Riberalta september 2016
“ …en gij zult Mijn getuigen zijn…” (Hand. 1:8)
Geliefde broeders en zusters,
Na enkele zendingsverhalen te hebben gehoord waarin kinderen een belangrijke rol
speelden in het getuigen van hun geloof tegenover andere kinderen en volwassenen
hebben we nagedacht over: “Hoe kunnen wij deze voorbeelden navolgen?”
Hoe kon ik de kinderen aanmoedigen, een getuige te zijn; thuis, op school en
in de buurt waar ze wonen? Het moest een manier zijn die de meisjes zouden
kunnen toepassen, niet te ingewikkeld dus. Het werd de methode van het “Boek
zonder Woorden”. Het “Boek zonder Woorden” bestaat uit vijf bladzijden met
verschillende kleuren.
- Goud:
vertelt over de hemel waar de Here Jezus naar toe ging om een plaats voor te
bereiden voor een ieder, die in Hem gelooft.
- Zwart:
spreekt van de zonde, waardoor de mens van God gescheiden werd.
- Rood:
spreekt van het offer dat de Here Jezus bracht toen Hij stierf aan het kruis van
Golgotha.
- Wit:
spreekt van de vergeving van onze zonden, hoe het bloed van de Here Jezus
ons reinigt van onze zonden.
- Groen:
Spreekt van geestelijke groei, over de manieren waarop we geestelijk gaan
groeien.
De verschillende kleuren karton heb ik ingekocht en daarmee zijn we aan de slag
gegaan. De handleiding bij het “Boek zonder Woorden” heb ik gefotokopieerd.
Daarmee kan ik de meisjes leren hoe ze hun boek kunnen gebruiken. De meeste
meisjes waren enthousiast toen ze hun boek af hadden, anderen waren een beetje
timide, dat begrijpt u waarschijnlijk wel. Sommigen zijn nu eenmaal vrijmoediger dan
anderen. Toch ging het goed. Iedere dag legde ik tijdens de Bijbelstudie uit wat de
kleuren betekenen. De meisjes bestudeerden ’s avonds hun handleiding en vertelden
de dag erop aan één van hun groepsgenoten wat de kleuren betekenen. Zo werden
het echte praktijklessen waarvan ze veel hebben geleerd. Enkele meisjes vertellen
wat ze hebben geleerd:
-

Ik heb geleerd dat Jezus mij van mijn zonden heeft gereinigd en naar de
hemel is gegaan om daar een prachtige woning te bereiden voor iedereen die
in Hem gelooft. Met de gouden bladzij kon ik dit uitleggen aan mijn vriendin.
Ik heb geleerd dat de zwarte bladzijde zonde betekent en dat het bloed van de
Here Jezus, de rode bladzij, mij heeft gereinigd van mijn zonden. Ik vond het
leuk om aan mijn vriendin alle kleuren uit te leggen.
Ik heb geleerd dat de Here Jezus voor mijn zonden gestorven is, dat vertelt de
rode bladzijde maar dat de satan overal bezig is om ons te verleiden om te
zondigen. Dat de Here Jezus voor ons een woning voorbereidt in de Hemel
waar geen zonde, ziekte, dood en verdriet meer zal zijn.

-

Ik heb geleerd om het het “Boek zonder Woorden” het hele verhaal over de
Here Jezus uit te leggen. Elke kleur legt een gedeelte van het evangelie uit.
Wij moeten Zijn Woord gehoorzamen en anderen dit goede nieuws
doorgeven. Ik wil met mijn boek aan mijn neefjes uitleggen wat de Here Jezus
heeft gedaan.

Met de teenagers heb ik het boek Jozua bestudeerd met zijn indrukwekkende
verhalen over de overtocht over de Jordaan, de val van Jericho enz.
Ik heb ook aan hen gevraagd iets te vertellen over wat zij hebben geleerd.
-

Ik heb geleerd over Jozua en ik vond het mooi, dat Jozua zo’n groot
vertrouwen in God had. Hij stond voor een onmogelijke opdracht (Joz. 6) maar
geloofde dat God Zijn belofte uit zou doen komen.
- Ik heb geleerd dat God ons bemoedigt door te zeggen dat Hij altijd bij ons is
(Joz. 1:9). Dat een kleine zonde een heel groot en naar gevolg kan hebben
(Joz. 7). Dat we, voordat we een beslissing nemen, eerst aan God moeten
vragen of Hij ons wijsheid geeft (Joz. 9) en dat we niet zomaar vriendschap
moeten sluiten met iemand omdat hij of zij ons kan bedriegen.
- Ik heb geleerd dat ik niet moet liegen zoals Rachab want dat is niet nodig en
het is zondig. Dat ik God kan vertrouwen dat Hij mij helpt, want Hij kan het
onmogelijke doen. Ook heb ik geleerd dat ik aan niemand iets moet beloven
zonder na te komen wat ik heb beloofd en ook dat ik voor alles moet bidden
voordat ik ermee begin.
Wij als personeel bidden iedere dag samen, ook vooral voor de Bijbellessen die we
doorgeven aan de kinderen. Dat de lessen een blijvende indruk in hun levens zullen
achterlaten en dat hun gedrag wordt beïnvloed door Gods Woord. Wilt u met ons
mee bidden dat God zal werken door Zijn Woord in de levens van al deze kinderen?
Heel hartelijk bedankt voor uw ondersteuning met gebed en gaven.
Met de hartelijke groeten van,
Tonnie de Jong

