
 

 

 Zendingsberichten 
 Jeugd en Volwassenen 
 2017-Q2 
  



 

1 De afgelaste begrafenis – Deel 1
 Olanrewaju Ogungbile, Oyo, Nigeria 
  1 april 2007 
 
 Op een dag na school, hoorde ik mijn zus 
met een vriendin praten. Het meisje 
vertelde dat een man uit de dood was 
opgestaan. ‘Hoe kan een overleden persoon 
weer tot leven komen?’. Ik zei toen dat 
zoiets niet kon gebeuren. 
 Volgens mijn zus was het echt waar. De 
man was dood en nu is hij weer levend. 
Ik wist dat God mensen uit de dood heeft 
laten herrijzen volgens de Bijbel, maar 
wonderen als deze gebeuren niet meer. Of 
toch wel? Ik knielde en bad de gebeden van 
Thomas. ‘Heer, als het waar is, laat mij dit 
met mijn eigen ogen zien. Dan zal ik het 
geloven!’. (John 20:25, NBV) 

Na een tijdje was ik het vreemde verhaal 



 

over de dode man die weer tot leven kwam 
vergeten. Nadat ik slaagde voor de 
middelbare school solliciteerde ik voor 
Global Mission Pionier, voordat ik ging 
studeren. 
 Een Global Mission Pionier is een leek 
die door de kerk is gekozen, die een kleine 
vergoeding krijgt en aan wie gevraagd 
wordt om in de gemeenschap te leven en 
de eeuwigdurende Evangelie te 
onderwijzen, terwijl hij de waarden van het 
Christendom vorm geeft. Pioniers dienen 
een unieke en speciale rol in het opstarten 
van nieuwe gemeenten in nieuwe plaatsen, 
tussen en met nieuwe bevolkingsgroepen. 

Ik werd toegewezen aan een afgelegen 
regio van centraal Nigeria waar maar een 
paar buitenstaanders zijn geweest en waar 
we geen Adventisten hadden. Ik vestigde 
mij in een dorp en begon vrienden te 



 

maken. De meeste bewoners aanbaden 
afgoden, maar sommigen stonden mij toe 
om met hun de Evangelie te delen. Een 
tienermeisje, One-Ojo genaamd, leek vooral 
geïnteresseerd te zijn over God. Ik begon 
met haar de Bijbel te bestuderen. 
 Maar op een ochtend rende een jongen 
schreeuwend naar mijn kamer dat One-Ojo 
dood was. ‘Ze is vannacht overleden,’ zei de 
jongen. ‘De familie wilt dat jij komt, voordat 
zij haar gaan begraven.’. 

Versuft trok ik mijn schoenen aan en 
rende ik naar One-Ojo’s huis. Toen ik daar 
aankwam vond ik haar lichaam op een 
stromat. Haar handen en voeten gebonden 
en opgemaakt om te worden begraven. Ik 
staarde naar haar terwijl ik aan onze 
bijbelstudie dacht van de vorige avond. Hoe 
kan zij nu dood zijn? Vroeg ik mij af. Ik 
raakte haar arm aan; het was stijf en koud.  



 

Ik vroeg om toestemming om te bidden 
voordat de familie haar ging begraven. 
Ongeveer 20 mensen in de kamer keken toe 
terwijl ik naast haar begrafeniskleed knielde 
en bad. Ik vroeg God om het leven van dit 
meisje terug te geven om deze mensen te 
leren dat God almachtig is. 

Ik had voor ongeveer een uur gebeden 
toen ik zweetdruppels op One-Ojo’s lichaam 
zag. Ik legde mijn hand op haar arm en 
voelde warmte. Aangemoedigd, bad ik 
verder. Toen nieste One-Ojo. 

 
Wordt vervolgd 
 
  



 

2 De afgelaste begrafenis – Deel 2
 Olanrewaju Ogungbile, Oyo, Nigeria  
  8 april 2017 

 
Iedereen in de kamer hoorde One-Ojo 

ook niezen en zij renden doodsbang naar 
buiten. Ik bad verder en One-Ojo opende 
haar ogen. Zij worstelde zich om haarzelf 
van de touwen te bevrijden die haar 
gebonden hielden. Ik riep haar broer om te 
komen en de begrafenistouwen los te 
maken. 
 Toen haar broer One-Ojo zag worstelen, 
begon hij te beven van angst, maar ik drong 
aan om zijn zus los te maken. Zodra ze 
bevrijd was, hielpen wij haar naar een stoel. 
De rouwenden die gevlucht waren stonden 
samengedrongen in de deuropening om het 
dode meisje te zien die nu weer leefde.  



 

 One-Ojo vroeg om eten en iemand 
bracht het naar haar. Snel keerde haar 
kracht weer terug en samen prezen we 
God. Daarna vertelde ik de familie dat God 
hun dochter had genezen als antwoord op 
onze gebeden, maar dat God niet bereid 
was zijn glorie met heksenrij wilde delen. Ik 
waarschuwden hen om geen kruiden op 
One-Ojo te doen volgens hun gebruik, want 
dat is een vorm van heksenrij en dat 
behaagt God niet. De moeder en broer 
knikten instemmend. 
 Het was donker toen ik naar mijn kamer 
terugkeerde. Mijn benen beefden en ik 
voelde me zwak en uitgeput. Ik knielde neer 
en bad; ‘God, vandaag is mijn ‘Thomas 
gebed’ beantwoord. Ik geloof. Gebruik me 
als U wenst. Ik ben van U.’. Toen viel ik op 
bed neer en sliep vast. 



