefde in iemand blijven die meer 
dan genoeg heeft om van te bestaan maar 
zijn hart sluit voor een broeder of zuster 
die hij gebrek ziet lijden? 


