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Een rustige ademhaling  

Aradhana, 14  

India 

3 oktober  

De veertienjarige Aradhana merkte op dat één van haar klas- en kamergenootjes in de 

meisjesslaapzaal veel moeilijker ging ademhalen als de winter aanbrak en het koud werd. Het meisje, 

Jyotsana, was ook benauwd tegen de tijd dat de winter plaatsmaakte voor de lente en de bloemen 

begonnen te bloeien. 

Jyotsana had astma.  

Hoewel ze puffers gebruikte tegen de astma en elke dag medicijnen slikte, had elke 

weersverandering invloed op Jyotsana’s ademhaling. Aradhana vond het heel erg voor haar; zij en 

Jyotsana waren goede vriendinnen. Aradhana was opgegroeid in een adventistisch gezin, terwijl 

Jyotsana’s familie tot een wereldreligie behoort die God niet aanbidt.  

Op een avond besloot Aradhana haar over God te vertellen. Jyotsana nam net haar medicijnen in en 

Aradhana ging naast haar op bed zitten. ‘Probeer eens een keer te bidden en de Bijbel te lezen’, zei 

ze. Jyotsana dacht even na. ‘Goed, dat ga ik doen.’ De twee meisjes gingen slapen.  

De volgende avond zag Aradhana dat Jyotsana op haar bed uit een opengeslagen Bijbel zat te lezen. 

Aradhana was blij dat haar vriendin uit de Bijbel las. Ze besloot dat het een goed moment was om 

ook zelf de avond te sluiten en dus ging ze naar haar eigen bed en las ze een hoofdstuk uit de Bijbel. 

Daarna ging ze slapen. 

Na die tijd zag Aradhana dat Jyotsana elke avond in de Bijbel las. Het meisje bad ook elke avond, 

terwijl ze of op haar bed bleef zitten of naast het bed knielde. Op een keer stelde Aradhana voor dat 

ze samen zouden bidden. Ze gingen op hun knieën zitten en Jyotsana begon. ‘Lieve Vader in de 

hemel, dank U wel voor deze dag. Dank U dat U ons heeft beschermd tegen gevaar en kwade dingen. 

Wilt U met onze ouders zijn die heel ver van hier wonen. Wilt U met ons zijn. Help ons om goed ons 

best te doen op school. Weest U ook met onze afdelingsleiders en docenten. Wilt U ook met mij zijn. 

Geef mij de kracht om de Bijbel te lezen en te herstellen van mijn ademhalingsprobleem. Blijf bij ons 

als we gaan slapen. In Jezus’ naam, amen.’ Daarna bad Aradhana. ‘Lieve Vader in de hemel, weest U 

alstublieft met Jyotsana. Help haar om Uw weg te volgen en wilt U ook bij haar en mijn familie zijn.’  

Na een tijdje merkte Aradhana dat God heel belangrijk werd voor Jyotsana. Ze bad voor het eten en 

voordat ze aan haar huiswerk en toetsen begon. Met haar gezondheid ging het steeds beter. Ze had 

minder last van haar astma en de dokter zei dat ze niet meer zoveel medicijnen nodig had. Blij 

vertelde Jyotsana het goede nieuws aan Aradhana. ‘Ik ben zo blij dat ik minder medicijnen mag 

innemen’, zei ze. ‘Ik word er zo gek van om zoveel medicijnen te slikken!’ ‘God heeft je geholpen!’, 

zei Aradhana. Elke avond had ze voor haar vriendin gebeden en ze dankte God dat Hij naar haar 

gebeden had geluisterd.  

Jyotsana gaat nu naar een andere school dan Aradhana, maar Aradhana is haar niet vergeten. Elke 

avond bidt ze ervoor dat haar goede vriendin haar hart aan Jezus zal geven. ‘God, help haar om 

helemaal te herstellen van haar ademhalingsprobleem, waar ze ook studeert’, smeekt ze dan. ‘Help 

haar om Uw weg te volgen zodat ze U mag ontmoeten in de hemel.’  

  



3 
 

Een Sara in India  

Ruchi, 32  

India  

10 oktober  

Ruchi was heel verdrietig. Ze was nu drie jaar getrouwd en het lukte maar niet om zwanger te 

worden. Zij en haar man, Deepak, vroegen artsen om raad en ze baden tot houten en stenen goden. 

Ze deden alles wat ze maar konden bedenken, maar niets hielp.  

Op een dag bezocht een 75-jarige vrouw, Shakina genaamd, een aantal familieleden die in hetzelfde 

huis als Ruchi woonden. Ze hoorde dat Ruchi naar een eigen kind verlangde en sprak met haar. ‘Ik 

geloof in Jezus. Hij is de ware God’, zei Shakina. ‘Vind je het goed als ik voor je bid?’  

Ruchi had nog nooit over Jezus gehoord, maar ze was er blij mee dat iemand voor haar wilde bidden. 

‘Ik heb je gebeden nodig’, zei ze. ‘Ik ben nu drie jaar getrouwd en we hebben nog steeds geen 

kinderen.’ ‘Kinderen zijn een geschenk van God’, liet Shakina Ruchi weten en ze nodigde haar uit om 

met haar op de grond te knielen en te bidden. Ruchi was gewend om op haar knieën te gaan voor 

goden van hout en steen en ze kwam naast Shakina zitten.  

‘HEER, mag Ruchi’s baarmoeder kinderen voortbrengen. Psalm 127:3 belooft immers dat ‘’Kinderen 

een geschenk van God zijn’’’, bad Shakina.  

Na een week kwam Shakina terug om opnieuw met Ruchi te bidden. Zeven dagen later kwam ze 

weer. ‘Weet je, je zou ook moeten bidden’, zei Shakina. ‘Je zou op Jezus moeten vertrouwen, net 

zoals Abraham dat deed.’ ‘Abra-wie?’, vroeg Ruchi. Ze had nog nooit over hem gehoord.  

Shakina vertelde dat Abraham en Sara om een kind hadden gebeden. God antwoordde hun 

smeekbedes door Sara een zoon te geven toen ze negentig jaar oud was. Ruchi dacht, ‘Waauw, als 

God Sara een kind kon geven terwijl ze al op leeftijd was, dan zal Hij ook mij verhoren. Ik ben maar 

24!’ Vanaf dat moment ging Ruchi elke dag in gebed om haar wens voor te leggen. ‘Jezus, U gaf Sara 

een kind. Geef mij er ook één, alstublieft’, bad ze.  