 

 Rond 1:00 uur in de ochtend werd ik 
door een luid geklop aan mijn deur wakker 
gemaakt. ‘Predikant Larie, kom!’ smeekte 
een vrouwenstem. Ik opende de deur en 
One-Ojo’s moeder stond er. ‘Kom mee!’, 
smeekte zij. ‘One-Ojo is weer dood.’. 

‘Hoe is dat mogelijk?’ vroeg ik. Gods 
kracht faalt nooit. Ik snelde met haar naar 
waar One-Ojo op haar bed lag. Ik 
controleerde haar pols en haar ademhaling. 
Zij was dood, wederom. Terwijl ik naast 
haar neerknielde, rook ik de kruiden van de 
medicijnman dat iemand over haar lichaam 
had gesmeerd.  

‘Wie heeft deze kruiden over haar 
lichaam gesmeerd?’ vroeg ik. One-Ojo’s 
moeder zei dat haar man het gedaan zou 
hebben, omdat hij de enige persoon was in 
het huis. 



 

 ‘God heeft haar uit de dood laten 
herrijzen,’ zei ik, ‘en hij verdient de glorie 
voor haar herrijzing. Maar iemand heeft 
God te schande gemaakt door deze kruiden 
op haar aan te brengen en nu is zij weer 
dood!’. 

Ik keerde mij om en ging bidden, terwijl 
de familie stil wachtte. Niet veel later 
opende One-Ojo haar ogen en ging rechtop 
zitten. Ik bleef een paar minuten bij haar. 
Als voorheen keerde ik terug naar huis. Ik 
waarschuwde de familie weer dat niemand 
haar lichaam aan mocht raken met kruiden 
van de medicijnman. Haar moeder en broer 
knikten krachtig. Zodra ik thuis was viel ik 
doodmoe op bed. 

 
Wordt vervolgd. 
 
  



 

3 De afgelaste begrafenis—Deel 3
 Olanrewaju Ogungbile, Oyo, Nigeria 
  15 april 2017 
      
 Ik was nog steeds aan het slapen toen ik 
in de ochtend wakker werd door geklop. 
‘Predikant, kom. Ze is weer overleden!?’ 
One-Ojo’s moeder huilde. In ongeloof 
opende ik de deur en vroeg wat er was 
gebeurd.  
 ‘Toen wij nog sliepen, kwam haar vader 
thuis. Misschien dat hij kruiden op haar 
heeft gesmeerd,’ Zei ze. 

Iemand wilde One-Ojo dood hebben. 
Was het de vader? Misschien was het ook 
haar moeder. Zou ik weer teruggaan en 
bidden? Zou God gerespecteerd worden? 
One-Ojo’s moeder knielde voor mij neer en 
smeekte mij om te komen en te bidden 
voor haar dochter. Ik ben meegegaan.  



 

Opnieuw bad ik voor het meisje en weer 
ontwaakte zij. Dit keer zei ik tegen haar 
moeder om One-Ojo uit het dorp weg te 
halen. Haar moeder stemde in en One-Ojo’s 
broer nam haar naar familie in een ander 
dorp. 

One-Ojo keerde na een aantal maanden 
later sterker en gezonder terug naar huis. 
Zij vervolgde haar bijbelstudie en werd 
samen met negen andere nieuwe gelovigen 
gedoopt. Op de dag van haar doop  nam 
One-Ojo de naam Blessing aan om haar 
nieuwe leven betekenis te geven. Haar 
aanwezigheid in het dorp is een getuigenis 
van Gods kracht om te redden, zelfs van de 
dood. Vandaag bidden 70 gelovigen in een 
simpel onderkomen naast One-Ojo’s huis in 
centraal Nigeria.  
 Het verhaal van One-Ojo verspreidde 
zich door heel centraal Nigeria en opende 



 

deuren om Gods liefde te delen met 
mensen uit naburige dorpen. Vele mensen 
zijn gekomen om Jezus te kennen als hun 
vriend en Redder, vanwege Gods kracht in 
het leven van One-Ojo 
 Uw meermaals wekelijkse missie 
collectes dragen bij aan het werk van de 
Global Mission Pioniers over de wereld. Uw 
13e sabbat collecte draagt bij aan specifieke 
projecten in de aanbevolen wereldse divisie 
voor elk kwartaal. Dit kwartaal, zal de 13e 
sabbat collecte naar het West-Centraal 
Afrika Divisie (WAD) gaan, waar het zal 
worden gebruikt om te helpen met het 
bouwen voor een multifunctionele 
jeugdcentrum aan de Babcock Universiteit 
in Nigeria, en naar een nieuwe school, de 
Centrale Afrika Unie Missie Academie, in 
Gabon.  



 

Hartelijk dank voor uw gulle wekelijkse 
giften aan de missie en de 13e sabbat 
collecte.  
_____ 
Olanrewaju Ogungbile is van Oyo, Nigeria. 
Nadat hij gediend had als een Global 
Mission Pionier studeerde hij theologie aan 
de Babock Universiteit in Nigeria. 
 
