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Argentinië, Zuid-Amerikaanse Divisie, 6 april 2019.  

 

In de maanden april, mei en juni hoor je zendingsberichten uit landen in Zuid Amerika. Het 

eerste verhaal gaat over een meisje in Argentinië. In dit land werd onze koningin Maxima 

geboren.  

Abi woont samen met haar zusje Ali en haar ouders vlak bij de Plata Rivier Universiteit. Daar 

werkt hun papa.  

Al voordat Abi werd geboren, las mama ’s morgens en ’s avonds hardop voor uit de 

kinderbijbel. Het waren bekende verhalen zoals over de schepping, de ark van Noach, kleine 

Samuel en over Jezus. Moeder vroeg zich af of het nog niet geboren kindje de verhalen kon 

horen. Toen werd Abi geboren. Papa en mama waren heel erg blij met hun kleine meisje. 

Mama las ook nu verhalen uit de kinderbijbel voor. Toen Abi kon zitten, mocht ze op mama’s 

schoot zitten om naar de verhalen te luisteren. Abi leerde kruipen en lopen. Toen ze bijna 2 

jaar was, ging ze praten. Op een dag zat ze op de grond en begon ze haar tot een vuist gebalde 

hand op en neer te bewegen. Mama hoorde haar ‘tok, tok, tok’ zeggen wanneer ze haar arm 

naar beneden deed. Daarna deed ze allebei haar armen omhoog. Ze bewoog haar vingers 

terwijl ze haar armen langzaam naar beneden liet gaan. Daarna hoorde mama haar geluiden 

maken zoals grr, grr, grr, oeh, oeh, oeh, roarr, roarr, roarr en bzz, bzz, bzz. Ook al had mama 

alles gehoord en gezien, toch begreep ze niet wat Abi deed. Na het eten, ging Abi naar bed. 

Mama dacht nog steeds na over wat er ’s middags was gebeurd. Opeens begreep ze het. De 

geluiden en bewegingen waren de manier waarop Abi het verhaal van Noach had verteld. Het 

bouwen van de boot, het laten regenen en het nadoen van de geluiden van dieren die aan 

boord van de boot  waren gegaan. Grr, grr, grr was het geluid van een tijger; en mama hoorde 

een aap praten: oeh, oeh, oeh. Moeder herkende de leeuw; roarr, roarr, roarr en de kleine 

bijtjes: bzz, bzz, bzz. Ze vertelde haar man wat ze ’s middags had gehoord en dat dit de eerste 

keer was dat Abi zelf een Bijbelverhaal had verteld. Wat waren ze blij! Nu Abi 3 jaar is, 

speelt ze de Bijbelverhalen na samen met haar kleine zusje Ali van anderhalf. Het verhaal 

waar ze het meeste van houdt, is het verhaal over de geboorte van Jezus. Ze speelt zelf voor 

Maria die in verwachting is. Haar teddybeer stopt ze onder haar shirt. Andere dieren stellen de 

schapen, de ezel en de os voor. Haar zusje Ali moet voor Jozef spelen. Natuurlijk vertelt 

mama elke dag verhalen uit de kinderbijbel aan haar kinderen. Maar ook Abi vertelt de 

Bijbelverhalen aan haar kleine zusje. En ze leert haar zusje bidden. Zal Abi wanneer ze later 

groot is, andere mensen Bijbelles gaan geven?  

 

 Andrew McChesney  
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Brazilië, Zuid-Amerikaanse Divisie, 13 april 2019.  

 

Vandaag komt het zendingsbericht uit Brazilië. Beatriz is 8 jaar oud. Ze woont met haar ouder

s in Aracuja. Hier gaat een deel van de extra collecte op 29 juni naartoe. Beatriz was lui. Ze hi

eld niet van het opruimen van haar kamer. Papa en mama helpen vond ze ook niks. En haar hu

iswerk maken, wilde ze ook niet. Op een zaterdagochtend zei mama: ‘Beatriz doe je mooie jur

k aan want we gaan naar de kerk.’ Mama had op de radio over de Adventkerk gehoord. Ze wil

de meer uit de Bijbel leren. Papa wilde niet meegaan. Beatriz vond het fijn in de kerk. Al gauw 

had ze vriendjes en vriendinnetjes. Die vroegen haar om naar de scoutinggroep te komen. Daa

r kreeg Beatriz een uniform, waar ze erg trots op was. Haar moeder kreeg Bijbelles. Niet lang 

daarna liet mama zich dopen. Papa merkte dat mama heel blij was met haar geloof. Wat hem n

og meer opviel, was hoe zijn dochter veranderde. Beatriz maakte ‘s morgens meteen haar bed 

op. Haar speelgoed lag niet meer overal op de grond en ook haar kledingkast zag er netjes uit. 