Op een dag vertelde Shakina haar het verhaal van Hanna. Ook zij had om een kind gebeden en God 

gaf haar een zoon: Samuel. Ruchi’s geloof groeide toen ze dat hoorde. Ze dacht, ‘Als God kinderen 

geeft aan Sara en Hanna, dan kan Hij ook mijn wens in vervulling doen gaan.’  

In haar eentje begon ze de Bijbel te bestuderen. Ook bleef ze bidden. Een jaar ging voorbij. Twee 

jaar. Drie jaar. Vier jaar. En Ruchi bleef bidden en haar Bijbel lezen.  

Op een dag voelde ze iets raars in haar buik. Meteen ging ze naar de dokter en hij vertelde haar dat 

ze zwanger was! Ruchi dankte God vol blijdschap en belde Shakina op om haar het nieuws te 

vertellen. ‘Ik krijg een kindje!’, riep ze uit. ‘Jezus heeft onze gebeden beantwoord!’, zei Shakina. 

Ruchi beviel van een meisje: Cash. Een jaar later kreeg ze weer een baby.  

Vandaag de dag brengt Ruchi haar twee kinderen elke sabbat naar de Adventkerk in Amritsar. ‘Jezus 

is machtiger dan wat of wie ook ter wereld’, verklaarde ze.  
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Vlug naar de trein!  

Saint Kim  

India 

17 oktober  

In het holst van de nacht reed de grote bus hortend en stotend over een ruige bergweg. De Indiase 

muziek die vanuit de radio van de bestuurder klonk, vulde het voertuig. De meeste passagiers waren 

diep in slaap. De elfjarige Saint niet. Hij was klaarwakker. Net als andere mensen op de bus had hij 

zojuist zijn vrijwilligerswerk afgerond op de medische kliniek die voor een week in een Indiaas dorp 

was opgezet. Saint had maar al te vaak meegemaakt dat zieke mensen gratis werden geholpen. Hij 

was nog niet oud genoeg om dokter te zijn, maar hij vond het fijn om boodschappen te doen en met 

zieke kinderen te spelen. Nu bracht de bus de groep vrijwilligers naar het treinstation zodat ze naar 

huis konden terugkeren.  

Ineens sprak er iemand. ‘Alsjeblieft, laat de bus stilstaan. Lavinia is wagenziek. Nog even en ze moet 

overgeven.’ Daar had hij gelijk in. Zodra de chauffeur de bus aan de kant had gezet, leegde de 

twintigjarige Lavinia haar hele maaginhoud. Lavinia was niet de enige die aan wagenziekte leed. 

Iedereen was nu wakker en voelde zich misselijk. Toch had de groep geen tijd om ziek te zijn. Ze 

moesten nog vijf uur reizen om het treinstation op tijd te bereiken.  

De dokter die de leiding had over de groep, wilde voorkomen dat de bus nogmaals moest stoppen. 

Hij haalde een medicijn tegen misselijkheid tevoorschijn en deelde het uit. De bus hobbelde verder 

op de slingerachtige weg.  

Nu leek de tijd voorbij te vliegen. Weer sprak er iemand. ‘We moeten opschieten. Anders missen we 

onze trein.’ De passagier had gelijk. De groep moest het treinstation bereiken voordat hun trein 

vertrok. De buschauffeur wist ook dat er haast achter zat en hij voerde de snelheid op. Toch tikte de 

tijd net zo snel voorbij als de bus reed.  

De bus was helaas pas laat vertrokken uit het dorp en de noodstop voor de wagenzieke passagier 

had enkel meer vertraging opgeleverd. Het leek onmogelijk om op tijd bij het treinstation aan te 

komen. Saint’s vader checkte de vertrektijden van de trein op zijn telefoon. De app liet hem weten 

dat de trein op tijd zou vertrekken. ‘Dat is vreemd’, zei hij. ‘Normaal gesproken is de trein altijd 

vertraagd. Nu rijdt hij op tijd.’ Saint’s vader keek weer naar zijn telefoon en ververste de pagina keer 

op keer. Hij vond de hele situatie zo vervelend. ‘Het kan zijn dat we de trein missen’, zei hij spijtig.  

Nu maakte iedereen zich zorgen. Niemand kon meer slapen. Op dat moment liet Saint van zich 

horen. ‘De trein blijft op ons wachten’, zei hij. De volwassenen waren het er niet mee eens. ‘Saint, 

deze app die de tijd van de trein checkt, maakt geen fouten’, zei zijn moeder. ‘De trein kan dus 

vertrekken voordat wij het treinstation bereiken.’ ‘Nee mama’, zei Saint vastberaden. ‘God zal ervoor 

zorgen dat de trein blijft waar hij is.’  

Toen de bus bij het treinstation aankwam, was hij 30 minuten over tijd. Iedereen maakte zich zorgen 

over de moeilijke situatie waarin ze zaten. Saint’s vader en een andere man, Roshan, probeerden te 

ontdekken hoelang de groep zou moeten wachten op de volgende trein. Plotseling kwamen de twee 

mannen weer aanrennen. ‘Hé, mensen!’, riep Saint’s vader. ‘De trein is nog niet vertrokken. Vlug!’ Er 

was geen tijd om blij te zijn. Allen grepen hun bagage en renden zo snel als ze konden naar het 

perron waar de trein op hen wachtte. Op het moment dat ze de trein buiten adem betraden, 

fluisterde Saint, ‘Mama, ik zei toch dat God ervoor zou zorgen dat de trein bleef waar hij was.’ Hij 
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wierp haar een brede glimlach toe. Terwijl alle passagiers zich druk hadden gemaakt om de trein, had 

Saint eraan gedacht dat zijn hemelse Vader gebeden altijd beantwoordt. Hij had gebeden.  

Dank je wel voor het geld dat je hebt gegeven om kinderen zoals Saint te leren over Jezus en de kracht 

van het gebed.   
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Geslagen om de sabbat  

Anusha Nagappa, 14  

India 

24 oktober  

De veertienjarige Anusha Nagappa huilt als ze over haar vader spreekt. Waarom ze dat doet? Haar 

vader is er woedend omdat ze christen is geworden. Hij is vastbesloten om haar van gedachten te 

doen veranderen.  

De problemen begonnen vorig jaar toen een adventistische buurman Anusha’s moeder over Jezus 

vertelde. ‘Afgoderij is niet goed’, zei hij. ‘Geef je hart toch aan Jezus.’ Nadat hij haar meerdere keren 

had aangemoedigd om Jezus te aanvaarden, begon Anusha’s moeder een Adventkerk in haar dorp te 

bezoeken. Ze nam haar dochter met zich mee en het meisje vond het heerlijk om te zingen.  