  



 

4 Een nieuw leven—Deel 1  
Monsurat, Babcock Universiteit, Nigeria 
  22 april 2017 
 

Monsurat een tiener uit Nigeria was 
nieuwsgierig naar haar buurman. Hij ging 
niet naar de moskee op vrijdag en hij leek 
erg gelukkig. Zij vroeg zich af wat hem zo 
anders maakte. Zij begroette hem toen ze 
hem op straat zag en keek toe hoe hij 
rondom zijn huis werkte. Eindelijk kreeg zij 
de moed om dat te vragen wat zo op haar 
hart lag. ‘Welk geloof hang jij aan?’ 
 ‘Ik ben een Zevende-dag Adventist,’ 
antwoordde hij. Monsurat had nog nooit 
over Adventisten gehoord. Hij bood haar 
een boek aan, Steps to Christ, en Monsurat 
nam het aan.  Wanneer zij alleen was, 
haalde ze het boek tevoorschijn en begon te 
lezen. Hoewel haar ouders niet konden 



 

lezen, wist Monsurat dat zij boos zouden 
worden als zij erachter zouden komen dat 
zij een christelijk boek in bezit had. Dus 
hield zij het verborgen. 

Monsurat studeerde op een kostschool  
en vond het erg leuk. Al snel vergat ze over 
de buurman met het vreemde geloof, maar 
toen Monsurat na een lange vakantie 
terugkeerde, herkende ze haar buurman en 
groette hem. Op een dag nodigde hij haar 
uit om zijn kerk te bezoeken 
 ‘Ik kan niet meegaan,’ verontschuldigde 
Monsurat oprecht. ‘Ik heb speciale lessen 
op zaterdag om voor te bereiden op de 
schoolexamens.’. Zij zag de teleurstelling in 
de ogen van de buurman. ‘Wacht,’ zei ze. ‘Ik 
wil zien hoe het bij uw kerk is. Waar is het?’ 
De man legde uit waar de kerk was. Die 
zaterdag bereidde Monsurat haar les voor, 
maar ging naar de kerk van de buurman. Zij 



 

was nieuwsgierig om te zien of de andere 
mensen van de kerk net zo aardig waren als 
hij.  
 De gemeenteleden verwelkomden haar 
hartelijk. Zij genoot van de dienst, ook al 
was het erg anders dan de religieuze 
diensten die zij gewend was. Elke week 
kleedde Monsurat zich voor de les, maar 
ging echter naar de kerk. Omdat de kerk op 
hetzelfde tijdstip eindigde als haar les, 
kwamen de ouder er niet achter. 
 Monsurat kreeg een Bijbel en begon het 
te lezen. Zij leerde te bidden zoals 
christenen bidden en vroeg aan God om 
haar goed leven te laten leiden. Zij was 
soms ondeugend, maar zij was vastbesloten 
dat haar docenten en decaan een ander 
persoon zouden zien wanneer ze naar 
school terug zou gaan. 



 

Terug op school, ontdekte Monsurat een 
Adventkerk die met de bus een uur van huis 
was verwijderd. Zij stond zaterdag vroeg op 
om de bus te pakken. Zij spendeerde een 
grote deel van de dag met de 
gemeenteleden en keerde in de avond 
terug naar school. Voor het einde van het 
jaar wijdde Monsurat haar leven aan 
christus en vroeg om gedoopt te worden in 
de Kerkgenootschap der Zevende-dags 
Adventisten. 
 
Wordt vervolgd  



 

5 Een nieuw leven—Deel 2  
Monsurat, Babcock Universiteit, Nigeria 
  29 april 2017 
 
Monsurat vertelde niet aan haar vrienden 
waar zij op zaterdag naartoe ging, maar zij 
merkten wel dat zij was veranderd. Zij was 
meer verantwoordelijk en was niet meer de 
eerste die kattenkwaad voorstelde. Toen 
het vakantie was, bezocht Monsurat de kerk 
van haar buurman. Haar ouders merkten op 
dat zij op zaterdag uitging en zij vroegen 
haar waar ze heenging, maar Monsurat 
draaide om de antwoorden heen. 
 Toen de familie naar de moskee ging om 
te bidden, ging Monsurat ook mee, maar in 
plaats van  het reciteren van de gebeden 
die zij lang geleden had geleerd, bad ze in 
haar hart tot Jezus. Haar moeder merkte op 
dat dat zij niet de gebeden aan het 



 

reciteren was en vroeg waarom niet. 
Monsurat besloot dat zij niet langer haar 
geloof voor haar ouders wilde verbergen. Zij 
wilde opbiechten en hun vertellen dat zij 
een christen was geworden.  
 Haar ouders werden boos. Zij verboden 
haar om met haar christelijke buurman te 
praten of de kerk te bezoeken. Zij drongen 
haar vrienden en leraren aan om te doen 
wat zij konden doen om haar van haar 
geloof afstand te doen. Maar ook al wilde 
Monsurat haar ouders gehoorzamen, zij 
weigerde om haar geloof op te geven.  
 Uiteindelijk vertelde de vader haar dat 
ze niet langer zijn dochter was. Zij moest 
het huis verlaten en hij zou niet voor de 
resterende twee jaar van haar middelbare 
schoolopleiding betalen. 
 Monsurat was erg bang om op haarzelf 
te moeten zijn. Maar ze bad en Gods vrede 



 

spoelde over haar heen. Ze haalde uit Psalm 
27:10 haar hoop: ‘Hoewel mijn vader en 
moeder mij hebben verlaten, zal de Heer 
mij ontvangen.’(NBV). Gemeenteleden 
hielpen Monsurat om haar schoolgeld te 
betalen en een vriend die naast haar school 
woonde liet haar bij hem inwonen. 

Monsurat probeerde vaak met haar 
ouders te praten, maar zij weigerden te 
luisteren. Zij voelde zich erg eenzaam. 
Gemeenteleden bezochten de familie van 
Monsurat, smekend aan haar ouders om 
haar weer thuis te laten komen. Uiteindelijk 
stonden haar ouders toe dat Monsurat 
mocht terugkomen. 

