Riberalta september2020
‘Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook
steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij
schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, …’ (Mt. 5:1416).
Geliefde broeders en zusters,
Sinds begin augustus is onze evangelische boekhandel weer open en veel mensen maken
daar dankbaar gebruik van. Er worden veel Bijbels verkocht, vooral studiebijbels. Onze
klanten vertellen hoe ze door de quarantaine heen zijn gekomen en dat de Here deze tijd
heeft gebruikt tot zegen. Er was veel tijd om na te denken over hun relatie met Hem. Zo zijn
veel gelovigen dichter naar de Here Jezus gegroeid. Lizardo kwam ook een Bijbel kopen. Hij is
in het internaat geweest en is daar tot geloof gekomen. Daarna is zijn relatie met de Here
verwaterd totdat hij ziek werd (corona) en bijna is gestorven. Zo heeft de Here hem
teruggeroepen op Zijn weg. Nu is Lizardo weer begonnen met Bijbellezen en we bidden voor
hem dat hij standvastig blijft.
Arcindo, een broeder die bij ons op de Bijbelschool heeft gestudeerd komt regelmatig in de
winkel om kaartjes van de radiozender BNN te halen die hij dan van huis tot huis verdeelt.
Omdat hijzelf veel luistert naar de programma’s kan hij mensen ervan overtuigen dat de
programma’s hen aan zullen spreken en dat hun boodschap hoop geeft in deze tijd van
onzekerheid. Hij zegt dat veel mensen in Riberalta zoekend zijn naar houvast en open staan
voor het Woord van God. Veel mensen komen tot geloof en lauw geworden christenen
maken een nieuw begin met de Here.
Gladys, die ook op de Bijbelschool is geweest verdeelt ook BNN-kaartjes. Zij heeft een
marktkraam en geeft aan iedere klant zo’n kaartje en een traktaat.
Dat de Here ook deze dienst zal gebruiken om mensen voor Hem te winnen. In het juninummer van ‘Mensaje de Paz’ (Vredesbode) las ik een artikel dat mijn aandacht trok. Ik
citeer in het kort wat broeder Franco schrijft. In deze tijd gaan bijna alle nieuwsberichten
over het coronavirus; het houdt de mensheid constant bezig. Maar over het meest dodelijke
virus met een sterftecijfer van 100% wordt weinig gesproken; het bestaan ervan wordt liever
verzwegen of zelfs ontkend. De publieke opinie beweert dat dit virus niet bestaat en een
theorie zou zijn die wordt verdedigd door een stel getikte extremisten. Desalniettemin gaan
er ieder jaar miljoenen zielen verloren door dit virus. De medische wetenschap heeft geen
antwoord en ook geen behandeling voor dit virus, maar het is niet onbehandelbaar. Het
geneesmiddel staat zelfs gratis ter beschikking en is 100% doeltreffend. Iedereen heeft
toegang tot de vriendelijke Arts Die dit medicijn aanbiedt. Dit goede nieuws blijft echter voor
velen verborgen of wordt verdraaid. Zou het zijn omdat velen die de waarheid kennen
weinig doen om het de wereld bekend te maken?
In 2 Corinthe 4:304 schrijft Paulus dat de machten van de duisternis er alles aan doen om de
ongelovigen blind te maken voor de waarheid van het evangelie. Ze begrijpen het niet. Maar
de Here Jezus Christus wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat allen tot behoud
komen en genezen worden van deze dodelijke ziekte: de zonde. Daarvoor offerde Hij Zichzelf
aan het kruis in Zijn opstanding overwon Hij de dood.
Wanneer we ons leven overgeven aan de Here Jezus Christus en in Hem geloven,
overwinnen wij in Hem dit dodelijke virus dat ‘zonde’ heet.

Sinds de diensten in onze gemeente weer zijn begonnen heeft de Here nieuwe leden
toegevoegd aan de gemeente. Het zijn jongeren die pas tot geloof zijn gekomen. Ook in de
jonge mensen werkt de Here door de coronacrisis. Onze voorganger riep de gemeenteleden
afgelopen zondag op, om na zoveel maanden weinig of niets te kunnen doen, met
vernieuwde krachten het evangelie uit te dragen zolang de Here ons daartoe nog de
gelegenheid geeft.
Ik wil u allemaal bedanken voor uw trouwe voorbede en voor uw gaven. Ook hartelijk
bedankt voor alle post die ik mocht ontvangen.
In de Here Jezus met u verbonden,
Tonnie de Jong