Vader weigerde met hen naar de kerk te gaan. En dat niet alleen, hij stelde alles in het werk om de 

kerkbezoeken van moeder en Anusha tegen te gaan. Hij wees naar de twintig houten en stenen 

afgoden in hun huis. ‘Onze goden hebben ons al die jaren geholpen’, zei hij. ‘Onze goden hebben 

voor ons gezorgd en ons beschermd. Waarom zou je naar een kerk willen gaan om een andere God 

te aanbidden?’ Zowel moeder als Anusha hield haar mond. Wat ze ook zouden zeggen, vader was 

niet te bedaren. Toen vader zag dat ze naar de kerk bleven gaan, sprak hij onvriendelijk tegen 

moeder. Hij sloeg Anusha zelfs en zei haar dat ze ongehoorzaam was.  

Om het nog erger te maken, maakten andere buren Anusha en haar moeder belachelijk. ‘Jullie 

hebben onze goden zolang aanbeden’, zei er één. ‘Wat is er misgegaan dat jullie de christelijke God 

aanbidden?’ Zelfs de plaatselijke priester, die geen christen was, bespotte hen.  

Op het hoogtepunt van al deze ellende kreeg vader een ernstig ongeluk. Terwijl hij op een drukke 

weg fietste, had een vrachtwagen hem geraakt. In kritische toestand werd hij in het ziekenhuis 

opgenomen. ‘Alleen God kan hem redden’, zei de dokter tegen moeder. Moeder en Anusha baden 

dat Jezus het leven van Anusha’s vader zou redden. Ook de adventistische vriend bad.  

Tot grote verbazing van de dokter herstelde vader en werd hij na drie weken uit het ziekenhuis 

ontslagen. Met tegenzin erkende vader dat de God van de hemel zijn leven had gered. Maar al snel 

keerde zijn vroegere woede weer terug en hij eiste van moeder en Anusha dat ze niet langer naar de 

kerk gingen. Elke sabbatochtend moesten moeder en Anusha uit hun huis wegglippen.  

Dit jaar is Anusha naar een adventistische kostschool verhuisd om daar te studeren. Ze is er 

ontzettend blij om dat ze Jezus kan aanbidden zonder bespot of geslagen te worden. Ze heeft haar 

eigen Bijbel gekregen van de school. Als ze naar huis gaat voor de vakantie, leest ze de Bijbel voor 

aan haar vrienden. Ook heeft ze een aantal vrienden geleerd om te bidden. Haar liefste wens is dat 

ze de Bijbel nog eens met haar vader kan lezen en met hem kan bidden. Ze vraagt aan de kinderen 

over de hele wereld om ervoor te bidden dat haar vader de ware God zal leren kennen.  
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Geen stenen afgoden  

Bhimakshi Koiaooe, 15  

India 

31 oktober  

Toen Bhimakshi tien jaar oud was, liet ze dapper weten dat ze niet bereid was om tot de goden van 

haar ouders te bidden.  

Het verhaal begint op het moment dat Bhimakshi tijdens de zomervakantie van de adventistische 

kostschool naar huis kwam. Ze vond het fijn om vader en moeder weer te zien na zoveel maanden 

van elkaar gescheiden te zijn geweest.  

’s Ochtends stond Bhimakshi op en nam ze een bad. Vervolgens riep moeder haar naar het 

familieheiligdom om hun goden te aanbidden. Het heiligdom bestond uit zes foto’s van stenen 

goden. De foto’s waren laag aan de muur van hun huis gehangen. Op een houten plank onder de 

foto’s stonden een lamp, wierookstokjes en rode poeder om het voorhoofd mee te bestrijken.    

Met tegenzin liep Bhimakshi naar de foto’s toe. Vader en moeder zaten al in kleermakerszit op de 

grond. Ook Bhimakshi’s negenjarige zusje was bij hen. Vader liet het kleine belletje klinken, wat 

aangaf dat hun gebedstijd was begonnen. Hij en moeder begonnen de naam van één van de goden te 

zingen. Hun ogen waren niet gesloten.  

Moeder zag dat Bhimakshi nog steeds rechtop stond en ze hield op met zingen. ‘Kom bij ons zitten’, 

zei ze tegen het meisje. Bhimakshi weigerde. ‘Ik wil dit niet doen’, zei ze. Moeder keek boos. Ze wist 

dat Bhimakshi al vijf jaar lang over Jezus leerde op de adventistische kostschool. Ze wist ook dat de 

school een ochtenddienst had waarin de kinderen Jezus aanbaden en niet de traditionele goden. 

Moeder vond het prima dat Bhimakshi Jezus aanbad op school. ‘Als je naar school gaat, mag je doen 

zoals de christenen’, zei ze. ‘Maar als je thuis komt, moet je doen wat wij doen.’  

Nog steeds wilde Bhimakshi niet meedoen. Moeder was nu woedend en ze wendde zich tot 

Bhimakshi’s zusje. ‘Bid voor jezelf en voor je zus’, beet ze haar toe. Bhimakshi glipte een andere 

kamer in terwijl haar familie bad. Na afloop ging moeder naar haar op zoek en sloeg haar omdat ze 

ongehoorzaam was geweest. In stilte bad Bhimakshi of Jezus haar wilde helpen.  

De volgende dag riep moeder Bhimakshi opnieuw om met het gezin te bidden. En weer weigerde 

Bhimakshi. En weer werd ze ervoor gestraft. Dat ging zo de hele zomer door, dag na dag. Bhimakshi 

veranderde niet van gedachten. Ze bad niet tot afgoden.  

Uiteindelijk begon het schooljaar weer en keerde ze terug naar de adventistische kostschool. Ze vond 

het fijn om weer bij haar vrienden en aardige docenten te zijn. Ook deed het haar goed dat ze niet 

geslagen werd omdat ze niet tot afgoden wilde bidden. Maar ze was er vooral blij om dat ze Jezus 

vrijuit kon aanbidden. Ze vertelde haar decaan wat er die zomer was gebeurd. De decaan vond het 

geweldig van Bhimakshi dat ze trouw was gebleven aan Jezus.  

