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1 Kerk op school Iustina & Thea 
  7 januari 2017 
 
Iustina (uitspraak: joe-stien-a) en Thea zijn beste 
vriendinnen en doen alles samen. Ze wonen in 
het prachtige Ierland, een land in de Noord-
Atlantische Oceaan ten westen van Groot-
Brittannië. 
Iustina is geboren in het Oost-Europese land 
Moldova en Thea komt uit de Filippijnen. Beide 
meisjes verhuisden met hun ouders naar Ierland 
toen ze zes jaar oud waren. Ze hebben elkaar 
ontmoet in de sabbatschool van de Adventkerk 
in Dublin, de hoofdstad. Omdat er geen 
adventschool is in Ierland gaan de meisjes naar 
een gewone school, waar bijna niemand in God 
gelooft. 
Soms vragen de andere leerlingen interessante 
vragen, zoals waarom ze naar de kerk gaan op 
zaterdag. ''Ik vertel ze over de tien geboden en 
over dat de zaterdag de echte sabbat is, maar dat de mensen dat veranderd hebben,'' zegt Thea. ''Op 
een dag vertelde een klasgenootje dat ze alles wist over de sabbat en dat ze de hele Bijbel gelezen 
had.'' 
''Soms is het gênant,'' zegt Iustina. ''Mijn goede vrienden begrijpen het, maar als ik ze uitnodig voor 
de kerk moet ik zeggen dat we dienst hebben in een school. Ze vinden het raar dat het niet in een 
gewoon kerkgebouw is.'' 
Veel mensen in Ierland hebben de Adventkerk gevonden in Dublin, sommigen zijn verhuisd vanuit 
andere landen, zoals Iustina en Thea. Anderen zijn naar bijeenkomsten geweest om meer te leren 
over de Bijbel of ze hebben het gezondheidscentrum van de kerk in Dublin bezocht en komen nu 
naar de kerk op sabbat. 
Na een tijdje kwamen er zoveel mensen naar de Adventkerk dat niet iedereen in het gebouw paste. 
Daarom komen er groepjes samen in scholen, hotels en andere plekken. 
Een deel van de zendingsgaven van dit kwartaal zal gaan naar Dublin, om daar een nieuwe 
Adventkerk te bouwen. 
Tot die tijd blijven Iustina, Thea en andere jongeren vertellen over Jezus en blijven ze mensen 
uitnodigen om naar de kerk te komen die te vinden is in een school. 
''Soms op sabbatmiddag gaan we naar Stephen's Green, een mooi park in Dublin, en geven we gratis 
omhelzingen aan mensen,'' zegt Thea. ''Dan geven we folders en tijdschriften, zoals ''Signs of the 
Times'' en af en toe ''Steps to Christ''. 
We dragen groene shirts met de tekst ''free hugs'', zegt Iustina. ''Mensen komen naar ons toe als we 
gewoon ergens staan. Het is heel leuk. Een keer heb ik 127 omhelzingen gegeven! Al het 
leesmateriaal was uitgedeeld, dus we konden alleen nog maar omhelzen. Mensen vragen soms 
waarom we dit doen en dan vertellen we dat we van de Adventkerk zijn. Na de omhelzing glimlachen 
de mensen en vertellen ze ons dat we hun dag goed hebben gemaakt.'' 
Steeds meer mensen komen naar de adventgroepen in Dublin. Laten we Iustina, Thea en de vele 
andere mensen in Dublin helpen door onze zendingsgaven mee te nemen, zodat ze in Dublin een 
nieuw kerkgebouw kunnen bouwen. Dankjewel!  
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2 Zingen voor Jezus Kinderkoor 
  14 januari 2017 
 
