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1. Rachele's gebed Rachele 
  1 oktober 2016 
 

Rachele is 8 jaar oud en woont 
in Ragusa, Italië. Ragusa ligt op 
Sicilië, het grootste eiland van 
Italië. 

Rachele gaat elke week graag naar de 
sabbatschool. Hier leert ze veel over God 
door middel van bijbelverhalen, liedjes, 
werkjes en andere activiteiten. Ze zit ook 
bij de avonturiers club en geniet van 
kamperen in tenten en met vrienden zijn. 
Op school leert Rachele graag en heeft ze 
veel vrienden. In het klaslokaal zitten de 
leerlingen per tweetal aan lange bureaus. 
De leraar bepaalt waar iedereen moet 
zitten. Elke paar weken wordt de indeling 
veranderd. 
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Nieuwe klassenindeling 
Bij een nieuwe klassenindeling hoorde 
Rachele dat ze naast Alessandro moest 
zitten, de gemeenste jongen van de klas. 
Soms duwde Alessandro andere kinderen 
en gooide hij spullen van bureaus. Soms 
noemen andere kinderen hem dom, 
omdat hij moeite heeft moeten leren. 
Toen Rachele die dag thuiskwam vertelde 
ze haar moeder over haar plaats naast 
Alessandro. 
''Ik vind het eng om naast hem te zitten,'' 
bekende Rachele. ''Hij is gemeen.'' 
Goed luisterend antwoordde moeder: 
''Het is belangrijk dat je met alle kinderen 
om kunt gaan. Laten we bidden en aan 
Jezus vragen of Hij je wilt helpen.'' 
 
Een nieuw gebed 
Voor Rachele de volgende dag naar school 
ging bad ze opnieuw. Ze vroeg Jezus om 
haar te helpen goed met Alessandro om te 
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gaan. Toen ze in het lokaal kwam was 
Rachele niet bang meer. Ze glimlachte 
naar Alessandro toen ze ging zitten. 
Elke dag voor de school begon bad 
Rachele of Alessandro aardig kon doen en 
of ze vrienden konden worden. 
 
Effectief gebed 
Terwijl de dagen voorbij gingen werden 
Rachele en Alessandro inderdaad 
vrienden. Het was voor het eerst 
Alessandro bevriend was met een 
klasgenoot. Elke dag voor school begon 
bad Rachele voor haar nieuwe vriend. 
Beetje bij beetje veranderde Alessandro. 
Hij was aardiger tegen de andere kinderen 
en hij gehoorzaamde de leraar. Eens in de 
zoveel tijd viel hij terug in oude 
gewoontes, maar Rachele praatte dan met 
hem en dan probeerde hij zich beter te 
gedragen. 
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''Ik wil voor Alessandro blijven bidden,'' 
zegt Rachele. ''Ik bid dat hij de andere 
kinderen respecteert en aardig voor hen 
is.'' 
De leraar is blij dat Rachele Alessandro 
helpt. Alessandro's moeder belde met 
Rachele's moeder om haar waardering uit 
te spreken voor Rachele's hulp. 
''Dank u wel dat Rachele aardig is tegen 
Alessandro en dat ze hem zo goed helpt. 
We hebben rust gevonden.'' 
Rachele's moeder is blij dat Rachele zoveel 
goede dingen leert in de sabbatschool en 
bij de avonturiers club en dat ze weet hoe 
belangrijk bidden is. Rachele's moeder 
gelooft dat God de gebeden van Rachele 
beantwoord en zegt dat al het goede dat 
ze meemaken niet alleen door Rachele 
komt, maar door haar connectie met God. 
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Antwoord op gebed 
Jongens en meisjes, jullie kunnen net als 
Rachele een connectie met God hebben. 
Jullie kunnen tot Hem bidden, dag en 
nacht. Hij zal jullie horen. 
Een deel van de zendingsgaven van dit 
kwartaal wordt gebruikt om een nieuwe 
kerk te bouwen in Ragusa. Op dit moment 
hebben ze hun dienst op de begane grond 
van een flatgebouw en er is niet genoeg 
ruimte voor iedereen die wil komen. 
Bedankt voor jullie gaven! 
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2. Marika's missie Marika 
  8 oktober 2016 
 

Marika is negen jaar oud en 
zit in groep 6 van de 
basisschool. Ze houdt van 
Jezus en zet zich nu al voor 
Hem in als zendeling. 

Marika is een goede leerling en ze gaat 
braaf elke dag naar school, behalve op 
zaterdag. Elke sabbat komen Marika en 
haar ouders samen met andere 
adventisten in Ragusa, Italië. Misschien 
herinneren jullie je van vorige week nog 
dat Ragusa op het eiland Sicilië ligt. 
 
''Waarom kom je niet?'' 
Marika's klasgenoten beginnen vragen te 
stellen. ''Waarom kom je niet naar school 
op zaterdag?'' 
''Omdat ik zevendedagsadventist ben,'' 
antwoordt Marika dan. ''Ik ga elke 
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zaterdag naar de kerk, omdat ik God wil 
aanbidden. God wilt dat we Hem 
aanbidden op zaterdag en uit het verhaal 
van Genesis weten we dat God op de 
zevende rustte en de dag heilig heeft 
gemaakt.'' 
De klasgenoten werden nog 
nieuwsgieriger. ''Wat doe je dan in de kerk 
op zaterdag?'' vroegen ze zich af. 
''We bidden, zingen en bestuderen de 
Bijbel,'' zegt Marika. ''Jullie moeten weten 
dat sabbat de echte rustdag is. God rustte 
op deze dag en heeft het heilig gemaakt 
voor iedereen.'' 
Marika vertelt ook over de avonturiers 
club. ''We doen veel activiteiten om 
andere mensen te helpen,'' legt ze uit. Een 
van de manieren om anderen te helpen is 
door mee te doen aan een 
gezondheidsprogramma waardoor 
kinderen leren om gezond te leven. 
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Meer leren 
De kinderen waren erg nieuwsgierig. 
''Wauw! We wisten niet dat je al die 
dingen kon doen in de kerk en dat je zulke 
activiteiten had.'' Ze wilden meer weten 
over Marika's kerk. 
Op een dag had Marika een idee dat ze 
aan haar moeder vertelde. Wat als de 
avonturiers club naar Marika's school zou 
komen om een workshop te geven over 
gezondheid. Marika's moeder vond het 
een geweldig idee en moedigde Marika 
aan om met haar leraar te praten. 
Marika's leraar vond het ook een goed 
idee en overtuigde het schoolhoofd. 
''Ze waren onder de indruk over hoeveel 
respect adventisten hebben voor de 
natuur, de Bijbel, onze buren en 
gezondheid,'' zegt Marika's moeder. 
Marika's klasgenoten vonden de workshop 
zo leuk dat negen van hen besloten om 
mee te doen met de avonturiers club, 
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zodat zij meer konden leren en hun lessen 
konden doorgeven aan anderen. 
 
