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Bananenjongen 

Nieuw-Caledonië, Albert Andrea, 11 jaar 

Sabbat 6 juli 

De elfjarige Albert Andrea had honger toen zijn moeder hem van school kwam halen in Nouméa, de 

hoofdstad van Nieuw-Caledonië. Hij had maar de helft van zijn lunchpakket gegeten, omdat hij de 

andere helft, spinazie, niet lust. 

‘’Mama, ik zou graag een banaan willen,’’ zei Albert. ‘’Kunnen we naar die kleine markt gaan en een 

banaan kopen?’’ Moeder wilde ook naar de markt voor peterselie en bosui, zodat ze tuluk kon 

maken. Tuluk is een traditioneel Vanuatuaans gerecht van cassave en kokosnootmelk. Moeder had 

alleen maar 500 frank, net genoeg om peterselie en bosui te kopen. Albert kon de banaan niet 

vergeten en terwijl ze naar de markt reden zei hij nog eens hoe fijn een banaan zou zijn. 

‘’Albert,’’ zei moeder, ‘’je moet bidden voor die banaan, want je wilt er echt heel graag één eten.’’ 

Albert bad hardop: ‘’Alstublieft, Jezus, mag ik een banaan? Amen.’’ Moeder was blij om het gebed te 

horen. ‘’Heel goed,’’ zei ze. ‘’Je zal zien dat Jezus je gebed beantwoordt.’’ 

Aangekomen bij de markt zei moeder tegen Albert dat hij in de auto moest wachten, terwijl zij de 

boodschappen deed. Albert wachtte zo lang mogelijk, maar het werd heel heet in de auto. Hij stapte 

uit om naast de auto te wachten en het eerste dat hij zag was een man die bananen verkocht. 

Er kwam iemand naar Albert toe. Het was een blanke man, met witte kleding en een witte sjaal over 

zijn hoofd. In zijn handen had hij een hele tros gele bananen. ‘’Albert,’’ zei de man zacht, ‘’hier zijn 

wat bananen voor jou.’’ Albert was verbaasd. Hoe weet hij mijn naam? dacht hij. Maar toch nam hij 

de bananen aan en bedankte de man. ‘’Dag Albert,’’ zei de man. ‘’Dag,’’ antwoordde Albert. ‘’Dank u 

wel!’’ 

Albert ging weer in de auto zitten en pelde een banaan. Het was lekker. Toen moeder terugkwam 

was ze verbaasd, en bezorgd, dat Albert bananen zat te eten. ‘’Waar heb je die bananen vandaan?’’ 

vroeg ze. ‘’Van de man in het wit,’’ zei Albert. ‘’Maar Albert, waar is de man?’’ zei moeder. ‘’Laten we 

hem bedanken.’’ Moeder en Albert keken in het rond, maar ze konden de man niet vinden. Tranen 

vulden zich in moeders ogen toen ze zich realiseerde dat Jezus het gebed van Albert had verhoord. 

Ze vroeg of Albert God had bedankt. Albert, met een half opgegeten banaan in zijn hand, bad: ‘’Dank 

u, Jezus, voor mijn bananen. Amen.’’ 

Albert gelooft dat de man in het wit een engel was. ‘’Ik heb tot Jezus gebeden en Jezus moet een 

engel verteld hebben om mij bananen te brengen,’’ zegt hij. ‘’De bananen waren heel lekker!’’ 

Een deel van de zendingsgaven van drie jaar geleden hebben geholpen om twee nieuwe 

sabbatschoollokalen te bouwen in Maré, een eiland van Nieuw-Caledonië. Bedankt voor jullie 

zendingsgaven. 
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Gered met een vinger 

Nieuw-Caledonië, Catherine Buama, 17 jaar 

Sabbat 13 juli 

De vliegveldmedewerker bij het check-in poortje schudde haar hoofd. ‘’Sorry, maar je ticket is niet 

voor deze vlucht.’’ De zestienjarige Catherine Buama keek naar haar e-ticket. Haar ouders hadden 

een ticket geboekt met de verkeerde datum. Catherine was in haar vakantie naar huis gegaan op het 

eiland Maré in Nieuw-Caledonië. Ze moest terug naar het vasteland om weer naar school te gaan. 

Elke plek in het vliegtuig was bezet en het vliegtuig ging zonder Catherine weg. 

Catherines ouders besloten om de nacht door te brengen in de buurt van het vliegveld en te 

proberen of Catherine de volgende dag weg kon. Die avond zag vader dat er een drieweekse 

evangelisatie van de zevendedagsadventisten zou plaatsvinden bij het vliegveld. Catherine en 

moeder waren nog nooit in een Adventkerk geweest. Ze wisten niet dat vader de Bijbel had gelezen 

en al tien jaar adventist was. Hij wilde niet de enige adventist in de familie blijven, dus bad hij al tien 

jaar lang dat zijn vrouw ook adventist zou worden. 

Tijdens de bijeenkomst van die avond lette Catherine goed op toen de predikant het over alcohol 

had. ‘’Alcohol verpest het lichaam,’’ zei hij. ‘’Je moet niet drinken, want de Bijbel zegt dat ons 

lichaam een tempel is voor de Heilige Geest.’’ Catherine porde vader in zijn arm, vader dronk elke 

zondag. Vader voelde zich schuldig toen hij gepord werd, want hij wist dat hij niet moest drinken. Hij 

wist niet wat hij moest zeggen, dus glimlachte hij naar Catherine. 

De predikant sprak over roken. ‘’Sigaretten verpesten het lichaam,’’ zei hij. ‘’Je moet niet roken, want 

de Bijbel zegt dat ons lichaam een tempel is voor de Heilige Geest.’’ Catherine porde moeder in haar 

arm, moeder rookte een pakje per dag. Moeder voelde zich schuldig, want ze wist dat ze niet moest 

roken. Ze wist niet wat ze moest zeggen, dus glimlachte ze naar Catherine. 

De predikant sprak over McDonald’s. ‘’Het eten bij McDonald’s is niet gezond en kan je ziek maken,’’ 

zei hij. Vader en moeder porden Catherine, Catherine at elk weekend McDonald’s. Catherine voelde 

zich schuldig, want ze wist dat ze niet naar McDonald’s moest gaan. Ze wist niet wat ze moest 

zeggen, dus glimlachte ze naar haar ouders. Toen de bijeenkomst klaar was ging de familie in diepe 

gedachten weg. 