In Ierland gebruikt God een speciaal groepje 
zendelingen om Zijn liefde te delen. Dit zijn Gods 
kleine zendelingen waar we vandaag over zullen 
horen: Ann, 5 jaar. Franchesca, 6 jaar. EJ, Jayron 
en Kymi, 7 jaar. Molly, 11 jaar. Kayziah en 
Kezkzaiah, 14 jaar. 
Elke week komen deze adventistische kinderen 
samen bij mevrouw Batoon, hun koordirigent, 
om samen te oefenen met zingen. Omdat ze 
geen kerkgebouw hebben om te oefenen komen 
ze altijd bij iemand thuis. Op sabbat zingen ze 
vaak tijdens de kerkdienst in de school. 
Ze doen veel meer dan zingen in de kerk. Ze 
zingen op andere plekken, zoals in ziekenhuizen 
en verzorgingstehuizen. 
In Ierland praten de mensen niet graag over 
geloof, maar ze vinden het leuk als de kinderen 
komen zingen. De kinderen zijn blij dat ze hun liedjes over God kunnen delen. Tussen de liedjes door 
vertellen de kinderen hun favoriete bijbelverzen. 
Vaak als de kinderen zingen moeten de mensen die luisteren huilen, omdat ze zo blij zijn dat de 
kinderen zingen. 
''Kom alsjeblieft vaker,'' zeggen ze. ''We voelen ons als in de hemel als deze kinderen zingen. Ze 
zingen als engelen. Ze zijn ook zo beleefd, we zien dat God aanwezig is in die groep!'' 
Tot nog toe hebben de kinderen al in 20 verzorgingstehuizen in Dublin gezongen en ze blijven 
uitnodigingen krijgen om terug te komen. In december krijgt de groep nog meer uitnodigingen van 
ziekenhuizen om kerstliedjes te komen zingen voor de patiënten en het personeel. De mensen 
genieten als de kinderen zingen en willen ze steeds opnieuw horen. 
''Ook al zijn ze klein, ze kunnen grote dingen doen voor Jezus!'' zegt mevrouw Batoon. 
Naast het zingen in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen hebben de kinderen ook een speciaal 
concert gegeven om geld op te halen voor een eigen kerkgebouw. Op dit moment komen ze samen 
in een school voor de kerkdienst, maar ze hopen binnenkort een echte kerk te hebben. Jullie kunnen 
helpen om een nieuwe kerk te bouwen in Dublin, door je zendingsgaven mee te nemen. Bedankt 
voor het helpen van de kinderen in Dublin. 
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3 Wandelen in het park Dorota 
  21 januari 2017 
 
Dorota is opgegroeid in het Oost-
Europese land Polen. Toen Dorota nog 
een klein meisje was had ze al een 
grote wens, ze wilde God horen 
spreken.  
Dorota dacht dat ze Gods stem 
misschien zou horen als ze met haar 
opa naar de kerk ging. Elke zondag 
gingen opa en Dorota naar de 
katholieke kerk in de buurt. Weken en 
maanden gingen voorbij en de 
vijfjarige Dorota was teleurgesteld dat 
ze Gods stem niet hoorde. Uiteindelijk, 
op een zondag na de dienst, riep ze: 
''Opa! Ik ben verdrietig. Ik hoor God 
niet in deze kerk.'' 
Opa pakte Dorota's hand en nam haar 
mee naar de prachtige velden en 
bossen. ''Je kunt hier je hart en 
gedachten openen en openlijk en 
oprecht tegen God praten en Hij zal je horen,'' zei opa. 
Dorota was heel blij. Ze wist nu hoe ze moet bidden. Ze leerde dat ze direct tegen God kon praten en 
dat Hij haar zou horen en antwoorden. 
Dorota denkt nog altijd terug aan de dag dat haar opa haar leerde bidden en toen ze ouder werd 
bleef ze met God praten. Soms was ze verdrietig, omdat andere mensen niet begrepen waarom God 
haar Vriend was en dat ze met Hem bad. Toch bleef ze bidden, ook als mensen haar uitlachten. Ze 
wist dat God van haar hield. 
Dorota werd volwassen, trouwde en kreeg zelf kinderen. Na vele jaren besloot ze naar Noord-Ierland 
te verhuizen. Op een dag liepen Dorota en haar dochter door het park. Tijdens het wandelen spraken 
ze in hun moedertaal, pools. Ineens hoorden ze nog iemand pools praten, het was een andere vrouw 
die aan het bellen was in het pools. Dit was heel ongewoon, want de meeste mensen in Noord-
Ierland spreken engels. Toen de drie vrouwen elkaar hoorden praten stopten ze en begroetten ze 
elkaar. 
Terwijl ze in gesprek waren zag Dorota dat deze vrouw speciaal was. De vrouw vertelde Dorota en 
haar dochter dat ze zevendedagsadventist was en ze vroeg hen of ze met haar de Bijbel wilden 
bestuderen. Dorota was heel enthousiast. Ze had iemand gevonden die van God hield, die bad en die 
samen met haar de Bijbel wilde bestuderen. De vrouw nodigde haar uit om naar de Adventkerk te 
komen en niet lang daarna ging Dorota elke zaterdag. 
De vrouw liet Dorota ook de poolse Hope Channel zien, waar ze via internet bijbelse programma's 
kon kijken in de poolse taal. Dorota vond het een fijne ontdekking. 
Al snel liet Dorota zich dopen als zevendedagsadventist. Ze gaat nog steeds naar de Adventkerk in 
Noord-Ierland en kijkt nog steeds de poolse Hope Channel. 
Veel poolse mensen over de hele wereld kijken naar Hope Channel. De zendingsgaven van dit 
kwartaal zullen helpen om een televisiestudio te bouwen, zodat de poolse Hope Channel nog meer 
mooie bijbelse programma's kan maken. Bedankt dat jullie je gaven geven om te helpen aan dit 
speciale project. 
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4 Blinde hoop Marian 
  28 januari 2017 
 