Zendeling voor de familie 
Marika deelt haar geloof niet alleen op 
school, ook binnen haar eigen familie is ze 
een zendeling. Elke zomer ontmoet Marika 
haar acht jaar oude nicht Serenity, die 
1100km verderop woont in Florence, 
Italië. 
Vorig jaar, toen Serenity naar Ragusa 
kwam, gingen ze samen naar de 
sabbatschool en de kerk. Serenity had 
zoiets nog nooit meegemaakt en wilde 
meer leren. 
''Ik heb haar over Jezus verteld en wat Hij 
voor ons doet,'' zegt Marika. ''Beetje bij 
beetje heb ik Serenity geleerd om te 
bidden en leert ze over Jezus. Inmiddels is 
het een gewoonte voor haar om te bidden 
en de Bijbel te lezen, want ze weet dat het 
belangrijk is.'' 
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Als ze niet samen zijn belt Serenity op 
zaterdagavond naar Marika om te vragen 
hoe de sabbatschool was. ''Als ik uitleg 
wat we gedaan hebben vraagt ze of ik 
meer wil vertellen over de activiteiten en 
wat we geleerd hebben,'' zegt Marika. ''Ze 
heeft heel veel interesse om meer te 
leren.'' 
Marika is heel blij dat ze haar liefde voor 
Jezus met anderen kan delen en hoopt dat 
ze nog meer voor God kan doen. 
De zendingsgaven van dit kwartaal worden 
gebruikt om een nieuwe kerk in Ragusa te 
bouwen. Dan hebben Marika en de vele 
andere adventisten meer ruimte om God 
te aanbidden. 
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3. Giuseppe leert God 
kennen Giuseppe, Oostenrijk 
  15 oktober 2016 
 

Giuseppe komt naar de 
avonturiers club in de 
adventkerk sinds hij acht jaar 
oud is. Toen hij tien was 
begon hij als padvinder. Nu 

is hij dertien en hoopt hij voor de rest van 
zijn leven padvinder te mogen zijn. 
Zoals veel mensen in Italië is Giuseppe's 
familie rooms katholiek. Maar ze zijn blij 
dat Giuseppe een padvinder is bij de 
adventkerk. ''Mijn familie steunt me in 
mijn beslissing, omdat ze weten dat ik op 
een goede manier ouder wordt,'' zegt 
Giuseppe. 
Giuseppe vertelt waarom hij de 
adventkerk in Ragusa, Italië zo leuk vindt. 
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Kerk en padvinders 
''Ik voel me thuis, het is een beetje mijn 
tweede thuis. Het voelt als familie en ik 
voel me een persoon. Daarnaast leer ik 
veel van de padvinders. Ze helpen niet 
alleen met kennis, maar ook met normen 
en waarden, professionele ontwikkeling 
en in contact komen met God. 
''Ik vind adventisten leuk, omdat ze 
rekening houden met de natuur en ze 
leren je goed om te gaan met je eigen 
lichaam. En adventisten bestuderen de 
hele Bijbel, het oude en nieuwe 
testament. Ik kom hier voor de waarheid 
en de waarheid vind je in de hele Bijbel.'' 
Giuseppe is niet bang om met anderen te 
delen wat hij leert uit de Bijbel. Op school 
vertelde de leraar eens over de 
evolutietheorie. ''Nee, nee,'' zei Giuseppe. 
''Alles is gemaakt.'' Daarna legde hij met 
de Bijbel uit hoe het werkelijk begon. 
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''Wat kan ik voor God doen?'' 
Als Giuseppe bidt vraagt hij vaak aan God 
hoe hij Hem kan helpen. Giuseppe wilt 
mensen helpen en hen over God vertellen, 
op school, thuis, op straat of ergens 
anders. 
Giuseppe wilt later landbouwingenieur 
worden. Hij houdt van planten, dieren en 
de buitenlucht. Giuseppe gelooft dat Jezus 
snel terug zal komen en hij wilt anderen 
over Hem vertellen. Toen Giuseppe voor 
het eerst naar de adventkerk kwam was 
hij onder de indruk van Jezus' verhaal. Dat 
Hij voor ons gestorven is en weer is 
opgestaan. ''Dat is een echt wonder!'' zegt 
Giuseppe. 
Een deel van de zendingsgaven van dit 
kwartaal wordt gebruikt om een nieuwe 
kerk te bouwen in Ragusa, waar Giuseppe 
en vele andere mensen samenkomen. 
Denk er alsjeblieft aan om je gaven mee te 
nemen. Dank jullie wel!  
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4. Blij en verdrietig Alice 
  22 oktober 2016 
 

Mijn naam is Alice Coditoiu. 
Ik ben 14 jaar oud en zit in 
de 2e klas van de Advent 
Academie in Craiova, een 
stad in Roemenië. Ik woon 
12km van Craiova in een 

dorp waar we goed van Gods creatie in de 
natuur kunnen genieten. 
Ik ben geboren binnen een adventistische 
familie en zij hebben me God leren 
kennen. Als enigst kind kreeg ik alle liefde 
van mijn ouders, maar ze hebben ervoor 
gezorgd dat ik niet egoïstisch ben 
geworden. Het heeft me zelfs geholpen 
om anderen te helpen die niet zo gelukkig 
zijn als ik. 
Ik vind dieren leuk en ik houd van mijn 
twee puppies! Ik houd vooral van paarden 
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en vorige zomer mocht ik naar een 
paardrijd kamp. Dat vond ik heel leuk. 
 