Bij de daaropvolgende ochtenddienst zei de decaan dat God heel blij was met de mensen in de Bijbel 

die geen afgoden wilden aanbidden. ‘De afgoden die van hout en steen zijn gemaakt, zijn levenloos’, 

verklaarde ze. ‘Weg met het idee van vele goden. Er is maar één God, Hij is onze Schepper. Satan 

probeert ons enkel te verleiden met afgoden.’ Bhimakshi begreep dat God trots op haar was en ze 

besloot geen afgod meer te aanbidden. Ze heeft zich aan haar woord gehouden. Nu is ze vijftien jaar  

en nog steeds weigert ze te bidden tot de afgoden thuis. Haar moeder is er niet langer boos om en 
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bidt soms zelfs tot Jezus. Bhimakshi hoopt dat haar moeder op een dag alleen tot Jezus zal bidden. 

‘Jezus is de ware God’, zei ze.  
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Een aanbiddende onruststoker   

Karthik Sukaram, 13  

India  

7 november  

‘Jezus is de ware God’, zei de onderwijzeres terwijl ze voor de klas stond. De elfjarige Karthik draaide 

zich om naar zijn vrienden die dichtbij hem zaten tijdens de ochtendopening van de adventistische 

kostschool in Azam Nagar, India. ‘Nee hoor’, fluisterde hij, ‘Het is niet waar dat Hij de ware God is. 

Onze goden zijn de ware goden.’ De andere jongens knikten zwijgend om aan te geven dat ze het 

met hem eens waren, maar ze durfden het niet te zeggen uit angst dat ze gestraft zouden worden. 

Degene die de ochtendopening onderbrak, kreeg geen ontbijt en ze hadden juist zo’n zin in die 

verrukkelijke upma pap.  

De onderwijzeres zag dat Karthik aan het fluisteren was en ze hield op met praten. ‘Wat zei je, 

Karthik?’, vroeg ze. De jongen gaf geen antwoord. De onderwijzeres keek naar de jongens die naast 

hem zaten. ‘Wat zei Karthik?’, vroeg ze weer. Na een ongemakkelijke stilte begon één van hen te 

praten. ‘Karthik is het er niet mee eens dat Jezus de ware God is’, zei hij. De onderwijzeres zei niets 

meer en ging verder met de ochtendopening. Omdat hij de eredienst had onderbroken, kreeg Karthik 

na de bijeenkomst echter niet zijn ontbijt. Hij vond het maar niks dat hij werd gestraft, maar hij bleef 

de ochtend- en avondwijdingen onderbreken.  

Om te begrijpen waarom hij dat deed, moet je iets weten over zijn leven thuis. Karthik groeide op in 

een Indiaas dorp. In dat dorp was er geen school die Engels leerde. Daarom stuurde zijn moeder hem 

op elfjarige leeftijd naar de adventistische kostschool, zo’n 40 kilometer van huis, om zich de Engelse 

taal eigen te maken. Karthik was geen christen en hij had het niet naar zijn zin op de christelijke 

school. Vooral de diensten om God te aanbidden, stonden hem niet aan. Maar op een sabbat hoorde 

hij een preek die zijn hart raakte. De prediker omschreef Jezus als de ware God die mensen van hun 

fouten afhielp. Karthik wilde er meer over weten en de onderwijzeres gaf hem een kleine Bijbel met 

het Nieuwe Testament. Vanaf dat moment las hij er elke dag een paar verzen uit en begon hij te 

bidden.  

Toch gebeurden vanaf dat moment ook slechte dingen. Tijdens het buitenspelen gleed hij uit en brak 

hij zijn kin. Daarna moest hij naar het ziekenhuis om aan een hernia geopereerd te worden. Hij vroeg 

zich af of de stenen familiegoden hem straften; hij bad immers tot Jezus. Aan het einde van het 

schooljaar viel hij terwijl hij op een muurtje van het schoolplein sprong. Zijn beide benen raakten 

ernstig gewond. Weer moest hij naar het ziekenhuis. Hij kondigde dan ook aan dat hij nooit meer 

naar die adventistische school wilde gaan. ‘Ik ga daar niet meer naartoe’, zei hij vastberaden tegen 

zijn moeder. ‘Er gebeuren daar slechte dingen.’ Maar zijn moeder luisterde niet naar hem; zij wilde 

dat hij terugging. Ook was ze van plan zijn jongere zus naar de school te sturen.  

De onderwijzeres sprak met de jongen. ‘Ik zou het heel fijn vinden als je terugkomt’, zei ze. ‘Kom 

terug en je zal zien dat de dingen alleen maar beter worden.’ Aan het begin van het daaropvolgende 

schooljaar keerde Karthik terug met zijn kleine zusje. Hij beloofde dat hij Jezus een nieuwe kans zou 

geven. ‘Ik ga meer in de Bijbel lezen en dichter naar God toegroeien’, zei hij tegen zijn onderwijzeres. 

‘Wat er ook gebeurt, ik hou me aan Jezus vast en ik zou willen dat mijn familie Hem leert kennen.’  
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Oma krijgt haar stem terug  

Rashmi Rajesh Gollar, 15 

India  

14 november 

De vijftienjarige Rashmi vond het niet leuk om alleen met oma thuis te zijn. Ze woonden in Baihongal, 

een klein dorpje in het midden van Zuid-India. Zodra moeder het huis verliet om boodschappen te 

doen of buren te bezoeken, was haar oma binnen de kortst mogelijke tijd bij haar. ‘Je laat de goden 

van onze voorouders in de steek en volgt een onbekende God!’, riep ze dan.  

Oma kon maar niet begrijpen hoe moeder het in haar hoofd had gehaald om Rashmi elke week mee 

te nemen naar een christelijke kerk, nadat ze van een buurvrouw over Jezus had gehoord. Oma 

aanbad goden van hout en steen. Ze geloofde niet in Jezus. Ze sprak er met geen woord over als 

moeder thuis was. Maar zodra moeder wegging, gaf ze Rashmi een uitbrander: hoe kon ze naar die 

kerk gaan! ‘Er is een kleine tempel vlakbij ons huis’, zei ze. ‘Je kan daar aanbidden in plaats van in die 

christelijke kerk.’  

Rashmi probeerde haar dan uit te leggen dat het erg fijn was in de christelijke kerk. ‘Waarom wordt u 

zo boos op me?’, vroeg ze. ‘Als u met ons meeging naar de kerk, zou u het begrijpen.’ Rashmi 

vertelde haar moeder niet over de uitbranders die oma gaf. Ze was niet bang voor haar 

grootmoeder, maar ze wilde geen ruzie veroorzaken in het gezin.  