De volgende morgen had Catherine een plek in het vliegtuig en vloog ze richting haar school. Vader 

en moeder besloten om weer naar de bijeenkomst te gaan en de dag daarna ook. Tijdens de tweede 

week van de bijeenkomsten vroeg de predikant wie hun hart aan Jezus wilden geven, moeder stond 

op. Vader en moeder werden gedoopt op de laatste sabbat van de bijeenkomsten. 

Toen Catherine weer thuis was tijdens de vakantie zag ze grote veranderingen bij haar ouders. Vader 

dronk niet meer en moeder rookte niet meer. Catherine vond het fijn hoe het thuis ging, dus besloot 

ze om niet meer naar McDonald’s te gaan. Ze is blij dat God de gebeden van haar vader heeft 

beantwoord. 

Bedankt voor jullie zendingsgaven van drie jaar geleden, waardoor er twee nieuwe schoolgebouwen 

gebouwd konden worden op Maré, waar deze familie woont. 
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Eigenaar zei niks 

Nieuw-Caledonië, Felix Wadrobert, 59 jaar 

Sabbat 20 juli 

Zeventienjarige Felix Wadrobert had zijn middelbare schooldiploma en werkte in een boekenwinkel 

in Nouméa, hoofdstad van Nieuw-Caledonië. 

Felix wilde geld verdienen om naar zijn ouders op Maré te sturen. Zijn ouders waren arme boeren die 

zoete aardappelen, wortel, bananen, witte kool, sla, radijsjes en taro teelden. 

Op een dag nodigde een collega Felix uit om naar een muziekavond van de zevendedagsadventisten 

te komen. Felix hoorde bij een ander christelijk geloof, maar hij besloot te gaan omdat de kerk aan de 

overkant was vanwaar hij woonde. Bij het concert werd Felix vriendelijk begroet, alsof iedereen hem 

al kende. Felix voelde zich goed en maakte al snel nieuwe vrienden. Na die avond ging Felix elke 

vrijdagavond naar de kerk om met het jongerenkoor te zingen. Hij ging alleen niet naar de kerkdienst, 

omdat hij op zaterdag moest werken. 

De predikant zei op een gegeven moment tegen Felix: ‘’Ik ben blij dat je zo veel tijd doorbrengt met 

de jongeren, maar je zou ook de Bijbel moeten bestuderen.’’ Felix vond het een goed idee en had 24 

Bijbelstudies met de predikant. Toen ze bij de les over de sabbat aankwamen, leerde Felix dat God de 

aarde had geschapen en de zevende dag had bedoeld om te rusten. Hij las dat het vierde gebod zegt 

dat de sabbat de zevende dag is. De predikant zei dat de zevende dag zaterdag was. Felix was 

verbaasd, hij had altijd begrepen dat de sabbat op zondag was. 

Op zijn werk vroeg Felix zich af welke dag nou de echte sabbat was. Ineens realiseerde hij zich dat hij 

in een boekenwinkel werkte en het kon opzoeken in een woordenboek. Felix opende een 

woordenboek voor de betekenis van zondag, hij las dat zondag de eerste dag is. Hij bladerde naar 

zaterdag en las dat zaterdag de zevende dag is. Dit is precies wat de predikant me heeft verteld 

tijdens de Bijbelstudie, dacht Felix. Vanaf dat moment nam Felix aan dat de zaterdag de echte sabbat 

is. 

Hij moest nog steeds werken op zaterdag, dus vroeg hij de predikant om hulp. De predikant zei hem 

dat hij de eigenaar moest vragen om zaterdag vrij te zijn of dat hij zijn baan moest opzeggen. Op 

maandag stapte Felix naar de eigenaar, die achter de kassa zat. De eigenaar was geen christen. ‘’Ik 

zou voortaan graag vrij willen op zaterdag, omdat het de sabbat is,’’ zei hij. ‘’Ik kan elke dag een extra 

uur werken om het in te halen.’’ De eigenaar keek naar Felix en zei niks. Felix ging weer aan het werk. 

Op woensdag ging Felix weer naar de eigenaar om zaterdag vrij te vragen. De eigenaar keek hem aan 

en zei niks. Felix bad, hij werkte graag in de boekenwinkel om geld naar zijn ouders te kunnen sturen 

maar hij wilde de sabbat niet breken. 

Op vrijdag bad Felix hard tijdens zijn werk, tot het tijd was om de winkel te sluiten. De eigenaar 

kwam naar Felix en zei: ‘’Ik breng je wel naar huis.’’ Felix was verbaasd, hij ging altijd met de bus naar 

huis. De eigenaar zei niks tijdens de autorit en Felix was ook stil, zich afvragend wat er ging komen. 

De eigenaar stopte voor het huis van Felix en Felix wilde de autodeur opendoen. ‘’Felix,’’ zei de 

eigenaar, ‘’morgen mag je naar de kerk.’’ Felix was in shock en blij. Hij begon meteen te bidden: 

‘’Dank U, God!’’ 

Felix hoefde nooit meer op zaterdag te werken in de boekenwinkel. Hij hoefde ook nooit extra uren 

te werken om de uren van zaterdag in te halen. Hij heeft nooit geweten waarom de eigenaar besloot 

om hem vrij te geven, maar Felix weet zeker dat God het hart van de eigenaar heeft aangeraakt. 
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Felix rondde zijn Bijbelstudies met de predikant af en werd gedoopt. Later werd hij zelf predikant en 

nu is hij de leider van de zevendedagsadventisten in heel Nieuw-Caledonië. ‘’God is altijd bij ons, als 

we het moeilijk hebben. Hij antwoordt ons op zijn tijd, niet op onze tijd. Hij weet wat het beste voor 

ons is.’’ 

