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1. Jessica en Jezus Jessica 
  2 juli 2016 
 

Jessica en haar familie wonen in Kigali, de hoofdstad van het kleine 
land Rwanda in oost-Afrika. Jessica was verdrietig, want haar vader 
was vaak van huis en dronk veel alcohol. 
Op een dag, toen Jessica acht jaar oud was, kreeg ze een uitnodiging 
die haar leven en dat van haar familie zou veranderen. Jessica's oom, 
het broertje van haar vader, nodigde haar uit om mee te gaan naar de 
kerk. Hij zei dat er een speciaal programma was voor kinderen. 
Jessica was enthousiast toen haar ouders zeiden dat ze mee mocht! 
Toen ze bij de kerk kwam was Jessica verrast dat er zoveel kinderen 
waren. Ze hield van de liedjes en de verhalen en de leraar wist zelfs 
haar naam. Ze kon niet wachten om weer te gaan. 
Toen Jessica steeds meer naar de sabbatschool en de kerkdienst ging 
leerde ze meer en meer over Jezus en Zijn liefde. Ze werd blij van de 

gedachte dat ze speciaal was voor Jezus en ze wilde haar familie over Hem vertellen. 
 
Waarom huil je? 
Op een sabbatmorgen, voordat ze naar de sabbatschool ging, zag Jessica haar vader thuiskomen met een flesje 
bier in zijn hand. Hij was dronken. Jessica begon t huilen. 
''Waarom huil je?'' vroeg haar vader. ''Ik wil dat je stopt met bier drinken,'' antwoordde ze. 
Vader werd verdrietig toen hij zijn dochter zag huilen. ''Ok,'' zei hij. ''Ik zal stoppen met bier drinken.'' 
Vader stopte met bier drinken, thuis. Hij ging nog wel naar het café waar hij bier dronk. 
Jessica bad elke dag voor haar vader. Ze nodigde haar ouders uit om mee te gaan nar de kerk. Ook al kwamen 
ze niet gelijk mee, Jessica bleef vragen en ze bleef bidden. 
 
Interessante dromen 
Vader kreeg twee dromen. In de eerste droom zag hij een kerk, maar er was niemand en er groeide gras op de 
vloer. In zijn tweede droom zag hij dezelfde kerk, maar nu waren er mensen aan het zingen en werden er 
mensen gedoopt. Vader wist dat het een adventkerk was, want hij herkende het lied. Het was hetzelfde lied 
dat hij als kleine jongen zong, toen hij met zijn ouders naar de kerk ging. Vader begon na te denken om terug 
te gaan naar God. De Heilige Geest begon op zijn hart in te werken. 
Jessica bleef bidden en elke week vroeg ze of vader mee wilde gaan naar de kerk. Elke keer zei hij: ''Niet nu.'' 
Het ging niet goed met vader. Hij verloor zijn baan en dieven stalen het weinige geld dat hij nog had. Hij wist 
niet wat hij moest doen, maar toen dacht hij aan God. 
 
Een goed geplaatste uitnodiging 
Op een dag kwamen twee zusters uit de adventkerk op bezoek bij Jessica's familie. Ze nodigden Jessica's 
ouders uit voor speciale diensten in de kerk. Jessica was heel enthousiast toen haar ouders toestemden om 
naar de diensten te komen. 
Jessica's ouders genoten van de muziek en de bijbelstudies. Toen de predikant het had over mensen die God 
verlaten hadden en verdrietig waren voelde het voor vader of hij het over hem had. Aan het eind van de preek 
vroeg de predikant of iedereen die zijn hart aan Jezus wilde geven en gedoopt wilde worden naar voren wilde 
komen. Jessica was blij toen haar vader naar voren liep! Niet lang daarna besloot moeder dat ook zij zich wilde 
laten dopen. 
Jessica was blij dat haar ouders gedoopt waren, maar ze wilde dat de rest van de familie hun hart ook aan 
Jezus zouden geven. Ze sprak met haar andere familieleden over hoe machtig God is en ze nodigde hen uit om 
naar de kerk te komen. Het duurde niet lang voor er acht familieleden gedoopt waren. 
Jessica en haar familie zijn heel gelukkig nu. ''We zijn blij met elkaar en we prijzen God voor ons nieuwe leven,'' 
zegt vader.
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2 Gered van Satan Moderne 
  9 juli 2016 
 

Jongens en meisjes, misschien herinneren jullie je een verhaal over 
een moeder die naar Jezus kwam omdat haar dochter bezeten was 
door een kwade geest. Dit verhaal kun je lezen in Mattheüs 15:22-28. 
Een vergelijkbaar verhaal kun je lezen in Marcus 9:17-25, waar een 
vader Jezus om hulp vraagt omdat zijn zoon een demon in zich heeft. 
Het verhaal van vandaag is ook zo'n verhaal. Het gaat over een jongen 
die bezeten was en zijn moeder die voor hem bad. 
 
Bestuurd door demonen 
Moderne (uitspraak: moe-dare-na), zijn moeder, mevrouw Aziza, en 
zijn broertje Dino wonen in Kigali, Rwanda. Toen Moderne negen jaar 
oud was begon hij vreselijke problemen te krijgen. Hij kon niet slapen 
en niet eten. Hij begon dingen te zien en horen die niemand anders 

kon zien of horen. Hij probeerde met deze dingen te vechten en gooide veel kapot. Hij was veel sterker dan 
een jongen van leeftijd zou moeten zijn. Dit kwam omdat er demonen in hem zaten die hem bestuurden. 
Mevrouw Aziza nam haar zoon mee naar het ziekenhuis, maar de doktoren konden niet helpen. Ze wisten niet 
wat er mis was met Moderne. 
Soms maakten de demonen Moderne dagenlang blind en soms sloegen ze hem of lieten ze hem vallen. 
Mevrouw Aziza huilde, omdat ze van haar zoon hield en wilde dat het goed met hem ging. 
 