God nodig hebben 
Wat ik ook graag doe is pianospelen, 
vooral als ik God kan eren met mijn spel. 
Een tijdje terug kwam ik erachter dat de 
mensen om mij heen God echt nodig 
hebben en ik wilde een groot deel van 
mijn tijd besteden om hun te helpen. 
Soms kan ik een beetje werken door 
religieuze boeken te verkopen of boeken 
van een evangelische auteur. Dit maakt 
me blij en verdrietig op hetzelfde moment. 
Ik ben blij omdat ik iets kan betekenen, 
maar verdrietig als ik zie dat niet iedereen 
interesse heeft om God te leren kennen. 
Deze ervaringen hebben me aan het 
denken gezet over mijn eigen relatie met 
God. Ik ben mee gaan doen met een doop 
les in de zomer van 2015. Ik was 
geïnteresseerd in de gebruiken van de 
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kerk. Ik vond het fijn de Bijbel te 
bestuderen en Jezus als mijn vriend te 
hebben, maar het voelde niet als het juiste 
moment om me te laten dopen. Ondanks 
dat ik dacht dat ik er niet klaar voor was 
heeft God me laten zien dat als ik mijn 
hart aan Hem geef, dat Hij er dan voor 
zorgt dat ik verander naar Zijn wil. 
Dus op 21 november 2015 ben ik het 
water in gestapt en ben ik gedoopt. Na 
mijn doop ben ik steeds blijven leren om 
meer en meer op Hem te vertrouwen. 
 
Een beetje advies 
Als ik een advies mocht geven aan 
kinderen en andere mensen die nog niet 
gedoopt zijn, zou ik zeggen: 
''Laat Satan je niet denken dat je niet klaar 
bent voor de doop. Zijn plan is om je te 
laten denken dat je te slecht bent om 
geaccepteerd te worden door God. Denk 
eraan dat Jezus naar deze wereld is 
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gekomen voor jou. Om jou te redden en je 
het eeuwige leven te bieden. Betaal Hem 
Zijn offer terug door jouw liefde aan Hem 
aan te bieden!'' 
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5. Twee Roemeense meiden Hadassah en 
Paula 
  29 oktober 2016 

Mijn naam is Hadassah en 
ik ben geboren in Craiova, 
Roemenië. Ik ben 
opgegroeid in verschillende 
steden in Roemenië, omdat 

mijn vader predikant is en we meerdere 
keren moesten verhuizen. Nu wonen we in 
Campulung Mucel, een stad in een 
prachtig berggebied. Ik ben twaalf jaar 
oud en zit in groep 8. Ik heb ook een 
broertje, hij is negen. 
Sabbat 8 januari 2016 is tot nog toe de 
belangrijkste dag voor mij. Dat is de dag 
dat ik gedoopt werd binnen de 
adventkerk. In mijn land is twaalf jaar heel 
jong om te worden gedoopt en veel 
mensen vragen waarom ik zo vroeg die 
beslissing heb genomen. Mijn antwoord is 
dat ik de Bijbel heb bestudeerd in mijn 
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vrije tijd en door naar de kerk en jeugd 
gebedsavonden te gaan, ben ik erachter 
gekomen dat ik de kerk en mijn religie 
serieuzer moest nemen. Ik realiseerde me 
dat, zolang ik begrijp, respecteer en de 
Bijbelse wetten naleef, ik op welke leeftijd 
dan ook een kerklid kon worden. 
Zoals staat in Spreuken 27:1: ''Juich niet 
over de dag van morgen, want je weet niet 
wat hij brengen zal.'' Ik besloot dat ik niet 
wilde haasten met gedoopt worden, maar 
ik wilde ook niet wachten tot ik wat ouder 
was. Wat ik heb geleerd van Jozef, mijn 
favoriete bijbelfiguur, is dat de kindertijd 
de beste tijd is om belangrijke religieuze 
beslissingen te maken. Ik heb besloten om 
de grootste nu te doen. 
 
Paula's weg 
Mijn naam is Paula, ik ben vijftien jaar oud 
en ik ben geboren in een adventistische 
familie die van God en anderen houdt. Als 
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baby ben ik opgedragen in de kerk, maar 
iets meer dan een jaar geleden besloot ik 
me te laten dopen. Ik wil dat mijn relatie 
met Jezus me door mijn hele leven leidt. 
 
Het allerbelangrijkste 
Ik wil jullie vertellen, dat het 
allerbelangrijkste dat me dicht bij de kerk 
heeft gehouden en mijn liefde voor God 
heeft helpen groeien, is dat ik actief ben 
geweest binnen kerkelijke activiteiten. 
Toen ik op de peuterschool zat, ging ik 
naar een adventistische school, genaamd 
''Dr. Lind'', in Campenita. Later, toen ik 
wat ouder was, ging ik naar kampen waar 
ik leerde bidden en de Bijbel bestuderen. 
Ook deed ik mee aan programma, 
''Religieuze Spelen''. De jeugdgroep in mijn 
kerk heeft ook een belangrijke rol 
gespeeld in het oplossen van de puzzel 
van mijn geloof en mijn leven. 
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Toen ik vijf was werd mijn moeder 
opgeleid tot begeleidster bij de 
avonturiers club. Een jaar later had ik mijn 
eerste kamp, het eerste stukje van de 
puzzel. Na de avonturiers club ben ik 
padvinder geworden. Mijn vader was één 
van mijn leiders. Een geweldige 
padvinderclub werd gevormd binnen mijn 
kerk. We hadden allemaal ongeveer 
dezelfde leeftijd en we waren allemaal 
vrienden. Tijdens onze vier jaar als 
padvinders hebben we veel uitjes, 
kampen, programma's en andere 
activiteiten georganiseerd. Dit waren de 
beste jaren. 
 
Padvinders en avonturiers club 
Omdat mijn moeder nog steeds 
begeleidster was van de avonturiers club, 
ging ik ook altijd mee naar haar kampen 
en middagen. Daar heb ik de passie 
ontwikkeld om met kinderen te werken 
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voor God. Naast school werd dit een 
belangrijk deel van mijn leven. 
Vorig jaar ben ik gestopt met padvinders 
en nu ben ik bezig om leidster te worden 
bij ons op school. Behalve leren maken we 
hier de beste herinneringen en de mooiste 
vriendschappen. 
 
Mijn leven met God 
Ik wil mijn leven aan God geven, omdat ik 
graag wil dat Hij me inzet om Zijn werk op 
aarde te voltooien. Jezus is voor mij 
gestorven aan het kruis en Hij keert snel 
terug. 
Jongens en meisjes, jullie kunnen ook 
leiders worden. Dit is het moment om aan 
alles mee te doen binnen je kerk waar je 
aan mee kan doen. Ga elke week naar de 
sabbatschool, doe mee met de avonturiers 
club of ga bij de padvinders (bij ons: 
scouting). Zing mee in het kerkkoor als die 
er is. Vraag je predikant hoe je anderen 
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over Jezus kunt vertellen. Je bent nooit te 
jong om voor Jezus te werken!  
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6. Luisteren naar God Raluca 
  5 november 2016 
 

Soms als God iets wilt 
vertellen aan een 
volwassene, moet hij een 
kind inzetten om hun 
aandacht te krijgen. 

