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Een ‘vreugde’ verslag uit de zendingsgebieden 

Door Andrew McChesney 

 

Het jaar kon niet erger verlopen voor Elisa Albertsen, die in Palmer in Alaska woonde. Zij 

brak een veelbelovende carrière als kapster af om als vrijwilliger te gaan werken aan een 

zendingsschool op de Marshalleilanden. Het schooljaar was nog maar drie maanden 

gevorderd toen zij tijdens een voetbalwedstrijd van de Ebeye ZDA school haar knieschijf 

ontwrichtte. Ze moest met spoed naar de VS teruggevlogen worden. Na vier maanden 

revalidatie in de VS realiseerde Elisa zich, dat zij haar belofte aan haar leerlingen niet kon 

nakomen om voor het einde van het schooljaar terug te komen. Ook kwam er in die tijd een 

einde aan een lange verkering met haar vriend.  

Teleurgesteld en ontmoedigd besloot Elisa om zich veertig dagen te onthouden van niet-

religieuze muziek, boeken en films en zich te verdiepen in de Bijbel en de geschriften van 

Ellen White, een Adventistische pionier. Dat was tevens het moment waarop zij begon met 

een ‘vreugde’ dagboek “Ik wilde wel duizend persoonlijke zegeningen van God noteren,” zei 

ze. In het begin waren het eenvoudige dingen. Elisa noteerde, dat ze dankbaar was voor 

schoon drinkwater en de zon die door het raam scheen. Toen ze doorging met schrijven 

herinnerde ze zich de woorden van Paulus in 1 Thessalonicenzen 5:16: “Verheug je altijd.” 

Toen ze ontdekte, dat mieren uitzwermden over het etensbakje van de hond, dacht ze: “Dit is 

zo frustrerend. Ik haat mieren!” Toen moest ze denken aan haar ‘vreugde’dagboek. Terwijl ze 

de bezige miertjes goed observeerde, verbaasde ze zich over hun doorzettingsvermogen en 

teamwerk naast hun vermogen om dingen te versjouwen die vele malen zwaarder waren dan 

zijzelf. In haar ‘vreugde’ dagboek noteerde ze “Ik dank God voor de mieren. Dank zij God 

kunnen we zaken volbrengen die veel groter zijn dan wijzelf.” Elisa schepte ook vreugde in 

andere negatieve situaties. Toen iemand kritiek op haar uitoefende schreef ze: “Dank U Heer, 

voor deze kritische woorden want daardoor kon ik mezelf verbeteren en dichter bij U komen.” 

Ze dankte God ook voor haar ontwrichte knieschijf, omdat ze besefte, dat God haar door de 

verwonding geestelijk en lichamelijk sterker maakte. Elisa is op dit moment 21 en terug in 

Ebeye als  tweedegraads docent. Ze citeerde het ‘vreugde’ dagboek nadat ze besmet was 

geraakt door een griepepidemie op het eiland: “Toen ik mijn stem verloor, zei ik ‘prijs God,’ 

want nu kan ik mijn leerlingen beter horen.”  

Een deel van de dertiende sabbatschoolgaven van het tweede kwartaal gaat naar de ZDA 

school in Ebeye om vervallen klaslokalen te repareren. Dank u voor uw zendingsgaven. 
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Een Braziliaan ontwijkt bommen 

Door Carolyn Azo 

Wanhopig geworden door het nieuws van hongerende mensen in Afrika, liet Marcelo 

Dornelles zijn comfortabele leventje in Brazilië achter zich om via ADRA hulp te gaan 

verlenen in door oorlog verscheurde landen als Mozambique, Angola en Irak. Hoewel hij pas 

48 was, had hij wit haar en een diepdoorgroefd gelaat, dat getuigde van zwaar menslievend 

werk te midden van bomexplosies, brandende zon, ijzige kou en slagregens. Hij zou niets 

anders willen. In de Iraakse stad Erbil werkte hij als directeur van ADRA Koerdistan. Tijdens 

een interview in 1990 zei hij, dat hij erg ontevreden was ondanks zijn comfortabel bestaan. 

Hij voelde een roeping om hulp te gaan bieden, toen hij op de televisie beelden zag van 

mensen die in Ethiopië en Somalië stierven van de honger gedurende een oorlog ter plaatse. 

“Ik wist, dat God mij riep.”  

Zijn eerste opdracht was het opzetten van een ADRA voedselprogramma in 100 dorpen in 

Mozambique voor de mensen die door de oorlog en de droogte op de vlucht waren. Het land 

zat sinds 1977 zwaar in de problemen door de burgeroorlog en een vredesverdrag zou pas in 

1992 gesloten worden. Mario vertelt: “Toen ik in het rampgebied aankwam, merkte ik, dat de 

situatie gecompliceerder was, dan ik gedacht had. Maar ik kon niet meer terug. Er was veel 

hulp nodig.”  