De kracht van gebed 
Moderne voelde dat zijn moeder voor hem bad, maar elke keer als ze de naam van Jezus uitsprak zorgden de 
demonen dat Moderne niks hoorde. Mevrouw Aziza bleef bidden en ook Dino bad voor hem. 
Beetje bij beetje werd Moderne beter, maar soms kwamen de demonen terug om hem ziek en bang te maken. 
Mevrouw Aziza herinnerde zich het bijbelverhaal waarin de discipelen een bezeten jongen niet konden helpen, 
maar Jezus de demonen wel kon wegjagen. Hij vertelde de mensen: ''Dit soort kan alleen door gebed worden 
uitgedreven.'' (Marcus 9:29) 
 
Gebed en vasten 
Mevrouw Aziza wist wat ze moest doen. Ze besloot drie dagen te vasten en te bidden. Tijdens deze dagen 
kreeg ze een goede band met Jezus. Ze bad: ''God, ik wil dichter bij U zijn. Ik wil dichter bij zijn dan ik kan 
bedenken. Ik wil U mijn problemen vertellen en ik weet dat U mij de antwoorden kunt geven.'' 
Mevrouw Aziza had een boekje waar ze al haar problemen in opschreef en God gaf haar per probleem 
antwoord. God liet haar de antwoorden zien via de Bijbel. Mevrouw Aziza bleef bidden en ze zag de 
problemen één voor één minder worden. Ze wist dat Jezus haar zoon zou genezen. 
Ze leerde Moderne om de naam van Jezus uit te spreken en ze leerde hem om te bidden. Niet lang daarna 
waren alle demonen vertrokken en was Moderne weer beter. Jezus had hem genezen! 
Moderne is nu veertien jaar oud en is een kinderleider in de kerk. Hij zegt dat het belangrijk is voor kinderen 
om te weten hoe je moet bidden. Hij vertelt ze dat ze naar Jezus kunnen bidden met hun problemen. Dat ze 
elk probleem kunnen noemen en Jezus zal helpen. Hij vertelt ze aan het begin van elke dag te bidden om hulp 
te vragen bij wat ze kunnen tegenkomen en om te geloven in God, want hij bestaat! 
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3 Een familieding  Charity en Natasha 
  16 juli 2016 
 

Charity en Natasha zijn zussen en ze wonen in Rwanda in oost-Afrika. 
Voor Charity en Natasha is Gods liefde delen een familieding. Iedereen 
heeft een bijdrage. 
Charity is tien jaar oud. Ze herinnert zich een keer dat ze in een ernstig 
auto-ongeluk zat en een paar seconden later werd ze bijna geraakt 
door een andere auto, terwijl ze nog op de weg lag. 
''Als ik aan de dag denk waarop ik bijna dood was, wil ik andere 
mensen over Jezus vertellen,'' zegt ze. Dat doet ze ook. Tijdens de 
pauzes op school vertelt ze klasgenoten over de geweldige dingen die 
Jezus deed in de tijd van de Bijbel en dat Hij ook geweldige dingen kan 
doen in hun leven. Ze vertelt hen dat Jezus haar Redder is en ze 
moedigt hen aan dat Jezus ook hun Redder kan zijn. Dan nodigt ze hen 
uit voor de kerk. 

Charity is blij als haar vrienden naar de kerk komen. ''Ik stel ze voor aan de sabbatschoolleider en de andere 
kinderen, zodat ze zich welkom voelen. Ik vertel ze ook over de sabbatschoolles, zodat ze weten waar het over 
gaat. Dit geeft hen het gevoel dat ze bij de klas horen.'' 
 
Pauline deelt het goede nieuws 
Een van de meiden die door Charity is uitgenodigd is Pauline, die inmiddels regelmatig naar de kerk komt. Een 
paar maanden geleden heeft Pauline haar moeder gevraagd of ze mee wilde. Charity's moeder praat met 
Pauline's moeder over God en dat heeft Pauline's moeder helpen besluiten om voor God te kiezen. Nu komt 
Pauline's moeder vaak met Pauline mee. Ze bestudeert de Bijbel in haar eentje, zodat ze antwoorden kan 
vinden op vragen over God. 
Kortgeleden heeft Pauline's moeder aan Charity's vader gevraagd of hij Pauline's vader wilde bellen om hem 
uit te nodigen voor de kerk. De vaders hebben al meerdere keren gebeld. ''De hele familie draagt bij om ons 
geloof te delen met de familie van mijn vriendin,'' zegt Charity. ''Mijn vader vertelt Pauline's vader over de 
sabbat en wat de sabbat inhoudt. Pauline's vader heeft mijn vader gezegd dat er een dag komt dat hij met 
Pauline meekomt naar de kerk. Ik bid voor Pauline en haar familie. Ik weet hoe belangrijk het voor mij is dat 
mijn familie van God houdt en dat we Hem als familie aanbidden. Dat wil ik ook voor mijn vriendin.'' 
 
Natasha deelt haar geloof 
Natasha is het zusje van Charity. Ze doet er alles aan om mee te doen met het delen van Gods liefde. ''Ik vertel 
mijn vrienden op school over Jezus,'' zegt ze. ''Ik nodig ze uit om naar de kerk te komen. Als ze willen komen 
vraag ik mijn moeder om toestemming te vragen aan hun moeder. Als ze in de buurt wonen kunnen ze met 
ons mee. Soms blijven mijn vrienden de hele sabbat bij ons.'' 
Inmiddels zijn vier van Natasha's vrienden meegegaan naar de kerk. Natasha heeft haar neven en nichten 
gevraagd om naar de kerk te komen en dat deden ze. ''Hun vader is ook weleens geweest, maar hun moeder 
nog nooit,'' zegt Natasha. ''We bidden voor hen en hun ouders. We willen dat ze samen Jezus aanbidden.'' 
 