Vandaag leren we over zo'n kind uit 
Roemenië. 
De adventkerken in Roemenië hielden 
evangelische bijeenkomsten. Kerkleden 
hingen posters op en vroegen familie en 
buren om te komen. 
 
''We moeten gaan!'' 
Terwijl ze naar school liep zag de 7-jarige 
Raluca één van de posters. Er stond iets op 
over bijeenkomsten over de Bijbel, maar 
ze lette niet goed op. Toen ze een reclame 
zag over de bijeenkomsten op tv dacht ze 
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terug aan de poster en vertelde ze het 
haar moeder. ''We moeten gaan!'' 
Moeder luisterde naar Raluca's smeken en 
stemde toe om haar erheen te brengen. 
De volgende dag had Raluca moeite om 
zich te concentreren op haar schoolwerk. 
Haar gedachten gingen steeds over naar 
de bijeenkomst van die avond. Toen ze 
thuis kwam hoorde ze van haar moeder 
dat ze toch niet kon gaan. ''Ik heb zoveel 
werk liggen in het huishouden. Dat krijg ik 
niet af als we naar de bijeenkomst gaan. 
Sorry, Raluca.'' 
 
Moeder helpen 
Raluca was zo teleurgesteld dat ze bijna 
moest huilen. Maar wat kon ze doen? 
Toen kreeg ze een idee. Als ze moeder zou 
helpen met het huishouden konden ze 
misschien toch nog gaan. 
Raluca hielp normaal gesproken niet met 
het thuishouden, maar nu begon ze 



27 
 

meteen af te wassen, schoonmaken en 
andere klusjes die klaar moesten. Die 
avond, om half acht, waren alle klusjes 
gedaan. 
''Mama, we hebben nog een halfuur voor 
de bijeenkomst begint. Gaan we, 
alsjeblieft?'' 
Moeder vond het goed en de twee 
kleedden zich snel om. Raluca en haar 
moeder vonden het fijn wat ze hoorden en 
gingen naar elke bijeenkomst die 
georganiseerd werd. 
Toen de predikant vroeg of iedereen een 
vriend mee wilde nemen vroeg Raluca 
haar vader. Hij kwam en vond de 
bijeenkomsten ook interessant. 
De bijeenkomsten duurden maar twee 
weken, maar in die tijd vond Raluca's 
familie iets dat nieuwe hoop gaf. Ze 
vonden een vriend in Jezus, omdat Raluca 
had geluisterd toen God haar riep. 
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7. Iets om op te hopen Coca 
  12 november 2016 
 

In het verhaal van vorige 
week hoorden we over 
Raluca uit Roemenië die 
door God ingezet werd 
om de aandacht van haar 
familie te krijgen. Het 

verhaal van vandaag komt ook uit 
Roemenië en vertelt ons over een ander 
kind dat door God werd ingezet om een 
volwassene aan te moedigen. 
7-jarige Coca wist niet waarom haar 
moeder zo verdrietig was nadat haar 
vader was verhuisd en moeder met drie 
kinderen achterliet. 
Een buurvrouw nodigde de familie uit voor 
bijeenkomsten, genaamd ''Hoop voor de 
volgende generatie''. Het woord hoop viel 
moeder op. Ze was niet gelovig, maar ze 
had iets nodig om op te hopen. Daarom 
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besloot ze met haar kinderen naar de 
bijeenkomsten te gaan. 
Coca begreep niet alles wat de predikant 
vertelde, maar ze kon zien dat haar 
moeder er gelukkiger van werd. 
 
Opnieuw huilen 
De middag daarna vond Coca haar moeder 
weer huilend. Ze had een brief vast en 
vertelde dat Coca's vader veel geld wilde, 
anders zou hij het huisje afpakken. 
Moeder had geen geld om aan hem te 
geven en ze had geen andere plek om te 
wonen. Ze vertelde Coca dat het snel 
winter zou worden en ze wilde niet op 
straat komen te staan in de kou. 
Coca wilde haar moeder helpen en 
herinnerde zich dat de predikant had 
gezegd dat God onze gebeden hoort. 
''Laten we bidden dat papa ons niet uit 
huis zal zetten,'' smeekte ze. Ze baden 
samen en moeder probeerde te 
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glimlachen. Toen het tijd was naar de 
bijeenkomst te gaan was moeder nog 
steeds overstuur en ze wilde niet meer. 
''Je moet gaan, mama,'' smeekte de 
kinderen. ''Alstublieft, laten we haast 
maken!'' Moeder en de kinderen gingen 
snel naar de bijeenkomst. 
 
Speciaal gebedsverzoek 
Die avond vroeg de predikant of iedereen 
die een speciaal gebedsverzoek had naar 
voren wilde komen terwijl ze baden. 
Moeder bewoog niet. Coca trok aan 
moeders mouw. ''Kom, mama. Laten we 
naar voren gaan.'' 
''Stil,'' zei moeder. ''Stop met trekken. 
Waarom wil je dat ik naar voren ga?'' ''Ik 
wil God vragen of Hij vader wilt 
tegenhouden met ons uit huis te gooien,'' 
antwoordde Coca lief. 
Iemand die in de buurt stond hoorde Coca 
smeken en moedigde moeder vriendelijk 
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aan om naar voren te gaan om te bidden. 
Moeder wist niet zeker of bidden zou 
helpen, maar ze wilde haar dochter niet 
teleurstellen. De twee liepen naar voren 
voor een speciaal gebed. 
De volgende ochtend kreeg moeder weer 
een belangrijke brief van de rechtbank. 
Daar stond in dat, als moeder instemde 
dat vader niet elke maand geld betaalde, 
ze in het huisje konden blijven. 
Die avond, toen moeder en de kinderen bij 
de bijeenkomst waren, wist moeder zeker 
dat God haar gebed had verhoord. 
Moeder was naar de bijeenkomsten 
gegaan voor hoop, maar ze vond iets veel 
beters voor haarzelf en de kinderen. Ze 
vond Jezus! 
Dit kwartaal helpen onze zendingsgaven 
om speciale adventistische programma's 
en jeugdkampen in Roemenië op te 
starten. Laten we het hele kwartaal ons 
geld opsparen, zodat we hen kunnen 
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helpen om Jezus te kennen en van Hem te 
houden, en zodat zij met anderen kunnen 
delen wat ze geleerd hebben. 
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8. Gebed voor een piano Matthieu 
  19 november 2016 
 

Matthieu is twaalf jaar 
oud en woont in Parijs. Hij 
houdt van lezen, tekenen 
en atletiek. Maar hij 
houdt vooral van 
pianospelen. Matthieu 
vertelt ons hoe God een 

speciaal gebed van hem heeft verhoord. 
 