Een deel van de zendingsgaven van drie jaar geleden heeft geholpen om twee nieuwe scholen te 

bouwen op Maré, het eiland waar Felix opgegroeid is. Bedankt voor jullie zendingsgaven, waardoor 

andere kinderen kunnen leren over gebed en de kracht van God. 
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Speciaal cadeau van God 

Nieuw-Caledonië 

Julius Philomin, 13 jaar 

Sabbat 27 juli 

Moeder maakte de dertienjarige Julius Philomin wakker om half vijf ’s nachts, in hun huis in Mont-

Dore in Nieuw-Caledonië. ‘’Julius, je moet naar school,’’ zei ze. ‘’Ga je klaarmaken.’’ Julius stond op 

en ging naar buiten om met hun drie honden te spelen. Moeder riep hem terug naar binnen. ‘’Ben je 

vergeten dat je naar school toe moet?’’ vroeg ze. Julius voelde zich slecht dat hij niet geluisterd had 

en hij zette een pot met water op het vuur om te koken voor zijn bad. Na het baden deed hij zijn 

schooluniform aan. Moeder herinnerde hem eraan om zijn bril op te doen, zijn gehoorapparaten in 

te doen en zijn schooltas te pakken. 

Nadat moeder hem gezegd had om te ontbijten, goot Julius room van havermout in een kom en klom 

in de auto naast zijn achtjarige broertje. Hij at de havermout, terwijl moeder door het drukke verkeer 

naar school reed. Na het eten pakte Julius een tandenborstel en een fles water uit zijn schooltas en 

poetste hij zijn tanden. Telkens als hij moest spugen, gebaarde hij naar moeder om de auto te 

stoppen. 

Moeder en de jongens waren op tijd op school voor de lessen van zeven uur. Moeder bad stil voor 

haar beide zoons, maar een beetje extra voor Julius. De andere kinderen op school waren gemeen 

tegen hem. Hij bleef bij hen weg en speelde alleen met de kinderen die met hem wilden spelen. 

Meestal speelde hij alleen. 

Julius is een speciaal cadeau van God. Hij is doodgeboren. Zijn hart klopte niet toen moeder van hem 

bevallen was. Doktoren kregen zijn hart aan het werk, maar hij heeft tweeëneenhalve week in coma 

gelegen. Doktoren zeiden dat zijn hersenen beschadigd waren en dat hij geen normaal kind zou 

worden. Inmiddels is Julius op elke manier normaal. Hij heeft alleen telkens herinneringen nodig. Elke 

morgen moet moeder hem helpen herinneren om uit bed te komen en aan te kleden. Ze herinnert 

hem aan zijn bril, gehoorapparaat, schooltas en ontbijt. 

Julius was ook altijd egoïstisch. Als hij ontbijt pakte dacht hij nooit aan zijn broertje. Moeder wilde 

dat hij gul en behulpzaam was, dus ze sprak met hem na school. ‘’Als je naar de hemel wilt, moet je 

een hart hebben als Jezus had,’’ zei ze. ‘’Jezus had een delend hart, als je havermout pakt voor jezelf 

moet je aan je broertje denken en eerst voor hem pakken.’’ Julius zei niks. Moeder heeft het er niet 

meer met hem over gehad, maar elke morgen en avond bidt ze tot God om haar zoon een 

behulpzaam hart te geven. 

Enkele weken gingen voorbij en moeder was verbaasd,  toen ze op een ochtend Julius naar zijn 

broertje hoorde roepen. ‘’Kom een bad nemen,’’ zei hij. ‘’Ik heb water voor je warm gemaakt op het 

vuur.’’ Toen moeder Julius aan ontbijt hielp herinneren, waste hij de kom van zijn broertje af en 

vulde die met havermout voordat hij zijn eigen kom vulde. Moeder was dolgelukkig! 

Beetje bij beetje is Julius veranderd en behulpzamer geworden naar zijn broertje en andere mensen. 

Laatst heeft hij moeder verteld dat hij predikant wilt worden. Moeder gelooft dat God hem zal 

helpen. ‘’Ik weet niet hoe God mijn gebed voor mijn zoon heeft beantwoord, maar Hij heeft het 

gedaan,’’ zei moeder. ‘’Daarom kan Hij ook mijn gebed beantwoorden om Julius te helpen voor Hem 

te werken. God werkt op interessante manieren.’’ 
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Geld weggeven 

Fiji 

Litea Cavalevu, 15 jaar 

Sabbat 3 augustus 

Vader pakte enkele bankbiljetten , terwijl de vijftienjarige Litea haar ontbijt van havermout en brood 

at. ‘Hier,’’ zei hij, terwijl hij haar 80 Fiji dollar gaf (zo’n €32,80). ‘’Dit is voor de schoolkosten die je dit 

jaar moet betalen. Betaal je leraar en breng een bonnetje mee naar huis.’’ 

Het nieuwe schooljaar was net begonnen voor Litea. School was gratis op haar 

zevendedagsadventisten school, zoals elke school in Fiji, maar leerlingen moeten een bijdrage geven 

voor excursies en andere uitgaven.’’ Litea nam het geld aan. ‘’Ik geef u het bonnetje na school,’’ 

beloofde ze. Toen ze op school kwam ging Litea meteen naar de leraar en gaf hem het geld. De leraar 

opende een boek. ‘’Nee,’’ zei hij. ‘’Je schoolkosten zijn al betaald.’’ Litea was verbaasd en ze ging 

achter haar tafel zitten. De leraar keek weer in het boek en riep de namen van de leerlingen die nog 

moesten betalen. 

Een van deze leerlingen was Litea’s vriendin, Ilisavani. Litea wist dat de familie van Ilisavani niet veel 

geld had. Haar vader was aan het werk in Australië, sinaasappels plukken als seizoenarbeider. Hij 

verdiende niet veel om terug te sturen naar Fiji. Ilisavani’s moeder had het moeilijk om haar en haar 

drie broers en zussen te voeden. Litea ging naar Ilisavani. ‘’Hier,’’ zei ze, ‘’gebruik dit geld om te 

betalen.’’ ‘’Nee, ik kan jouw geld niet aannemen,’’ protesteerde Ilisavani. Litea drukte het geld in 

haar handen. Ilisavani, met tranen in haar ogen van dankbaarheid, nam het geld aan en gaf het aan 

de leraar. De leraar maakte een bonnetje. 

Vader, die op het hoofdkantoor van de kerk in Fiji werkte, was niet thuis toen Litea thuiskwam. Hij 

dacht niet meer aan het geld, totdat de familie aan het avondeten van taro en soep zaten. Litea werd 

ongemakkelijk toen hij het vroeg. ‘’Er was een probleem,’’ zei ze, twijfelend. ‘’Ik ging naar de leraar 

om hem het geld te geven, maar hij zei dat er al betaald was.’’ Op dat moment herinnerde vader zich 

dat zijn werkgever het geld had ingehouden van zijn salaris en het meteen naar school had gestuurd. 