Hij werkte gedurende acht maanden in Mozambique en zijn verlangen om mensen te helpen 

werd steeds sterker. Maar om zijn doodzieke moeder moest hij zijn werk afbreken en 

terugkeren naar Brazilië om voor haar te zorgen. Zijn volgende opdracht bracht hem naar 

Angola, dat al 27 jaar verwikkeld was in een burgeroorlog. In het begin van zijn tijd in 

Angola zag hij vreselijke taferelen, o.a. wanhopige mensen die schoenen en dode honden 

opaten. 

Gedurende een militair offensief in 1993 redde hij 20 kinderen van de hongerdood en 

bombardementen door ze bij hem in huis te nemen in Malanje, de provinciehoofdstad in het 

noorden van Angola. “Wat ik daar in de straten zag was verschrikkelijk. Grote aantallen 

kinderen, vel over been, stierven daar van de honger,” zei hij. “Zoveel ellende was voor mij 

onverdraaglijk. En dus nam ik alle kinderen die ik tegenkwam in huis en gaf ze te eten.” 

Hij regelde ook via ADRA de adoptie van meer dan 200 weeskinderen door Adventistische 

families in Malanje. In 2016 ging Marcelo terug naar Irak om daar hulp te bieden aan 

vluchtelingen. “Hij is een man met een groot hart,” zei Liander Reis, een Braziliaan die werkt 

als hoofd financiële zaken voor ADRA in Koerdistan. 
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Gebed voor een baby 

Door Marjorie Chisonga 

Mijn zoon werd een jaar na mijn huwelijk geboren. En daarna niets. Geen kinderen meer. Dat 

begon op te vallen. “Waarom word je niet meer zwanger?” vroeg iemand. “Misschien is het 

tijd voor een medisch advies,” zei iemand anders. Er werd ook gesuggereerd dat ik een 

toverdokter zou moeten consulteren. Mijn man en ik wilden dolgraag nog meer kinderen. Hij 

was onderwijzer op de middelbare Rusangu school, een ZDA kostschool in de Zambiaanse 

stad Monze. Ik volgde zelf een opleiding tot onderwijzeres  op de basisschool. Wat kon ik 

antwoorden op vragen over de omvang van mijn gezin? “Het is nu eenmaal niet anders,” was 

steeds mijn antwoord. “God zal voorzien.” 

Ik was niet verdrietig of verveeld door het medelijden van anderen. Maar na verloop van tijd 

besefte ik, dat sommige van mijn bijgelovige vrienden dachten dat ik om een of andere reden 

gestraft werd. Toen overleed de zus van mijn echtgenoot en wij adopteerden haar drie jaar 

oude dochter. Nu hadden we twee kinderen thuis. Mijn bijgelovige vrienden waren dolblij. Zij 

meenden, dat de aanwezigheid van het meisje mijn hormonen wakker zouden schudden , 

zodat ik nog een baby zou kunnen krijgen. 

Er  gebeurde echter niets. Maar het Bijbelverhaal van Hanna uit 1 Samuel 1 gaf mij hoop. 

Hanna was een vrome vrouw die nooit opgaf. Ze hield vol totdat God haar gebed verhoorde 

en Samuel geboren werd. Mijn man en ik bleven bidden. Dat hielden we dertien lange jaren 

vol. Toen op een dag voelde ik, dat er iets was veranderd. Ik was zwanger! Mijn man en ik 

knielden onmiddellijk neer voor een dankgebed.. We noemden ons tweede kind Cheelela, wat 

‘de moeite waard’ betekent in de Tongataal.  

Hij bleek de moeite van het wachten waard. Binnen de kortste keren kreeg ik een derde zoon, 

Chakondela, wat betekent ‘dat het zo zijn mag.’ Mijn twee jongere zonen zijn nu 17 en 14 – 

en zij houden van Jezus. God heeft mijn gezin overvloedig gezegend. We moesten alleen 

maar geduld hebben. Als je in het geloof God om iets goeds vraagt, geeft Hij je meer dan je 

mogelijk zou kunnen wensen. 

Marjorie Chisonga is 52 en doceert huishoudkunde op de middelbare Rusangu school, die 

staat op het land waar de Amerikaanse zendeling William Harrison Anderson in 1905 de 

eerste zendingspost vestigde in Noord-Rhodesië, het huidige Zambia,. Zendingsgaven 

ondersteunden het werk van Anderson en bleven de verspreiding van het evangelie door 

zendelingen ondersteunen tot op de dag van vandaag. Dank u wel voor uw zendingsgaven. 
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Divisievoorzitter doopt zijn vader. 

Door Andrew McChesney  

Samuel Saw, voorzitter van de Zuid-Aziatische Pacific Divisie van de ZDA kerk groeide op 

zonder een relatie met zijn vader. De twee brachten nooit samen tijd door in hun thuisland 

Myanmar. Ze praatten nooit samen over iets. “Hij heeft me nooit geknuffeld,” zei Samuel. “Ik 

was een jongen zonder vader.” 

Samuel werd opgevoed door zijn grootouders. Hij volgde een opleiding op een adventistische 

school en haalde zijn diploma als predikant aan het ZDA seminarie van de Myanmar Unie in 

Myaungmya, een stad van 280.000 inwoners op ongeveer 225 km ten westen van Yangon, de 

hoofdstad van Myanmar. 