Een familieding 
De ouders van Charity en Natasha zijn blij dat de meiden hun vrienden vragen naar de kerk te komen. Ze willen 
dat hun vrienden over God leren en van Jezus gaan houden zoals zij dat doen. ''Ik wil dat mijn vrienden met mij 
in de hemel zijn als Jezus terugkomt,'' zegt Natasha. ''Ik wil alle kinderen die vandaag in de sabbatschool zijn 
aanmoedigen om hun vrienden te vragen. Op die manier kunnen er meer kinderen over God leren.'' 
Charity stemt toe. ''Kinderen over de hele wereld kunnen hun vrienden uitnodigen voor de sabbatschool. Op 
deze manier kunnen ze Gods liefde delen met heel veel andere kinderen. God wilt dat Zijn liefde gedeeld 
wordt met iedereen die we leren kennen. Nodig je vrienden uit om naar de kerk te komen. Misschien wordt je 
verrast en komen ze, samen met hun familie.'' 
Jongens en meisjes, laten we deze week Gods liefde delen en iemand uitnodigen om naar de sabbatschool te 
komen volgende week. Dat is één van de manieren om anderen te vertellen dat Jezus van hen houdt. 
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4. ''Het is makkelijk'' Larissa en Rosette 
  23 juli 2016 
 

Larissa en Rosette wonen in het kleine land Burundi in oost-Afrika. 
Larissa is acht jaar oud en Rosette zeven. De meiden wonen bij elkaar in 
de buurt en zijn beste vrienden. 
 
Larissa's uitnodiging 
Larissa en haar familie zijn adventisten. Toen de meiden een keer samen 
speelden riep Larissa's moeder dat ze binnen moest komen voor de 
aanbidding. Larissa keek naar Rosette en zei: ''Kom! Het is tijd voor 
aanbidding!'' Rosette ging met Larissa mee naar binnen. De familie zong 
over Jezus, Larissa's moeder las een bijbelverhaal voor en iedereen bad. 
''Ik vond de aanbidding van Larissa's familie leuk,'' zegt Rosette. ''Mijn 
familie doet geen aanbidding samen en ik doe graag nog eens mee met 
Larissa's familie.'' 

 
Kom naar de sabbatschool 
''Larissa nodigde me uit voor de sabbatschool. Ik heb mijn familie verteld over de aanbidding van Larissa's 
familie. Ik vertelde dat Larissa me had gevraagd om naar de sabbatschool te komen en ik ben zo blij dat ze ja 
zeiden. Ik houd van de sabbatschool!'' 
Rosette gaat nu drie jaar met Larissa mee naar de kerk. ''Ik vind de sabbatschool echt heel leuk. De liedjes die 
we zingen en de bijbelverhalen die verteld worden. We leren ook bijbelteksten uit ons hoofd, dat vind ik ook 
heel leuk om te doen.'' 
Rosette vertelt haar moeder vaak wat ze leren in de sabbatschool. Soms zegt ze de teksten die ze geleerd 
heeft op en soms zingt ze de liedjes die ze in de kerk zingen. Rosette's moeder luistert als Rosette over de 
leuke dingen praat die ze gedaan heeft. Rosette vindt zelfs de kerkdienst na de sabbatschool leuk. 
 
Rosette's uitnodiging 
Op een dag vroeg Rosette of haar ouders mee wilden naar de kerk. Eerst wilden ze niet, maar Rosette bleef 
vragen. ''Alsjeblieft, kom in ieder geval één keer,'' smeekte Rosette. Uiteindelijk stemde moeder toe om mee 
te gaan. 
Rosette was enthousiast. ''Ik ben zo blij dat je meegaat, mama! Het zou leuk zijn als je altijd komt.'' 
Rosette's moeder kon niet altijd mee, omdat ze soms lessen volgde. Als ze geen les had ging ze met haar 
dochter mee naar de kerk. Toen ze de lessen op zaterdag klaar had kon ze vaker komen. 
 
Samen bidden 
Rosette wilt dat haar familie samen bidt, zoals Larissa's familie. Toen Rosette's moeder naar een ander 
adventistisch gezin ging om te aanbidden, ging Rosette met haar mee. 
Rosette kwam erachter dat haar ouders een baby wilden. Ze begon te bidden voor een baby en een paar 
maanden later hoorde ze dat haar moeder zwanger was. 
Rosette's moeder had nog een verrassing voor Rosette, ze had besloten dat ze gedoopt wilde worden. Rosette 
was heel blij. 
 
Bidden voor vader 
Rosette's vader gaat niet mee naar de kerk, maar hij is blij dat zijn familie dat wel doet. Rosette weet wat ze 
moet doen, ze is gaan bidden dat vader met hun meedoet als ze op sabbat God aanbidden. Ze heeft hem 
uitgenodigd om naar de kerk te komen. 
Ze wilt dat de hele familie bij de familie van God hoort, zoals Larissa's familie. ''Ik wil dat mijn familie samen 
aanbidding houdt, zoals Larissa's familie. Misschien dat ik de aanbidding zelf ga leiden.'' 
 