Maar het ging niet goed en Monsurat 
realiseerde dat zij niet thuis kon blijven 
wonen. Zij vroeg aan een ouderling om raad 
en hij stelde voor dat zij zich moest 
inschrijven aan de adventistisch universiteit 



 

in Nigeria. Daar kon zij wonen en rustig 
studeren. De kerk zou haar sponsoren en 
haar lesgeld betalen. 

Monsurat schreef zich in aan Babcock 
Universiteit om verpleegkunde te studeren. 
Haar ouders zijn nu trots op wat zij heeft 
gepresteerd en zij hebben haar een paar 
keer bezocht terwijl zij in Babcock was. 
Monsurat bidt dat op een dag haar familie 
Jezus zal accepteren en zegt dat zij hoopt 
dat haar verhaal andere jeugdigen helpt om 
standvastig te blijven in hun geloof. 
_____ 
Monsurat studeerde verpleegkunde aan de 
Babcock Universiteit in Nigeria. 
 
  



 

6 God is een trouwe man—Deel 1  
Elise Gwet, Yaoundé, Kameroen 
  6 mei 2017 
 
 Mijn man overleed plotseling toen hij 28 
was, mij achterlatend met vijf jonge 
kinderen, geen inkomen, geen huis, geen 
werk en een hoop rekeningen. Ik was zo 
ontmoedigd dat ik God vroeg om mij te 
laten sterven. 
 Ik ben Elise Gwet en ik woon in 
Kameroen in West Afrika. Mijn man en ik 
bezochten samen evangelische 
bijeenkomsten en waren het eens dat de 
Adventkerk Gods ware kerk is, dat het de 
waarheid leert over de Bijbel. Hij werd lid 
van de Adventkerk toentertijd, maar ik niet 
omdat ik bezorgd was over de reactie van 
mijn familie. Voor een jaar verzette ik mij 
tegen de lieflijke pleidooien van mijn man 



 

en de roep van de heilige Geest en ik 
bezocht de kerk van mijn familie op zondag. 
 Maar God sprak tot ons en leidde mij op 
een vriendelijke wijze. Samen raakten ze 
mijn hart. Mijn man was niet hard tegen de 
kinderen of tegen mij omdat wij niet samen 
met hem de godsdienstplichten vervulden. 
Wanneer ik onrein kookte werd hij niet 
boos, maar vertelde mij op een rustige 
manier dat hij dit voedsel niet zal gaan eten. 
Hij dwong mij nooit tot de sabbat, maar 
moedigde mij aan om het huishouden af te 
maken, te winkelen en te koken op vrijdag. 
Hij wilde dat ik rust nam op sabbat, terwijl 
ik niet naar de kerk ging. Mijn man zette er 
mij toe aan om naar de kerk te gaan door 
zijn handelswijze en liefde.  
 Ik begon uiteindelijk samen met hem de 
kerk te bezoeken. Zijn houding en de heilige 
Geest werkten samen om mij te overtuigen 



 

van mijn fouten. Leden van de Adventkerk 
gingen ook voor mij bidden. Zij kwamen 
langs en bezochten mij en gingen bidden en 
zongen met mij. Ik was ook onder de indruk 
door hun acties en kon niet langer 
weerstand bieden.  
 Op een Sabbatochtend verraste ik hem 
en vertelde hem dat ik en de kinderen met 
hem naar de kerk gingen. Hij was zo blij! 
Toen we bij de kerk aankwamen waren de 
gemeenteleden verheugd om ons te zien. Ik 
begon te studeren bij de les over de doop 
en besloot om mij te laten dopen. 
 Op de dag van mijn doop zei mijn man 
dat zijn vreugde compleet was. Hij had een 
trouwe vrouw, een sterk geloof en tenslotte 
was de familie verenigd door de waarheid. 
Die dag zei hij dat als er iets zou gebeuren 
dat hun zou scheiden, als hij zou komen te 
overlijden, dat hij zou hopen dat ik trouw 



 

zou blijven aan God en de kerk. Maar wat 
zou er kunnen gebeuren? Vroeg ik mij af. De 
familie was gezond, wij hadden een huis en 
eten. Wat zou er verkeerd kunnen gaan. 
 
Wordt vervolgd 
 
  



 

7 God is een trouwe man—Deel 2 
 Elise Gwet, Yaoundé, Kameroen 
  13 mei 2017 
 
 Vier maanden later werd mijn man ziek, 
klagend over pijn in zijn maag en borst. Hij 
wilde naar het ziekenhuis gaan, dus zocht ik 
iemand die hem daarheen kon brengen. 
Terwijl ik weg was, overleed hij in de armen 
van onze twee oudste kinderen, 7 en 8 jaar 
oud.  
 Ik keerde terug  en trof  mijn man dood 
aan en mijn kinderen huilend en in de war. 
Ik werd kwaad op God. ‘Hoe kon dit 
gebeuren, terwijl ik mijn leven aan u gaf?’ Ik 
eis het te weten. Maar er kwam geen 
antwoord. Ik wilde ook doodgaan. Anderen 
zouden voor mijn kinderen moeten zorgen 
en de begrafenisvoorbereidingen treffen. 
Op een of andere manier hadden we het tot 