Op een dag begon oma haar stem te verliezen. Ze kon alleen nog maar zachtjes praten. Ze was niet 

meer in staat om Rashmi’s kerkbezoeken op luide toon te bekritiseren, maar ze bleef boos. ‘Al laat je 

onze goden in de steek, ze zullen je nooit met rust laten’, fluisterde ze scherp. Niemand maakte zich 

er zorgen om dat oma haar stem verloor. Iedereen dacht dat het op den duur wel goed zou komen. 

Rashmi werd ingeschreven op een adventistische kostschool en verliet haar thuis om naar die school 

te gaan.  

Toch bleek oma haar stem volledig kwijt te zijn, toen ze vier maanden later terugkwam tijdens de 

vakantieperiode. Oma kon helemaal niet meer praten. Als ze iets wilde zeggen, moest ze dat doen 

door met haar handen te gebaren. Rashmi was er blij om dat oma niet meer schreeuwde, maar ze 

vond het heel vervelend voor haar. Moeder maakte zich grote zorgen. ‘We moeten toch echt naar 

het ziekenhuis’, zei ze.  

De arts liet weten dat oma een operatie moest ondergaan om het strottenhoofd te herstellen. Nu 

werd oma bang, ze wilde niet geopereerd worden. Rashmi probeerde haar te helpen en ze dacht 

eraan hoezeer oma geloofde in haar stenen en houten goden. ‘Waarom bidt u niet tot uw goden om 

u te genezen?’, stelde ze voor. ‘Dan heeft u helemaal geen operatie nodig.’ Oma had al maanden tot 

haar goden gebeden. Ze begreep dat ze niet de kracht hadden om iets voor haar te doen. Omdat het 

haar niet lukte om tegen Rashmi te praten, glimlachte ze alleen.  

Moeder lichtte een aantal kerkvrienden in over de aankomende operatie en ze baden voor oma. 

Kerken in andere delen van India hoorden ook over de operatie en gingen op hun knieën. Rashmi bad 

met haar oma. ‘Lieve God, help oma om geen afgoden meer te aanbidden en om te geloven in Jezus, 

de ware God’, zei ze. Tranen stroomden over oma’s wangen toen ze dat gebed hoorde. Na de 

operatie deelde de dokter mee dat alles goed was gegaan. Drie maanden later was oma weer thuis 

en kon ze spreken.  
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Oma keurt Rashmi’s kerkbezoeken op sabbat niet langer af. Ook is ze ermee gestopt om haar ertoe 

te brengen de familiegoden te aanbidden. In plaats daarvan gaat ze elke sabbat met Rashmi en 

moeder mee naar de kerk. Een maand na de operatie gaf ze haar hart aan Jezus. ‘Ik prijs God’, zei 

Rashmi. ‘Oma gaat nu elke sabbat met ons mee naar de kerk. Eerst verstopten we ons voor haar om 

naar de kerk te gaan. Nu zit ze naast ons in de kerk.’  
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Een stomverbaasde dokter 

Renita Caroline, 22  

India 

21 november  

De dokter dacht niet dat Renita het zou halen. Het dertienjarige meisje was bewusteloos en haar hart 

klopte nauwelijks toen ze werd opgenomen in het ziekenhuis in Bengaluru, India. ‘Ze kan elk moment 

sterven’, liet de arts haar ouders weten. ‘Maar we doen ons uiterste best.’ Zo’n honderd adventisten 

uit de kerk die Renita bezocht, haastten zich naar het ziekenhuis. Naast de intensive care-afdeling 

waar Renita op een bed was gelegd, probeerden ze haar ouders te troosten. Vele kerkleden knielden 

op de koude ziekenhuisvloer en baden. Anderen gingen naar de kerk om daar te bidden.  

De volgende dag kwamen predikanten en kerkleden van alle vijftien Adventkerken in Bengaluru naar 

het ziekenhuis om voor Renita te bidden. Tot die mensen behoorde ook Renita’s tante, Ruth Mary. 

Haar geloof in God was heel groot. ‘Doe jij wat je moet doen,’ liet Ruth Mary de dokter weten. ‘Mijn 

God heeft alles in de hand.’ De dokter geloofde niet in God en hij keek geïrriteerd bij het horen van 

deze woorden. Renita’s vrienden baden op school. De directeur van de school organiseerde 

gebedsbijeenkomsten waar leerlingen voor Renita op hun knieën konden gaan.  

Op de derde dag kon de arts nog niet met zekerheid zeggen of Renita zou blijven leven. Toch 

twijfelde Ruth Mary daar niet aan. ‘Doe jij wat je moet doen,’ zei ze. ‘Mijn God heeft alles in de 

hand.’ Het maakte de dokter nog geïrriteerder. Hij vroeg zich af hoe Ruth zo’n vertrouwen kon 

hebben in een onzichtbare God. Kerkleden bleven bidden. Vier dagen gingen voorbij. Vijf dagen. Tien 

dagen. En op de elfde dag opende Renita haar ogen.  

Ruth Mary, die tien dagen lang had gevast en gebeden, was ontzettend blij. ‘Doe jij wat je moet 

doen’, zei ze tegen de arts. ‘Mijn God heeft alles in de hand.’ De irritatie van de dokter groeide uit tot 

woede. Beetje bij beetje knapte Renita op. Op de vijftiende dag besloot de arts haar keel te opereren 

om haar te helpen met eten. Ruth Mary was het daar niet mee eens. ‘Ze zingt tot God in de kerk,’ 

vertelde ze hem. ‘Als u dat doet, kan ze niet meer zingen.’ De arts zag af van zijn plan. De volgende 

dag kon hij zijn ogen niet geloven. Renita herstelde zo goed dat er geen operatie nodig was.  

Terwijl hij zich omdraaide naar Ruth Mary, zei hij, ‘Je had het altijd over jouw God. Nu zie ik in dat 

God Renita heeft gered. Dank jouw God.’ Het nieuws over Renita’s wonderbaarlijke genezing 

verspreidde zich door het hele ziekenhuis. Andere patiënten en hun gezinnen stonden versteld over 

het geweldige antwoord dat de gebeden hadden gekregen en velen vroegen voor hen te bidden. Die 

avond werd Renita overgeplaatst naar een reguliere ziekenhuisafdeling. Een maand later mocht ze 

het ziekenhuis verlaten. Na die tijd bezocht ze alle vijftien kerken in Bengaluru en vertelde ze over 

wat haar was overkomen. ‘Ik sta voor u als een levende getuige,’ zei ze. ‘Het is enkel door Gods 

genade dat ik nog leef. Een ieder van u wil ik bedanken voor uw gebeden. Ik ben niets zonder gebed. 