‘’Wat is er met het geld gebeurd dat ik je gegeven heb?’’ vroeg hij. Litea vertelde dat ze het geld aan 

haar vriendin had gegeven. 

Vader en moeder schrokken. 80 dollar was een hoop geld. Litea gleed weg in haar stoel. Ze wilde niet 

dat haar ouders ongelukkig waren. Vader en moeder keken elkaar aan en glimlachten. Ze 

realiseerden zich dat Litea een Bijbelvers had gevolgd dat ze in de sabbatschool had geleerd. In 

Mattheüs 22:39 staat: ‘’heb uw naaste lief als uzelf.’’ (NBV) 

Vader draaide zich naar Litea. ‘’We zijn blij dat je dat gedaan hebt,’’ zei hij. ‘’Dankjewel, voor het 

helpen van je vriendin.’’ Litea zuchtte van opluchting. ‘’Bedankt voor uw begrip,’’ zei ze. De volgende 

dag belde de moeder van Ilisavani naar de moeder van Litea. Ze huilde. ‘’Bedankt voor wat je dochter 

gedaan heeft,’’ zei ze. ‘’Je weet hoe onze situatie thuis is. Dankjewel.’’ ‘’Je mag Jezus bedanken,’’ zei 

moeder. 

Vader, die voluit Save Cavalevu heet, is blij dat de sabbatschool Litea heeft geleerd om van anderen 

te houden. Hij hoopt dat veel kinderen dezelfde les zullen leren. Bedankt voor jullie zendingsgaven 

die hebben geholpen om lokalen voor de sabbatschool te bouwen op Fiji. 
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Maar één been 

Fiji 

Senitiki Roqara, 55 jaar 

Sabbat 10 augustus 

Senitiki Roqara deed zijn werkkleren aan op zaterdagmorgen en liep naar de deur. Zijn vrouw, 

Vasemaca, had haar beste sabbatkleren aan en stopte hem. ‘’Waar ga je heen?’’ vroeg ze. ‘’Naar de 

werf om containers in- en uit te laden, zoals gewoonlijk,’’ zei hij. 

Senitiki wist dat zijn vrouw wilde dat hij met haar en de kinderen naar de kerk ging. Toen ze een paar 

jaar eerder gedoopt werd heeft ze hem elke sabbat gevraagd mee te gaan. Hij zei steeds nee en 

uiteindelijk is ze gestopt met uitnodigen. In plaats daarvan bidt ze voor hem. 

Senitiki liep de deur uit, op een zonnige zaterdagmorgen, en ging richting de werf in de hoofdstad 

van Fiji, Suva. Het zou een lange dag worden. Hij moest werken van zaterdagmorgen tot 

zondagmorgen, grote vrachtcontainers van schepen afhalen en andere er weer opzetten. De lange 

uren gingen voorbij en om twee uur ’s nachts werd de werkdruk wat makkelijker. Het was donker en 

Senitiki ging op een trap zitten om uit te rusten. Hij praatte met een paar collega’s, die ook pauze 

hadden, en strekte daarna zijn benen om te dutten. Hij viel in slaap. 

Opeens schoot er een razende pijn door zijn lichaam. Senitiki sprong overeind en iemand riep: ‘’Oh 

nee, moet je dat been zien!’’ Senitiki keek naar beneden. Hij zag dat zijn broekspijp gescheurd was en 

onder het bloed zat. Hij viel op de grond, kon niet meer staan. Een heftruck had te dicht bij de trap 

gereden waar Senitiki lag te slapen en was over één van zijn benen heengereden. Een ambulance 

bracht Senitiki naar het ziekenhuis en de dokter zei dat hij het been helaas niet meer kon redden. Die 

ochtend werd zijn been geamputeerd. 

Iemand belde de vrouw van Senitiki en zij haastte zich naar het ziekenhuis. Terwijl ze naast zijn bed 

stond keek Senitiki verdrietig omhoog. ‘’Dit was het voor mij,’’ zei hij. Zijn vrouw pakte zijn hand vast. 

‘’Je moet naar de kerk gaan,’’ zei ze zacht. ‘’Oké,’’ zei hij, ‘’ik ga naar de kerk.’’ 

Senitiki moest een maand in het ziekenhuis blijven. In die periode kwamen zijn vrouw en enkele 

adventisten van de kerk regelmatig op bezoek. Niemand van zijn eigen vrienden kwam hem 

opzoeken. De kerkleden deelden de liefde van God en zeiden dat God van Senitiki houdt. Senitiki was 

verbaasd dat de kerkleden zo aardig waren en besloot te geloven dat God met hen was. 

Senitiki ging naar de kerk op de eerste sabbat nadat hij ontslagen was uit het ziekenhuis. Al snel werd 

hij gedoopt. De predikant was blij dat Senitiki naar de kerk kwam, maar hij had een idee. ‘’Er is geen 

adventkerk in jouw dorp, laten we er één opzetten.’’ Senitiki stemde toe. 

Familieleden en buren kwamen naar de sabbatbijeenkomsten in het dorp en na een tijdje waren er 

acht mensen gedoopt. De kerk werd zo groot dat ze weggingen uit het huis van Senitiki en een eigen 

kerkgebouw kregen. Senitiki was zo blij. Ondanks dat hij maar één been had, had hij een kerk 

opgezet! 

Senitiki wil nog een kerk opzetten in een dorp dichtbij. Hij werkt samen met een paar kerkleden om 

diensten te houden in het dorp. Hij zegt dat hij God dankbaar is voor het vreselijke ongeluk op zijn 

werk wat hem zijn been heeft gekost. ‘’Als ik het ongeluk niet had gehad, denk ik niet dat ik adventist 

was geworden,’’ zei hij. ‘’Ik houd van deze kerk! Ik houd ervan om het geloof naar deze dorpen te 

brengen.’’ 
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Bij God staan 

Nieuw-Zeeland 

Grace Teao, 11 jaar 

Sabbat 17 augustus 

De tienjarige Grace speelde graag tikkertje met haar vrienden, op de grote velden van de hoofdstad 

van Nieuw-Zeeland, Auckland. Ze rende graag heen en weer, lachend, struikelend en spelend. 