Matthieu's muziek 
Ik houd van muziek en al van kleins af aan 
wilde ik een instrument bespelen. Mijn 
familie heeft een klein orgel, dus toen ik 
acht was ben ik op pianoles gegaan. Alleen 
zonder piano om op te oefenen liep ik al 
snel achter op de rest van de klas. Ik vroeg 
mijn moeder of we een piano konden 
kopen. Ze vertelde dat piano's heel duur 
zijn en dat we geen hadden om er een te 
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kopen. Maar ze stelde voor om voor een 
piano te bidden. 
 
Het bezoek 
Op een dag gingen mijn moeder en ik op 
bezoek bij een vriendin van haar. De 
vrouw was aardig en ik mocht een video 
kijken, terwijl zij praatten. Het was een 
video van zingende kinderen en ik hoorde 
de piano op de achtergrond. Toen drong 
het tot me door dat mama's vriendin een 
piano had. Ik draaide me om en keek 
ernaar. Het was heel mooi. ''Wauw, u 
heeft een mooie piano,'' zei ik. ''Ja,'' zei de 
vrouw. ''Speel jij piano?'' ''Ik zit op 
pianoles,'' zei ik. ''Maar we hebben geen 
piano, helaas. Ik zou er graag een willen, 
want nu oefen ik op een klein orgel en het 
is moeilijk om bij te blijven met de rest van 
de klas.'' 
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''Wil je hem hebben?'' 
Mama's vriendin keerde zich naar mijn 
moeder en vroeg: ''Wil je deze piano 
hebben? Ik speel er niet meer op en het is 
zonde om het hier te laten verstoffen.'' 
Ik keek naar mijn moeder en haar 
vriendin, te gespannen om adem te halen. 
Dit was een antwoord op onze gebeden! 
Eindelijk konden we een echte piano 
hebben waar ik op kon oefenen! 
''We bidden al een paar weken om een 
piano,'' zei mijn moeder. ''Het lijkt erop 
dat God ons gebed verhoort via jou.'' Mijn 
moeder omhelsde haar vriendin en 
fluisterde dank je wel. 
Mama's vriendin was blij dat haar piano 
een goede en gewenste plek kreeg. ''Je 
moet weten dat ik de piano een jaar 
geleden aan iemand anders heb 
aangeboden,'' zei mama's vriendin. ''Hij 
wilde hem hebben, maar toen hij uitzocht 
hoe hij de piano op de vierde verdieping 
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van zijn flat kon krijgen bedacht hij zich 
dat het te zwaar was. Dat is de enige 
reden dat de piano nog steeds hier staat 
te wachten op een nieuwe eigenaar.'' Ze 
keerde zich om en glimlachte naar mij. 
''Nu is er een eigenaar.'' 
Mijn moeder maakte voorbereidingen om 
de piano naar ons huis te verhuizen. toen 
de piano er was kon ik niet wachten om te 
gaan zitten en te spelen. Ik begon met de 
liedjes te oefenen die we in de eerdere 
lessen hadden geleerd, daarna oefende ik 
hard op mijn huidige lessen. Aan het eind 
van het schooljaar was ik op het zelfde 
niveau als mijn klasgenoten, die verder 
waren dan ik omdat ik niet goed kon 
oefenen. Mijn leraar vertelde me dat ik 
een gave heb voor muziek. 
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Mogelijkheid voor de kerk 
Mijn kerk heeft me gevraagd of ik de piano 
wil spelen om de liedjes te begeleiden. Ik 
ben blij dat ik dit kan doen voor God en 
mijn kerk. Ik heb ontdekt dat ik een liedje 
kan spelen door de noten te lezen of door 
het te luisteren en te leren via mijn oren. 
Laatst vroeg het jeugdkoor in mijn kerk om 
met hen mee te doen als ze een concert 
gaven. Het is leuk om te zien dat ik God 
kan helpen door iets te doen waar ik van 
houd, zoals pianospelen. 
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9. Jezus, onze beste leraar Aurely en Elodie 
  26 november 2016 
Aurely en Elodie wonen met 
hun familie in Zuid-Frankrijk. 
Hun ouders hebben hen 
geleerd om in elke situatie op 
God te vertrouwen. Niet lang 
geleden hebben beide meiden 
geleerd dat Jezus de beste leraar is. 
 
De laatste toets 
Wiskunde is moeilijk voor Aurely. Soms 
lijkt het net of het niet uitmaakt hoe hard 
ze leert, ze begrijpt de sommen niet. 
Op een dag kwam Aurely thuis van school 
en legde haar boeken neer met een zucht. 
De volgende dag had ze een belangrijke 
wiskundetoets en ze maakte zich zorgen. 
Het cijfer voor wiskunde werd bepaald 
door deze toets. Ze sloeg haar 
wiskundeboek open en keek naar de 
lesstof. Ze had moeite zich te 
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concentreren en begreep niet alle 
sommen. Geïrriteerd gooide ze haar boek 
dicht. 
''Wat is er?'' vroeg moeder, die Aurely's 
frustratie zag. ''Wiskunde, mama,'' zei 
Aurely. ''Morgen is een wiskundetoets en 
ik snap het niet.'' ''Heb je al gebeden?'' 
vroeg moeder vriendelijk. ''God geeft om 
onze problemen. Vraag Hem of Hij je 
gedachten wilt openstellen en je helpt 
begrijpen wat je leert.'' 
''Bedankt mama,'' zei Aurely. Ze ging naar 
haar kamer en bad. Daarna opende ze 
haar wiskundeboek en haar 
aantekeningen en ze begon opnieuw te 
leren. Een uur later bedacht ze zich dat ze 
het nu wel snapte. Ze ging naar bed met 
een gerust gevoel over de toets. 
De volgende dag, voor ze naar school, bad 
Aurely tot God en vroeg Hem of Hij haar 
wilde helpen herinneren wat ze geleerd 
had. Haar ouders beloofden voor haar te 
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zullen bidden als ze de toets maakte. Ze 
was blij dat wiskunde haar eerste les van 
de dag was en toen dat klaar was kon ze 
zich concentreren op haar andere werk. 
 