Door gebed is alles mogelijk.’  
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Geen tijd voor videogames  

Rishon Pereira, 9  

India 

28 november 

Toen ze de grote stad verlieten om in een klein huis te gaan wonen op een berg in India, spraken 

vader en moeder met Rishon over zijn speelgoed. ‘Je hebt al dat grote speelgoed niet nodig’, zei 

vader. ‘Er zal zoveel voor je te doen zijn dat je er niet eens aan denkt om met die dingen te spelen.’ 

Moeder haalde de kinderen aan die in het dorp naast hun nieuwe huis woonden. ‘De dorpskinderen 

zijn arm en ze hebben geen mooi speelgoed zoals jij’, zei ze. ‘Waarom geef je je grote speelgoed niet 

aan hen?’ 

Rishon was een gehoorzame jongen en hij vond het helemaal niet erg om zijn spullen weg te geven. 

Hij gaf ze aan de jongens en meisjes in het dorp. De dorpskinderen waren dolgelukkig met de 

cadeaus. Ze hadden nog nooit zulk mooi speelgoed gehad. Rishon vond het fijn om hen zo blij te zien. 

Het voelde goed om iets vriendelijks te doen voor anderen. In de loop van de tijd merkte Rishon op 

dat zijn ouders gelijk hadden gehad. Hij had het zo druk. Hij kreeg thuisonderwijs; zijn moeder leerde 

hem Engels, Hindi en andere talen. Zijn vader hielp hem met wiskunde en natuurwetenschap. Als 

Rishon niet naar school ging, was hij bezig in de gezinstuin met planten, schoffelen en maïs, 

aardappelen en andere groenten oogsten.  

Elke dag leerde hij drie Bijbelverzen uit zijn hoofd. Na een paar maanden kon hij vele passages uit zijn 

hoofd opzeggen: Psalm 23, 52, 91, Johannes 1 en 2 en Hebreeën 11 bijvoorbeeld. Rishon had zelfs 

geen tijd om met zijn kleine speelgoed te spelen. Dus gaf hij ook een aantal van die dingen aan de 

dorpskinderen. De dorpskinderen en vooral de kleintjes raakten al snel bevriend met Rishon. Eerst 

vonden ze hem leuk omdat hij hen speelgoed gaf. Maar toen ze hem leerden kennen, ontdekten ze 

dat hij een vriendelijke en aardige jongen was. Ze vonden het fijn om een bezoekje te brengen aan 

Rishons huis op de berg buiten het dorp.  

Rishon had er plezier in om met de dorpskinderen te spelen. Soms vermaakten ze zich met Rishons 

oude speelgoed. Maar het kwam veel vaker voor dat ze ‘kerkje’ speelden. Want weet je, de 

dorpskinderen waren geen christenen. Hun ouders waren geen christenen. Ze hadden nog nooit 

gehoord van een God die de wereld had geschapen of van Jezus die voor de zonden van mensen 

stierf. Ze wisten niks af van bidden tot God.  

Door kerkje te spelen, leerde Rishon de kinderen over Jezus. Ze zaten op de stoffige grond terwijl 

Rishon hen de verhalen vertelde over Adam en Eva, de ark van Noach, David en Goliath en Daniël in 

de leeuwenkuil. Hij vertelde hen over Jezus die stierf aan het kruis om eeuwig leven te geven aan een 

ieder die in Hem gelooft. Hij nodigde hen uit om tot Jezus te bidden. Nadat hij de kinderen had 

gevraagd om te gaan staan, liet Rishon hen zien hoe ze moesten bidden. ‘Lieve God’, zei hij. ‘Dank U 

dat U onze allerbeste vriend bent. Help ons om goed te zijn. In Jezus’ naam, amen.’  

De andere kinderen begonnen Rishons gebeden na te doen. Ze vertelden hun ouders over de 

Bijbelverhalen. Daardoor ging een aantal ouders naar Rishons vader en moeder om hen meer over 

Jezus te leren. Rishon heeft geen tijd voor videospelletjes of televisie. Hij gebruikt geen Facebook of 

Instagram. Hij komt er zelfs nauwelijks aan toe om met de paar speelgoedjes te spelen die hij nog 

heeft. Hij heeft het veel te druk met zijn zendingswerk voor Jezus!  
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God is mijn Leraar  

Anurodh Barnwal, 19  

India 

5 december 

Vader maakte zich zorgen om de elfjarige Anurodh. De jongen was de brugklas wel doorgekomen, 

maar tot nu toe had hij elk schooljaar op het nippertje gehaald. Hij kon geen woord Engels lezen, 

alleen het Hindi kende hij. Vader wist dat de adventistische predikant in de stad waar ze woonden, 

Ghazipur, twee kinderen had die geweldige cijfers haalden op de adventistische kostschool in 

Varanasi, 60 kilometer verder weg.  

‘Mijn zoon doet niet zijn best’, zei vader tegen de predikant. ‘School interesseert hem niet.’ De 

predikant had een idee. ‘Waarom stuur je je zoon niet naar de adventistische school?’, stelde hij 

voor. Vader was geen christen, maar hij waardeerde het voorstel. Later die dag legde hij het plan 

voor aan zijn zoon. Anurodh ging het liefst helemaal niet naar school, maar hij verveelde zich 

ontzettend. Hij verlangde naar iets nieuws. Hij vond het prima dat vader eraan dacht om hem ergens 

naartoe te sturen.  

Toen Anurodh, zijn ouders en de predikant bij de school aankwamen, kregen ze echter te horen dat 

er geen plek meer was op de slaapzaal. Alle tachtig bedden in het jongenshuis waren bezet. De 

slaapzaal van de meisjes, rijk aan veertig bedden, bood ook geen uitkomst. Anurodh keek naar zijn 

ouders en vroeg zich af wat ze moesten doen. Zijn ouders keken naar de predikant en vroegen zich 

eveneens af wat hen nu te doen stond. De predikant wist niet waar hij kijken moest. Niemand kwam 

met een plan. Anurodh moest in het jongenshuis terecht kunnen als hij naar deze school ging. Hij kon 

niet thuis wonen en elke dag drie uur op en neer reizen om naar school te gaan.  