Op een dag voelde ze tijdens het rennen ineens pijn in haar linkerbeen. Grace stopte en wreef over 

haar been. Het voelde als kramp in haar kuit. De hele volgende dag bleef het been pijn doen. Grace 

wilde de pijn negeren, maar die werkte zich omhoog. De leraar van de zevendedagsadventisten-

school in Auckland zag dat Grace mank liep. ‘’Gaat het?’’ vroeg hij. Grace zei dat het prima ging. Haar 

vrienden merkten ook dat ze mank liep. Haar moeder ook. Iedereen vroeg Grace of het goed ging. 

‘’Het gaat prima, alles gaat prima,’’ zei ze tegen iedereen. Het ging niet goed, maar Grace hoopte dat 

de pijn weg zou gaan. 

Er ging een maand voorbij en Grace kon de pijn niet meer aan. Ze vertelde het haar moeder. Moeder 

keek bezorgd. ‘’Misschien heb je hetzelfde als je broers,’’ zei ze. Grace heeft twee oudere broers met 

SUFE, een afwijking aan de heup waar operatie voor nodig is. Grace wilde geen operatie. ‘’Ik denk 

niet dat het dat is,’’ zei ze. 

Moeder deed niks en Grace bleef mank lopen. Enkele dagen gingen voorbij en moeder zei ineens: 

‘’We gaan naar de dokter.’’ Grace was bang, maar moeder verzekerde haar dat het allemaal goed zou 

komen. Voordat ze thuis weggingen, bad moeder: ‘’Helpt U Grace alstublieft, en als ze de operatie 

nodig heeft blijft U dan bij ons.’’ 

In de dokterspraktijk lag Grace plat voor een paar onderzoeken. De dokter vroeg haar om haar been 

op te tillen en heen en weer te bewegen. De dokter keek heel serieus. ‘’Je moet een scan laten 

maken in het ziekenhuis,’’ zei hij. Moeder bad in de auto. Na de scan wachtte Grace nerveus. Ze zei 

tegen zichzelf dat de pijn in haar been niks ernstigs was en dat ze snel naar huis mocht. 

Na een uur kwam de verpleegster naar de gang en vertelde Grace dat ze onmiddellijk opgenomen 

moest worden voor een operatie. Grace was bang en begon te huilen. Moeder stelde haar gerust. 

‘’God zal bij ons zijn,’’ zei ze. Grace stopte met huilen. 

Grace had haar operatie de volgende dag. Terwijl ze sliep stak de verpleegster pinnen in haar heup 

om het stabieler te maken. Grace werd wakker, helemaal duizelig, en de verpleegster gaf haar een 

ijsklontje om op te zuigen. Toen zag ze moeder wachten in de kamer. ‘’Hoe is het?’’ vroeg moeder. 

‘’Ik heb niks gevoeld,’’ zei Grace. Met een grote glimlach dankte moeder God dat de operatie goed 

was gegaan. 

Grace mocht twee dagen later het ziekenhuis uit en, na een paar weken krukken gehad te hebben, 

kon ze weer normaal lopen. Ze was blij dat de pijn eindelijk weg was. Tot Grace vijf maanden later 

pijn voelde in haar andere been. Ze moest weer een operatie hebben, maar nu was ze niet bang. Ze 

wist dat God bij haar was. ‘’We hebben voor de operatie gebeden,’’ zei Grace. ‘’Ik wist dat God overal 

voor zou zorgen. Het was geen probleem.’’ 

God zorgde inderdaad overal voor. Een paar weken na de operatie liep Grace op krukken en 

verheugde ze zich erop om weer tikkertje te spelen op het veld. Grace heeft advies voor andere 

kinderen die bang zijn. ‘’Niet bang zijn,’’ zegt ze. ‘’Weet dat God altijd bij jullie is.’’ 
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Bedankt voor de zendingsgaven van drie jaar geleden, die ervoor hebben gezorgd dat Grace en 

iedereen in Nieuw-Zeeland adventistische tv kan kijken op Hope Channel. 
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Jaxons reis 

Australië 

Jaxon Stacey, 14 jaar 

Sabbat 24 augustus 

De dertienjarige Jaxon Stacey kwam samen met zijn ouders en drie broertjes naar de woonkamer 

voor de familie-avond. Het was eigenlijk nog geen avond, maar 4 uur ’s middags. De jongens waren 

net thuis van school. De familie kwam elke dag twintig minuten samen om over hun levens te praten. 

Tijdens deze familie-avond wilde moeder het hebben over plannen voor een verre reis vanuit 

Australië naar Cambodja, voor vakantie. Jaxon had veel zin in deze reis. Hij hoopte oude 

boeddhistische tempels te zien en veel ananassen en papaya’s te eten. Dat is niet waar moeder het 

over wilde hebben. Ze wilde de vakantieplannen wijzigen. ‘’Ik sprak vandaag met een vrouw uit de 

kerk en ze vroeg of wij een klaslokaal willen bouwen tijdens de vakantie,’’ zei ze. 

Moeder legde uit dat de leerlingen van de middelbare school een klaslokaal nodig hadden en ze 

wilde dat hun familie samen met twee andere families deze taak zouden uitvoeren. Het project zou 

een week van hun drieweekse vakantie duren. 

Jaxon dacht: ‘’Ik weet niet wat dit precies is, maar ik geef het een kans.’’ Hij vroeg: ‘’Wat moet ik dan 

doen?’’ Moeder zei dat ieder familielid een taak zou hebben. De broertjes van Jaxon zouden spijkers 

timmeren en muren verven. Jaxon en vader zouden hout zagen voor de muren. Moeder zei ook dat 

Jaxon en zijn broertjes allemaal 1000 Australische dollars moesten verzamelen om het project te 

betalen. 

De jongens gingen aan het werk. Ze besteedden enkele zondagen in de keuken om allerlei hapjes 

klaar te maken. Ze plaatsten advertenties op Facebook en kerkleden kochten de koekjes. De jongens 

hadden al snel het geld bij elkaar en de familie vloog naar Cambodja. De eerste week werd de Angkor 

tempel in Siem Reap bezocht en werden er ananassen en papaja’s gegeten. 