Wanneer ze uit school kwam, ging ze direct haar huiswerk maken. Papa vroeg aan Beatriz wa

arom ze dit nu zonder het gemopper van papa en mama elke dag deed. ‘Dat heb ik op scouting 

geleerd, papa.’ ‘Fantastisch meisje!’ Papa ontdekte dat God mensen kan veranderen. Een boze 

en opstandige dochter was veranderd in een behulpzaam, lief meisje. Zou God hem ook kunne

n helpen? Papa dronk elke dag heel veel bier. Hier wilde hij graag mee stoppen. Stilletjes vroe

g hij God om hem te helpen. Papa vroeg of hij Bijbelles mocht hebben. Op een keer las hij in J

ohannes 8 vers 36 iets dat hem raakte.  Er staat: ‘De zoon van God kan je bevrijden en dan ben 

je echt vrij.’ Ik wil vrij zijn en geen alcohol meer drinken’, zei papa. Dit lukte hem en niet lan

g daarna liet papa zich dopen. Vanaf toen heeft hij geen bier meer gedronken. Wat zijn Beatriz 

en haar ouders blij.  

Van een deel van het extra geld op de 13e sabbat gaat ook geld naar Aracuja. De kerk is te kle

in geworden. Er zal een nieuwe, grotere kerk gebouwd worden. 

Andrew McChesney 
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Brazilië, Zuid-Amerikaanse Divisie, 20 april 2019.  

 

Juliana was bijna 11 jaar. Haar moeder wilde voor haar verjaardag een taart bakken, maar 

Juliana wilde geen taart. Wat dan wel? Juliana zat op scouting. Ze  hield veel van Jezus en had 

zich laten dopen. Elke keer wanneer ze met haar moeder langs het busstation liep, zag ze daar 

mensen die op straat sliepen en niets te eten hadden. Daarom wilde ze voor deze mensen soep 

laten maken. Mama wilde dat niet doen. Ze kwam steeds met bezwaren. De eerste keer zei ze 

dat ze geen grote pannen had. Juliana ging meteen naar buren die naar de Adventkerk gingen 

om pannen te lenen. Toen ze de geleende pannen aan mama gaf, had die weer een bezwaar. 

Hoe kwam ze aan soepgroenten? Daar had ze het geld niet voor. Wanneer je wilt dat ik soep 

maak, zorg dan maar dat de groenteboer jou groente geeft. Juliana ging naar alle groenteboeren 

in de buurt. Ook vertelde ze aan de Adventistische buren dat ze groente voor de soep nodig had. 

De volgende dag mocht ze bij alle groenteboeren en bij de buren groente ophalen. Juliana was 

heel erg blij. Ze bracht alle groente thuis. ‘Mama, nu kunt u soep voor de daklozen maken!’ 

Mama moest wel. Eigenlijk wist mama niet hoe ze soep moest klaarmaken. Toen de buren dit 

in de gaten kregen, gingen ze mama helpen. Alle ingrediënten werden klaargemaakt. Uien, 

wortels, aardappelen, pompoenen, maïs en kruiden. Op Juliana haar verjaardag, trok ze haar 

scoutinguniform aan. Samen met andere scouts en enkele mama's, ging ze na schooltijd naar 

het busstation. De daklozen waren heel erg blij. Toen ze hoorden dat Juliana jarig was, zongen 

ze ‘lang zal ze leven' voor haar. Toen moeder  zag hoe blij iedereen was, schaamde zij zich. Ze 

zag Gods liefde in haar dochter. Eigenlijk zou ze dit nu ook willen. Mama kreeg Bijbelles. Twee 

maanden later liet zij zich dopen. Nu je dit verhaal hoort, gaan mensen van de Adventkerk 2 

keer per maand eten bij de daklozen brengen.  

 

Andrew McChesney 
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Brazilië, Zuid-Amerikaanse Divisie, 27 april 2019.  

 

Ook vandaag een verhaal uit Salvador in Brazilië.  