 

de begrafenis gered. Toen drong het tot mij 
door: Hij is dood. Ik heb geen baan en vijf 
kinderen om voor te zorgen. Hoe moest ik 
overleven?   
 We huurden een huis, maar al snel na de 
begrafenis van mijn man kwam de huurbaas 
ons vertellen dat we weg moesten. De 
oudste broer van mijn man nodigde ons uit 
om in zijn huis te verblijven. De relatie was 
erg stressvol en na negen maanden 
vertrokken wij. Mijn oom huurde een 
woning voor de kinderen en mij, maar ik 
moest werken. Mijn jongste zus kwam bij 
ons wonen en zorgde voor de kinderen, 
zodat ik op de marktplein kon werken. 
Groenten inkopen om het met winst te 
verkopen. Het was zwaar, saai werk, de 
uren waren lang en ik verdiende weinig. Ik 
begon avondlessen bij te wonen om een 
vak te leren waarmee ik mijn familie beter 



 

kon onderhouden. De broeders en zusters 
ondersteunden mij door al mijn 
beproevingen. Mensen zorgden voor mijn 
kinderen, terwijl ik werkte en lessen 
bijwoonde. Anderen hielpen met eten en 
geld. God zond andere welwillende 
vrienden om ook te helpen.  
 Ik wilde Gods liefde met anderen delen 
terwijl ik werkte, dus begon ik met het 
verkopen van Advent literatuur. Elke dag 
voorzag God van wat wij nodig hadden en 
dat maakte mij sterker in mijn geloof. Na 
een jaar werd mij werk aangeboden in de 
Advent uitgeverij.  
 Ik dank God voor het zorgen van ons in 
deze moeilijke tijden. Toen zij hun vader 
verloren, werd God hun vader; hij voorzag 
ons in onze behoeften en hielp mij om de 
kinderen op te voeden. Ik leerde hen om 



 

lief te hebben en God te verheerlijken en 
aan hem trouw te zijn. 
 
Wordt vervolgd 
 
 
  



 

8 God is een trouwe man—Deel 3  
Elise Gwet, Yaoundé, Kameroen 
  20 mei 2017 
 
 Door de jaren heen heeft God mij 
bijzondere getuigenissen van zijn liefde 
laten zien. Ver voordat ik was getrouwd, 
hoorde ik een jongeman piano spelen. Ik 
was zo onder de indruk dat ik God vertelde 
dat als ik kinderen zou krijgen, ik hun voor 
zijn glorie piano zou leren. God 
beantwoordde mijn gebeden. Mijn dochter 
heeft van nature een muzikaal vermogen. 
Zij heeft een vriend die een piano heeft en 
wanneer zij hun bezoekt, mag zij van hun 
spelen. Zij heeft nog nooit echt pianoles 
gehad, maar God was haar leraar. Zij speelt 
erg mooi en zij is nationaal erkend voor 
haar speelstijl en het mooiste van allemaal 
is dat zij lof geeft aan God. Zij speelt voor de 



 

kerk en vele mensen komen speciaal naar 
de kerk om haar te horen spelen. 
 Ik had nooit genoeg geld om voor 
noodgevallen te sparen. Toen werd mijn 
zoon die aan het fietsen was op een dag 
door een automobilist geraakt die daarna 
doorreed. Iemand bracht mijn zoon thuis 
met letsel aan zijn sleutelbeen en vele 
schaafwonden en kneuzingen. 
 Op die dag kwam mijn zwager, die arts 
is, bij mij op bezoek. Twee keer stond hij op 
om naar huis te gaan; maar zonder enige 
verklaring ging hij weer zitten. Hij stond 
weer op om weg te gaan toen de mensen 
mijn verongelukte zoon thuisbrachten. Mijn 
zwager onderzocht hem en nam de jongen 
naar het ziekenhuis. Hij gaf hem medische 
zorg gaf mijn zoon de nodige medicijnen. 
Daarna bracht hij mijn zoon weer thuis. Hij 
zei tegen mij, ‘Ik was niet van plan om lang 



 

te blijven deze ochtend, maar iets, of 
iemand, zei tegen mij dat ik moest blijven. 
Nu begrijp ik dat de stem die ik hoorde die 
van God was.’ 
 Ja, ik kan echt zeggen dat hij mijn man 
is. Hij voorziet mij en zorgt voor mij. Mijn 
kinderen zijn van hem en ik geef hem alle 
eer voor het feit dat hij mij, een jonge 
weduwe, door moeilijke tijden in zijn naam 
heeft laten overwinnen. Aan God zij de 
glorie. 
 De 13e sabbat collecte voor dit kwartaal 
gaat naar het West-Centraal Afrika Divisie. 
De collecte zal helpen met het bouwen van 
een speciale multifunctionele jeugdcentrum 
aan de Babcock Universiteit in Nigeria en 
een Advent missie academie in de streek 
van Gabon. Hartelijk dank voor uw steun 
door middel van uw gulle collectes. 
___ 



 

 Elise Gwet woont en werkt in Yaoundé, 
Kameroen. 
 
  



 

9 De wonder Bijbel  
Martin Bengono, Kameroen 
  27 mei 2017 
  
 Ik had mijn spullen ingepakt en stond 
klaar om het leger in te gaan. Mijn vader 
legde zijn hand op mijn schouder en gaf mij 
een Bijbel mee voor onderweg. 
 Ik beloofde mijn vader dat ik trouw aan 
God zou blijven. Ik wist dat het niet 
makkelijk zou zijn, maar ik was vastberaden 
om het in ieder geval te proberen. 
 Ik sloot me aan bij de andere rekruten 
en we marcheerden samen naar de basis 
trainingskamp. De commandant maakte ons 
het marcheren zo moeilijk als mogelijk was. 
Zo moesten we een rivier oversteken op 
onze handen en knieën. Toen de rivier te 
diep werd, moesten we met onze zware 
bepakking verder zwemmen. 