Marian is geboren in een klein dorp in Polen. 
Toen hij een pasgeboren baby was leek alles 
goed te zijn, maar na een jaar zagen zijn 
ouders iets vreemds aan zijn ogen. Hij keek 
ze niet aan en hij zocht zijn speelgoed door 
te voelen in plaats van door te kijken. Ze 
ontdekten dat de kleine Marian helemaal 
niks kon zien, hij was blind! 
Ze waren heel verdrietig en besloten dat 
Marian beter bij zijn oma kon wonen, omdat 
zij op de boerderij moesten blijven werken. 
Ze wisten dat oma meer tijd voor Marian 
zou hebben en hem beter kon helpen. 
Oma hield heel veel van Marian en zorgde 
goed voor hem. Ze hield ook van God en 
leerde Marian ook van Hem te houden. Ze 
las vaak voor uit de Bijbel en leerde Marian 
de tien geboden. Marian luisterde graag 
naar zijn oma als ze uit de Bijbel las en hij 
probeerde veel bijbelteksten te onthouden. 
Toen Marian negen jaar oud was ging hij 
naar een speciale school voor blinde 
kinderen. Hier leerde hij te lezen met zijn vingers. Zijn leraren gaven hem speciaal papier met dikke 
stippen. Deze dikke stippen waren gelijk aan letters, woorden en nummers. Met veel oefenen leerde 
Marian om veel te lezen met zijn vingers. Het was heel bijzonder voor hem dat hij kon lezen en dat hij 
zoveel nieuwe dingen leerde op school. 
Marian zat vele jaren op de blindenschool. Een van zijn lessen was godsdienst. Op een dag vroeg hij 
zijn leraar iets dat hem al lang bezig hield. De tien geboden op school waren anders dan de tien 
geboden die oma hem had geleerd uit de Bijbel. Op school was het tweede gebod weggelaten en het 
tiende gebod was in tweeën gesplitst. 
Marian snapte het niet, vooral niet omdat Jezus had gezegd: ''Denk niet dat ik gekomen ben om de 
Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot 
vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke 
tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.'' (Matteüs 5: 17-18, NBV) 
Daarom besloot Marian om zijn leraar te vragen waarom er twee verschillende tien geboden waren. 
''Omdat God de katholieke kerk de macht heeft gegeven Zijn wet te veranderen,'' zei de leraar. 
Marian wist dat dit niet waar kon zijn, want in de Bijbel staat dat niemand Gods wet kan veranderen. 
Marian besloot altijd op de Bijbel te vertrouwen. 
Marian is nog altijd blij met zijn beslissing om te geloven wat er in de Bijbel staat. Hij is inmiddels 
sabbatschoolleider in de Adventkerk. Hij bestudeert elke week zijn sabbatschoolles en luistert naar 
de sabbatschool op Hope Channel. 
De zendingsgaven van dit kwartaal zullen helpen om een studio te bouwen voor Hope Channel in 
Polen, zodat ze nog meer programma's kunnen maken om mensen te leren over Jezus en Zijn Woord, 
de Bijbel. Bedankt dat jullie je gaven meenemen. 
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5 Martyna’s missie Martyna 
  4 februarai 2016 
 