Het werk van de kerk was een uitdaging in het zuidoost Aziatische land, waar maar 4% van 

de bevolking Christen is. 90 % van de bevolking is boeddhistisch en 4% is moslim. Als 

predikant hield hij veel mensen voor om hun hand uit te reiken naar hun niet-christelijke 

familie en andere verwanten. Maar met zijn eigen vader had hij geen contact. Samuel trouwde 

en kreeg twee kinderen en diende als predikant en kerkleider in Thailand, Singapore en de 

Filippijnen. Als eerste secretaris van de Zuid-Aziatische Pacific Divisie noodzaakte een 

gebedsweek hem om nog eens ernstig aan zijn vader te denken. Hij deelde het verhaal van 

zijn kindertijd met de spreker om daarna samen de zaak in gebed aan God voor te leggen. “Je 

moet zelf contact opnemen met je vader,” was de raad van de voorganger. Samuel bad daarna 

tot God om kracht. Hij voelde alleen pijn als hij aan zijn vader dacht en miste volledig het 

verlangen om contact te maken. Hij bleef echter wel bidden en het onverwachte gebeurde 

uiteindelijk toch.  

“Ik had het voorrecht om mijn eigen vader op 76 jarige leeftijd te dopen,” zei Samuel. Hij kan 

zich nog steeds de woorden van zijn vader na de gebeurtenis herinneren. “Zoon,” zei de 

bejaarde man, “ik wil een christen zijn, die met een zangboek en een Bijbel in zijn hand naar 

de kerk gaat. Wil je alsjeblieft een Bijbel en een zangboek voor me kopen, zodat ik die mee 

kan nemen naar de kerk.”  

Samuel wordt nog steeds overmand door emotie als hij terugdenkt aan het moment dat zijn 

vader oprees uit het doopwater en zijn zoon omhelsde. “Dat was voor het eerst in mijn leven,” 

zei hij. Samuel werd gekozen tot voorzitter van de Zuid-Aziatische Pacific Divisie, die uit 14 

landen bestaat, waaronder Myanmar. Hij moedigt iedereen aan om God om hulp te vragen bij 

het overwinnen van bitterheid en pijn. “Zonder Gods veranderende macht zijn wij niet meer 

dan menselijke wezens, maar door zijn kracht kunnen wij het verschil maken in de wereld,” 

zegt hij. 
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De baby komt eraan! 

Door Andrew McChesney  

Een dokter luisterde op sabbatmorgen naar een overdenking over zendingswerk in de grote 

steden. In een stil gebed vroeg zij God of Hij misschien een taak voor haar had. Geheel 

onverwacht hielp zij bij een bevalling in de parkeergarage van het hoofdkwartier van de ZDA 

wereldkerk in de VS.  

Dr. Yvette C. Ross Hebron hielp bij de bevalling van een gezonde baby in de auto van de 

ouders, die met hoge snelheid naar het ziekenhuis reden, maar door de haast verdwaalden en 

de parkeerplaats van de kerk in Silver Spring in Maryland opreden. Volgens Yvette had God 

het zo geregeld. “De wonderbaarlijkste gelegenheid als antwoord op onze gebeden werd 

geleid door de Meester,” zei ze.  

Yvette begon te bidden over hoe ze meer voor God kon doen na een preek van de Generale 

Conferentievoorzitter. Deze had opgeroepen tot een hernieuwde poging om stadsbewoners te 

bereiken met het evangelie en hij had het o.a. over de behoefte aan dokters en andere 

professionele ziekenverzorgers om dat te doen. Vijf dagen na de preek reden Yvette en haar 

man langs het hoofdkwartier van de kerk toen ze een man de parkeerplaats op zagen rijden. 

Helemaal over zijn toeren sprong hij uit zijn auto en rende  er omheen. Toen ze een autoraam 

naar beneden draaide hoorde ze hem roepen en schreeuwen: “De baby komt eraan!” Daarna 

hoorden ze de kreten van de aanstaande moeder uit de auto. 

“Mijn man en ik parkeerden meteen de auto op de oprit,” vertelde ze. Niet veel later werd de 

baby geboren. Terwijl Harold een ambulance belde, trok de nieuwe vader zijn schoenveters 

uit zijn sportschoenen en ook pakte hij een schaar in de auto. Volgens Yvettes aanwijzingen 

bond hij de navelstreng af en knipte die los. Yvette wikkelde de baby in een deken uit haar 

eigen auto en controleerde of alles goed was en of de baby goed ademde. Mensen van de 

beveiliging van de Generale Conferentie kwamen ook en zij hielden nieuwsgierigen op 

afstand. Na een korte tijd kwam de ambulance en de verpleegkundigen brachten een gezonde 

en stabiele moeder en baby naar het ziekenhuis.  

