
Riberalta september 2022 

 
'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'. 
 
Broeders en zusters, 
 
De maand september is de maand van de Bijbel in Bolivia, dan herdenken wij dat de eerste 
Bijbel, in het Spaans vertaald door Casiodoro de Reinaen gereviseerd door Cipriano de 
Valera, uitkwam in het jaar 1602. 
Deze hele maand staat in het teken van de Bijbel. We zingen liederen die zijn gecomponeerd 
ter ere van Gods Woord. Er worden diensten gehouden in de openlucht en op de laatste 
zondag van de maand is er een mars voor de Bijbel waaraan alle evangelische gemeentes 
deelnemen. Aan het eind van de mars door Riberalta wordt er een boodschap doorgegeven 
om de mensen aan te sporen om de Bijbel te lezen. 
 
In het internaat heb ik de meisjes het verhaal van Mary Jones verteld. In haar tijd waren 
Bijbels in Engeland heel schaars. Alleen in de kerk was er een Bijbel en die was vastgeketend 
aan de preekstoel. Mary was erg geïnteresseerd in de Bijbel, thuis hadden ze er geen, 
daarom ging ze, toen ze had leren lezen, iedere vrije zaterdagmiddag naar het huis van een 
rijke vrouw om de Bijbel te lezen. Daardoor ontstond het verlangen om een eigen Bijbel te 
bezitten. Om geld te verdienen deed ze allerlei karweitjes en na zes jaar werken had ze 
genoeg bij elkaar gespaard om een Bijbel te kunnen kopen. In de stad waar ze woonden 
waren geen Bijbels te koop. Ze moest veertig kilometer lopen want daar was een dominee 
die Bijbels verkocht. 
Blootsvoets liep ze veertig kilometer om haar schoenen te sparen. Toen ze aankwam en het 
huis van de dominee had gevonden, bleek dat alle Bijbels waren uitverkocht. 
Mary Jones was zo teleurgesteld dat ze in tranen uitbarstte. Haar verhaal bewoog de 
dominee zozeer dat hij haar de enige Bijbel die hij had (een vriend had hem laten liggen) 
verkocht nadat hij met hem overleg had gepleegd. Overgelukkig liep Mary Jones de veertig 
kilometer terug naar huis. Deze dominee was zo geraakt door dit voorval dat hij het besluit 
nam om zich in te gaan zetten dat de kinderen, jongeren en volwassenen een eigen Bijbel 
konden kopen. Zo richtte hij het Engelse Bijbelgenootschap op en later het Buitenlandse 
Bijbelgenootschap, ook in Bolivia. Zij streven ernaar dat iedereen een Bijbel kan kopen voor 
een dagloon. 
 
In het internaat nemen we het boek Handelingen door. Een heel dynamisch boek waarin we 
over het ontstaan van de Gemeente van Christus kunnen lezen en de verbreiding van het 
evangelie tot aan Rome. Enkele meisjes hebben iets geschreven over wat ze hebben geleerd 
van de lessen uit het boek Handelingen. 
 
- Uit het verhaal van Ananias en Safira (Hnd. 5) heb ik geleerd dat ik niet moet liegen, want 
liegen is van de Duivel. Petrus zei: 'Ananias, waarom heeft satan je hart vervuld om de 



Heilige Geest te bedriegen?' Ananias en Safira werden onmiddellijk gestraft voor hun leugen. 
De Here Jezus liet niet toe dat de duivel zijn leugens in de gemeente zaaide, Hij waakte over 
haar. 
 
- Ik heb geleerd uit dit verhaal dat ik altijd de waarheid moet spreken en niet moet liegen 
want God hoort, ziet en weet alles, al denken we soms van niet. Vroeg of laat ervaren we de 
consequenties zoals bij Ananias en Safira. 
Maar als we berouw hebben en om vergeving bidden dan vergeeft God ons. 
 
- Felipe de diaken (Hnd. 8) toen de gemeente in Jeruzalem werd vervolgd, verkondigde het 
evangelie in Samaria. Veel Samaritanen geloofden in de Here Jezus. 
Daarna zei een engel dat hij naar de woestijn moest gaan, richting Gaza. Felipe 
gehoorzaamde, hij ging. Daarom ontmoette hij de kamerling uit Ethiopië die het boek Jesaja 
las. Felipe vertelde hem over de Here Jezus en de kamerling kwam tot geloof. Ik moet net als 
Felipe gehoorzaam zijn en het evangelie aan anderen vertellen. 
 
- Door het verhaal van Felipe heb ik geleerd hoe belangrijk het is om net als hij gehoorzaam 
te zijn aan wat de Here Jezus zegt in de Bijbel. Toen Felipe hoorde dat het naar Gaza in de 
woestijn moest gaan, gehoorzaamde hij. Hij sprak de Here Jezus niet tegen, begon niet te 
klagen naar gehoorzaamde want hij hield van de Here Jezus. De kamerling kwam van heel 
ver weg, maar hij maakte de lange reis omdat hij meer wilde weten over God.  
Stel je voor dat Felipe niet naar de woestijn was gegaan, dan had hij de kamerling niet het 
evangelie kunnen vertellen. Maar door gehoorzaam te zijn hoorde de kamerling het 
evangelie en geloofde in Hem en werd gedoopt. 
 
- Simon de tovenaar uit Handelingen 8 wilde van Petrus de gave van de Heilige Geest kopen 
voor geld, zodat hij door zijn handen op te leggen op tot geloof gekomen Samaritaan, deze 
de Heilige Geest zou ontvangen. Petrus wees hem met harde woorden terecht. We hebben 
geleerd dat we onze redding niet kunnen kopen of verdienen. Het is een geschenk van God. 
Ook de gaven van de Heilige Geest zijn niet te koop, het is een geschenk van God om andere 
mensen te winnen voor de Here Jezus. Ook heb ik geleerd om op te passen voor occulte 
dingen, die zijn van de satan en doen me kwaad. 
 
Tot zover wat de kinderen hebben geschreven over wat ze geleerd hebben in de 
Bijbelstudies. 
 
Om voor te danken: 
- Dat we nog altijd de vrijheid hebben om Gods Woord te onderwijzen zowel in het internaat 
als op school. 
- Dat we het hele jaar hebben kunnen werken zonder onderbrekingen door Covid 19. 
- Voor de maand september voor alle activiteiten die plaats vinden om de Bijbel meer 
bekendheid te geven. 
 
Om voor te bidden: 
- Voor nieuwe zendelingen die het werk komen ondersteunen. 
 
Broeders en zusters, heel hartelijk bedankt voor uw meeleven in gebed en gaven. 



 
Tonnie de Jong 