Het is makkelijk! 
Larissa zegt dat het makkelijk was om haar beste vriend uit te nodigen om een vriend van Jezus te worden. 
Larissa wilt dat andere kinderen hun vrienden ook uitnodigen voor de sabbatschool om God te leren kennen. 
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Ze zegt: ''Begin met voor ze te bidden. Daarna nodig je ze uit en als ze ja zeggen is dat geweldig. Als ze nee 
zeggen blijf je voor ze bidden en blijf je ze uitnodigen. Op een dag zullen ze blij zijn dat je het gevraagd hebt.'' 
Rosette is blij dat Larissa haar heeft uitgenodigd voor de kerk. Rosette zit er aan te denken om een klasgenoot 
uit te nodigen, dat is nou eenmaal hoe zendelingen werken. 
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5. Ik schaam me niet Loinçon 
  30 juli 2016 
 

Loinçon (uitspraak: loy-son) woont in de bergen net buiten de 
hoofdstad van Burundi. Zolang hij het zich kan herinneren leren zijn 
ouders kinderen om te bidden en hun talent voor God te gebruiken. 
Loinçon en zijn zus genieten van zingen in de kerk en soms gaan ze 
met vader mee om de buren te vertellen dat God van hen houdt. 
Sommige buren bedanken dat ze zijn gekomen, maar anderen willen 
niks over God horen. Loinçon vindt het belangrijk om over Jezus te 
vertellen, zelfs als de mensen Hem niet willen aannemen als hun 
Redder. 
 
Het Woord verspreiden 
Loinçon deelt zijn geloof met zijn klasgenoten en nodigt hen uit naar 
de kerk te komen. ''Vandaag heb ik drie vrienden meegenomen naar 

de kerk,'' zegt Loinçon. ''Andere keren zijn er andere vrienden meegekomen.'' 
Loinçons ouders aanbidden in een kerk dicht bij hun huis, maar Loinçon vindt het leuk in de kerk midden in de 
stad. Hij en zijn vrienden lopen 45 minuten naar de kerk, maar dat vinden ze niet erg. ''Sommige van mijn 
vrienden vinden het raar dat we op sabbat naar de kerk gaan en niet op zondag,'' zegt Loinçon.  ''Tijdens het 
lopen kan ik uitleggen waarom we dingen anders doen dan andere kerken. Ik vertel hen wat ik denk dat Jezus 
wilt dat ze weten. Tijdens het terugwandelen praten we over wat we hebben geleerd in de kerk.'' 
Een van Loinçons vrienden die met hem naar de kerk gaat doet mee met het kinderkoor. Zijn ouders waren 
niet blij dat hij met Loinçon meeging op sabbat. Ze zeiden dat als hij met Loinçon mee wilde blijven gaan, dat 
hij dan een andere woonplaats moest zoeken. De jongen ging twee weken bij Loinçons familie wonen. Daarna 
vroegen zijn ouders of hij thuis wilde komen en ze zeiden dat hij naar de kerk mocht op sabbat. Loinçons 
vriend hout van Jezus en laat zich door niks of niemand stoppen om op sabbat te aanbidden. 
 
Achter de sabbat staan 
Verschillende adventistische kinderen gaan naar school met Loinçon. Binnenkort hebben ze de landelijke 
examens om te kijken wie naar de middelbare school kan. De leraren houden speciale lessen op zaterdag om 
de leerlingen voor te bereiden op de examens. De kinderen vertellen de leraren dat het belangrijker is om God 
te aanbidden, dan om naar school te gaan. De leraren en het schoolhoofd kunnen het moeilijk maken voor de 
kinderen die de lessen missen op zaterdag, maar de kinderen bidden dat de leraren het zullen begrijpen en dat 
ze toestaan dat ze niet naar de les komen. Soms vragen hun vrienden: ''Waarom komen jullie niet naar school 
op zaterdag? Jullie kunnen toch naar de kerk na de les.'' Loinçon probeert hen uit te leggen hoe belangrijk het 
is om Gods wil te volgen. 
 
Geen schaamte 
''Ik schaam me niet om mijn geloof te delen,'' zegt Loinçon. ''Ik vertel mijn vrienden over God, zelfs als ze me 
uitlachen.'' Loinçon is een zendeling. Wij kunnen ook zendelingen zijn als we onze vrienden over God vertellen 
en ze uitnodigen Hem samen met ons te aanbidden. Willen jullie een zendeling zijn deze week? 
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6. De waardevolle sabbat Bella 
  6 augustus 2016 
 

Het verhaal van vandaag komt uit Bujumbura, de hoofdstad van 
Burundi. 
Vanaf dat Bella klein was hebben haar ouders haar geleerd om van 
God en de sabbat te houden. Toen ze voor het eerst naar school ging 
kwam ze erachter dat niet iedereen van God of de sabbat houdt, zoals 
zij. 
Bella's school heeft zes dagen in de week les, van maandag tot en met 
zaterdag. Elk nieuw schooljaar hielpen Bella's ouders haar om de 
leraren uit te leggen dat Bella op sabbat God aanbidt en daarom niet 
op school is die dag. 
 
Alleen 
De eerste paar jaar vonden de leraren het goed dat Bella lessen miste, 

maar in groep vijf zei de leraar dat Bella geen punten zou krijgen als ze niet naar de toetsen op zaterdag kwam. 
Bella vertelde het haar ouders en die gingen naar het schoolhoofd. Het schoolhoofd zei dat de leraar mocht 
bepalen of Bella wel of niet weg mocht blijven. Bella's ouders moedigden haar aan om te bidden en 
uiteindelijk besloot de leraar dat Bella de toetsen van zaterdag op maandag mocht maken. 
Zaterdag was een halve schooldag en de leraren gaven bijna altijd toetsen om te kijken of de leerlingen de 
lesstof van de afgelopen week hadden begrepen. Elke zaterdag waren er drie toetsen en Bella moest deze 
maandagmorgen vroeg of maandag in de pauze maken. 
Andere leerlingen zagen dat de leraar het niet leuk vond dat Bella niet kwam op zaterdag en ze begonnen haar 
te pesten. Ze zeiden dat ze lui was, omdat ze niet kwam op zaterdag. Bella voelde zich vaak alleen in haar 
besluit om de sabbat te vieren, maar haar ouders zeiden haar dat ze Gods wil volgde en niet die van de mens. 
Bella en haar ouders begonnen te bidden dat Bella naar een school kon waar niet werd verwacht dat je op 
sabbat kwam. Bella leerde hard om goede cijfers te krijgen en toen de landelijke examens waren scoorde Bella 
zo hoog dat ze een andere school kon kiezen. Ze meldde zich aan bij een school die geen les had op sabbat. 
 