Later die dag bezocht Yvette de moeder in het ziekenhuis en mocht opnieuw de baby in haar 

armen houden. De moeder vertelde opgewonden aan de verpleegsters, dat God een engel had 

gestuurd om haar op de parkeerplaats te helpen. “Ik heb geen idee waar ze vandaan kwam,” 

zei de moeder. “Ik keek alleen maar op en daar was ze.” Yvette twijfelde er niet aan, dat wat 

er op de parkeerplaats was gebeurd, een antwoord op haar gebed was. “Mijn man en ik 

schrijven alles toe aan het plan van God,” zei ze. 
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Een vreemd licht 

Door Andrew McChesney   

 

Ruth Jereh zong luidkeels terwijl ze vanaf een bar naar haar huis wandelde in haar 

geboortestad Mazabuka in het zuiden van Zambia. Het was vrijdagavond en ze had de hele 

dag bier gedronken. Plotseling scheen er een verblindend licht in haar gezicht. Het licht kwam 

uit de lucht en Ruth staarde er verbaasd en angstig naar. Ze wist niet waar het vandaan kwam 

en waar het naar toe zou gaan. Haar gezang stokte in haar keel en ze was op slag nuchter.  

Toen verdween het licht. Bevend haastte Ruth zich naar huis. Ze zei die avond niets tegen 

haar man en 14 kinderen, maar deed dat wel de volgende ochtend.  “Schat,” zei ze tegen haar 

man, “gisteravond zag ik op weg naar huis een groot licht dat me bang maakte.” Het antwoord 

van haar man was domweg: “Hou op met bier drinken; misschien was het wel een teken van 

God.”  

Later die dag bracht een diaken een bezoekje aan Ruth en nodigde haar uit voor een 

bijeenkomst van de Adventkerk. Met de ervaring van de avond ervoor nog vers in het 

geheugen ging Ruth er samen mat haar man naar toe. Ruth was grootgebracht in een 

adventistisch gezin, maar had de kerk verlaten nadat ze een man van een andere kerk 

getrouwd had. Hij speelde saxofoon in bars en jarenlang verkocht ze zelfgemaakt eten terwijl 

hij speelde. Daarna dronk ze urenlang. Het ging zelfs zo ver, dat ze van ’s morgens tot ’s 

avonds in de bar dronk en niet meer aan haar kinderen dacht. 

Drinken was een onderdeel van Ruth ’s leven geworden maar na het felle licht deed ze een 

verwoede poging om er mee te stoppen. Gedurende twee weken werd ze ’s nachts angstig en 

huilend wakker. “God, door mijn manier van leven heb ik mijn kinderen verwaarloosd, help 

me om op te houden met bierdrinken,” was haar hartenkreet. Toen op een dag was ze opeens 

van haar verslaving af. De mensen om haar heen stonden versteld haar nuchter te zien. Ze 

wisten hoe ze daarvoor was geweest en zij vroegen welk middel ze van de toverdokter had 

gehad om te kunnen stoppen met drinken. De een vroeg: “Hoe kon je stoppen met 

bierdrinken?” En een ander vroeg: “Geef ons ook dat middeltje waardoor je kon stoppen.” 

Maar Ruth ’s antwoord aan iedereen was; “Het middel, dat ik gebruikt heb, was gebed.” Ruth 

heeft ook de kracht van het gebed gebruikt om haar gezin voor Christus te winnen. Ze werd 

gedoopt en door haar invloed werden ook nog eens tien gezinsleden van haar gedoopt 

waaronder haar echtgenoot. “Ik dank God voortdurend, dat ik samen met mijn gezin ben 

begonnen om Hem te aanbidden, ”zegt Ruth. “Aanbidding is een belangrijk onderdeel van ons 

leven.”  
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Andrew McChesney 

‘De man’ vertelt over de sabbat. 

 

Er zijn niet veel mensen, die kunnen vertellen, dat ze met een engel gesproken hebben. Boer 

Notley Tidwell zou dat wel kunnen, maar dat heeft hij niet gedaan. In plaats daarvan verwees 

hij naar de geheimzinnige vreemdeling als ‘de man.’ Het was in de jaren 80 van de 

negentiende eeuw, dat Notley bad op weg naar huis. Hij was naar een boerendansavond 

geweest in de staat Texas in de VS en hij had zijn viool nog in de hand.  

Hij was wat verward. Hij was opgegroeid als zondagsvierder, maar had de Bijbel bestudeerd 

en zag, dat het vierde gebod opdracht gaf om “de sabbat te gedenken en te heiligen.” Terwijl 

hij in gebed verzonken was verscheen er plotseling een man naast hem. Notley kende iedereen 

in de omgeving, maar had deze man niet eerder ontmoet. Hij schrok echter niet, want de 

vreemdeling was erg aardig. “Hij was er opeens en begon met hem te praten,” vertelde zijn 

kleindochter Lorena Stigauldde. Het gesprek ging al gauw over de sabbat en Notley deelde 

zijn groeiende overtuiging dat God de sabbat en niet de zondag had afgezonderd.  