Anurodh was diep teleurgesteld. Hij had zijn nieuwe leven al voor zich gezien en nu leek het erop dat 

hij moest terugkeren naar zijn oude leventje. Voor het eerst bad hij. Hij kende God niet, maar hij 

dacht dat het geen kwaad kon om tegen Hem te praten. Terwijl hij buiten de slaapzaal stond, bad hij. 

‘God, er is niets dat ik liever zou willen dan hier studeren’, zei hij. Het was een eenvoudig gebed. Hij 

vroeg God niet eens om iets te doen. Hij vertelde God alleen wat zijn grootste wens was. Terwijl 

Anurodh, zijn ouders en de predikant zich afvroegen wat ze moesten doen, vernam een lerares in 

welke situatie ze zich bevonden. Ze liep naar de treurig uitziende jongen toe.  

‘Waarom kom je niet bij mij wonen in mijn huis?’, zei ze. Anurodh kon zijn oren niet geloven. ‘Mag ik 

bij de lerares blijven?’, vroeg hij aan zijn ouders. Anurodh was overgelukkig toen zijn ouders daarmee 

instemden. God had zijn gebed verhoord. Diezelfde avond was hij niet meer zo blij; vader en moeder 

waren weggegaan en voor het eerst in zijn leven zou hij ver van huis wonen. Dikke tranen rolden 

over zijn wangen en hij bad voor de tweede keer. Neerknielend bij zijn bed, zei hij: ‘God, U bent mijn 

Leraar. Leid mij alstublieft.’ 

Anurodh had het naar zijn zin op zijn nieuwe school. Hij vond het fijn om uit de Bijbel te leren en hij 

vond het vooral fijn om uit de Psalmen en Spreuken te lezen. Voor het eerst haalde hij de hoogste 

cijfers bij alle vakken. Hij wist dat hij die mooie resultaten door God kreeg. God antwoordde zijn 

gebed om zijn Leraar te zijn. Hij gaf zijn hart aan Jezus.  

Anurodh is nu negentien jaar oud en hij verheugt zich erop om zien wat God voor hem in petto heeft. 

Hij had nooit gedacht dat hij de middelbare school zou afronden, maar dit jaar haalt hij zijn diploma. 
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‘Onze plannen zijn begrensd’, zei hij. ‘Maar God heeft plannen die veel groter zijn dan wij ons ooit 

kunnen voorstellen en Hij is er klaar voor om ons te leiden.’  
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Een tumor verandert harten  

Abhishek Chaudhary, 14  

India 

12 december  

De zomervakantie was net begonnen en de twaalfjarige Abhishek vond het fijn om weer thuis te zijn 

van kostschool. Maar toen gebeurde er iets. Vier dagen na het begin van de vakantie speelde 

Abhishek, in het gezelschap van zijn elfjarige zusje Mahima, met een bal op de veranda van hun huis. 

Het was vier uur ’s middags, enige tijd voor het avondeten.  

Nadat hij de bal met een enorme zwaai had weggegooid, viel Abhishek op de grond en zijn lichaam 

trilde hevig. Zijn handen balden zich tot vuisten en schuim verscheen op zijn mond. Mahima begon te 

gillen en rende naar hun moeder die in de keuken stond. ‘Kom, kom snel!’, riep ze. ‘Kijk eens wat er is 

gebeurd!’ Moeder rende naar de veranda en zag haar zoon bewusteloos en bevend op de grond 

liggen. Ze barstte in tranen uit. Terwijl ze haar gedachten op een rijtje probeerde te krijgen, belde ze 

haar man via haar mobiele telefoon.‘ Abhishek kan niet meer lopen of praten’, zei ze. ‘Kom alsjeblieft 

naar huis.’ Vader was evangelist en op dat moment leidde hij een gebedsbijeenkomst buiten de stad. 

Hij haastte zich naar huis waar hij twee uur later aankwam.  

In de tussentijd tilde moeder Abhishek, die nog steeds bewusteloos was, op en droeg hem naar zijn 

bed. Enige tijd later kwam de jongen weer bij bewustzijn. Maar hij kon niet praten. Hij kon zich niet 

bewegen. Zo was hij er aan toe toen vader thuiskwam. Het overheidsziekenhuis was ’s nachts 

gesloten en vader had het geld niet om naar een privé-ziekenhuis te gaan. Het gezin zou tot de 

ochtend moeten wachten om Abhishek door een dokter te laten onderzoeken. Vader en moeder 

legden hun handen op het hoofd van hun zoon en baden. Moeder huilde. Mahima stond vlakbij en 

luisterde. ‘HEER, U weet alles’, bad vader. ‘U kent deze onbekende ziekte. Ik weet zeker dat U mijn 

zoon kunt genezen.’  

’s Ochtends brachten vader en moeder Abhishek met hoge snelheid naar het ziekenhuis. De artsen 

onderzochten hem en ontdekten dat er een kleine tumor in zijn hersenen zat. Die tumor had er voor 

gezorgd dat hij buiten bewustzijn op de veranda viel. De arts gaf hem een kuur voor vijftien dagen. 

‘Als deze medicijnen aanslaan, komt alles in orde’, zei hij. ‘Als dat niet zo is, moet hij geopereerd 

worden.’ Die avond ging het gezin thuis in gebed voor Abhishek. ‘God, mogen deze medicijnen onze 

jongen genezen’, bad vader. Kerkleden baden ook voor Abhishek. Vader nam contact op met 

Abhisheks vrienden van kostschool en ook zij gingen in gebed. Gedurende de daaropvolgende vijftien 

dagen bad iedereen.  

Na die vijftien dagen keerde het gezin terug naar de arts. ‘Hoe voelt hij zich?’, vroeg de dokter. ‘Het 

gaat veel beter met hem’, zei vader. ‘Laten we nog één onderzoek doen om te ontdekken wat er met 

de tumor is gebeurd’, stelde de arts voor. Dat gebeurde en van de tumor was niets meer te zien. De 

dokter stond voor een raadsel. ‘Hoe is dat mogelijk?’, vroeg hij. Hij gaf Abhishek medicijnen voor nog 

eens vijftien dagen en zei tegen vader, ‘Als uw zoon deze kuur goed doorstaat, hoeft hij niet 

geopereerd te worden. Het is dan alleen nodig dat hij een jaar lang medicijnen slikt.’ Vader en 

moeder waren overgelukkig dat de tumor was verdwenen, wat een wonder! Het hele gezin prees 

God toen ze thuis waren. ‘Dank U, God’, bad vader.  