Daarna reed de familie in een minibus naar de school, dat duurde een paar uur. Daar aangekomen 

begonnen ze, samen met de andere twee families, aan het klaslokaal. Jaxon zag al snel iets anders. 

Elke morgen bad de groep of God hen wilde beschermen en helpen bij de bouw van het klaslokaal. 

Tijdens de dag pauzeerde de groep om nog een keer te bidden voor hulp en bescherming. Elke avond 

werden er gebeden van dank uitgesproken dat ze veilig waren en voor het werk dat was verricht. De 

groep bad ook voor elke maaltijd. 

Jaxon had nog nooit zo veel gebeden in zijn leven. Thuis bad hij niet als hij wakker werd of als hij naar 

bed ging. Hij vergat vaak te bidden voor het eten. Hij vond de vele gebeden in Cambodja fijn. Jaxon 

was elke dag uitgeput na het werken. Hij deed een dutje, werd wakker voor het avondeten en ging 

meteen weer naar bed. 

Aan het eind van de week was het klaslokaal klaar. Jaxon was dolblij. God had hun gebeden 

beantwoord. Ze waren op tijd klaar met het project en niemand was gewond geraakt. ‘’Toen we klaar 

waren voelde het alsof we iets heel groots hadden gedaan,’’ zei Jaxon. 

Jaxon is nu veertien en terug op de Avondale school in Australië. Maar er is iets veranderd. Als Jaxon 

wakker wordt, dankt hij God en vraagt hij om bescherming. Op school neemt hij pauzes om God om 

hulp te vragen bij zijn schoolwerk. Als hij gaat liggen om te slapen, dankt hij God voor de fijne dag en 

vraagt hij om een goede nachtrust. Ook bidt hij voor elke maaltijd. 
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Jaxon zegt dat de reis naar Cambodja hem heeft geleerd hoe belangrijk bidden is. ‘’Ik bid nu meer 

dan ik deed,’’ zegt hij. ‘’Ik zie dat God mijn gebeden beantwoord. Ik vroeg om hulp bij een 

wiskundetoets en het ging behoorlijk goed!’’ 
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Wonder Milly 

Australië 

Lara Hawkins, 14 jaar 

Sabbat 31 augustus 

Zondagmorgen begon rustig voor de familie Hawkins in Cooranbong, Australië. Na het ontbijt zeiden 

de veertienjarige Lara en haar broertje Jack gedag tegen hun nieuwe puppy, Milly. Daarna reed vader 

hen naar het sportveld van de Avondale school, de zevendedagsadventistenschool waar beide 

kinderen les kregen. Moeder was op zakenreis in Fiji. 

Jack speelde een uur lang voetbal met vrienden. Lara en vader wierpen ballen op het basketbalveld. 

Toen ze terug reden naar huis zag Lara rook van hun dak komen. Een groep mensen had zich 

verzameld voor het huis en ze riepen en wezen. Lara en Jack sprongen uit de auto en renden naar de 

achterdeur, die was op slot. ‘’Waar is Milly?’’ huilde Lara. ‘’Schiet op, doe de deur open!’’ 

Vader deed de deur open, dikke, zwarte rook vulde de kamer. Lara riep naar Milly, maar de pup, die 

normaal gehoorzaam was, kwam niet. Vader probeerde naar binnen te gaan om te zoeken, maar de 

rook hield hem tegen. De kinderen renden met tranen over hun wangen naar de voorkant. Lara zei 

tegen Jack: ‘’We kunnen niks doen tegen de brand. We kunnen alleen knielen en bidden.’’ 

Ongezien door de groep mensen, knielden de kinderen neer op het gras. ‘’Lieve God,’’ bad Lara. ‘’U 

weet wat er aan de hand is en U weet hoeveel we van Milly houden. U zei dat U voor de mussen 

zorgt, dus beschermt U alstublieft Milly. Helpt U alstublieft de brandweermannen om Milly te 

vinden.’’ 

Er kwamen al snel acht brandweerwagens, met zwaailichten en sirenes, op het huis af. Terwijl de 

brandweermannen hun brandslangen uitrolden, smeekte vader hen om naar Milly te zoeken. De 

brandweermannen konden de puppy niet vinden. Lara en Jack, nog steeds huilend, staken de straat 

over om bij de buren te wachten. 

Na een korte tijd klonk vaders stem. ‘’Lara, Jack, kom naar buiten.’’ De kinderen renden naar buiten. 

Vader stond met Milly in zijn armen. Haar witte vacht was zwart van roet, maar haar staart kwispelde 

blij. Verdrietige tranen veranderden in tranen van blijdschap en de kinderen gooiden hun armen om 

de puppy en om elkaar. ‘’Dank U God! Dank U God!’’ riepen de kinderen. 

De brandweermannen noemden Milly een wonder. Nadat ze de brand geblust hadden vonden ze 

Milly onder een bed. Op een of andere manier was er een wolk van lucht ontstaan onder het bed en 

Milly kon de lucht inademen in plaats van de rook. 

Dat was niet het enige wonder. De buren hadden ook geholpen om Milly te redden. Zij hadden de 

brandweer gebeld toen het gezin nog op het sportveld was en ze hadden een brandslang door een 

raam gehangen, in de kamer waar de brand was begonnen. Het water dat de kamer in spoot had de 

brand tegengehouden en voorkomen dat het huis was ontploft in een vuurbal. 

De brand veranderde hoe Lara’ over God dacht. Een aantal maanden voor de brand had Lara God 

gebeden om zichzelf aan haar te laten zien. Ze had in de kerk verhalen gehoord over wonderen die 

God verrichtte en vroeg zich af waarom zij God nog nooit had gezien. De Bijbel belooft dat God Zich 

laat zien aan degenen die Hem zoeken. Nu weet Lara dat God echt is. 
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‘’De brand was een levensverandering,’’ zei ze. ‘’Daarvoor had ik vraagtekens bij God. Ik wilde een 

echt moment met God, zoals de verhalen in de kerk. Ik bad stilletjes dat God zich ook aan mij zou 

laten zien.’’ 

Lara heeft haar hart aan Jezus gegeven en wilt gedoopt worden precies een jaar na de brand. Milly is 

inmiddels weer haar eigen blije zelf. Ze heeft alleen een nieuwe bijnaam. Lara noemt haar nu: 

‘’Wonder Milly.’’ 