Hij sprak er zijn verbijstering over uit, dat hij niemand kon vinden, die de sabbat vierde. De 

vreemdeling zei, dat hij een groep mensen kende, die op sabbat naar de kerk ging en gaf ook 

een gedetailleerde omschrijving hoe hij daar moest komen. Terwijl ze spraken wierp Notley 

een vluchtige blik opzij, maar toen hij weer naar de man wilde kijken was die verdwenen. 

“Hij was er opeens, en plotseling was hij er niet meer,” zei zijn achterkleindochter Reba 

Seifert. Thuisgekomen vertelde Notley aan zijn vrouw wat hij had meegemaakt en een paar 

dagen later besloot hij om de raadgevingen op te volgen. Deze leidden hem naar een 

boerderij, waar een kleine groep adventisten iedere week bij elkaar kwam. Notley werd later 

gedoopt samen met zijn vrouw en zijn acht kinderen. Nog weer later werd hij de plaatselijke 

kerkleider en hij stichtte zijn eerste gemeente in Texas tussen de steden Linden en Marietta. 

Hoewel die gemeente niet meer bestaat, zijn er andere gesticht in de omgeving, waaronder 

een gemeente in Linden waar Loretta kerkt met andere familieleden. 

Notley ’s nalatenschap leeft voort. Zijn trouw aan God bracht verscheidene generaties van 

Adventisten voort die de kerk dienden als Bijbelleraren, colporteurs en een aantal kerkleiders 

in Texas en omstreken. ‘Hij werd de eerste adventist van een grote familie,” zei Reba, een van 

de vier kinderen van kleindochter Lorena. Notley heeft de vreemdeling nooit beschouwd als 

een engel, maar de familie gelooft, dat hij door de hemel werd gezonden als antwoord op een 

ernstig gebed. “Hij noemde hem alleen maar ‘de man,’ maar hij geloofde wel, dat God hem 

zond,” zei Lorena, die het verhaal van haar grootvader hoorde toen zij een meisje was. “Maar 

ik geloof, dat het een engel was.”  
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Waarom ik mijn baan opzegde. 

Door Bo, zoals verteld aan Andrew McChesney 

 

Een bijzondere ervaring bewoog me ertoe om na 17 jaar mijn baan op te zeggen als arbeider 

op een garenfabriek en mijzelf te wijden aan een voltijdsbaan als evangelist in China. Toen ik 

39 was wilde mijn zoon een opleiding gaan volgen als draaibankwerker. Maar het schoolgeld 

voor de driejarige opleiding was 10.000 yuan en dat hadden we niet. Mijn moeder, een 

zevendedagsadventist, stelde voor om de zaak in gebed aan God voor te leggen. We gingen in 

gebed, maar ik verwachtte eigenlijk geen wonder. Toen mijn zuster hoorde van het probleem, 

nam ze contact op met een vriend, die op de school werkte en vroeg of mijn zoon in 

aanmerking kon komen voor een studietoelage. De vriend, de schoolaccountant zei, dat 

studietoelagen alleen beschikbaar waren voor families met een laag inkomen en dat was bij 

ons niet het geval. Maar op haar advies ging mijn zoon zich toch aanmelden op de school. 

Intussen legden mijn moeder, vier zusters en ik ons geld bij elkaar.  Toen we naar school 

gingen om te betalen werden we verwelkomd door de accountant. Ze adviseerde mijn zoon 

om ter plekke een verzoekbrief te schrijven en die bracht ze naar het kantoor van het 

schoolhoofd. 

Toen het schoolhoofd de brief had gelezen vroeg hij: “Met hoeveel zal ik deze leerling 

helpen?” “U heeft de macht om te doen wat u wilt,” antwoordde de accountant. De directeur 

schreef “500” op de brief. Toen de accountant terugkwam met de brief was ik erg 

opgewonden. Ik wist niet waar de “500” voor stond, maar zelfs een korting van 500 yuan zou 

een reuze hulp betekenen. We gingen met de brief naar de kassier. Deze vroeg: “Willen jullie 

voor een jaar betalen of tegelijk voor drie jaar?” “Drie jaar tegelijk,” zei ik. De kassier voerde 

wat berekeningen uit en kondigde aan: “Dat is dan bij elkaar 2700 yuan.” We waren volledig 

uit het veld geslagen! We hadden geen idee wat er gebeurd was of hoe ze aan dat bedrag 

kwam. En dat weten we tot op de dag van vandaag nog niet. Tot die dag was mijn geloof in 

God nogal oppervlakkig geweest. Maar na die ervaring besefte ik, dat God voor ons zorgt en 

besloot ik om God met heel mijn hart te dienen. Ik heb niet veel talenten, maar ik besloot om 

te helpen bij het schoonmaken van de kerk en om mensen thuis op te zoeken.  Op dit moment 

ben ik 54 jaar oud en houd toezicht op vijf kerken. Ik voel mij niet waard om evangelist 

genoemd te worden. Maar ik geloof, dat God de leiding heeft en mij helpt met evangeliseren. 
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God had andere plannen 

Door Andrew McChesney 

 

Na haar middelbare school maakte Jo-Anna Clayton plannen voor een vervolgopleiding. Het 

eerste jaar wilde ze een hogere beroepsopleiding gaan volgen in de buurt van haar huis in 

West Virginia in de VS. Op die manier kon ze thuis blijven wonen en zo veel geld uitsparen. 