Waardevolle sabbat 
''De sabbat is heel waardevol voor mij, omdat ik heel erg mijn best heb moeten doen om de sabbat te kunnen 
vieren,'' zegt Bella. ''Ik moedig kinderen aan om trouw te zijn aan God, om Zijn wil te respecteren, zelfs als de 
mensen om je heen het lastig maken. Sterk in mijn geloof staan heeft me geholpen om mijn geloof te delen 
met anderen en om hen te vertellen dat God deuren opent voor degenen die Hem vertrouwen.'' 
Bella heeft gelijk. Als we God vertrouwen in de kleinste dingen zal Hij ons helpen. Anderen kunnen ons geloof 
zien en besluiten om God ook te volgen. 
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7. Ik wil het zeggen Michael 
  13 augustus 2016 
 

Michael en zijn familie wonen in Zuid-Soedan, een land in het oosten 
van Afrika. Dit gebied hoorde vroeger bij Soedan, maar sinds 2011 is 
het een eigen land. Er zijn veel oorlogen in deze landen en helaas 
wordt er nog steeds gevochten. 
Het leven is heel moeilijk voor mensen in Zuid-Soedan. Kinderen 
hebben dagelijks honger. Veel mensen maken zich zorgen door het 
geweld om hen heen. Ondanks deze problemen is God toch duidelijk 
aanwezig in dit land. Er zijn meer dan 24.000 adventisten in Zuid-
Soedan en elk jaar komen er meer adventisten bij. 
 
Hoop met Jezus 
Michael en zijn familie zijn adventisten. Ze wonen in de hoofdstad 
Juba en ze willen hun geloof in Jezus met anderen delen. Michael is 

twaalf jaar oud en vertelt graag over God en de Bijbel. 
''Sommige mensen kennen de Bijbel niet, dus daarom vertel ik hen erover,'' zegt Michael. ''Ik wil anderen 
vertellen dat Jezus van hen houdt en dat zij ook van Jezus kunnen houden.'' 
Michael vertelt graag bijbelverhalen, zoals het verhaal van Jozef. Hij vertelt ook dat Jezus aan het kruis is 
gestorven voor onze zonden. ''Als Hij niet voor ons was gestorven, hadden wij God niet gekend,'' zegt Michael. 
Als Michael aan anderen vertelt dat Jezus terugkomt om Zijn volk mee te nemen naar de hemel zijn ze erg blij 
met dit geweldige nieuws. Michael moedigt hen aan om de Bijbel te lezen en dagelijks te bidden. 
 
Leren tijdens aanbidding 
''Mijn ouders hebben me dit geleerd tijdens onze aanbiddingmomenten in de ochtend en in de avond. In de 
ochtend lezen we de Bijbel en leren we hoe we moeten bidden en in de avond lezen we weer uit de Bijbel en 
bidden we zelf. We zingen ook graag liedjes.'' 
Michael houdt van preken, maar hij wilt geen predikant worden. Hij wilt architect worden en gebouwen 
ontwerpen. Toch wilt hij de waarheid van God blijven delen met andere mensen. 
 
Je geloof delen 
Je hoeft geen predikant te zijn om je geloof met anderen te delen. Je hoeft zelfs niet volwassen te zijn. Over de 
hele wereld zijn er kinderen en jonge mensen die hun geloof delen. Dat kunnen jullie ook. Laten we nu meteen 
bidden en Jezus vragen om ons te laten weten met wie we ons geloof kunnen delen. 
Vergeet niet om voor Michael en de andere kinderen in Zuid-Soedan te bidden. De zendingsgaven van dit 
kwartaal zullen helpen om hen een eigen gebouw te geven waar ze de sabbatschool kunnen houden. Dan 
hoeven ze niet meer onder de bomen te zitten. Bedankt voor jullie gaven. 
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8. Een gelovige familie Meneer Victor en kinderen 
  20 augustus 2016 
 

Vorige week hebben we gehoord over Michael en zijn familie uit Zuid-
Soedan. Misschien weten jullie nog dat Michael graag over Jezus 
vertelt. Vandaag horen we hoe Michaels vader meneer en mevrouw 
Victor God heeft leren kennen. 
Meneer Victor had een vader die veel alcohol dronk. Zijn vader dacht 
dat er niks slechts met hem kon gebeuren, maar op een dag werd hij 
heel ziek en stierf hij. 
 
Een heldere stem 
Toen meneer Victor volwassen werd dronk hij ook veel alcohol en ook 
hij werd heel ziek. Toen hoorde hij een heldere stem die hem 
waarschuwde dat hij net als zijn vader zou sterven als hij alcohol bleef 
drinken. Hij stopte met alcohol. ''Dat was de dag dat God in mijn leven 

kwam,'' herinnert hij. 
Meneer Victor begon naar een christelijke zender te kijken en genoot van de programma's. In dezelfde tijd 
ontmoette hij een lieve vrouw, Vera, en ze trouwden. Meneer en mevrouw Victor wilden graag kinderen. Na 
een lange tijd kwamen er nog steeds geen kinderen. Ze waren verdrietig en gingen de Bijbel lezen. Ze hoopten 
dat God hen zou helpen en dat deed Hij. Ze lazen over veel mensen in de Bijbel die kinderen wilden, zoals 
Abraham en Sara en Hanna, die voor een kind bad en Samuel kreeg. Meneer en mevrouw Victor begonnen te 
bidden of God hun een kind wilde geven. 
 