 

 Toen we aan de andere kant van het 
rivier aankwamen, waren onze rugzakken 
drijfnat, maar we kregen niet de kans om te 
rusten of onze spullen te laten drogen. We 
moesten in een stevig tempo 
doormarcheren. Eenmaal aangekomen op 
het kamp moesten we allerlei oefeningen 
doen. Pas laat in de avond hadden we tijd 
om onze natte rugzakken uit te pakken. 
  Terwijl ik mijn kleding en andere 
bezittingen uit mijn rugzak haalde, moest ik 
alle rivierwater eruit wringen. Daarna legde 
ik alles uit om te laten drogen. Op dat 
moment viel mijn oog op de Bijbel, die mijn 
vader aan mij had gegeven. Ik baalde, 
omdat ik ervan overtuigd was dat het 
rivierwater de Bijbel geruïneerd zou 
hebben. Maar toen ik het aanraakte, voelde 
het droog aan. Vol ongeloof pakte ik het uit 
mijn tas. Het was droog. Alles in mijn tas 



 

was drijfnat en doordrenkt met het vieze 
rivierwater, behalve de Bijbel. Het was 
droog en schoon. Het herinnerde me eraan 
dat God bij mij was. 
 Tijdens de zware trainingen vergat ik 
soms het mooie bewijs van Gods 
aanwezigheid. Ik wilde me vasthouden aan 
de sabbat, maar dat was moeilijk. Ik bad tot 
God en verzocht hem om mij te helpen een 
manier te vinden om Sabbat te kunnen 
vieren. 
 Op dat moment hoorde ik dat het leger 
op zoek was naar soldaten om les te geven 
aan kinderen van militairen. Ik gaf me daar 
meteen voor op. Gelukkig werd ik 
uitgekozen om les te mogen geven, zodat ik 
niet op de sabbat hoefde te werken. 
 Toen ik in het leger zat, deelde ik vaak 
mijn geloof met anderen. Mijn 
kamergenoot en ik praatten vaak over de 



 

Bijbel. Hij zei dat hij iets anders in mij zag. 
Hij ging in op mijn uitnodiging om mee te 
gaan naar evangelische bijeenkomsten en 
vertrouwde later ook zijn leven aan Jezus 
toe. 
 Een andere soldaat was moslim. Zijn 
vader wilde niet dat hij zich zou bekeren tot 
het christendom, maar hij woonde al 
Bijbellessen bij en was er klaar voor om 
voor Jezus Christus te kiezen. We praatten 
veel over God en uiteindelijk bekeerde hij 
zich tot het Zevende-dag Adventisme. 
  Ik wist dat God bij me was. Tijdens mijn 
diensttijd zorgde hij ervoor dat mijn bijbel 
droog bleef die eerste trainingsdag en dat ik 
de sabbat kon blijven vieren. Ook leidde hij 
anderen, die in het leger zaten, naar zich 
toe. 
 
Martin Bengono uit Kameroen.  



 

10 God op de voorgrond plaatsen  
LeDoux Bako, Kameroen 
  3 juni 2017 
 
 Als professionele fotograaf maak ik 
foto’s en video’s van bruiloften en andere 
belangrijke gebeurtenissen. Ook maak ik 
televisiedocumentaires en foto’s van 
sportevenementen. 
 Toen ik me bekeerde tot de Adventkerk 
vroeg ik me af hoe ik de Sabbat moest 
vieren. De meeste gebeurtenissen, die ik 
moest filmen, vonden veelal plaats op de 
sabbat en om mijn baan te behouden, 
moest ik op deze dagen wel werken. Ik 
moest mijn gezin onderhouden, dus besloot 
ik op de sabbatdagen dat ik niet hoefde te 
werken naar de kerk te gaan en op de 
dagen dat ik wel moest werken, ging ik naar 
werk. 



 

 Ook al kon ik niet anders, ik voelde me 
er niet prettig bij op sabbat te moeten 
werken. En het leek wel, dat hoe hard ik 
ook werkte, ik nooit vooruit kon werken. 
Dan werd er iemand in mijn gezin ziek of 
waren er onvoorziene uitgaven. Ik vroeg de 
predikant dan altijd om voor ons te bidden. 
   En toen greep God in. Het bedrijf 
waarvoor ik werkte, werd door een ander 
bedrijf overgenomen. Toen verloor ik mijn 
baan. Bijna meteen werd ik door mensen 
gebeld om werk als freelancer aan te 
nemen. Ik realiseerde me toen dat ik voor 
mezelf zou kunnen beginnen. 
 Daarna woonde ik een dienst bij waar 
werd verteld over het onvoorwaardelijk 
trouw blijven aan Gods principes. Die dienst 
maakte me bewust van God. God leidde me 
in de goede richting om meer trouw te zijn 
aan zijn woord. Ik besloot toen geen 



 

opdrachten meer aan te nemen op de 
sabbat. Ik wist dat dit moeilijk zou zijn, 
omdat de meeste vieringen in het weekend 
plaatsvinden. Maar ik vertrouwde God erop 
dat hij zou voorzien in onze behoeftes. 
 Het is niet makkelijk en soms moeten we 
de huurbaas om uitstel van betaling vragen. 
Ook moeten we ieder dubbeltje omdraaien, 
maar we weten dat God met ons is. 
 Net op het moment dat wij het 
financieel niet meer konden rooien, kwam 
ik een voormalige opdrachtgever tegen. Hij 
was mij al heel lang geld schuldig. We 
praatten even, maar geen van ons begon 
over het geld. Toen we op het punt stonden 
afscheid van elkaar te nemen, gaf hij me het 
geld dat hij me al die jaren schuldig was. 
Enkele maanden later kreeg ik geld van een 
andere opdrachtgever, die mij nog geld 