Daarna wilde ze overstappen naar een school van de Adventkerk voor een 

verpleegstersopleiding. Maar dat plan viel in de zomer in duigen. Ze kon geen vervoer vinden 

van haar ouderlijk huis op het platteland naar de beroepsopleiding. Jo-Anna kon geen 

rijbewijs halen, omdat haar ouders, die oorspronkelijk uit Jamaica kwamen, problemen 

hadden met hun verblijfsvergunning. Haar ouders konden haar ook niet iedere dag brengen en 

halen en er stopte ook geen bus vlak bij hun huis. Al gauw was het nog maar een maand voor 

de lessen zouden beginnen en ze had geen idee waar. Toen herinnerde haar moeder Suzanna 

zich, dat zij kennissen hadden, die werkten aan het Weimar instituut in Californië. Meteen 

ging Jo-Anna op onderzoek uit op het internet.  

“Ik wil helemaal niet naar Californië, dat is veel te ver weg,” zei ze tegen haar moeder. “Je 

kan er in ieder geval over nadenken en het in het gebed aan God voorleggen,” antwoordde 

haar moeder. Later die dag bad ze: “Stuur me alstublieft niet naar Californië. En als het dan 

toch uw wil is, laat dan een van mijn vrienden met me meegaan.” Een week later raakte Jo-

Anna in gesprek met een eerstejaars student van Weimar en ze begon zich af te vragen of het 

misschien toch Gods bedoeling was, dat zij zou gaan. Maar er was nog een hindernis te 

nemen: Haar ouders hadden alleen maar geld voor de inschrijving en de eerste drie maanden 

onderwijs. Toen ontvouwde zich heel snel een serie onverwachte gebeurtenissen. 

Jo-Anna schreef zich in voor een studiebeurs en kreeg die ook. Toen ze mensen hielp, die 

waren getroffen door een plaatselijke overstroming, kreeg ze contact met enkele 

adventistische doctoren die zich garant stelden voor een maandelijkse bijdrage van $500 voor 

haar schoolgeld. Ook schreef ze een aantal bedelbrieven aan goede vrienden en dat leverde 

ook nog eens $1800 op. Spoedig had ze genoeg geld voor het eerste schooljaar en ze begon 

met haar opleiding in de herfst. Ze getuigde, dat ze geen enkele twijfel meer had, dat ze was 

waar God haar wilde hebben. Ze miste haar familie de eerste maanden vreselijk, maar het 

besef, dat ze precies deed wat God wilde, gaf haar genoeg energie om 25 uur per week te 

werken voor nog meer schoolgeld. Jo-Anna is nu 19 en heeft haar eerste jaar schuldenvrij 

afgesloten. Ze zegt nog steeds, dat God haar rekeningen betaalt. “Ik werk als een gek en als ik 

doe wat ik kan zeg ik steeds : “Heer dit is wat ik kan doen; laat me nu zien wat u kunt doen. 

Hij zorgt voor de oplossingen.” 
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Betaling door gebed 

Door Andrew McChesney 

Choomba Simillah dreigde verwijderd te worden van de universiteit van Zambia. Hij had 

maar 9000 Zambiaanse kwacha ( ong. $900) en hij had geen idee hoe hij aan de rest van het 

studiegeld moest komen. Maar Choomba was niet van plan om op te geven. Hij was bezig 

voor zijn bachelor graad aan de openbare universiteit en gaf ook les op de Rusangu 

middelbare school, een adventistische kostschool in Zambia. Choomba benaderde 

verschillende mensen met de vraag of ze hem het geld konden voorschieten. Hij zocht ook 

naar een manier om zijn Toyota te verkopen. Hij bad God om hulp en ging vervolgens naar de 

bank in Monze de dichtstbijzijnde stad bij de Rusangu school voor een lening. Daar hoorde 

hij, dat de bank geen leningen meer uitgaf. Toen hij terneergeslagen de bank verliet, werd hij 

door een vriend aangesproken: “Kan ik je auto huren voor 21 dagen?” Choomba keek op. “Er 

is een blanke man die een dochter heeft, die hier met vakantie komt,” zei de vriend. “Hij wil 

wat rondreizen en hij vroeg me of ik wilde uitkijken naar een betrouwbare auto en ik geloof, 

dat jij die hebt.” “Dat klinkt als een kans,” zei Choomba. “Wat moet ik doen?” 