Hulp van God 
Na de bel ging Aurely zitten en de leraar 
deelde de toetsen uit. Toen ze zei dat 
iedereen mocht beginnen draaide Aurely 
het blaadje om en keek naar de vragen. Ze 
glimlachte, want ze begreep het en kon 
correct antwoorden. Sommige vragen 
waren heel makkelijk en andere vrij 
moeilijk, maar Aurely kon de toets 
afmaken voor de les over was. 
Nadat ze haar toets had ingeleverd 
bedankte Aurely God dat Hij haar had 
helpen studeren. Nog steeds bleef ze zich 
afvragen hoe ze de toets had gemaakt. 
Een week later kreeg ze de toets terug en 
zag dat ze een goed cijfer had. Die avond 
vertelde ze haar ouders over haar cijfer en 
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samen bedankten ze God voor het 
luisteren naar Aurely's gebed. 
Aurely heeft geleerd dat het belangrijk is 
om te leren en belangrijk is om te bidden, 
maar dat het vooral belangrijk is beide te 
doen. ''Bid wanneer je leert, bid tijdens de 
les, prijs God wanneer Hij je gebed 
beantwoord,'' zegt Aurely. ''God is 
betrouwbaar. Hij hoort je gebed en helpt 
je herinneren wat je geleerd hebt. God 
beantwoordt gebeden echt!'' 
 
Elodie's gedicht 
Elodie is acht jaar oud. Haar leraar vroeg 
of ze een gedicht uit haar hoofd wilde 
leren, maar ze wist niet goed hoe ze dat 
moest doen. Moeder moedigde haar aan 
om per zin te oefenen, maar het was nog 
steeds een te grote klus voor Elodie. 
''Waarom bidden we er niet om, Elodie?'' 
vroeg moeder. Samen vroegen ze of God 
Elodie wilde helpen het gedicht te leren. 
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Moeder en Elodie leerden samen het 
gedicht en al snel ontdekte Elodie dat het 
wel mogelijk was het gedicht uit haar 
hoofd te leren. 
Voordat ze naar bed ging had Elodie het 
gedicht geleerd. Toen oefende ze de juiste 
gezichtsuitdrukking om het gedicht de 
juiste betekenis mee te geven. Die nacht, 
terwijl ze in bed lag, oefende Elodie het 
gedicht in het donker. ''Dank u wel, Jezus, 
dat U me heeft geholpen het gedicht zo 
snel te leren.'' Bad ze in haarzelf. 
Op de dag dat Elodie het gedicht moest 
opzeggen baden moeder en Elodie nog 
een keer of Elodie het goed mocht doen. 
Op school stond Elodie voor de klas en 
bracht het gedicht met vertrouwen en 
talent. Elodie kon niet wachten om 
moeder te laten weten dat Jezus had 
geholpen om elk woord te herinneren. 
Elodie zegt: ''Ik weet dat ik op Jezus kan 

rekenen als ik hulp nodig heb. Ik ben blij 
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dat ik mijn moeder kan vragen met mij te 

bidden als ik ergens niet zeker van ben.''  
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10. Vrienden maken voor 
Jezus Kylian en Virgil 
  3 december 2016 
 
Vandaag horen we over twee 
jongens die vrienden maakten 
voor Jezus. De jongens, Kylian 
en Virgil zitten in groep 5 van 
de adventistische school in 
Collonges, Frankrijk. Een stad aan de grens 
met Geneve, Zwitserland. 
 
Een jongen, een boek en een zegen 
Op een dag kwamen twee jonge vrouwen 
op bezoek bij Kylians moeder. Ze zaten 
buiten te praten en genoten van de 
warme herfstdag. Kylian zag dat de jonge 
vrouwen rookten. Hij keek een paar 
minuten naar ze en zei toen: ''Jullie 
moeten niet roken, het kan er kanker door 
krijgen.'' De vrouwen waren verbaasd om 
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Kylians opmerking, maar ze leken niet 
boos. 
Kylian dacht aan een boek dat hij had over 
hoe we met ons lichaam om moeten gaan. 
Hij rende naar zijn kamer, vond het boek 
en gaf het aan de vrouwen. De vrouwen 
keken naar het boek, terwijl Kylian 
wegreed op zijn fiets. 
De volgende dag kwamen de vrouwen 
weer op bezoek. Kylian nodigde hen uit 
om met zijn familie naar de kerk te gaan. 
Hij wist niet wat ze zouden zeggen, maar 
ze glimlachten en stemden toe. Nu was 
het Kylians beurt om te glimlachen. De 
vriendinnen van moeder vonden de dienst 
mooi en vroegen of ze nog eens mochten 
komen. De jonge vrouwen zijn sinds die 
tijd bijna elke sabbat naar de kerk 
gekomen. Ze willen gedoopt worden en bij 
Gods familie horen. 
Kylian en moeder zijn blij dat moeders 
vriendinnen Jezus volgen. Kylian zegt: ''Ik 
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weet dat ik niet bang hoef te zijn om 
anderen te vertellen dat God van hen 
houdt. Ik kan anderen uitnodigen voor de 
kerk en dat kunnen jullie ook!'' 
 