 

schuldig was en waar ik niet meer op 
gerekend had. 
 Ik verdien niet meer zoveel in 
vergelijking met vroeger, toen ik nog wel op 
de Sabbat werkte, maar ik heb Gods zegen 
op een andere manier. Mijn kinderen zijn 
minder vaak ziek en we hebben minder 
onvoorziene uitgaven. Ik weet dat we niet 
bang hoeven te zijn voor de toekomst. Ik 
probeer anderen om net zo moedig te zijn 
om trouw te zijn aan Gods principes en ik 
verzeker ze dat God altijd in je al behoeften 
zal voorzien. 
___  
 LeDoux Bako woont in Yaoundé, 
Kameroen.  
  



 

11 Moeder van velen—Deel 1 
Anastasie Ndah, Yaoundé, Kameroen 
  10 juni 
2017  
 
 Ik ben een bijbelwerker en mijn hart ligt 
in het evangeliseren. Op een dag 
imponeerde God mij om te werken met een 
ongewone groep mensen.  
 Op mijn weg naar werk pauzeerde ik bij 
de poort van het Advent kantoor en keek 
naar de jongens die ernaast stonden. Ik wist 
dat de meeste van hun dakloos waren. Of 
bij keuze of door omstandigheden die zij 
niet onder controle hadden. Sommigen 
moesten vluchten vanwege misbruik of 
vanwege oneindige armoede. Ik vroeg mij 
af of zij hun moeders zouden missen. Ik 
keerde om en liep zenuwachtig naar hun 
toe. 



 

 ‘Hallo,’ ik begroette hen met een lach. 
 Zij keken mij raar aan, benieuwd wat ik 
vervolgens zou doen. 
 Ik wist dat veel van deze jongens 
verslaafd waren aan drugs en alcohol. En ik 
was er zeker van dat zij allemaal honger 
hadden. Zij hadden een familie nodig, op 
zijn minst een moeder, die voor hun zorgde 
en hun leerde wat goed en fout is. God 
maakte indruk op mij om deze jonge 
jongens te leren kennen en Zijn liefde met 
hen te delen. ‘Ik ben jullie moeder,’ zei ik 
moedig. ‘Ik zou graag jullie willen leren 
kennen.’.  
 Maar de jongens waren verlegen en ik 
was nerveus. Ook al waren zij jong, ik wist 
dat ik in de minderheid was en zij makkelijk 
mij tas konden stelen of mij pijn doen als zij 
doet zouden willen. Maar ik bleef lachen en 
praten. Ik praatte tegen hen voor een paar 



 

minuten totdat wij beiden meer op onze 
gemak waren. Daarna nodigde ik hun uit 
om mee te komen en met mij onder een 
boom te gaan zitten, zodat we meer konden 
praten. 
 De jongens aarzelden, maar uiteindelijk 
kwamen ze mee en gingen zitten. Ik 
vertelde hun een beetje over mijzelf en 
daarna vertelde ik hun dat God van ieder 
van hen houdt. Ze voelden zich op hun 
gemak bij mij en begonnen een beetje over 
zichzelf aan mij te vertellen. Ik nodigde de 
jongens uit om volgende week terug te 
komen. 
 De volgende maandag bracht ik eten 
mee. Ik wist dat de jongens altijd honger 
hadden, vooral dakloze jongens die 
waarschijnlijk voor een lange tijd geen 
warme maaltijd hadden gehad. De meeste 
van hen overleefde op aalmoes die zij 



 

ontvingen door te bedelen en kliekjes van 
bakkerijen. 
 Ik maakte een foo-foo (een zetmeelrijke 
pastei van aardappelen, weegbree of 
cassave) en wat soep. Toen de jongens 
aankwamen, roken zij het eten en ik kon de 
glimlach op hun gezicht zien. Zij aten 
hongerig en wederom gingen we praten. 
Sommige jongens vertrouwden mij genoeg 
om te zeggen dat foo-foo niet hun meest 
favoriete eten was en vroeg of ik ook iets 
anders kon maken. Ik probeerde elke week 
het eten te variëren om op zijn tijd aan 
ieders smaak te voldoen. En de jongens 
vonden het geweldig. 
 
Wordt vervolgd 
 
  



 

12 Moeder van velen—Deel 2  
Anastasie Ndah, Yaoundé, Kameroen 
  17 juni 2017 
 
 Elke week praatten we over God en 
lazen uit de Bijbel. We gingen samen bidden 
en daarna gingen we eten. Aanvankelijk 
dacht ik dat zij alleen luisterden om beleefd 
te zijn en om een warme maal te krijgen, 
maar naarmate de tijd verstreek raakten zij 
meer geïnteresseerd over wat ik hen 
probeerde te leren. 
 Al snel beschouwden de jongens mij als 
een moeder, mij toevertrouwend en 
vertrouwend. Sommige van hen vertelden 
mij dat zij de wens hadden om van hun 
drugsverslaving af komen of om te stoppen 
met het stelen van dingen. Ik luisterde en 
gaf hun raad over hoe je een gelukkig, 
eerlijk leven zou kunnen leiden. Ik vertelde 