“Je moet alleen je auto door de wasstraat rijden,” was het antwoord. Choomba maakte zijn 

auto blinkend schoon en ontmoette de blanke man, die verscheidene maanden met een vriend 

op een boerderij in Monze verbleef. Hij vertelde, dat hij zijn volwassen dochter mee wilde 

nemen op een rondreis door Zambia en bood 12.000 kwacha om de auto voor 21 dagen te 

huren. Dat was zelfs genoeg geld om een tweedehands auto te kopen. “Ik kon mijn oren niet 

geloven,” zei Choomba in een interview. De man vroeg, of hij de volgende dag, een zaterdag, 

de auto kon ophalen. Hoewel Choomba het geld heel goed kon gebruiken, weigerde hij, om 

op sabbat zaken te doen. “Nee, liever op zondag,” zei hij, in stilte biddend dat de man van 

gedachten zou veranderen. De man gaf toe en haalde op zondag de auto op en betaalde de 

12000 kwacha ter plekke. Choomba betaalde eerst zijn tienden en ging daarna naar de 

universiteit om zijn schuld te vereffenen. Hij kon zijn studie afmaken in 2016. Hij gelooft nu 

meer dan ooit in de kracht van het gebed. “Heb geduld en vertrouw op God,” zei Choomba. Je 

kan wel eens in tweestrijd zijn, maar Hij weet wat het beste voor je is. Zijn juiste tijd komt 

altijd.”  
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Een krachtcentrale voor God 

Door Andrew McChesney 

Een man op leeftijd bezocht een winkel op het platteland in West-Virginia, eigendom van de 

familie van Delsie Knicely. “Ik hoop je aanstaande sabbat in de kerk te zien,” zei hij. Maar 

Delsie had daar helemaal geen zin in. Ze was opgegroeid in een Adventistisch gezin en had 

adventistische scholen bezocht. Maar ze had de kerk verlaten toen ze volwassen werd, 

trouwde en een winkel opende, waar ze producten van de boerderij verkocht naast 

kruidenierswaren en kettingzagen. Maar toch wilde ze Kester Erskine niet domweg afwijzen, 

want ze kende hem al sinds haar kindertijd. Kester kwam iedere sabbat naar de boerderij van 

haar ouders gereden om haar en haar elf broertjes en zusjes op te halen voor de kerk. En nu 

stond Kester daar in de winkel wachtend op een antwoord. “Ik heb geen nette kleren,” zei 

Delsie. De week daarop was Kester er weer en Delsie verzon een andere smoes. “Oké, ik kom 

wel als ik niet ziek ben,” zei ze. Die vrijdag werd Delsie in het ziekenhuis opgenomen met ernstige 

trombose. Dat maakte haar angstig en ze besloot om niet haar gezondheid als een excuus te 

gebruiken om niet naar de kerk te gaan. Twee weken na haar verblijf in het ziekenhuis kwam 

Kester weer naar de winkel met een boek, “De Nationale Zondagswet”, over hoe de sabbat 

was veranderd in de zondag. Delsie las die middag het boekje van 94 pagina’s van de hand 

van de adventpredikant Jan Marcussen en maakte aantekeningen. Die avond las ze het nog 

een keer en de volgende dag voor de derde keer. Ze dacht: “Ik heb al mijn onderwijs genoten 

op advent scholen en ik weet dit allemaal al. Waarom ben ik de kerk uitgegaan?” 

“Ik kon geen enkele steekhoudende reden bedenken,” vertelde Delsie. “En dus ben ik weer 

naar de kerk gegaan en heb sindsdien geen sabbat meer overgeslagen. Vandaag is Delsie, een 

kwieke dame van 63 met een aanstekelijke glimlach, een krachtcentrale voor God. Ze is 

voorgegaan in veel evangelisatie bijeenkomsten, waaronder een serie lezingen gedurende een 

campagne in heel west-Virginia, die gefinancierd werd door de 13e sabbatschoolgaven in 

2015. Ze heeft ook duizenden diploma’s uitgereikt van schriftelijke Bijbelcursussen en veel 

mensen zijn gedoopt door haar invloed.  Delsie vindt, dat God een gezonde dosis humor moet 

hebben. Sinds ze claimde, dat ze geen gepaste kleren had voor de kerkgang is haar klerenkast 

altijd vol geweest. “Het heeft de Heer behaagd, dat ik sinds die tijd meer dan genoeg gepaste 

kleding had,” zei ze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zendingsberichten 2e kwartaal 2019 – volwassenen 

13 
 

12 

God loven met HIV 

Door Andrew McChesney 

Maria Samo heeft HIV en looft God. Maria werd geboren in een adventistisch gezin in 

het dorp Nicuadala in Mozambique. Ze werd gedoopt toen ze zeven was. In haar dorp 

was geen middelbare school en dus verhuisde ze naar Quilimane, dertig minuten rijden 

naar het zuiden om haar studie voort te zetten. Daar kreeg ze nieuwe vrienden, die haar 

lieten kennis maken met alcohol en tabak. De ouders van Maria kwamen daar pas 

achter na haar huwelijk. Haar vader kwam haar op een dag opzoeken en trof Maria 

rokend aan. Hij zei er geen woord over, maar Maria werd overspoeld door 

schuldgevoelens. Ze besloot om nooit meer te roken of te drinken. Stoppen met roken 

bleek niet zo’n probleem, maar de drank was een heel ander verhaal. Ze bad om hulp. 