Gelukkige tijden 
Rond deze tijd ontmoette Michaels vader meneer en mevrouw Victor. Hij vroeg of ze met hem de Bijbel wilden 
bestuderen en ze zeiden ja. Ze waren blij dat ze nu iemand hadden aan wie ze vragen konden stellen en die 
antwoorden kon geven uit de Bijbel. Na de bijbelstudies met Michaels vader werden meneer en mevrouw 
Victor gedoopt in de adventkerk in Juba. 
Er gebeurde nog iets, meneer en mevrouw Victor kregen een baby! Ze noemden haar Shammah. Daarna werd 
er een tweeling geboren, twee meisjes. Na een tijdje werd er nog een baby geboren en ze noemden haar 
Faith. 
Meneer en mevrouw Victor waren heel blij. Elke avond voor het slapen gaan hield de familie Victor een 
aanbidding. Ze zongen samen, lazen bijbelverhalen en baden. 
 
Favoriete bijbelverhaal 
Een tijdje later was mevrouw Victor opnieuw zwanger. Maar dit keer was het verdrietig. Er waren problemen 
bij de bevalling en mevrouw Victor stierf. 
Natuurlijk waren meneer Victor en de kinderen heel verdrietig, maar ze hielden hun geloof in Jezus en bleven 
uitkijken naar Zijn terugkeer. 
''Mijn favoriete bijbelverhaal is als Jezus opstaat uit de dood,'' zegt Shammah, inmiddels twaalf jaar oud. 
''Vader heeft verteld dat als Jezus terugkomt hij moeder zal wakker maken en we allemaal met Hem mee 
gaan.'' 
Elke avond blijft de familie Victor aanbidding houden met zang, bijbelverhalen en gebed. Elke sabbat gaan ze 
met plezier naar de sabbatschool en de kerk. Helaas kunnen Shammah en haar zussen, net als veel andere 
kinderen, niet altijd naar de sabbatschool omdat het regent. De enige plek waar ze samen kunnen komen voor 
de sabbatschool is onder de bomen. Als het regent wordt alles nat en modderig. 
Dit kwartaal kunnen we de kinderen in Juba, Zuid Soedan, helpen. Een deel van de zendingsgaven wordt 
gebruikt om een lokaal te bouwen, waar de kinderen sabbatschool kunnen houden. Denk eraan om jullie 
zendingsgaven mee te nemen, zodat jullie Shammah en de vele andere kinderen uit Juba kunnen helpen. 
Bedankt! 
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9. De weg naar hoop, deel 1 Naeku 
  27 augustus 2016 
 

Het verhaal van vandaag komt uit het zuiden van Kenia. 
''Cheeta!'' zei Shinai. ''Snel, onder het bed!'' Hij duwde zijn zusje onder 
het bed in hun zelfgemaakte hut. Kleine Naeku schoof tegen de ruwe 
muur aan. Het bed, gemaakt door de huid van een koe over takken te 
spannen, bood niet veel bescherming. De kinderen beefden toen ze de 
lage brul van de cheeta voor de opening van de hut hoorden. 
De kinderen vielen uiteindelijk in slaap onder het bed en de cheeta 
ging weg. Toen Naeku wakker werd 's ochtends krop ze onder het bed 
vandaan en stond ze rillend naast haar broer. Haar dunne shirt hield 
de frisse ochtendwind niet tegen. Haar maag gromde, maar ze wist dat 
er geen eten was. 
Shinai en Naeku horen bij het masai volk. Het masai volk is een stam 
die in het zuiden van Kenia en het noorden van Tanzania wonen. Het 

leven voor het masai volk is nooit makkelijk. 
Shinai en Naeku wonen in een kleine hut op de velden in het zuiden van Kenia. Sinds hun moeder was 
gestorven bij de bevalling liet hun vader hun vaak alleen om zijn verdriet weg te drinken. De kinderen huilden 
omdat ze hongerig waren en soms bracht een buurman melk van de koe. 
 
Naeku's nieuwe school 
Toen Naeku vijf jaar oud was kwam er een man met haar vader praten. Na een lang gesprek riep vader Naeku 
erbij. Hij zei: ''Ga met deze man mee, hij brengt je naar school.'' 
Naeku volgde de man naar zijn auto. Ze vroeg zich af wat er zou gebeuren, maar ze was te bang om het te 
vragen. De man voelde haar angst en zei: ''Je zult het leuk vinden op je nieuwe school. Het is daar makkelijker 
leven.'' 
Stof waaide in het rond, toen de auto over de weg reed. Naeku had honger en dorst, maar ze klaagde niet. Al 
snel kwamen ze bij een plein met gebouwen. De auto stopte en een vrouw kwam ze tegemoet. De man stelde 
Naeku voor aan het schoolhoofd. Het meisje stapte verlegen naar voren en boog haar hoofd, zodat de vrouw 
haar hoofd kon aanraken. De gebruikelijke begroeting in hun cultuur. Het schoolhoofd vroeg Naeku om mee te 
gaan, zodat ze haar nieuwe thuis kon zien. 
 
Nieuwe ervaringen 
Ze gingen een groot gebouw binnen en stonden in een grote kamer. Rijen met bedden vulden de muren en het 
midden van de kamer. Ze waren anders dan het koeienbed bij haar vader. Deze bedden hadden matrassen en 
zachte lakens. De vrouw wees Naeku vriendelijk haar bed en Naeku stopte haar weinige spullen in een doos 
onder het bed. Ze volgde de vrouw naar een andere kamer waar ze een bord cassave, matoke en groente 
kreeg. Het schoolhoofd glimlachte en knikte, waarop Naeku ging zitten en eten. Voor het eerst in maanden 
was haar maag gevuld. 
Volgende week horen we wat Naeku beleeft op haar nieuwe school. 
 