Toen Carina 4 jaar oud was, ging ze elke zondag met haar ouders boodschappen doen in het 

winkelcentrum. Dat was steeds een feest. Papa André moest op maandag weer aan het werk 

als politieagent, maar die avond kwam papa niet thuis. De politie had mama verteld dat er een 

ongeluk met haar man was gebeurd. Dit vertelde ze niet aan haar dochtertje. Ze ging met 

Carine bij oma  logeren. 's Nachts lag mama te huilen. Carine hoorde dit en ging naar haar 

mama toe. 'Mama, u heeft mij geleerd om op Jezus te vertrouwen. Doe dat dan nu ook. Alles 

zal goed komen.' Wat een fijne woorden van haar 4-jarige dochter. Mama gaf Carine een 

dikke knuffel. Elke dag gingen oma en mama een poosje weg.  

Carine bleef alleen thuis. Carine vroeg zich af wat oma en mama elke dag deden. En waar was 

papa? Na een week vroeg Carine ernaar. Toen zei mama dat papa een ongeluk had gehad en 

in het ziekenhuis lag. Daar schrok Carine heel erg van. Mama troostte haar door te zeggen dat 

Jezus wonderen kan doen en papa kan genezen. Die avond las mama verhalen voor uit de 

Bijbel over mensen die genezen werden door Jezus. Over een blinde man, die weer kon zien; 

over de vrouw die de kleren van Jezus aanraakte en genas. Ook over Lazarus, de man die 

dood was en weer levend werd. Ook verhalen over Daniël en zijn vrienden. Deze verhalen 

maakten Carine erg blij. Carine begon te zingen.  

Ze wist dat de Here Jezus haar papa ook beter zou maken.  Een maand later kwam papa weer 

thuis. Papa zag er erg moe uit. Kleine Carine beloofde haar papa om voor hem te zorgen. 

‘Papa ik ga voor je zingen.’ En daar begon ze meteen mee. Elke dag zong ze mooie liedjes 

voor haar papa. Dat ging zo door totdat papa weer aan het werk kon gaan.  

Nu is Carine 7 jaar. Papa André, mama Josenice en Carine gaan elke sabbat naar een van de 

kerken in de omgeving om alle drie te getuigen van de genezing van papa André. Papa vertelt 

dat hij door een crimineel in zijn hoofd was geschoten op die vreselijke 8e september 2014. 

Over hoe verrast de doctoren waren dat papa André na een maand zover genezen was dat hij 

naar huis kon.  

Mama Josenice vertelt dan dat Carine steeds geloofde dat Jezus haar papa weer beter zou 

maken. En Carine vertelt de mensen dan dat zij God ook als ze groot is, wil dienen. Dat wil ze 

doen door te zingen en te preken. Het maakt haar niet uit of dat voor weinig of heel veel 

mensen zal zijn.  

Als ze God maar mag dienen. 

 

Andrew McChesney 
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Brazilië, Zuid-Amerikaanse Divisie, 4 mei 2019.  

 

Vandaag hoor je het laatste bericht uit Brazilië. Al vanaf dat Cibele naar school kon gaan, 

werd ze door andere kinderen gepest en voor niet goed snik, uitgemaakt. Ze waren gemeen 

tegen haar omdat haar vader niet kon werken. Papa moest thuisblijven omdat hij door een 

ongeluk met de boot verlamd was geraakt. Daarom ging Cibele al heel lang zo min mogelijk 

naar school. Ze was al 17 jaar toen er op een dag aan de deur geklopt werd. Cibele deed open. 

Daar stonden twee dames die haar heel vriendelijk begroetten. Ze stelden zich voor als 

mensen die naar de Adventkerk gingen, ‘Wie ben jij?’ Na een kort gesprek gingen de dames 

naar de buren van Cibele. De volgende dag kwamen ze terug. Ook toen babbelden ze wat 

samen. Ook de dag erop kwamen ze terug. Toen vertelden ze dat er in de kleine haven van het 

dorpje Pirai een zendingsboot lag. Op deze boot zou over de Bijbel verteld worden. Cibele 

besloot om ernaar toe te gaan. Ook haar ouders gingen mee. Moeder en dochter droegen vader 

naar de boot. Daar sprak dominee Reno over Jezus. De volgende dag ging Cibele weer. Door 

wat ze hoorde, ging ze van Jezus houden. Ze dacht aan haar verlamde vader. Toen Jezus op 

aarde leefde, had hij ook verlamde mensen genezen. Ze geloofde dat Jezus dat ook met haar 

vader kon doen. Vanaf toen begon ze voor haar vader te bidden. Twee weken later toen 

Cibele en haar ouders bij de bijeenkomst op de boot waren, vroeg vader aan Cibele om hem 

naar de WC te brengen. Op een gegeven moment stelde hij voor om een stukje te lopen. Het 

lukte! Samen liepen ze terug naar de zaal. Dominee Reno zag hen en hield meteen op met 

preken. Iedereen keek verbaasd naar vader. ‘Jezus heeft een wonder verricht!’, zei Cibele, 

terwijl de tranen van geluk over haar wangen biggelden. Ook de jongelui waarmee Cibele op 

school zat, hoorden van het wonder. Door dit wonder gingen ze heel anders met Cibele om. 