Ze vertelde, dat God antwoordde op een heel ongebruikelijke manier. Ze kreeg last 

van ernstige paniekaanvallen. Toen ze bang werd, dat ze zou sterven, bracht haar 

echtgenoot haar naar Zuid-Afrika voor een medische behandeling. Een Zuid-

Afrikaanse arts vertelde haar, dat ze binnen drie maanden zou sterven als ze de drank 

niet zou opgeven. Dat lukte Maria uiteindelijk dank zij een revalidatieprogramma van 

45 dagen. Nadat ze naar Mozambique was teruggekeerd gaf ze haar leven opnieuw aan 

Jezus. 

Toen stierf haar echtgenoot. Zes jaar later kreeg ze het schokkende bericht, dat hij 

geïnfecteerd was geraakt met HIV en dat hij het virus aan haar had overgedragen. 

“Vanaf die tijd,” vertelde ze met een glimlach, “heb ik de Heer geloofd en geprezen.” 

De reden is, dat ze zich gezonder voelt dan op enig ander moment in haar leven. “Mijn 

gezondheid is nu beter dan in de tijd voordat ik het virus opliep en ik heb een rein 

geweten,” zei ze.  

Vandaag heeft Maria vier kleinkinderen en werkt ze in de handel. Ze koopt goud en 

edelstenen in verschillende dorpen om ze daarna te verkopen in Nampula de derde 

grootste stad in Mozambique. Maar haar passie is om anderen met HIV te 

bemoedigen. “Veel mensen verliezen alle hoop, wanneer ze horen, dat ze geïnfecteerd 

zijn,” zei ze. “Ze hebben niemand om mee te praten en ze gaan dood.” Zij vindt, dat 

adventisten een speciale verantwoordelijkheid zouden moeten voelen om een 

handreiking te doen aan HIV-patiënten door met ze te bidden en ze te bemoedigen. “Ik 

deel mijn hoop in Jezus en zijn spoedige wederkomst,” getuigde ze. 
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Mijn drie wensen 

Door Lu Shen-Xiong 

Een jaar na mijn doop solliciteerde ik naar de baan van vrachtwagenchauffeur omdat ik in 

mijn vorige baan problemen had met werken op sabbat. Tijdens mijn sollicitatiegesprek zei ik, 

dat ik drie wensen had: Geen werk op de sabbat, geen varkensvlees in de lunchtrommels van 

de firma en een lening van 50.000 Taiwanese dollars. De baas was overrompeld door mijn 

vrijmoedigheid, maar hij zei: “Ga vandaag maar aan het werk en dan hebben we het er later 

nog wel over.” Hij wilde eens kijken hoe ik het eraf bracht. Aan het einde van de werkdag 

riep de baas me bij zich. “Je kan op zondag werken in plaats van op sabbat, maar waarom eet 

je geen varkensvlees?” Zijn bedrijf voorzag de werknemers iedere dag van een etenstrommel, 

net als veel andere Taiwanese bedrijven. “Varkensvlees is goedkoper dan kip of rundvlees, 

dus waarom wil je dat niet eten?” “Het is mijn religieuze overtuiging,” antwoordde ik. De 

baas dacht een ogenblik na en hij zei: “Het is goed, je zult van mij geen varkensvlees te eten 

krijgen. Maar vanwaar de lening van 50.000 Taiwanese dollars?” Ik legde uit, dat ik onlangs 

bij een auto-ongeluk gewond was geraakt en dat ik na het betalen van de ziekenhuisrekening 

en de onkosten voor een nieuwe auto geen geld meer had. “Maar hoe ga je me het geleende 

geld terugbetalen? Krijg ik 10.000 of misschien 20.000 per maand?” “Nee,” zei ik “u krijgt 

iedere maand 1000 terug.” De baas kon zijn oren niet geloven. Een maandelijkse afbetaling 

van 1000 Taiwanese dollars betekende, dat het meer dan vier jaar zou duren voordat de lening 

was afbetaald. Maar iets of Iemand drukte de baas toch op het hart om mij een kans te geven 

en hij stemde met de lening in. Na zes maanden moest ik weer bij de baas komen. “Ik scheld 

je de rest van de lenig kwijt, omdat je zo’n goede werknemer bent,” zei hij. Nu kon ik mijn 

oren niet geloven. Het is goed om voor God te werken. Voor het sollicitatiegesprek had ik tot 

God gebeden: “Ik wil op deze baan solliciteren, maar U weet, dat ik drie wensen heb. Wilt U 

alstublieft ingrijpen.” God verhoorde mijn gebed. Als we evangeliseren kan niets ons 

tegenhouden. 

Na bijna 20 jaar werkt Lu Shen-Xiong als 60-jarige nog steeds als vrachtwagenchauffeur. Hij 

wordt ook beschouwd als een van de meest doeltreffende gemeenteleiders in Taiwan. Hij 

transformeerde o.a. drie verdeelde gemeenten in gezonde kerken.  

 

 


