Riberalta April 2021
‘Werp uw brood uit op het water,
want gij zult het vinden na vele dagen’
Geliefde broeders en zusters,
Met dit vers uit Prediker wil ik u hartelijk groeten. Het is een belofte voor broeders en
zusters die het Brood des Levens verkondigen. Misschien zien we niet onmiddellijk
resultaten maar God werkt door Zijn Woord. Dat er een oogst zal zijn is zeker
In onze evangelische boekhandel heb ik regelmatig interessante ontmoetingen die eveneens
bemoedigend zijn. Zo kwam er een jongeman voor een studiebijbel. Hij had zich al eerder
laten informeren over de studiebijbels die we hebben en nu had hij besloten een Bijbel te
kopen die behoorlijk aan de prijs was. Plotseling vraagt hij “Señorita, ¿no se acuerda de mí?
(Señorita Tonnie, herinnert u zich mij niet meer?) Ik ben Modesto. Ik was jaren geleden in
het internaat in de groep van señorita Naomi.” Modesto was dus in het internaat geweest;
had daar het evangelie gehoord en veel andere Bijbelverhalen. Daar werd het fundament
gelegd voor zijn geloof in de Here Jezus. Toen hij op de leeftijd kwam om te studeren werd
hij ernstig ziek, er werd lymfklierkanker bij hem geconstateerd. Vier jaar was hij onder
behandeling van chemotherapie. Het was een lange strijd tegen de ziekte maar Modesto
vond kracht in de Here om door deze zware tijd heen te komen. “Ik dank de Here God dat ik
nog leef, Hij heeft me weer gezond gemaakt, het is een groot wonder. Ik wil de rest van mijn
leven Hem dienen, daarvoor kom ik die Bijbel kopen. Ik ga mezelf voorbereiden om anderen
te bereiken met Gods Woord.
Nelson kwam in de winkel met zijn zoon om een Bijbel te kopen. Hij vertelde dat hij tot
geloof in de Here Jezus is gekomen nadat hij in het internaat het evangelie hoorde. Nog
steeds denkt hij met dankbaarheid terug aan deze tijd.
Nu hij kinderen heeft, geeft hij hun alles door wat hijzelf heeft geleerd; daarvoor kwam hij
om voor zijn zoon een Bijbel te kopen. Nelson had zijn eigen Bijbel meegenomen, die zag er
zeer gebruikt uit, daarom kocht hij een hoes, daarmee zag zijn Bijbel er weer keurig uit.
Zacharia wilde de Here dienen in de zondagsschool. Daarvoor wilde hij een studiebijbel
kopen om zich goed te kunnen voorbereiden. Voor jaren was hij in het internaat, kwam tot
geloof en is de Here Jezus trouw blijven volgen. Zijn zus Diana was bij mij in de groep. Ze
studeert voor verpleegster in Santa Cruz en gaat naar een gemeente. Zacharias liet zich
informeren over allerlei zondagsschoolmateriaal; hij wil zich helemaal geven om kinderen
Gods Woord te onderwijzen.
De tweede golf van het Coronavirus heeft nu ook Riberalta bereikt en heeft zijn slachtoffers
opgeëist. De Here heeft in de afgelopen weken drie voorgangers naar ‘huis’ geroepen en ook
verschillende gemeenteleden. Sinds vier april is er een Lock-down afgekondigd, maar die
geldt alléén voor de zondag. Vóór de Lock-down hielden we drie kerkdiensten per zondag

om het aantal kerkbezoekers te spreiden. Twee ’s morgens om acht en tien uur en ’s avonds
één dienst om acht uur. Dat betekende voor mij dat ik twee keer het Woord door mocht
geven in de zondagsschool. De eerste groep was klein, zo tussen de vier en zeven leerlingen.
De tweede groep was groot, tussen de vierentwintig en achtentwintig leerlingen. Het was
natuurlijk geweldig dat de opkomst zo groot was, maar met het houden van de
voorgeschreven afstand ging het niet zo goed. Maar de Here heeft bewaard voor
besmetting, ik heb niet gehoord dat één van de adolescenten ziek is geworden en ook ik ben
gezond gebleven.
In het internaat gaat het werk door. De kinderen zijn nu helemaal gewend om met
mondmaskers rond te lopen en regelmatig de handen te wassen. We hopen en bidden
ervoor dat veel Riberalteños bereid zijn zich in te laten enten, zodat het leven zich
normaliseert en dat de school weer kan beginnen, want we onderwijzen nu de kinderen zelf.
Broeders en zusters, hartelijk dank voor uw gebeden en gaven.
In de Here Jezus met u verbonden,
Tonnie de Jong