Wordt vervolgd 
 
*Matoke is een soort banaan, dat gekookt en gestampt wordt. Het wordt veel gegeten in Kenia en oost-Afrika. 
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10. De weg naar hoop, deel 2 Naeku 
  3 september 2016 
 

Het schoolhoofd liep met Naeku over de binnenplaats naar een ander 
gebouw. Naeku hoorde de kinderen zingen in de les. Ze wist niet goed 
wat ze zongen. Ze gingen het lokaal binnen en Naeku staarde naar 
haar blote voeten, terwijl het schoolhoofd haar voorstelde aan de 
leraar en klasgenoten. Het eenvoudige gebouw had eenvoudige 
houten tafels en stoelen, maar Naeku had nog nooit zoiets moois 
gezien. 
 
Eenzaamheid 
Naeku raakte al snel gewend aan haar nieuwe thuis en schema. Ze 
vond het leuk op school en was snel op het niveau van de andere 
kinderen. Maar 's nachts als het stil was voelde ze eenzaamheid als ze 
aan haar broer dacht, die alleen in de hut van de familie zat, en aan 

haar zusje, die bij hun tante woonde. Ze huilde vaak, als ze dacht dat niemand haar zag. Ze hoopte dat zij ook 
konden studeren en een beter leven zouden krijgen. 
Naeku vond het heel fijn op school. Ze leerde lezen, schrijven en van God houden. Alleen miste ze haar broer 
en zusje. In de vakantie mocht Naeku drie dagen naar huis toe. Ze was blij om haar broer en zusje te zien en 
hoorde dat haar broer ook studeerde. Helaas moest hij uren lopen om op school te komen en was hij vaak 
hongerig. 
Toen Naeku meer over Jezus leerde kwam ze erachter dat ze haar zorgen aan God kon vertellen. Ze vroeg God 
of haar broer en zusje een beter leven konden krijgen. 
Uiteindelijk besefte Naeku's vader dat hij niet goed voor zijn kinderen kon zorgen. Hij stond toe dat zijn zoon 
ook naar een kostschool ging om te studeren. Toen Naeku's zusje bij de adventistische kostschool aankwam, 
vulde Naeku's hart zich met vreugde. 
 
Druk met helpen 
Naeku weet nog hoe bang ze was toen ze op de school aankwam en wat een heimwee ze had. Het duurde 
even voor ze doorhad dat de school haar thuis was, dat ze daar geliefd was en beschermd werd. Als er een 
nieuw meisje komt gaat Naeku naar haar toe om haar te helpen zich thuis te voelen. ''Ik wil ze helpen, want ik 
weet nog hoe alleen ik me voelde toen ik hier kwam,'' zegt ze. 
De leerlingen leren verantwoordelijkheid. Ze wassen hun eigen kleren, houden het terrein schoon en zorgen 
voor allemaal voor hun eigen plant. Op sabbat, tijdens de ochtend- en avonddienst leren ze dat Jezus van hen 
houdt en het beste voor hen wilt. Uiteindelijk leren zij ook van Jezus houden. ''Ik ben blij dat Jezus me naar 
deze school heeft gebracht,'' zegt Naeku. ''Hier heb ik geleerd van Hem te houden en dat Hij me beschermd. 
Nu weet ik dat Hij het was die mij en mijn broer heeft beschermd van de cheeta toen we klein waren. 
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11 Een nieuwe vriend voor Jezus Steve 
  10 september 2016 
 

Steve is twaalf jaar oud. Hij woont in het westen van Kenia. Op een 
dag liepen Steve en zijn familie langs de rivier waar ze een man voor 
een kleine hut zagen zitten. Hij zag er jong uit, maar zijn schouders 
hingen als die van een oude man. Ze zagen gelijk dat hij gedronken 
had. 
 
Een nieuwe vriend 
Steve ontdekte dat de man Kibogo heette. Steve ging altijd bij Kibogo 
op bezoek toen hij weer langs de rivier liep. Soms was Kibogo 
vriendelijk, maar als hij gedronken had maakte hij Steve bang. 
Op een dag, tijdens de aanbidding met zijn familie, zei Steve: ''We 
moeten de armen helpen, toch? Kibogo heeft niks anders dan doeken 
om te dragen. Kunnen we hem geen kleren geven?'' 

Vader en moeder keken elkaar aan. Ze hadden niet veel geld, maar ze hadden wel een huis en kleren om aan 
te doen. ''Ja,'' zei vader. ''We kunnen wel wat vinden voor Kibogo.'' 
 
Kleren voor Kibogo 
Moeder en Steve vonden een shirt, een broek, schoenen en sokken op de markt. Die avond liepen vader en 
Steve langs de rivier en vonden Kibogo voor zijn hut. ''We komen iets brengen,'' zei Steve, terwijl hij de tas aan 
Kibogo gaf. ''Ik hoop dat het past.'' 
Kibogo deed de tas open en haalde het shirt en de broek eruit. 
''Bedankt,'' zei Kibogo zacht. ''Waarom doen jullie dit?'' 
''Je kleren waren stuk,'' zei Steve. ''Ik wilde je iets nieuws geven.'' Steve wachtte terwijl Kibogo zijn nieuwe 
shirt aandeed. Het paste perfect. ''Weet je, Kibogo,'' zei Steve. ''Als je stopt met drinken en roken kan je geld 
verdienen om zelf kleren en eten te kopen.'' 
''Ik weet het,'' zei Kibogo. ''Ik heb het geprobeerd, maar het is zo moeilijk om te stoppen.'' 
Steve en vader zeiden gedag en gingen weer naar huis. ''Hoe kunnen we hem helpen te stoppen met drinken?'' 
vroeg Steve. 
''Ik weet het niet,'' zei vader. ''We kunnen hem aanmoedigen en voor hem bidden, maar God moet de rest 
doen.'' 
 