Virgils speciale vriend 
Virgil zit in de zelfde klas als Kylian. Hij 
houdt van scheikunde en denkt dat hij 
later wetenschapper wilt worden. 
Virgil heeft Gods liefde ook met iemand 
gedeeld, zijn vriend Jean Luc. Jean Luc 
woont in een stad ongeveer een uur rijden 
van waar Virgil woont. De jongens 
ontmoetten elkaar toen ze een keer in een 
park speelden. Ze gingen samen spelen en 
werden al snel goede vrienden. Virgil 
vroeg of zijn ouders hem naar Jean Lucs 
huis wilden brengen om te spelen. Hun 
ouders raakten ook snel bevriend met 
elkaar. Toen verhuisden Virgil en zijn 
familie naar Collonges. Virgil miste zijn 
vriend en vroeg vaak of zijn ouders hem 
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naar Jean Luc wilden brengen. Op een 
vrijdag kwam Jean Luc bij Vigil logeren. Op 
sabbatmorgen kleedde de familie zich 
netjes aan en gingen ze naar de kerk. Jean 
Luc wist dat zijn vriend adventist was, 
maar hij was nog nooit mee geweest naar 
de kerk. Jean Luc genoot van de 
sabbatschool, vooral de verhalen over 
helden uit de Bijbel. 
Toen het tijd was om naar huis te gaan 
vroeg Jean Luc of hij nog eens mocht 
komen logeren, zodat hij weer mee kon 
naar de kerk. Jean Luc vertelde zijn ouders 
over Virgils kerk. Jean Lucs ouders ging 
niet naar de kerk, maar ze vonden het 
goed als Jean Luc met Virgil meeging. 
Op een dag belde Jean Luc en vroeg hij 
Virgils moeder of hij weer eens mee mocht 
naar de kerk. De jongens gingen samen 
naar de sabbatschool en de kerk en 
genoten 's middags van een wandeling. 
Jean Luc vraagt of zijn ouders hem elke 
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week naar de kerk willen brengen. Zijn 
ouders besloten om bij de adventkerk in 
hun stad te kijken. Nu gaat de hele familie 
elke sabbat naar de kerk. 
Virgil kan Jean Luc niet langer meenemen 
naar de kerk, maar hij is blij dat zijn vriend 
met zijn eigen familie gaat. 
''Ik ben blij dat ik Jean Luc heb gevraagd 
met ons naar de kerk te gaan, want nu 
leert hij over Jezus. Dat is weer een 
persoon, nee drie personen, meer die God 
leren kennen. Mijn ouders zeggen dat ik 
een zendeling was, omdat ik iemand mee 
heb gevraagd naar de kerk. Nu zoek ik 
naar iemand anders om uit te nodigen.'' 
Jongens en meisjes, wij kunnen net als 
Kylian en Virgil zendelingen zijn. We 
kunnen onze vrienden, buren en zelfs 
familieleden uitnodigen om naar de kerk 
te komen. Wie weet wat er gebeurt? 
Misschien is binnenkort onze kerk vol met 
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mensen die zeggen: ''Een kind heeft me 
uitgenodigd om te komen.''  
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11. Engelen in het 
park Karl 
  10 december 2016 

 
Het verhaal van vandaag 
gaat over een 
zendelingenfamilie die in 
een land woont dat we 
niet kunnen noemen. Ze 

wonen ergens in het Midden-Oosten, een 
gebied in het noorden van Afrika tot in het 
oosten bij het Arabische Peninsula. 
Veel mensen vluchten uit dit gebied om 
een veiligere plek te zoeken. Veel 
vluchtelingen komen naar Europese 
landen, zoals Oostenrijk waar onze 
zendingsgaven heen gaan dit kwartaal. via 
dit verhaal horen we een beetje hoe het 
gaat om als christen in het Midden-Oosten 
te wonen. 
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In het park 
''Karl, heb je zin om in het park te spelen?'' 
vroeg vader. ''Jippie!'' Riep Karl, terwijl hij 
naar zijn schoenen en jas rende. De twee 
klommen in de auto en reden naar het 
park een eindje weg van hun huis. 
''We zijn er,'' zei vader, terwijl hij de auto 
parkeerde. Hij hielp Karl zijn gordel af 
doen en ze liepen het park in. Vader kocht 
wat te drinken en ging aan een tafel zitten 
waar hij Karl kon zien spelen. 
 
De vreemde bezoekers 
Een paar minuten later kwam er een 
jongeman aanlopen. Hij ging in de buurt 
van vader zitten en de mannen begonnen 
te praten. De jongeman was in het geheim 
bezig om christen te worden en vader 
vertelde hem over God. 
Vader zag verschillende mannen het park 
binnenkomen die in de buurt gingen 
zitten. Hij vroeg zich af of de mannen naar 
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hem keken. Hij bleef met de jongeman 
praten en hoopte dat ze niet opvielen. 
Karl kwam bij vader om te drinken en ging 
daarna weer verder spelen. Hij kwam een 
tijdje later weer terug en legde zijn hoofd 
op vaders schouder om te rusten, voordat 
hij weer ging spelen. De vreemde mannen 
bleven nog steeds in de buurt. 
 
Gevolgd! 
Uiteindelijk stond vader op, riep Karl en 
liep richting de ingang van het park, hij 
bleef met de jongeman praten. Vader 
kreeg een rilling toen hij zag dat de 
vreemde mannen opstonden en hen het 
park uit volgden. ''Wat gebeurt er?'' Dacht 
vader. ''Zijn het spionnen? God, help ons 
alstublieft,'' bad hij. 
Karl en vader liepen de trap op die het 
park uit leiden en ze liepen naar de auto. 
Vader keek over zijn schouder en zag de 



53 
 

vreemde mannen wegkeren van de ingang 
van het park. 
Vader en Karl klommen de auto in en 
reden terug naar huis. Karl was stil tijdens 
de rit en vader vroeg zich af of Karl voelde 
dat hij zenuwachtig was. 
 
''Ik heb engelen gezien!'' 
Toen ze thuis kwamen groette moeder 
hen. ''Mama, ik heb engelen gezien! Ik heb 
engelen gezien!'' 
Moeder knielde naast Karl neer en vroeg: 
''Echt? Waar heb je engelen gezien?'' ''Op 
de trap bij het park,'' antwoordde Karl. 
Vader viel neer in zijn stoel. ''Dus daarom 
liepen de vreemde mannen ineens van ons 
weg,'' dacht hij. ''Ik heb de engelen niet 
gezien, maar Karl wel.'' Vader fluisterde 
een dankgebed voor veiligheid, omdat hij 
de jongeman kon ontmoeten die Jezus 
wilde volgen in een land waar christenen 
gevaar lopen. 
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Karl en zijn ouders zijn zendelingen in een 
moeilijk gebied op de wereld. Onze 
zendingsgaven en onze gebeden helpen 
veel zendelingen over de hele wereld. 
Bedankt voor jullie hulp, zodat we 
zendelingen kunnen blijven sturen naar de 
plekken waar ze het hardst nodig zijn. 
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12. ''Jezus is mijn 
vriend'' Mohammad 
  17 december 2016 
 

Vandaag gaat het 
verhaal over een 
jongen uit de 
Filippijnen. Wisten 
jullie dat er veel 
mensen uit de 
Filippijnen in Vienna, 

Oostenrijk wonen? Velen van hen gaan 
naar de sabbatschool en de kerk in de 
internationale kerk van Vienna. Een deel 
van de zendingsgaven van dit kwartaal zal 
helpen om er een nieuw kerkgebouw te 
bouwen. 
 