Zij gingen ook naar de evangelisatie-acties toe. Een maand later lieten Cibele, haar ouders, 

haar zus en een nicht van haar zich dopen. Nu is Cibele 18 jaar. Ze wil, net als die vrouwen 

die haar vorig jaar uitnodigden voor de bootevangelisatie-diensten, God dienen. Eigenlijk is 

ze een verlegen jonge vrouw, maar ze weet dat Jezus haar zal helpen om haar liefde voor 

Jezus met anderen te delen. 

 

Andrew McChesney 
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Paraguay, Zuid-Amerikaanse Divisie, 11 mei 2019.  

 

Vandaag horen jullie een bericht uit Paraguay, een land in Zuid-Amerika.   

Het gaat over de jeugd van Antonio, die nu 21 jaar is. Hij woont in Asunción, de hoofdstad 

van Paraguay en hij geeft Bijbelles aan gevangenen. Vroeger was het leven van Antonio 

afschuwelijk. Zijn vader sloeg hem hoewel hij niets verkeerd deed. Hij en zijn broer Cristobal 

kregen erg weinig te eten. Daarom gingen ze uit vissen om wat extra in hun maag te krijgen. 

In die tijd werkten zijn vader en moeder voor een rijke mijnheer. Ze maakten het huis schoon 

en zorgden voor de koeien, schapen en kippen. Van het geld dat hij en moeder verdienden, 

kocht zijn vader bier en sigaretten. Tot zijn dertiende had Antonio nog nooit schoenen gehad. 

Toen Antonio 7 jaar was, raakten zijn ouders hun baan kwijt. Hierdoor moesten ze hun huis 

verlaten. Ze gingen een huis van stro vlakbij de rivier maken en vis uit de rivier was hun enige 

voedsel. Twee jaar later konden Antonio en Cristobal werk krijgen in een steenfabriek. 

Daarnaast maakten ze het huis van die man schoon. Maar hun ouders pakten het verdiende 

geld van de jongens af om er bier en sigaretten van te kopen. Toen Antonio 11 jaar was, lukte 

het hem om wat geld te sparen. Hiervan kocht hij een paar goedkope schoenen. In de 

steenfabriek werkten de broers extra uren. De baas gaf hun hiervoor geen geld, maar stenen. 

Met die stenen kon het gezin een huis aan de rivier bouwen. Op een dag toen de jongens aan 

het voetballen waren, riep hun vader hen binnen. Hij zei tegen hen dat ze geadopteerd waren. 

Wij zijn niet jullie echte ouders. Jullie eigen ouders konden niet voor jullie zorgen. Antonio, 

jij was nog een baby van 8 maanden en je broer was toen nog geen 3 jaar oud. De jongens 

schrokken hier vreselijk van en begonnen heel erg te huilen.  

Kort daarop kwam oom Victoriano bij hen op bezoek. Deze oom geloofde in Jezus. Hij was 

zevendedagsadventist. Hij gaf een Bijbel aan het gezin. Omdat Antonio zijn ouders niet 

konden lezen, las hij hen voor uit de Bijbel. Verder las Antonio zelf veel in de Bijbel. Zijn 

lievelingstekst had hij in Psalm 27 gevonden.  In vers 10 staat: 'U blijft vol liefde voor mij 

zorgen, ook als iedereen mij verlaat. Zelfs als mijn vader en moeder mij verlaten.' Het hele 

gezin kreeg nu Bijbelles. Het volgende jaar, toen Antonio 12 jaar was, werden ze alle vier 

gedoopt. Antonio vergaf zijn ouders. De vader die hem had geadopteerd was ook veranderd. 

Hij vroeg de jongens om hem te vergeven. Er gingen heel wat jaren voorbij toen Antonio via 

Facebook ontdekte dat hij nog 4 broers en zussen had. Ook ontdekte hij dat zijn eigen moeder 

ver weg woonde en dat zijn vader niet meer bij zijn moeder en de kinderen woonde. Nu, in 

2019, werkt Antonio als zendeling in Tacumbu. Hij geeft Bijbelles aan gevangenen. Al 7 van 

hen hebben zich laten dopen. Uiteindelijk wil Antonio predikant worden. Ook zou hij heel 

graag zijn eigen moeder willen ontmoeten. Dan wil hij met haar de Bijbel bestuderen. Door 

zijn geloof heeft zijn leven echt betekenis gekregen. Dat wenst hij anderen ook toe.  