 

hen over het genoegen van hard werken en 
eerlijke arbeid. Ook vertelde ik hen over de 
mensen in de Bijbel en hoe zij weerstand 
boden aan verleidingen en Gods plan 
volgden, menigmaal de wereld om hun 
heen te zien veranderen. De jongens 
luisterden en werden geïnspireerd om God 
te vertrouwen om hun te veranderen. Ik 
moedigde degenen aan die ouders hadden, 
om naar huis terug te gaan naar hun 
familie. Het kostte een hoop gepraat, maar 
uiteindelijk besloten sommigen om naar 
huis te gaan.     
 Een jongen, Pierre, was weggelopen van 
huis toen hij nog maar 7 jaar oud was. Hij 
had wat geld verloren die hij naar zijn 
moeder zou brengen en hij was bang dat hij 
gestraft zou worden. Dus rende hij weg. 
Uiteindelijk kwam hij in de hoofdstad aan, 
waar hij voor de komende acht jaar in de 



 

straten leefde. Nadat ik hem een verhaal 
vertelde over de verkwistende zoon, 
besloot Pierre terug naar huis te gaan. Maar 
hij was bang om alleen te gaan. Dus ik 
stemde in om met hem mee te gaan.  
 We gingen samen naar het busstation 
en kochten kaartjes naar zijn geboortestad. 
Toen we arriveerden liepen wij door bijna 
vergeten straten totdat we zijn huis 
vonden. Zijn moeder staarde naar de lange 
jongeman die voor haar stond, niet in staat 
om te zeggen dat dit haar kleine jongen was 
die ze lang geleden had verloren. Ze dacht 
dat haar zoon dood was. Ze staarde 
minutenlang naar Pierre. Toen haar 
verstand eindelijk begreep wie degene was 
die voor haar stond, omarmde zij hem en 
knuffelde hem hard, huilend van geluk. 
Daarna riep ze haar buren om haar zoon te 
zien, die zij had verloren, maar weer thuis 



 

was gekomen. Die nacht was er blijdschap 
in een huis om een verloren kind die was 
teruggekeerd.  
 Ik bleef in de stad van Pierre 
overnachten, zodat ik hem kon meenemen 
om de plaatselijke predikant te ontmoeten. 
Ik legde uit dat Pierre recentelijk Jezus had 
geaccepteerd als zijn Redder en naar het 
huis van zijn moeder terugkeerde. Hij had 
veel verzorging nodig. 
 
Wordt vervolgd 
 
  



 

13 Moeder van velen—Deel 3 
Anastasie Ndah, Yaoundé, Kameroen 
  24 juni 
2017  
 
 De predikant in de geboortestad van 
Pierre vertelde aan ons dat de kerk van plan 
was om evangelische bijeenkomsten te 
organiseren en Pierre beloofde om te 
komen. Later informeerde de predikant mij 
dat Pierre was gedoopt en de Adventkerk 
trouw bezocht. Wederom had een verloren 
schaap zijn weg naar huis gevonden.  
 Andere jongens in onze groep verlieten 
de stad, en beloofden om naar huis terug te 
keren.  
 Ik bleef de jongens ontmoeten die 
bleven. Zij vormden een hechte en 
beschermende cirkel om mij heen en wilden 
niet dat andere jongens bij de groep zouden 



 

aansluiten. Vaak waarschuwden zij mij, 
‘mamma, kijk uit voor die jongen daar. 
Vertrouw hem niet. Hij zal uw tas proberen 
te stelen.’ Maar ondanks hun pogingen om 
mij te beschermen tegen nieuwkomers, 
duurde het niet lang voordat de groep van 
jongen was gegroeid van 15 tot meer dan 
30. 
 Het werd steeds moeilijker voor mij om 
elke week voor de jongens een voedzame 
maaltijd te verschaffen. Ik kon mij niet 
zoveel eten of de tijd om het te bereiden 
veroorloven. Mijn hart deed pijn, maar ik 
kon hun niet meer eten geven. Anderen 
boden af en toe aan om te helpen, maar 
nog steeds viel de taak mij ten deel. 
Uiteindelijk moest ik hun vertellen dat ik 
niet meer een maaltijd kon geven. Nog 
steeds bleef ik met hen bijeenkomen. En 
wanneer zij mij rond de stad zagen, 



 

noemden zij mij altijd ‘mamma’. Ik bleef 
ook voor hen bidden en vroeg aan God om 
met hen te praten, zodat zij voorbereid 
waren om Hem in de hemel te ontmoeten, 
waar de tafel altijd gevuld zal zijn met eten.  
 Dit kwartaal zal een deel van de 13e 
sabbat collecte gebruikt worden om een 
missie academie voor jeugd in Libreville op 
te bouwen. De school zal in een manier 
voorzien om voor de vele jeugd in dit 
Franssprekende West-Afrikaans land te 
zorgen.  
 De 13e sabbat collecte zal ook een 
jongerencentrum aan de Babock 
universiteit helpen bouwen, waar de 
meerderheid van de 10.000 
universiteitsstudenten niet-adventist is, 
inclusief vele moslims die uit het noorden 
van Nigeria komen. 



 

 Bedankt voor u steun aan de Advent 
Missie door uw gebeden en gulle giften! 
___ 
 Anastasie Ndah is een Bijbelwerker in 
Yaoundé, Kameroen. Zij had ook een 
uitgebreide ministerie tussen prostituees in 
de stad geleid. Om hun hier een beter leven 
aan te bieden en een toekomst in de hemel. 
Verscheidene vrouwen, zo ook haar jongens, 
hebben hun hart aan God gegeven. 
 
 