Martyna is vier jaar oud en zit in groep 6. Ze woont 
in een stad in het zuiden van Polen. Ze houdt van 
zwemmen en de Bijbel lezen en vertelt andere 
kinderen graag over Jezus. 
In Polen krijgen kinderen godsdienst op school. 
Iedereen is verplicht te gaan, behalve als de ouders 
verlof aanvragen. Soms, als een kind de les mist, 
plagen de andere kinderen hem of haar en zeggen 
dat hij of zij niet naar de hemel mag. Martyna weet 
dat het niet waar is, maar het is moeilijk om anders 
te zijn. Zeker omdat Martyna de enige adventist is 
op haar school. ''Ik heb op school uitgelegd dat ik 
naar de kerk ga en dat ik God aanbidt. Ik vertelde 
hen dat ik sabbatschool heb in mijn kerk en nu 
plagen ze me niet meer.'' 
Martyna wilt een goed voorbeeld zijn voor Jezus. Ze 
probeert vrolijk en behulpzaam te zijn op school en 
thuis bidt ze en leest ze de Bijbel. Elk beschikbaar 
moment deelt ze haar geloof met vrienden. 
Martyna heeft een keer in de gang een meisje 
ontmoet. Martyna stelde haarzelf voor en kwam erachter dat het andere meisje Natalya heet. De 
meisjes praatten een hele tijd en Martyna vroeg toestemming of ze voor Natalya mocht bidden, 
Natalya vond het goed. Ze was blij dat er iemand voor haar wilde bidden. 
Twee dagen later zagen de meisjes elkaar weer na school. Ze waren blij elkaar te zien en praatten 
over school en andere dingen. Martyna vroeg waar Natalya woonde en wat ze leuk vond om te doen. 
Martyna vertelde Natalya dat ze elke avond voor haar bad. Natalya was verbaasd, maar blij dat ze 
een speciale vriendin had die genoeg om haar gaf om voor haar te bidden. Martyna nodigde Natalya 
uit om mee te gaan naar de kerk en Natalya zei dat ze het eerst aan haar moeder moest vragen. 
Martyna bleef bidden voor Natalya, ze wilde graag dat haar nieuwe vriendin van Jezus leerde houden 
zoals zij dat deed. 
Voordat Martyna Natalya mee kon nemen naar de kerk was het schooljaar over. Martyna ging met 
haar moeder en oma op vakantie en toen ze terugkwamen belde ze naar Natalya's huis om af te 
spreken, maar ze hoorde dat Natalya naar een andere stad was verhuisd. Martyna was teleurgesteld 
dat Natalya weg was en niet meer mee kon naar de kerk. Ze bidt nog steeds voor haar, maar nu 
hoopt ze dat iemand anders haar vriendin mee kan nemen naar de Adventkerk. 
Martyna blijft haar liefde voor Jezus met anderen delen. Ze bidt voor hen en nodigt hen uit naar de 
kerk te komen. Martyna is een zendeling. 
Wij kunnen ook zendelingen zijn, thuis, op school en bij ons in de straat, door vrolijk en behulpzaam 
te zijn en Gods liefde te delen. We kunnen ook onze zendingsgaven geven om anderen te helpen 
leren over Gods liefde. Laten we deze week alles doen wat we kunnen bedenken om Gods liefde met 
anderen te delen. 
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6 Jezus delen op school Caleb en Haset 
  11 februari 2017 
 
Vandaag horen we over twee jonge mensen 
van de junioren sabbatschool van een oude 
kerk in Oslo. Oslo is de prachtige hoofdstad 
van Noorwegen.  
Wisten jullie dat er al heel lang een 
Adventkerk is in Oslo? De eerste kerk van de 
zevendedagsadventisten is opgericht in 
1879. Mensen komen nog steeds samen in 
datzelfde kerkgebouw. 
Mensen uit veel verschillende landen gaan 
naar die Adventkerk. In de junioren 
sabbatschool komen veel kinderen die zelf of 
met hun ouders uit Afrikaanse landen 
gekomen zijn, zoals Ethiopië, Ghana, Rwanda 
en Zambia. 
Caleb is een jongen uit Ethiopië. Hij wilt 
graag vrienden zijn met iedereen en heeft enkele vrienden die moslim zijn. ''Ik heb dit jaar nieuwe 
dingen geleerd,'' zegt Caleb. ''Zoals Arabische woorden. Ik heb hen geleerd de Bijbel te lezen. We 
lezen samen uit de Bijbel, bidden, eten toetje en hebben dan veel plezier. Mijn vriend vindt dat ik 
heel gelukkig ben en dat een adventist zijn niet zo streng is als moslim zijn.'' 
Caleb deelt zijn geloof ook graag op school. ''Vorige week nog kregen we een presentatie over 
verschillende groepen in het christendom. Iemand van de groep die het adventisme zou uitleggen 
was ziek en dus zou dat deel niet doorgaan. Ik kreeg de kans om het adventisme te delen, want ik 
wilde niet dat het overgeslagen zou worden. Ik gaf de presentatie en dat voelde best goed. Ik 
vertelde de basis, over dat we de sabbat vieren op zaterdag en dat we geloven in de wederkomst van 
Jezus. Dat we daarom zevendedagsadventisten genoemd worden.'' 
De klas was onder de indruk en de leraar vertelde Caleb dat hij het heel goed gedaan had. Caleb was 
blij dat hij kon getuigen voor zijn geloof. 
Haset is een andere jongen uit Ethiopië en ook hij kreeg de kans zijn geloof te delen met zijn klas. 
Tijdens de presentaties over verschillende geloven kreeg hij in de gaten dat de 
zevendedagsadventisten overgeslagen zouden worden. Haset vond dat hij dat niet kon laten 
gebeuren. In tegenstelling tot Caleb had Haset de tijd om zijn presentatie voor te bereiden, dus thuis 
had hij het erover met zijn ouders. Ze hielpen hem met de voorbereiding zo goed als ze konden en 
Haset stelde veel vragen. 
Toen de dag van de presentaties was, was Haset er klaar voor. ''Ik ging naar voren, zei wat ik wist en 
het voelde goed. Ik denk dat God bij mij was en me hielp om voor de klas te staan. De Heilige Geest 
waakte over me. Ik vertelde het mijn ouders en zij waren heel blij en trots.'' 
Een deel van de zendingsgaven van dit kwartaal gaat naar de Adventkerk in Noorwegen om hun oude 
kelder te verbouwen tot sabbatschool lokalen, eetruimtes, kookscholen en meer. Bedankt dat jullie 
helpen door je gaven mee te nemen. 
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7 Redding in de nacht Mats 
  18 februari 2017 
 