Een adventistische school 
Mohammad woont in Zamboanga, 
Filippijnen. Ook al is zijn familie moslim, 
Mohammad zit op een adventistische 
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school. Hij zat op een andere school tot 
iemand zijn vader vertelde over de 
adventistische school. 
Zijn ouders bezochten de school. Er moest 
veel gerepareerd worden in het oude 
gebouw en de directeur vertelde dat het 
gebouw snel vervangen zou worden. 
Mohammads ouders zagen de lekkende 
daken of de gaten in de ramen niet. Zij 
zagen gelukkige kinderen die van hun 
leraren hielden en leraren die voor de 
kinderen zorgden. Ze besloten 
Mohammad naar de school te laten. 
 
Twijfelende nieuwe leerling 
Mohammad wilde niet van school 
wisselen en zijn vrienden achterlaten, 
maar hij gehoorzaamde de wens van zijn 
ouders. Op de eerste schooldag stapte 
Mohammad de klas binnen en vroeg zich 
af of hij nieuwe vrienden zou maken. 
Voordat de les begon waren er al 
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verschillende kinderen die hem kwamen 
begroeten. Tijdens de lunchpauze nodigde 
een paar jongens Mohammad uit om bij 
hen te komen eten en mee te doen met 
een potje schaken. Aan het eind van de 
dag had Mohammad meerdere nieuwe 
vrienden. Misschien was zijn nieuwe 
school toch niet zo erg. 
Na een tijdje zei Mohammad: ''Ik vind 
deze school leuk! Ik ben blij dat we 
padvinders hebben. Ik vind kamperen leuk 
en leer nieuwe dingen, zoals knopen 
maken, en we leren leuke liedjes.'' 
 
De nieuwe school 
Aan het eind van het schooljaar vertelde 
de leraar dat er na de zomervakantie een 
nieuwe school zou zijn. Iedereen juichte. 
De kinderen hielpen de leraren met 
boeken in dozen doen, kasten uitruimen 
en planken leegmaken. 
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Mohammad en zijn familie gingen op 
vakantie, dus hij zag niet dat de school 
werd afgebroken en er een nieuwe werd 
opgebouwd. Toen hij terugkwam en de 
nieuwe school zag vond hij het prachtig. 
Sommige klaslokalen moesten nog 
geschilderd worden, dus de lessen werden 
in de kerk gegeven tot de lokalen klaar 
waren. Iedereen was blij en enthousiast. 
Mohammad vindt de nieuwe school leuk, 
maar hij zegt dat het gebouw niet zo 
belangrijk is als wat er binnen gebeurd. 
''Op deze school heb ik geleerd tot God te 
bidden op een speciale manier, waardoor 
ik weet dat Jezus mijn vriend is,'' zegt 
Mohammad. ''Ik heb geleerd om van God 
te houden.'' 
 
Van God leren houden 
Tegenwoordig leren mensen uit de 
Filippijnen en vele andere landen van God 
te houden in de internationale kerk in 
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Vienna. De zendingsgaven zullen helpen 
om hen een nieuw gebouw te geven om te 
aanbidden. Dank jullie wel dat jullie je 
gaven meenemen naar de sabbatschool. 
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13. Een plek om je thuis te 
voelen Yuxin 
  24 december 2016 
 

Yuxin (uitspraak: Joe-
shin) is een meisje uit 
China. Ze speelt graag 
piano en kan het 
inmiddels erg goed. Ze 
is zo goed dat haar 
ouders besloten om 

haar naar een beroemde muziekschool te 
sturen, het ''Prayner conservatorium'' in 
Vienna, Oostenrijk. Oostenrijk is een eind 
uit de buurt van Yuxins woonplaats in 
China, meer dan 7000km! 
Moeder maakte zich zorgen dat Yuxin 
misschien heimwee zou krijgen, zo ver 
weg van huis, dus moedigde ze haar 
dochter aan om het gevoel van thuis te 
zoeken. Daarmee bedoelde ze dat ze een 
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kerk moest zoeken waar ze kon 
aanbidden. 
Yuxin en haar moeder zijn christenen en ze 
gingen samen naar een zondagvierende 
kerk in China. Op een dag, toen ze de 
Bijbel las, viel het moeder op dat de 
zevende dag Gods heilige dag is. Ze deelde 
dit met Yuxin, die verbaasd was. Ze bad: 
''Alstublieft, God, vertelt U mij of dit waar 
is.'' 
Niet lang daarna bezocht Yuxin een 
adventkerk en sprak met de predikant. 
''Misschien klopt dit wel,'' dacht ze, maar 
ze was nog niet zo ver om adventist te 
worden. Yuxin at varkensvlees en ze wilde 
dat nog niet opgeven. 
 
Kerk in Vienna 
Toen ze in Vienna aankwam vond Yuxin de 
internationale adventkerk op internet en 
ze nam contact op met predikant Felix. De 
predikant haalde Yuxin op van het 
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metrostation en bracht haar naar de kerk. 
Yuxin was enthousiast dat ze in de 
adventkerk was! 
Ze ging naar de gebedsavonden op vrijdag 
en naar de kerk op sabbat. Het duurde 
niet lang voordat Yuxin zich thuis voelde in 
de adventkerk. ''Iedereen is zo aardig en 
vriendelijk,'' zegt ze. 
Yuxin leerde steeds meer over de Bijbel en 
het adventisme. Ze zegt: ''De preek raakte 
me echt. Het was heel mooi. God heeft me 
de kracht gegeven om dingen op te geven, 
zoals varkensvlees eten en winkelen op 
zaterdag. Nu begrijp ik het en doe ik het 
niet meer.'' 
 
Meenemen naar huis 
Afgelopen mei is Yuxin gedoopt als 
zevendedagsadventist en ze kan niet 
wachten om mee naar huis te nemen wat 
ze geleerd heeft in Vienna. Als ze 
thuiskomt wilt Yuxin de waarheden uit de 
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Bijbel delen met haar familie en vrienden 
en ze hoopt een adventistische thuisgroep 
op te starten. 
''Ze moeten weten waarom het 
adventisme bestaat en wat ik heb geleerd. 
God heeft me de waarheid geleerd en dat 
kan ik nu doorvertellen.'' 
Yuxin is één van vele studenten die naar 
de internationale adventkerk in Vienna 
komen. Ze komen er graag, omdat het een 
soort tweede huis voor ze is. 
Steeds meer mensen komen naar de kerk 
in het oude gebouw. Ze hebben een 
nieuwe en grotere plek nodig. De 
zendingsgaven zullen deze gemeente 
helpen om een beter gebouw te krijgen 
dichter bij het centrum. Bedankt dat jullie 
je gaven meenemen, zodat we de 
adventisten in Vienna kunnen helpen aan 
een nieuwe plek om te aanbidden. 
 