 

  



Zendingsberichten voor kinderen – derde kwartaal 2019 

14 
 

Hele makkelijke examens 

Solomon Eilanden 

Mitlyn Todonga, 15 jaar 

Sabbat 7 september 

De veertienjarige Mitlyn Todonga was nerveus, omdat ze drie zware examens moest maken die 

zouden bepalen waar ze haar volgende schooljaar zou volgen. Als ze lage of gemiddelde cijfers zou 

halen, moest ze in het dorp op de Solomon Eilanden blijven en naar een openbare school gaan. Als ze 

hoge cijfers zou halen, kon ze naar één van de tien nationale scholen van haar land. Een van deze 

scholen was het Betikama Advent College in de hoofdstad, Honiara. 

Niemand bij Mitlyn thuis was adventist, maar ze was vanaf groep 1 naar de adventistische 

basisschool gegaan en ging vaak met haar vriendin Janet mee naar de kerk. Ze wilde niets liever dan 

studeren aan het Betikama Advent College, vanaf haar dorp drie uur reizen met de boot.  

Mitlyn besloot God om hulp te bidden bij haar examens en ze vroeg haar ouders mee te doen. Vader 

wist niet zeker of bidden zou helpen. Mitlyn zou de hoogste scores moeten halen om naar het 

College te gaan. Er waren nog veel meer kinderen in het land die naar diezelfde school wilden. Veel 

kinderen vonden toegelaten worden tot die school hetzelfde als een miljoen winnen. 

Vader vond de school ook erg duur. Hij had niet zoveel geld. Toch besloot vader mee te bidden. 

‘’Lieve God, helpt U Mitlyn alstublieft om haar examens te halen, zodat ze naar het Advent College 

kan gaan,’’ bad hij. 

Het was de dag van het eerste examen. Het vak was Engels. Mitlyn bad en bereidde zich voor op het 

examen. Toen ze begon was ze verbaasd. Ze vond het examen echt makkelijk! Daarna moest ze het 

tweede examen maken. Wiskunde. Mitlyn bad en tot haar verbazing vond ze het examen heel 

makkelijk! Haar ouders vroegen die avond hoe de eerste twee examens gegaan waren. Mitlyn zei blij 

dat ze best makkelijk waren. ‘’God heeft je gebeden beantwoord,’’ zei moeder. 

De volgende dag moest Mitlyn haar laatste examen maken. Het was het moeilijkste en behandelde 

drie onderwerpen: wetenschap, gezondheid en sociale studies. Mitlyn bad en ze vond het examen  

heel makkelijk! Die avond vroeg moeder of ze het examen gemaakt had. ‘’Ja,’’ zei Mitlyn. ‘’Vond je 

het makkelijk?’’ vroeg vader. ‘’Ja,’’ riep Mitlyn uit. Alle drie bogen ze hun hoofd en dankten ze God. 

‘’Denk je dat je alle drie de examens gaat halen met een hoog cijfer?’’ vroeg moeder. ‘’Ja,’’ zei Mitlyn 

met een brede glimlach. 

Tijdens het wachten op de resultaten was Mitlyn ver weg op vakantie. Vader belde haar terwijl ze 

daar was. ‘’De resultaten zijn binnen,’’ zei hij. ‘’Welke scores heb ik gehaald?’’ vroeg Mitlyn. ‘’Je bent 

geslaagd om naar het Betikama Advent College te gaan,’’ zei vader. Mitlyn was dolblij om dit nieuws 

te horen. Vader stelde voor om eerder naar huis te komen zodat ze zich kon voorbereiden op haar 

verhuizing. 

Die avond kwam Mitlyn thuis en met het gezin dankte ze God voor zijn goedheid. Vader bedankte 

God vooral voor het aanhoren van hun gebeden en hij beloofde extra hard te werken om het 

schoolgeld te kunnen betalen. ‘’God heeft een plan met jou,’’ zei vader tegen Mitlyn. ‘’Hij heeft je 

helpen slagen zodat je iets kan doen wat me onmogelijk leek, naar het Advent College gaan.’’ 

Mitlyn is nu vijftien jaar oud en studeert. Ze heeft Bijbelstudie genomen en wil snel gedoopt worden. 

Over twee jaar moet ze weer een aantal belangrijke examens maken. Bij hoge scores kan ze op het 
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College blijven en anders moet ze terug naar het dorp. Mitlyn is niet bezorgd. ‘’Ik maak me geen 

zorgen over de examens, want ik weet dat God me zal helpen.’’ 
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De kleine kerkbouwer 

Solomon Eilanden 

Joseph Samani, 13 jaar 

Sabbat 14 september 

Tienjarige Joe Samani keek films en speelde videospelletjes met zijn vrienden bij hem thuis op de 

Solomon Eilanden. Maar hij was niet blij. Joe’s familie was arm en het leven was zwaar in hun buurt 

in de hoofdstad, Honiara. Buren verkochten illegale drugs en kinderen stalen en kregen problemen 

met de politie. Joe’s huis was een populaire plek om ’s avonds te komen. Joe merkte dat één vriend 

niet zo sprak als de andere jongens en ontdekte dat hij bij de scouting zat. Joe besloot om met hem 

mee te gaan naar de kerk van de zevendedagsadventisten om meer te leren. Al snel ging hij bij de 

scouting en kwam hij elke sabbat in de kerk. 

Na een tijdje werden Joe en de andere scoutingleden uitgenodigd om naar Australië te komen voor 

een camporee van de Zuid-Pacific Divisie. Joe wilde er graag heen en moeder werkte hard om geld te 

sparen voor het vliegticket. Joe genoot van de camporee. 

Weer thuis, toen de jongens langskwamen, vertelde Joe over het kamp. De jongens vonden de 

verhalen leuk en vroegen of hij de volgende avond meer wilde vertellen. Joe dacht: ‘’Deze jongens 

horen graag over scouting, waarom zou ik ze niet ook over Jezus vertellen.’’ Hij bleef over scouting 

vertellen, maar verwerkte er ook bijbelverhalen in. 

Het aantal jongens dat bij Joe langskwam groeide steeds verder, want de jongens vertelden aan 

anderen over de verhalen van Joe. Al snel kwamen er elke avond dertig tot veertig jongens langs. 

Ook al had moeder niet veel geld, ze begon te koken zodat de jongens eten hadden na de verhalen. 

