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“opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door
vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de
openbaring van Jezus Christus” (1 Petr. 1:7)
Geliefde broeders en zusters,
In één van haar boeken schrijft Joni Earickson dat ze voor een lezing in Parijs was
en op een moment, dat ze niet bezig was met iets, besloot de beroemde “Notre
Dame” te bezichtigen. Ze schrijft: “Ik heb in mijn leven nog nooit zo’n lelijk en vies
gebouw gezien. De muren met gebeeldhouwde figuren waren bedekt met een vieze
zwarte laag van de uitlaatgassen, zodat je van de contouren niets meer kon zien . Ik
was teleurgesteld. Een paar jaar later was ik wéér in Parijs en ik reed in een taxi
voorbij de “Notre Dame”. Ik vroeg de taxichauffeur te stoppen. Wat ik zag was niet te
geloven. Het hele gebouw stond in de steigers en ze waren bezig de muren te
zandstralen. Waar de zwarte laag was verwijderd waren de prachtige
gebeeldhouwde figuren weer zichtbaar geworden en in het licht van de zon kwamen
ze nog meer tot hun recht. Wat een prachtig gebouw. Op dezelfde manier wil God
ons “zandstralen” door allerlei beproevingen toe te laten in ons leven. De roet van
onverschilligheid, lauwheid, ongehoorzaamheid wil Hij uit ons hart verwijderen en
ons louteren zodat ons leven tot eer is van Zijn Naam en Christus in ons zichtbaar
wordt.
Gedurende dit schooljaar is mijn geduld danig op de proef gesteld. Werken met
tieners in een gemengde groep (jongens en meisjes samen) is geen gemakkelijke
opgave. De tienerleeftijd is werkelijk een moeilijke leeftijd. De kinderen proberen me
uit, hun interesse in leren is niet groot, daarentegen de interesse in de andere sekse
des te groter. De jongens proberen op allerlei manieren de aandacht van de meisjes
te trekken en het is heel erg stoer om je huiswerk niet te maken en er de kantjes van
af te lopen. Maar met de wijsheid van de Here kan ik ze goed bezig houden en kan ik
ervoor zorgen dat ze toch wat leren. Zo nu en dan moet ik best een beetje streng
zijn.
Met Benjamin het ik ook het nodige beleefd, maar het gaat nu beter met hem. Hij is
vooruit gegaan met zijn studie, maar heeft nog veel leiding en controle nodig.
Ongeveer zeven weken geleden hebben Benjamin en zijn zusje Nicole hun leven
aan de Here Jezus gegeven. We hebben veel voor deze twee gebeden en de Here
heeft onze gebeden verhoord. Benjamin komt ’s zondags trouw in de gemeente, hij
zoekt contact met medegelovigen en heeft veel interesse in het Woord van God.
’s Woensdagavonds gaat hij naar de tienerclub van OANSA, daar heeft hij ook weer
contact met gelovigen. Wilt u met ons mee bidden voor Benjamin en Nicole? Dat ze
mogen groeien in het geloof en dat de Here hun toekomst verder zal leiden.
Benjamin zelf heeft nog iets geschreven over zijn verblijf in het internaat.
Ik heb veel geleerd in het internaat en dat vind ik heel erg fijn. Niet alleen rekenen
taal en andere vakken maar ook om met hout te werken. Elke vrijdagochtend gaan
we naar een timmerman die ons het houtbewerken leert. Ik heb er ook van geleerd
om samen met de andere jongens in de tuin te werken en ik heb zelfs leren koken
met de groep.

In de Bijbelstudies heb ik veel geleerd van de Bijbelverhalen en elke woensdagavond
gaan we naar de kerk met de camionetta, daar hebben we club OANSA. We leren
Bijbelverzen uit het hoofd, horen een verhaal en we doen hele leuke spelen! Wat me
ook bevalt is dat het terrein hier zo groot is en dat er veel fruitbomen zijn.
Met de andere groep, de vijfde- en de zesdeklassers was het een zegen om mee te
werken. Ook met deze meisjes gaf de Here veel genade.
De meisjes zijn goed vooruitgegaan met rekenen; het heeft de moeite geloond om
iedere dag een half uur oefeningen te maken op het schoolbord. Voor diegenen, die
achter waren met leren was het misschien wel pittig dit jaar, maar ze zijn blij dat ze
nu beter zijn op school.
In de Bijbelstudies zijn we bezig met de gelijkenissen, wat we allemaal interessant
vinden. De Here Jezus was natuurlijk een excellente leraar en we hebben hele
belangrijke dingen geleerd voor ons dagelijks leven met de Here Jezus. Hier volgen
enkele reacties van de kinderen op de gelijkenissen
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Van de gelijkenis over de rijke man en de arme Lazarus heb ik geleerd dat ik oog
moet hebben voor arme mensen die ziek zijn en honger hebben, en dat ik
anderen moet waarschuwen dat als ze de Here Jezus niet kennen als hun
Verlosser, dat ze voor eeuwig verloren gaan in de hel zoals de rijke man.
Ik heb geleerd dat ik niet te veel om geld moet geven, maar dat ik van God moet
houden, mijn hand moet openen om mijn naaste en de armen iets te geven en
geen schatten moet verzamelen op aarde maar in de hemel. Daar wordt niet
gestolen zoals hier en de waarde ervan verdwijnt niet.
Over de gelijkenis van de man die zijn vriend om middernacht om drie broden
vroeg heb ik geleerd dat God onze gebeden verhoort. Soms doet Hij dat
onmiddellijk en snel maar het kan ook gebeuren dat we moeten wachten op Zijn
antwoord. Dan is het niet Zijn wil wat we vragen.
Over de gelijkenis van de verloren zoon heb ik geleerd dat ik mijn geld niet mag
verkwisten met dansen, bier en feesten zoals de verloren zoon. En ook dat er
vrienden zijn die alleen maar op je geld uit zijn en geen echte vrienden zijn. Als
het geld op is dan zijn je vrienden weg, zoals in de gelijkenis.
Van de gelijkenis van het verloren schaap heb ik geleerd dat de herder de Here
Jezus is die mij zoekt als ik van God afdwaal.
Ik heb geleerd dat de Goede Herder ons gaat zoeken als we van de weg af zijn
geraakt. Als Hij ons vindt, brengt Hij ons op Zijn schouders thuis en is dan heel
erg blij. Dan leven we voor eeuwig met Hem.

Broeders en zusters, we zijn nu inmiddels bij de laatste etappe van het schooljaar
aangekomen. We hebben nog drie weken voor de boeg, daarna gaan de kinderen
voor de zomervakantie naar huis. Wilt u met ons meebidden dat ze een goede tijd
mogen hebben, dat de Here ze zal bewaren en dat ze een getuigenis mogen zijn
voor hun familie?
In de Here Jezus met u verbonden.
Heel hartelijk bedankt voor uw gebed en gaven,
Tonnie de Jong