 

Andrew McChesney 
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Uruguay, Zuid-Amerikaanse Divisie, 18 mei 2019.  

 

Het verhaal van vandaag gaat over een oma en haar kleindochter Daniëlle. Ze wonen in 

Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Toen oma en Daniëlle een keer samen aan het 

winkelen waren in de supermarkt, liep Daniëlle wat vooruit. Even later kwam ze weer bij 

oma. Ze had een boek in haar hand. Oma, weet u, dit boek heb ik van een mijnheer in de 

winkel gekregen. Hij geeft zo'n boek aan mensen die ook in de winkel boodschappen doen. Ik 

ben heel erg boos op die mensen want ze gooien het boek in de vuilnisbak net buiten de 

winkel. Oma vroeg aan Daniëlle om haar het boek te laten zien. Mag ik het lezen? En zo nam 

oma het boek mee naar huis. Het boek was geschreven door Ellen White en heette ‘Op wie 

wij hopen'. Niet lang daarna vertelde oma’s vriendin dat ze een radiostation gevonden had 

waar ze erg mooie muziek draaiden. Oma ging ernaar luisteren. Ze wilde weten welk 

radiostation deze muziek uitzond. Dat was Nuevo Tiempo van de zevendedagsadventisten. 

Oma wilde er meer over weten. Toen ze hoorde dat deze mensen ook Bijbelles gaven, vroeg 

ze of zij dat ook kon krijgen. En zo kwam er een mijnheer om oma meer te vertellen uit de 

Bijbel. Ze vond het heel interessant en vroeg aan Daniëlle of ze ook mee wilde doen. Daar 

heb ik geen zin in, oma. Maar toen Daniëlle na een aantal weken zag dat de studie oma heel 

blij maakte, wilde ze zelf ook meer van de Bijbel weten. Ze kwam stilletjes bij oma en de 

mijnheer, die les gaf, zitten. Uiteindelijk had oma zo veel over Jezus geleerd, dat zij zich liet 

dopen. Na de basisschool ging Daniëlle in Spanje verder leren. Oma en Daniëlle hebben nu 

per mail en de telefoon contact. Dan praten ze ook over de Bijbel. Daniëlle leest nu zelf in 

haar Bijbel. Oma bidt elke dag voor Daniëlle dat ook zij van Jezus gaat houden en zich laat 

dopen. 

 

Andrew McChesney 
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Uruguay, Zuid-Amerikaanse Divisie, 25 mei 2019.  

 

Vandaag gaan we in gedachte weer naar Uruguay. Alvaro Rivero is met pensioen. Hij dacht dat 

hij op drie manieren God kon dienen. Dat was door te preken, te zingen en gitaar te spelen. Hij 

woonde in Goes, maar daar was geen kerk. Daarom ging hij tot dan toe steeds naar de kerk in 

Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Op een dag vroeg zijn predikant of hij wilde zorgen 

dat er in Goes een kerk kwam. Samen met nog 9 mensen, waaronder 4 die pas gedoopt waren, 

bezocht hij mensen in Goes. Van een vroeger café hadden ze een kerk gemaakt, waar in totaal 

25 mensen bijeen konden komen. De mensen waar ze contact mee kregen, nodigden ze uit voor 

Bijbellessen, kookcursussen, stop-met-roken cursussen en gitaarlessen. Als gevolg daarvan 

werden 5 mensen gedoopt. Het vroegere café werd te klein. Ze baden om en zochten naar een 

grotere ruimte. In 2016 kreeg de kleine kerk van het geld van de 13e sabbatschool-collecte, geld 

om een eigen kerk te bouwen. De grote zaal heeft 48 stoelen. Door een video verbinding kun je 

ook boven in de 5 kleinere ruimten de kerkdienst volgen. Nestor wil de broeders en zusters 

bedanken voor het geld dat ze precies op tijd kregen om de kerk te bouwen. Hij geeft God de 

eer dat het aantal gedoopte broeders en zusters groeit. Mensen die samen met hem uitzien naar 

Jezus’ wederkomst. Hij blijft doorgaan met het geven van Bijbellessen, preken en gitaarspelen. 

Er zijn alweer 3 mensen die zich voorbereiden op de doop. Alvaro is heel erg blij dat God hem 

deze zendingsopdracht heeft gegeven.  