Elke dag bleef het gezin voor de jongen bidden. Ook de kerkleden stopten niet. Na de zomervakantie 

keerde Abhishek naar de kostschool terug en zijn klasgenoten baden eveneens. Een jaar ging voorbij 
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en de arts onderzocht hem opnieuw. Geen tumor te bekennen. ‘Hij is helemaal gezond’, liet hij 

weten. Het gezin was zo blij. God had een groot wonder verricht.  

Daar bleef het echter niet bij. Buren die niet in Jezus geloofden, hoorden over het wonder en 

vroegen Abhisheks vader om voor hen te bidden. Eerst hadden ze Abhishek en zijn familie erom 

bespot dat ze christenen waren geworden. Nu veranderde hun houding. Ze werden goede vrienden 

en ze wilden hun hart aan Jezus geven. Abhishek is God dankbaar voor zijn gezondheid. Hij is blij dat 

God gebeden beantwoordt en hij vindt het geweldig dat God zijn ziekte gebruikte om zijn buren te 

leren over Hem. Hij wil zendeling worden, net als zijn vader. ‘Nadat ik mijn school heb afgerond, wil 

ik voor God werken’, zei hij. ‘Ik wil mijn verhaal delen met een ieder die Christus niet kent.’  
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Een goede teleurstelling  

Marilyn Kamei, 16 

India  

19 december  

Marilyn ging naar een adventistische school. Daardoor had niets haar ooit in de weg gestaan om de 

sabbat te houden. Tot het moment dat ze haar eindexamens moest maken in een overheidsinstelling 

buiten de campus. Toen ze zich in wilde schrijven voor haar examens, bleek dat één toets alleen op 

sabbat werd afgenomen. Marilyn wist niet wat ze moest doen.  

Een vriendelijke lerares in het overheidscentrum kwam haar te hulp. Ze stelde voor dat Marilyn de 

kerk voor een paar minuten zou verlaten op sabbatochtend om naar het examencentrum te gaan. Ze 

kon dan haar naam op het examenpapier schrijven en weer naar de kerk terugkeren. ‘Het examen is 

niet verplicht, er zijn dus geen consequenties aan verbonden als je de toets niet haalt’, legde de 

onderwijzeres uit. ‘Je moet het tentamen wel maken. Kom dus gewoon, schrijf je naam op het 

blaadje en ga dan terug naar de kerk.’  

Het voorstel was heel verleidelijk. Marilyn moest het examen afleggen om over te gaan naar de 

volgende klas. Toch voelde het niet goed om op sabbat naar de overheidsinstelling te gaan, al was 

het maar om haar naam op te schrijven. Ze liet de lerares weten dat ze de toets niet kon maken. ‘Of 

ik het examen nou maak op sabbat of op sabbat naar het examencentrum ga om mijn naam op te 

schrijven, er zit geen verschil tussen’, zei Marilyn. ‘Al haal ik een onvoldoende, ik hou de sabbat.’ 

Marilyn legde al haar examens af en haalde goede cijfers. Bij de toets op sabbat was ze niet 

aanwezig. Daardoor kreeg ze een onvoldoende en bleef ze zitten.  

Vader was blij dat Marilyn ervoor koos om trouw te zijn aan God en de sabbat. Hij wist hoe ze zich 

voelde. Vele jaren eerder, toen hij nog op school zat, was ook hij blijven zitten omdat hij geen 

examen wilde maken op sabbat. Toch vroeg hij zich wel af of het probleem zich het volgende jaar 

niet weer zou voordoen. Het kwam wel vaker voor dat het examencentrum tentamens inroosterde 

op sabbat.  

Vader nam Marilyn mee naar een rustige plek. Daar konden ze praten. Hij herinnerde haar eraan dat 

ook hij was blijven zitten doordat hij geen examen op sabbat had willen maken. ‘God houdt van je en 

er zijn geen grenzen aan wat Hij voor zijn kinderen kan doen’, zei hij. Terwijl hij sprak, hield Marilyn 

haar vaders hand vast. Daarna was het haar beurt om te praten. ‘Papa, u hoeft zich geen zorgen te 

maken’, zei ze. ‘Gisteravond heb ik God bedankt voor deze ervaring.’ Haar woorden verbaasden 

vader. Ze ging verder.  

‘Toen ik nog klein was, hoorde ik zendingsverhalen over jongens en meisjes die het moeilijk hadden 

omdat ze de sabbat geen oneer aan wilden doen’, zei ze. ‘Ik bewonderde hen enorm. Nu heeft God 

me de kans gegeven om hun keuzes niet alleen te bewonderen, ik maak hetzelfde mee. Het is een 

goede teleurstelling.’ Vader kon zich niet langer stilhouden. ‘Marilyn, dit verlies levert je enkel winst 

op’, zei hij. Ze knikte. ‘Mijn blijdschap is veel groter dan mijn teleurstelling’, verklaarde ze. ‘Dank u 

papa dat u me heeft laten zien hoe belangrijk Gods sabbat is.’  

Vader en Marilyn knielden neer om God samen te danken. Ze waren ervan overtuigd dat deze 

ervaring een geschenk van God was. Marilyn doet haar schooljaar nu opnieuw. Ze maakt zich geen 

zorgen over haar eindexamens. Haar enige wens is God gehoorzamen en ze twijfelt er niet aan dat 

God voor de rest zal zorgen.  
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Dertiende sabbat: een slechte gewoonte doorbreken  

Hangbe Poireng, 16  

India 

26 december 

Hangbe Poireng was twaalf jaar oud toen hij begon met roken. Tijdens de zomervakantie in zijn 

geboortedorp, gelegen in het noordoosten van India, stak hij zijn eerste sigaret op. Het dorp lag in de 

bergen en hoewel het zomer was, bleef het koud. Hangbe droeg een warme trui terwijl hij en een 

achttienjarige vriend van hem, Luikelung, in een verlaten hut bij elkaar waren gekomen en het over 

van alles en nog wat hadden.   

Luikelung stak een sigaret op. ‘Probeer eens’, zei Luikelung, terwijl hij hem de brandende sigaret 

voorhield. ‘Roken houdt je warm.’ Zonder te aarzelen, nam Hangbe de sigaret van hem aan. Hij had 

nog nooit gerookt en hij wist ook niet hoe hij moest roken. Een smerige smaak vulde zijn mond en hij 

hoestte. Hij was er klaar mee en gaf de sigaret weer terug aan zijn vriend. Luikelung nam het aan 

zonder iets te zeggen.  

Een week later ging Hangbe picknicken met vijf vrienden. