«…opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken
kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht,
waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld» (Filippenzen 2:15)
Beste broeders en zusters, familie en vrienden,
Iedere vrijdag zit Jan Thijs, samen met Alberto, Walter en Victoria, in het
actualiteitenprogramma “Revista Radial”. Ze hebben het over de oorlog in Ukraíne,
de corruptie in de wereld, de voortschrijdende globalisatie, en inflatie en wat de
Bijbel over al die dingen te zeggen heeft.
In de «Radiotijdschrift», want dat betekent de naam van het programma, proberen
ze vooral de blik van de luisteraars naar boven te richten. De Here wil dat wij als
lichtende sterren schijnen midden in een donkere wereld. Gelovigen hebben,
ondanks alles, blij en goed nieuws: «Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van
de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil
verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning».
Radio El Libertador bestaat al 17 jaar
Op 30 april reden we met een deel van ons team uit Montevideo naar Vergara, om
de verjaardag van de radio te vieren samen met de medewerkers en
correspondenten uit de regio. Isabelle had raclette voorbereid, met lekkere
Uruguese kaas, dat was voor allemaal nieuw en viel letterlijk in de smaak. Eigenlijk
was het vooral een excuus om met elkaar in gesprek te komen en een goede
gelegenheid te creëren om iets uit de Bijbel te kunnen delen in een fijne atmosfeer.
Derde Virtuele Conferentie over Bijbelse Profetie
Precies een maand later op 30 mei hadden we samen met de zendingsposten uit
Argentinië, Bolivia en Guatemala onze derde conferentie die via YouTube
uitgezonden werd. Het thema was: «El abuso de la profecía bíblica» (over het
goede en slechte gebruik van de Bijbel). Samuel Pérez-Millos uit Spanje sprak
over het misbruik (abuso) en Stephan Beitze uit Argentinië over het juiste gebruik
(uso) van het Woord van God.
Vandaag de dag zijn er op internet zoveel onzin en on-Bijbelse leren te vinden,
daar kun je misselijk van worden. Astrologie vermengd met uit zijn verband
getrokken Bijbelteksten, of conspiraties vol zelfbedachte of geleende theorieën.
Behalve dat ze een tijdverspilling zijn, stelen zulke dingen ook nog eens de plaats
die de Here Jezus, en zijn Woord toebehoren. De schriftlezing uit 2 Petrus 1:16-21,
waar ons thema op gebaseerd was, draait er niet om heen: «Wij zijn geen
vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst
van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd».
Nieuwe trap
Dankzij een gulle gever en de hulp van het zendingswerk konden de fundering
voor onze woning opnieuw aangevuld worden en ook de kapotte steile tuintrap kon
vervangen worden. Daar zijn wij en ook onze visite maar wat dankbaar voor!!

Bijbelschool
Tijdens de conferentie gaven we ook het startschot voor onze online Bijbelschool,
we hadden al een jaar eerder beloofd dat die er komen zou, en nu werd het
eindelijk waar. We beginnen met een serie over hermeneutiek (uitlegkunde) o.l.v.
Héctor Leites. Daarna gaat Stephan Beitze verder met Christologie. Iedere
maandag komt een nieuwe les ter beschikking. Degenen die interesse hebben en
iets Spaans verstaan mogen gerust eens een kijkje nemen:
Omdat Jan Thijs deze dagen de Titusbrief moest onderrichten en
opnemen voor de bijbelschool van de Vergadering van Gelovigen
kunnen we deze lessen natuurlijk ook mooi gebruiken.
Moeders en oma’s van de zondagsschoolkinderen
In onze gemeente heeft een groep zusters een
eenvoudige bijbelcursus voorbereid om de moeders
en oma’s te bereiken van de kinderen uit
achterstandsbuurten die naar de zondagsschool
komen. Het is niet gemakkelijk deze vrouwen voor
het Evangelie te interesseren, en Isabelle kan uit
ervaring vertellen dat er veel liefde, geduld en gebed
voor deze dienst nodig is.
Familiebezoek
Het was geweldig mooi om met Kerst en oud en
nieuw de hele familie thuis te hebben. Jan Lemuel
en Rylie kwamen uit Amsterdam over en Pascal en Elizabeth vanuit Zürich! De
star van de familiereünie was natuurlijk ons eerste kleinkind Philemon, of zoals
Isabelle zegt: «das herzigste Büblein auf der ganzen Welt».
Jan Thijs kon er helaas niet tot het einde bij zijn. Op 1 Januari vloog hij met spoed
naar Nederland, omdat het zijn vader niet goed ging. Maar in dit alles hebben we
de troostvolle hand van God mogen ervaren. Jan Thijs had nog een gezegende
middag met zijn vader. Ze konden nog samen, spreken, bidden en zingen, zonder
te weten dat de Here hem al de volgende morgen thuis zou halen. De tekst die
we lazen voordat Jan Thijs op 1 Januari vertrok was uit Joh. 17:24 «Vader, Ik wil
dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn
heerlijkheid zien». Zo had de Here ons zonder dat we het wisten al voorbereid.
Dankbaar voor jullie deelname d.m.v. gebeden, kaarten en giften wensen we,
vanuit het winterse Uruguay, allemaal Gods rijke zegen toe!
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