Mats en zijn familie waren op vakantie bij een 
meer in Zweden. Mats wilde graag de windsurfer 
die uitproberen. Een windsurfer is een surfbord 
met een zeil. Mats ging met de windsurfer het 
meer op om te oefenen en zijn zelfvertrouwen 
groeide elke dag. 
Op een dag stond de wind heel goed en Mats 
vroeg zijn vader of hij verder het meer op mocht. 
Zijn vader vond het goed als hij voorzichtig was, 
een reddingsvest droeg en niet te ver zou gaan. 
''Goed kijken, pap,'' zei Mats. Vader zwaaide, 
terwijl Mats de windsurfer het water in duwde. 
Mats roeide het meer op, ging staan en pakte het 
snoer dat aan het zeil hangt. Hij trok het zeil goed 
voor de wind en zeilde al snel over het water. De 
wind maakte snelheid terwijl Mats over het meer 
ging. Twintig minuten later besefte Mats dat hij 
te ver was en probeerde te draaien, maar de 
wind duwde hem steeds verder weg. Mats zijn 
armen werden moe en hij wist niet hoe hij weer 
aan land moest komen. 
Hij wilde terugzwemmen en de windsurfer meetrekken, maar bedacht zich al snel dat dit niet ging 
werken. Hij klom weer op het surfbord, rillend van de kou, en ging liggen. Hij probeerde te roeien, 
maar zijn armen waren te moe. ''Heer, ik zit in de problemen,'' bad Mats. ''Niemand, behalve mijn 
papa, weet waar ik ben. Helpt U hem alstublieft om mij te vinden.'' 
Mats wist dat God voor hem zou zorgen, hij moest gewoon wachten. 
Ineens hoorde Mats een motor. Hij krabbelde overeind en zag in de verte een motorboot. Hij 
zwaaide, maar niemand zag hem. De boot verdween weer en Mats ging voorzichtig weer liggen, koud 
en rillend. Toen het donker werd wikkelde Mats zichzelf in het zeil. De lucht werd donker en de 
sterren kwamen. Mats probeerde te slapen, maar kon niet rustig blijven. Het was heel stil, alleen het 
water dat tegen het surfbord sloeg was te horen. Mats dacht aan zijn familie die avondeten had en 
wenste dat hij bij hen kon zijn. ''Nee, ze eten niet zonder mij,'' dacht Mats. ''Ze zijn me vast aan het 
zoeken. Waarom komen ze niet?'' 
Mats hoorde een geluid. Het klonk als een helikopter. Hij tilde zijn hoofd op en keek omhoog. Hij zag 
een zoeklicht over het water gaan. Hij ging met moeite op zijn knieën zitten en begon met zijn armen 
te zwaaien. Eindelijk scheen het licht op Mats, die bleef zwaaien. Een man klom uit de helikopter en 
liet zich zakken aan een touw. Hij knoopte een touw om Mats heen en ze werden in de helikopter 
getild. Een andere man wikkelde een deken om Mats heen en zei hem te gaan liggen. Het voelde 
goed om weer op een stevige ondergrond te zijn. De helikopter vloog naar een ziekenhuis, waar Mats 
onderzocht werd en gezond werd verklaard. De volgende ochtend kwamen zijn ouders. ''Neem me 
mee naar huis,'' smeekte Mats met een zwakke glimlach. Later hoorde Mats dat zijn vader bezorgd 
werd toen hij hem niet meer op het meer zag en dat hij begon te zoeken. Toen het donker werd en 
de familie Mats nog niet gevonden had schakelden ze de helikopter in. ''Ik ben blij dat mijn familie 
genoeg om mij geeft om me te zoeken en ik ben blij dat God wist waar ik was en me heeft 
beschermd.'' 
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8 Emila's beantwoordde gebeden Emila 
  25 februari 2017 
 