 

Andrew McChesney 
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Peru, Zuid-Amerikaanse Divisie, 1 juni 2019.  

 

Deze maand horen jullie verhalen uit Peru. Dit land ligt aan de westkust van Zuid-Amerika. 

Vandaag horen jullie de ervaring van Louis. Na de grote vakantie staken de onderwijzers, 

want ze eisen meer salaris. Uiteindelijk hebben de kinderen van de openbare scholen in Peru 

twee extra maanden vrij. Wanneer de lessen weer beginnen, vertelt juf dat de kinderen op 

zaterdag de gemiste lessen moeten inhalen. Deze zaterdag hebben ze gelijk een examen. Louis 

is lid van de Adventkerk en gaat op sabbat naar de kerk. Na de les op maandag vertelt hij aan 

zijn juf dat hij op zaterdag naar de kerk gaat. Mag ik daarvoor vrij van school krijgen? Juf wil 

niet ja of nee zeggen. Ze vertelt aan Louis dat dit van zijn studieresultaten afhangt. Na de dag 

op school op vrijdag hoort Louis nog niets. Hij vertelt het aan zijn ouders, die geen Adventist 

zijn. Zij vinden dat Louis naar school moet gaan. Maar Louis doet dit niet, hij gaat op sabbat 

naar de kerk. Steeds bidt hij of God zijn lerares ervan zal overtuigen dat Louis op zaterdag 

naar de kerk wil. Wanneer Louis maandagochtend op school komt, is hij best zenuwachtig. 

Juf zegt de hele schooldag niets tegen hem. Na schooltijd roept juf hem naar voren. Juf 

glimlacht tegen Louis en vertelt hem dat zijn schoolresultaten prima zijn. Daarom mag hij op 

zaterdag vrij hebben. Tijdens de andere schooldagen zal ik je extra lessen geven. Wat is Louis 

blij! Hij rent zo snel als hij kan naar huis om zijn ouders te vertellen dat hij op zaterdag niet 

naar school hoeft en naar de kerk kan. Voordat hij gaat slapen, bedankt hij God voor de 

mogelijkheid om naar de kerk te gaan. Hij zegt tegen God, wanneer u dit doet, laat dan ook 

mijn ouders naar de kerk willen gaan en zich laten dopen.  

 

Andrew McChesney 
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Peru, Zuid-Amerikaanse Divisie, 8 juni 2019.  

 

Dit verhaal uit Peru gaat over de 10 jarige Cesar. Zijn vader werkte als vrachtwagenchauffeur. 

Na zijn werk ging hij in een café zoveel bier drinken dat hij elke avond dronken thuis kwam. 

Dan maakten zijn ouders ruzie met elkaar. Cesar vond het verschrikkelijk. Op een avond was 

vader niet dronken, maar hij werd door een paar collega's naar binnen gedragen. Wat was er 

gebeurd? Zijn vader was aan zijn armen en benen verlamd. Wat nu? Vader ging naar een 

dokter toe. Die had geen idee hoe het gekomen was. Wel 4 artsen bezocht zijn vader. Wat nu? 

Vader had voor al die bezoeken aan de dokters bijna al zijn spaargeld opgemaakt. Toen dacht 

vader aan een zwart boek dat hij jaren geleden van een collega die zevendedagsadventist was, 

had gekregen. Het lag in zijn vrachtwagen. Cesar moest het ophalen. Vader begon er elke dag 

in te lezen. Ook bad hij tot God en vroeg hij of hij weer mocht kunnen lopen en zijn werk 

kunnen doen. Hij beloofde God dat hij niet meer zou drinken en dat hij een goede vader wilde 

zijn. Langzaam maar zeker kwam het gevoel in zijn armen en benen terug. Cesar was heel erg 

blij net als zijn vader. Na enige tijd kon vader weer aan het werk als chauffeur. Vader was 

veranderd. Hij dronk niet meer en hij was vriendelijker tegen moeder. Op een dag kwam 

vader thuis van zijn werk. Moeder en Cesar, ik heb gehoord dat er evangelisatieavonden zijn 

in een kerk. Gaan jullie met mij mee? Moeder wilde niet meegaan. Vader en zoon vonden het 

heel fijn om de spreker te horen vertellen over Jezus en dat Hij snel zal terugkomen. Op de 

laatste avond vroeg de spreker wie er gedoopt wilde worden. Vader liep naar voren. De 

spreker was blij, maar vertelde vader dat hij eerst meer van de Bijbel moest leren. Ook zei hij 