Op een of andere manier had ze altijd genoeg eten voor iedereen. 

De jongens begonnen te vragen of ze bij de scouting konden en vier jongens kwamen met Joe mee 

naar de kerk. De week daarna waren er meer die naar de kerk gingen. De scoutingleider begreep niet 

waar al de jongens vandaan kwamen. ‘’Joe, waarom komen er zoveel jongens uit jouw buurt naar 

scouting?’’ vroeg hij. ‘’Wat heb je gedaan?’’ ‘’Ik heb niks gedaan,’’ antwoordde Joe. ‘’Ik heb alleen 

verteld over Australië en dat we ’s avonds bij elkaar komen. Dat is alles.’’ 

De scoutingleider vroeg of hij naar Joe’s huis mocht komen om zelf te zien wat er gebeurde. Hij was 

blij verrast met wat hij zag. Hij zei later tegen moeder: ‘’Deze buurt zou perfect zijn om een kerk te 

openen.’’ Hij zag dat Joe’s huis een grote woonkamer had die niemand gebruikte en vroeg of de 

kamer gebruikt mocht worden voor kerkdiensten. Moeder vond het goed. 

Tientallen kinderen uit de buurt kwamen de volgende sabbat naar Joe’s huis voor de kerkdienst. Alle 

scoutingleiders kwamen ook met hun gezinnen en ze brachten voor iedereen eten mee. Toen 

gebeurde er iets waar Joe heel blij van werd. Moeder besloot zich te laten dopen. Daarna werd er 

een twintigjarige neef gedoopt en drie jongens die door Joe bij de scouting waren gekomen. 

Inmiddels is Joe’s woonkamer elke sabbat gevuld met zo’n zeventig mensen en er zijn plannen om 

een echte kerk te bouwen in de buurt. Joe is nu dertien jaar oud. Hij is kort en bescheiden als hij 

praat, maar niemand twijfelt eraan dat hij door God is ingezet op een krachtige manier. ‘’Ik ben 

misschien klein, maar met Gods leiding kan ik een hele kerk bouwen,’’ zegt Joe. 
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Een bezoeker meenemen naar de kerk 

Papua Nieuw-Guinea 

Andrew Seth, 14 jaar 

Sabbat 21 September 

De sabbatschoolleraar had een belangrijke mededeling in een kerk in Wankun, Papua Nieuw-Guinea. 

‘’Volgende week hebben we bezoekersdag,’’ zei ze. ‘’Ik hoop dat jullie allemaal een bezoeker 

meenemen.’’ De vierjarige Andrew Seth luisterde aandachtig naar wat de leraar zei. Hij vroeg zich af 

wie hij mee zou nemen naar de kerk. Terwijl hij naar huis liep na de kerkdienst, herinnerde hij zich 

een vriend van zijn vader, meneer Samuel Gini. Zijn vader en meneer Gini werkten als leraren op 

dezelfde school. Andrew dacht dat hij hem kon vragen: ‘’Dat zou geweldig zijn.’’ 

Vroeg op zondagmorgen ging Andrew naar het huis van meneer Gini en klopte op de deur. Meneer 

Gini kwam naar buiten en zag Andrew. ‘’Hoi Andrew, het is nog vroeg. Hoe kan ik je helpen?’’ ‘’Ik ben 

naar de sabbatschool geweest en mijn leraar zei dat we volgende week bezoekersdag hebben,’’ zei 

Andrew. ‘’Ze vroeg ons om iemand mee te nemen en ik dacht aan u. Wilt u mijn bezoeker zijn 

komende sabbat?’’ Meneer Gini, die normaal op zondag naar de kerk gaat, dacht even na en 

antwoordde: ‘’Ik zal erover nadenken.’’ Toen hij Andrews teleurgestelde gezicht zag zei hij gauw: 

‘’Oké, ik ga met je mee op sabbat.’’ 

Andrew ging naar huis en vertelde het zijn ouders. Moeder was enthousiast en zei: ‘’We zullen eten 

maken voor meneer Gini en zijn vrouw, voor na de kerkdienst.’’ 

Die week bad Andrew elke ochtend voor meneer Gini en zijn vrouw. Het was sabbat en Andrew was 

de eerste die wakker werd en zijn kerkkleren aanhad. Hij had niks om zijn bezoeker te geven, dus 

plukte hij een bloem als cadeautje. Andrew ging snel naar het huis van meneer Gini en met de bloem 

achter zijn rug klopte hij op de deur en riep meneer Gini. Hij hoorde de deur opengaan en zag 

iemand naar buiten komen. Het was niet meneer Gini, maar zijn vrouw. ‘’Andrew, hoe kan ik je 

helpen?’’ ‘’Ik kom meneer Gini halen,’’ zei Andrew. ‘’Ik heb hem verteld dat hij mijn bezoeker is voor 

de sabbatschool.’’ Mevrouw Gini was verbaasd en zei dat ze van niks wist. Ze vertelde dat meneer 

Gini een dag eerder naar zijn dorp was vertrokken. 

Andrew was verdrietig, tot er een gedachte in hem opkwam. Hij vroeg of mevrouw Gini zijn bezoeker 

wilde zijn in plaats van meneer Gini. Mevrouw Gini was heel verbaasd, maar ze wilde de belofte van 

haar man in stand houden. ‘’Geef me een moment,’’ zei ze. ‘’Ik ga mezelf even klaarmaken en ga met 

je mee als jouw bezoeker.’’ Toen ze weer buiten kwam gaf Andrew haar de bloem, pakte hij haar 

hand en leidde hij haar naar de kerk. Na de sabbatschool bleef ze voor de kerkdienst en ging ze naar 

Andrews huis om te eten. 

Mevrouw Gini ging daarna elke sabbat naar de kerk. Ze had geleerd dat de Bijbel zegt dat de zevende 

dag, de zaterdag, de echte sabbat is. Na een paar maanden Bijbelstudie werd ze gedoopt. Meneer 

Gini volgde haar voorbeeld al snel en werd ook lid van de kerk. 

Bedankt voor jullie zendingsgaven van drie jaar geleden, die geholpen hebben om lokalen te bouwen 

voor de sabbatschool van Andrew, en bezoekers zoals mevrouw Gini, in Papua Nieuw-Guinea. 
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Dertiende sabbatschool. 

 