Emila woont in Finland. Toen ze klein was 
werd ze heel ziek. De doktoren ontdekten 
dat Emila's lever niet werkte en ze moest 
een nieuwe lever krijgen om te overleven. 
Emila moest een gevaarlijke operatie 
ondergaan. 
Emila moest nu altijd speciale zorg en dure 
medicijnen hebben om sterk te blijven, 
maar haar ouders konden niet goed 
genoeg voor haar zorgen. Emila werd 
geadopteerd en ze leerde snel van haar 
nieuwe familie te houden. Elke nacht 
wurmde ze zich in de armen van haar 
nieuwe moeder en luisterde ze naar 
bijbelverhalen. Ze ging met de familie mee 
naar de sabbatschool en de kerk en ze 
leerde van Jezus te houden. 
Toen Emila naar school ging ontmoette ze 
veel nieuwe vrienden en ze vertelde hen 
vaak over Jezus. Niet alle kinderen wilden over Jezus horen. Sommigen zeiden zelfs onaardige dingen 
over God en ze lachten Emila uit. Emila's ouders probeerden uit te leggen dat sommige families niet 
weten wat een goede vriend Jezus is, maar Emila was verdrietig dat haar vrienden niet van Jezus 
hielden. 
Emila's ouders wilden haar naar een christelijke school sturen, maar de dichtstbijzijnde was bijna 145 
km verderop. Dat was te ver om dagelijks te rijden. De familie bleef bidden of God een manier had 
dat Emila naar de christelijke school kon. 
Emila's ouders besloten dat Emila hoe dan ook naar de christelijke school moest. Zelfs als ze dan naar 
de andere stad moesten verhuizen. Op een dag bezochten Emila en haar ouders de school. Emila 
vond haar leraar aardig en de andere kinderen leken vriendelijk. Nadat Emila's ouders haar hadden 
ingeschreven voor het volgend schooljaar gingen ze op zoek naar een goed appartement om te 
wonen. Ze hadden nou eenmaal God gevraagd om te helpen, dus nu moesten ze handelen naar hun 
geloof. 
Diezelfde dag nog vond de familie een woning in de buurt van de school. Het was perfect! Die avond 
dankte de familie God voor het beantwoorden van twee gebeden op één dag. 
Emila is gelukkig op haar nieuwe school en dankbaar dat Jezus haar gebeden heeft verhoord. Veel 
van haar klasgenoten komen niet uit christelijke gezinnen, dus ze heeft genoeg gelegenheid om Gods 
liefde te delen. Emila weet dat God van haar houdt. Hij heeft haar een nieuwe lever gegeven, een 
nieuwe familie, een nieuwe school en een nieuw huis. ''Jezus geeft erom wat er met ons gebeurd,'' 
zegt Emila. ''We moeten op Hem vertrouwen als we een probleem hebben, want Hij weet wat het 
beste is voor ons.'' 
Jongens en meisjes, wij kunnen Gods liefde ook delen met de mensen op school, tijdens het spelen 
en overal waar we heen gaan. Andere mensen moeten horen dat God van hen houdt. Sommigen 
wonen in de buurt, anderen wonen ver weg. Onze zendingsgaven helpen mee om de mensen die we 
nooit zullen ontmoeten over God te vertellen en hen te leren dat Hij van hen houdt zoals Hij van ons 
houdt. 
  



10 
 

10 Twee grote liefdes Joshua 
  4 maart 2017 
 
Joshua is elf jaar oud en woont in Kroatië, een land in 
Oost-Europa. Vanaf dat hij een baby was nemen zijn 
ouders hem al mee naar de sabbatschool en voordat 
hij naar school ging speelde hij al viool. Zolang Joshua 
zich kan herinneren heeft hij twee grote liefdes, God 
en zijn viool. 
Toen Joshua acht jaar oud was ging hij voor het eerst 
naar de vakantie bijbelschool. ''Het was geweldig,'' zegt 
hij. ''We hadden veel plezier. Ik was daar met mijn 
beste vrienden en we zongen, terwijl ik de viool 
speelde. Er was ook een waterglijbaan.'' 
 
God is dichtbij 
Het jaar daarna nodigde Joshua vrienden van de 
basisschool en van de muziekschool uit. ''Jullie moeten 
komen,'' zei hij tegen hen. ''Het wordt geweldig.'' Joshua vertelde hen ook over God. ''Daar gaven ze 
niet zoveel om, maar ze kwamen wel naar de bijbelschool en vonden het leuk.'' 
Weer een jaar later gingen Joshua's vrienden weer en deze keer kwam er een meisje naar Joshua toe, 
na het horen van de kinderpreek en ze zei: ''Het is een wonder, er bestaat echt een God!'' 
''Ik vertelde haar dat God dichtbij haar is en dichtbij ons allemaal,'' zegt Joshua. Het meisje vroeg 
Joshua om een Bijbel en niet lang daarna kreeg ze er een. ''Zij en haar moeder komen nu naar de 
scouting en haar moeder komt ook naar een vrouwengroep in de kerk,'' zegt Joshua met een 
glimlach. 
 