dat vader officieel met moeder moest trouwen. Cesar begon voor zijn ouders te bidden. Hij 

geloofde dat wanneer God vader kon genezen, Hij ook ervoor kon zorgen dat zijn ouders 

zouden trouwen. Elke sabbat gingen vader en zoon naar de kerk. Cesar vroeg zijn moeder om 

ook mee te gaan, maar ze vond dat ze het te druk had. Weken gingen voorbij. Moeder merkte 

dat vader en zoon heel anders waren geworden. Cesar hielp zijn moeder met kleine klusjes en 

vader maakte geen ruzie meer met zijn vrouw. Hij was heel vriendelijk tegen haar. Enkele 

maanden later had moeder besloten om mee te gaan naar de kerk. Ze wilde zien waardoor 

haar mannen zo veranderd waren. Enkele maanden later trouwden Cesar zijn ouders en lieten 

ze zich dopen. Omdat er geen kerk in hun dorp was, begonnen ze een kerk bij hen thuis. Veel 

buren kwamen naar deze huiskerk. Waarom? Omdat ze zagen dat het gezin nu zo blij en 

vriendelijk was. Al gauw kwamen er zo'n 20 mensen bij hen thuis. Cesar begon met een 

jeugdgroep ook al waren de jongelui allemaal ouder dan hij.  

 

Andrew McChesney 
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Peru, Zuid-Amerikaanse Divisie, 15 juni 2019.  

 

Nog een verhaal uit Peru. De 13 jaar oude Alcides zat in de bus, die door zijn oudere broer 

werd bestuurd. Alle zitplaatsen waren bezet en er stonden 3 kinderen in het gangpad. De reis 

ging over smalle, kronkelpaden in de bergen. Onderweg voelde Wilbur zich erg moe. Hij 

stopte de bus en stapte uit om zich wat op te frissen in een beekje langs de weg. Daarna reed 

hij weer verder. Zijn broer Alcides viel in slaap. Hij merkte niet dat de bus bij een gevaarlijke 

bocht een boom raakte en van de weg reed. Toen hij wakker werd, voelde hij dat zijn hoofd 

steeds tegen het raam van de bus en tegen de banken aanbotste. Hij merkte dat de bus van de 

weg was geraakt. Alcides bad tot God en vroeg of hij alstublieft niet nu moest sterven. 

Opeens brak de bus in tweeën. Hierdoor werd Alcides uit de bus geslingerd en kwam hij op 

zijn rug terecht. Ook koffers, bierkratten en gasflessen rolden uit de bus. Alcides deed alles 

om deze bagage te ontwijken. Hij hoorde mensen schreeuwen. Veel van hen hadden 

verwondingen opgelopen. Alcides begon met het helpen en bemoedigen van de andere 

busreizigers. Ook ging hij op zoek naar zijn broer Wilbur, de buschauffeur. Toen hij hem 

vond, zag Alcides dat Wilbur een hoofdwond had. Met zijn shirt bette hij Wilbur zijn 

bloedende voorhoofd. Wilbur was kennelijk buiten westen geraakt, want hij vroeg zich af wat 

er gebeurd was.  

Het busongeluk was dichtbij een dorpje en er kwam meteen hulp. Mensen werden naar het 

ziekenhuis gebracht. Ook Alcides werd ernaartoe gebracht. Hij bleek als enige niets te 

mankeren. Toch moest hij voor de zekerheid een nacht in het ziekenhuis blijven. Anderen, 

zoals Wilbur werden dezelfde dag nog naar het veel grotere ziekenhuis in Cusco gebracht. 

Wilbur had veel lichaamsdelen gebroken en moest in het ziekenhuis in Cusco blijven. Die 

sabbat ging Alcides samen met zijn moeder naar de kerk. Daar waren veel mensen die anders 

niet in de kerk waren. Ze waren er om het verhaal van Alcides te horen en te zien dat hij 

inderdaad geen letsel had opgedaan. Ze waren heel erg verbaasd, maar geloofden dat God dit 

gedaan had. 
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Peru, Zuid-Amerikaanse Divisie, 22 juni 2019.  