''Kan je me helpen?'' 
Soms brengt Steve een bord eten dat moeder gemaakt heeft naar Kibogo. Vaak zat Kibogo voor zijn hut naar 
zijn draagbare radio te luisteren. Een keer, toen Steve en vader kwamen, was Kibogo overstuur. Hij had op het 
nieuws gehoord dat verschillende mensen die het plaatselijke bier hadden gedronken gestorven waren. ''Dat is 
het enige dat ik drink!'' zei Kibogo. ''Ik wil niet dood. Wat moet ik doen? Kunnen jullie me helpen te stoppen 
met dat spul drinken?'' 
Steve en vader gingen bijna dagelijks bij Kibogo langs om hem te steunen en met hem te bidden. ''Laat God je 
helpen om te stoppen,'' zei vader. ''Alleen God kan je helpen met deze verslavingen.'' 
 
Een nieuwe familie 
Steve nodigde Kibogo uit om naar de kerk te komen en op een dag stemde hij toe. Hij werd vriendelijk 
ontvangen toen hij bij de kerk kwam. Toen het tijd was voor getuigenissen stond Kibogo op en zei: ''Ik drink al 
vele jaren alcohol, maar ik wil dat God mij vergeeft en de behoefte om het te drinken wegneemt.'' 
De kerkleden omhelsden Kibogo en heette hem welkom in de gemeente. Steve en zijn familie zaten bij Kibogo, 
om hem te laten weten dat ze blij waren dat hij er was. 
Kibogo ging elke week naar de kerk. Steve was blij om te zien hoe God Kibogo's leven veranderde. Een sabbat, 
tijdens de kerkdienst, stond Kibogo op en zei: ''Ik ben gestopt met drinken. ik wil Jezus volgen en me laten 
dopen.'' De kerkleden riepen: ''Prijs de Heer! Hallelujah, amen!'' Steve was zo blij dat hij niks kon zeggen, dus 
glimlachte hij. 
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Op de dag dat Kibogo werd gedoopt, waren Steve en zijn familie heel blij. De predikant bedankte hen dat ze 
Kibogo's vriend waren en hem hadden geholpen om Jezus te vinden. 
 
Kibogo, Gods vriend 
Kibogo woont nog steeds in zijn kleine hut, maar nu werkt hij als beveiliger en spaart hij voor een nieuw huis. 
''Kibogo is mijn vriend,'' zegt Steve. ''Hij is mijn broeder. We horen allebei bij Jezus.'' 
Inmiddels is Kibogo een heel druk kerklid. Hij vertelt anderen over Jezus, zoals Steve hem over Jezus heeft 
verteld. Wie kunnen jullie over Jezus vertellen? 
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12 Broertje leid Kenneth 
  17 september 2016 
 

Kenneth verveelde zich. Zijn beste vrienden waren naar een kostschool 
en hij had niemand om mee te spelen. Al zijn broers en zussen waren 
ouder dan hij en wilden niet met hem spelen. 
Hij kreeg een idee. Hij vroeg zijn ouders of hij op de adventistische 
kostschool mocht studeren, waar zijn vrienden ook waren. Twee van 
zijn zussen moedigden hun ouders aan om Kenneth naar de school te 
laten gaan. Uiteindelijk stemden ze toe en Kenneth ging naar zijn 
vrienden op de kostschool. 
 
Ontdekkingen op school 
''Eerst vond ik de school gewoon leuk omdat mijn vrienden daar 
waren,'' zegt Kenneth. ''Nu vind ik de leraren ook aardig en de lessen 
leuk. En ik geniet van de aanbidding die we elke dag hebben. Vooral de 

sabbatschool vind ik leuk, want onze kerk thuis heeft geen klas waar kinderen over God kunnen leren.'' 
Toen Kenneth de Bijbellessen maakte, ontdekte hij verschillen tussen wat de kerk zijn familie leerde en wat de 
kerk op de adventschool leerde. ''In de kerk thuis vertellen de leraren over God, maar laten ze niet zien waar 
dat in de Bijbel staat. Op school vertellen de leraren een verhaal en lezen dat voor uit de Bijbel, zodat we 
weten dat het waar is. Ik heb ontdekt dat wat de kerk thuis leert niet allemaal waar is.'' 
 
Delen met de familie 
Toen Kenneth thuis was tijdens de vakantie, vertelde hij zijn ouders over wat hij leerde op school. Zijn ouders 
waren niet boos dat hij meer over de Bijbel leerde. Maar toen vader vroeg of Kenneth adventist wilde worden 
zei hij niks, omdat hij niet wilde dat vader boos zou worden. 
Uiteindelijk vertelde Kenneth aan moeder dat hij adventist wilde worden en zei vroeg hem om goed na te 
denken voordat hij een beslissing maakte. De volgende dag vertelde hij moeder dat hij zeker wist dat hij 
adventist wilde worden. Moeder was blij, dus Kenneth bestudeerde de Bijbel en bereidde zich voor om 
gedoopt te worden. 
Kenneth nodigde moeder uit om met hem naar de kerk te gaan. Vader werkt op zaterdag en heeft geen 
behoefte om zijn geloof te veranderen. 
 
Adventistisch onderwijs beloont 
Kenneths broer gaat naar een adventistische middelbare school en wilt ook gedoopt worden. ''Wij zijn de 
enige twee in de familie die naar een adventistische school zijn gegaan en de enige twee die adventist zijn 
geworden,'' zegt Kenneth. ''Dat laat zien dat adventistisch onderwijs belangrijk is.'' 
''We hebben een goed geloof,'' zegt Kenneth, doelend op de adventkerk. ''God wilt dat anderen het ook 
weten. Het is aan ons om het hen te vertellen. Bid alsjeblieft dat mijn broer en ik de wijsheid krijgen hoe we 
ons geloof kunnen delen met onze familie en vrienden.'' 
Kenneth is een zendeling. Laten we nu meteen bidden voor Kenneth en zijn broer. 
 