Joshua wilt helpen 
Toen Joshua elf jaar oud was hoorde hij zijn ouders praten over een jongetje die erg ziek was. Het 
jongetje had een hersentumor en zijn familie kon niet betalen voor de operaties die hij nodig had. 
''Ik weet wat we kunnen doen,'' zei Joshua. ''We kunnen een concert geven om geld in te zamelen 
voor dit jongetje.'' Zijn moeder ging akkoord, maar vroeg zich stilletjes af hoe ze dat moest doen. 
 
Een concert organiseren 
Het bleek geen probleem te zijn, want Joshua regelde alles zelf! Hij vertelde zijn vrienden op de 
muziekschool wat hij van plan was en hij had al snel vijftien leerlingen die wilden spelen op het 
concert. Joshua sprak ook met een adventistische predikant die korte preken wilde houden tussen de 
muziekstukken door. 
Posters voor het speciale concert hingen over heel het dorp Marusevec en op scholen in de buurt. 
Het concert werd gehouden op 13 juni 2015 in de Adventkerk van de adventistische school in 
Marusevec. Ongeveer driehonderd mensen kwamen naar het concert, de meeste geen adventisten. 
Joshua en zijn vrienden waren overdonderd toen ze hoorden dat er 8.600 Kroatische kunas waren 
opgehaald. Dat is meer geld dan de gemiddelde persoon in Kroatië verdient in een maand! Ook al 
kenden Joshua en zijn vrienden de zieke jongen niet persoonlijk, ze waren blij dat ze hem en zijn 
familie konden helpen. Joshua is blij dat hij zijn liefde voor God en zijn viool kan gebruiken om Gods 
liefde te delen met zo veel mogelijk mensen. Joshua plant nu meer concerten om andere kinderen te 
helpen. 
Een deel van de zendingsgaven van dit kwartaal zal jonge mensen van de adventistische school in 
Marusevec helpen. Jullie kunnen helpen voor een nieuwe slaapzaal voor de jongens daar, door je 
gaven mee te nemen. Bedankt voor het geven! 
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10 ''God komt eerst'' Naum 
  11 maart 2017 
 
Naum (uitspraak: nou-oem) was enthousiast om naar 
groep 3 te gaan, maar hij wist dat hij elke week één 
dag school zou missen. 
Naum woont in Joegoslavië. In dat land moeten alle 
kinderen zes dagen naar school, maandag t/m 
zaterdag. Naum wist dat hij dat niet kon doen, sabbat 
was Gods speciale dag. 
De eerste week ging Naum naar school, maar op 
zaterdag ging hij naar de kerk in plaats van naar 
school. De week daarna deed hij hetzelfde. De 
maandag daarna kreeg hij een verrassing op school 
en het was geen leuke verrassing. Toen Naum en zijn 
klasgenootjes aan hun tafeltjes zaten kwamen er vijf 
mensen binnen die er belangrijk uitzagen. Het waren 
de schooldirecteur, twee leraren en twee 
politieagenten. 
De schooldirecteur stuurde iedereen, behalve Naum, 
de klas uit. De vijf volwassenen gingen op een rij zitten en Naum moest voor hen gaan staan. 
''Waarom kom je op zaterdag niet naar school?'' vroeg één van de mannen. ''Omdat ik in God 
geloof,'' zei Naum moedig. ''En in het vierde gebod van Zijn wet staat dat ik niet naar school mag 
gaan op Zijn heilige dag. Daarom zal ik elke sabbat in de kerk zijn en niet op school.'' ''Je zal van 
school gestuurd worden en geen andere kans hebben op een opleiding,'' zei de man. 
Naum zei vol moed: ''Toch zal ik in de kerk zijn, want God komt op de eerste plaats in mijn leven.'' 
''Wat doe je dan in die kerk?'' vroeg de man. ''We lezen de Bijbel, zingen liedjes en bidden.'' De 
mannen wilden een liedje horen. Naum zong en bad een simpel gebed, zoals ze dat in de kerk deden. 
Toen Naum gebeden had stelde de man een nieuwe vraag: ''Heeft je vader je gezegd niet naar school 
te gaan op zaterdag?'' Naum zei van niet en dat was de waarheid. Als het antwoord ja was geweest 
zou zijn vader meteen opgepakt worden. Omdat vader wist dat Naum vragen kon krijgen had hij hem 
nooit gezegd niet naar school te gaan. In plaats daarvan heeft hij Naum uitgenodigd om met de 
familie naar de kerk te gaan. Het was Naums eigen beslissing om niet naar school te gaan op sabbat. 
De belangrijke mannen waren een tijdje stil en toen zei de man: ''Je hoort nog of je op school mag 
blijven.'' Naum ging snel naar huis en vertelde zijn ouders wat er gebeurd was. Ze waren niet 
verbaasd. Ze wisten wat Naums beslissing zou zijn en waren erg trots op hem dat hij voor Jezus was 
opgekomen. De mannen hebben Naum nooit gezegd dat hij van school weg moest, dus bleef hij van 
maandag t/m vrijdag naar school gaan en op zaterdag naar de kerk. 
Naum volgde alle jaren van de basisschool zonder ook maar één enkele sabbat naar school te gaan. 
Naum was vijftien jaar oud toen hij klaar was op de basisschool. Hij kon niet naar de middelbare 
school, omdat hij dan lessen op zaterdag zou moeten volgen. Daarom ging hij werken op de boerderij 
van zijn familie. Naum en zijn ouders kwamen erachter dat er een nieuwe adventistische middelbare 
school zou komen in Marusevec, waar leerlingen niet naar school hoefden op sabbat. Naum vond het 
geweldig! Nu kon hij naar de middelbare school en God blijven aanbidden op Zijn heilige sabbatdag. 
Hij ging naar Marusevec in het vroegere Joegoslavië, nu bekend als Kroatië. 
Toen hij afgestudeerd was ging Naum naar de universiteit en daarna terug naar Marusevec, waar hij 
vele jaren heeft gewerkt als leraar. 
De adventistische school in Marusevec heeft een slaapzaal nodig voor de jongens. Jullie kunnen 
helpen deze slaapzaal te bouwen door je zendingsgaven mee te nemen naar de sabbatschool. 
Bedankt voor het meenemen van je zendingsgaven. 
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11 Ballonjongen Stefan 
  18 maart 2017 
 