 

Vandaag nog een verhaal uit Peru. Wanneer Renzo uit de kerk komt, gaat hij na het eten 

meteen op pad met zijn vader. Zijn vader is een ouderling van de kerk. Samen gaan ze mensen 

bezoeken die al een tijdje niet in de kerk van Pucallpa zijn geweest. Renzo klopt dan op de 

deur. Wanneer er opengedaan wordt, vraagt vader of ze binnen mogen komen voor een 

bezoekje en om met die persoon te bidden. Ze beginnen met gebed. Daarin vraagt vader of 

God de persoon wil helpen om weer naar de kerk te komen. Daarna leest vader verhalen uit de 

Bijbel voor over de verloren zoon en Psalm 23. In die Psalm staat dat de Heer onze herder is 

en dat Hij goed voor ons zorgt. Daarna zingen ze een bekend lied. Hierna vraagt vader over 

het gezin van de persoon. Tot slot vraagt hij de persoon om weer naar de kerk te komen. 

Vader of Renzo eindigen hun bezoek met een gebed. Daarin bidden ze dat de persoon zijn of 

haar hart aan Jezus geeft en terugkomt in de kerk. In de afgelopen maanden hebben Renzo en 

zijn vader 15 mensen bezocht. Vijf ervan komen weer naar de kerk. Renzo heeft nu een ander 

plan. Behalve dat hij met zijn vader meegaat op sabbatmiddag, wil hij heel graag dat de 

kinderen van zijn school Jezus leren kennen. Hij wil hun, met hulp van zijn vader, Bijbelles 

geven. In Pucallpa zal met geld van de 13e sabbatschoolcollecte een nieuwe kerk en een 

gezondheidscentrum worden gebouwd.  
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Peru, Zuid-Amerikaanse Divisie, 29 juni 2019.  

 

Vandaag horen jullie het laatste verhaal van dit kwartaal. Veel verhalen gingen over tieners in 

Brazilië en Peru. De ervaring die je nu hoort, is die van een vader, Alejandro. Hij verbouwt 

gerst en hij heeft 4 kinderen. Ze wonen in Cusco in Peru. Elke dag zorgt Alejandro dat de 

aardappelen gekookt zijn voor het middageten. Daarvoor heeft hij geen gasstel of een 

keramische kookplaat. Dat doet hij als volgt. Eerst graaft Alejandro een gat in de grond en 

stopt er stenen en takjes in. Hij zorgt dat de takjes in brand komen, door eentje snel met zijn 

handen te draaien. Het vuur zorgt ervoor dat de stenen heel heet worden. Daarna legt hij de 

aardappelen op de hete stenen. Hierover heen doet hij modder en koude stenen. Het vuur gaat 

hierdoor uit en na 20 minuten zijn de aardappelen gaar. De manier van vuur aanmaken zonder 

lucifers hebben mijn kinderen ook geleerd bij de scouting van de FA Stahlgroep in 

Groningen. FA Stahl was samen met zijn vrouw de eerste adventistische zendeling in Peru.  

We gaan terug naar Alejandro. Het is twee jaar geleden gebeurd. Zoals altijd liet Alejandro 

zijn aardappelen gaar worden in een gat dat hij gemaakt had in zijn gerstveld. Hij had net het 

vuur aangemaakt toen het heel erg begon te waaien. Door de wind stond erg snel het gerstveld 

in brand. Alejandro keek hulpeloos toe. Hij kon het vuur niet blussen. Steeds meer van zijn 

gerstveld stond in brand, maar ook dat van enkele buren. Alejandro viel op zijn knieën neer en 

bad tot God. ‘Oh lieve Heer, wanneer al mijn gerst verloren gaat en dat van mijn buren, moet 

ik de schade vergoeden. Dat kan ik niet. Alstublieft zorg voor een wonder zodat het vuur 

uitgaat. Alejandro stond op en keek naar het vuur. Het brandde nog steeds, maar het bewoog 

niet. De wind woei nog steeds hard, maar de vlammen op de gerstakkers hadden geen last van 

de storm. Alejandro begreep er niets van. ‘Het is een wonder!’ riep hij. Zijn buren en hij 

maakten het vuur helemaal uit door er modder op te gooien. Dat alles zo afliep zagen ook de 

buren als een wonder. Niet veel later kon de overgebleven gerst geoogst worden. Van het geld 

dat Alejandro voor de gerst kreeg, kon hij zijn buren betalen voor de schade die ze geleden 

hadden. Ook had hij nog genoeg geld om het komende jaar van te leven. Iedereen was blij. 

Alejandro was heel dankbaar voor dit wonder.  

Een deel van ons collectegeld gaat naar projecten in Brazilië en Peru. Ook naar Cusco waar 

Alejandro met zijn gezin woont. Daar komt een jeugdcentrum en een school. Op die school 

kunnen de leerlingen Spaans en Engels leren. 

 

Andrew McChesney  

Aanvullingen van Angélique Hornis 

 