Stefan, die in Kroatië woont, gaat graag met zijn vader het 
bos in. Soms hakt zijn vader bomen om in het bos. Als dat 
gebeurt rent Stefan gauw naar de andere kant, weg van de 
kant waar de boom heen valt. Toen ze weer een keer in 
het bos waren vonden ze een verrassing. Terwijl vader zich 
klaarmaakte om te gaan hakken rende Stefan de andere 
kant op, dat is het moment dat hij de verrassing zag. In 
een andere boom hing een felgekleurde ballon, met een 
touwtje en een kaartje eraan. Stefan trok aan het touwtje 
en trok de ballon uit de boom. Het kaartje was van iemand 
van de adventistische school in Marusevec. De school was 
aan de andere kant van de berg waar Stefan en zijn vader 
waren. Er stond een telefoonnummer op de kaart en een 
belofte dat degene die zou bellen een cadeau zou krijgen. 
Nieuwsgierig belde Stefan het nummer toen ze 
thuiskwamen en een tijdje later kreeg hij een boek 
toegestuurd. Het was een boek over God. Het leek een 
goed boek voor als Stefan niks anders te doen had, dus hij begon steeds een beetje verder te lezen. 
Stefans vader was benieuwd naar de school die de ballonnen gestuurd had. Bekenden vertelden hem 
over de school en hoe goed de leerlingen het daar hadden. Vader besloot Stefan aan te moedigen 
om naar de school te gaan, zodat hij kon kijken of hij misschien les wilde volgen daar. 
Stefan ging een paar keer naar de school toe en vond het zo leuk dat hij besloot zich in te schrijven. 
Inmiddels is hij al vier jaar een leerling op de adventistische school in Marusevec en hij is heel 
gelukkig. ''Toen ik op school kwam kende ik niemand,'' zegt hij. ''Maar na twee of drie maanden 
kende ik iedereen. Iedereen was heel aardig voor me en er waren geen problemen. De leraren, de 
leerlingen, alles is goed. 
Stefan wilt later verpleger worden, zodat hij andere mensen kan helpen. Hij is heel blij dat hij die ene 
dag een ballon vond in het bos, want dat is de reden dat hij nu in Marusevec op school zit. Op die 
school heeft hij God leren kennen. 
De zendingsgaven van dit kwartaal zullen helpen om een slaapzaal te bouwen voor de jongens op de 
school in Marusevec, zodat er meer plek is en er nog meer jongens naar school kunnen om over God 
te leren. Bedankt dat jullie je zendingsgaven meenemen naar de sabbatschool. 


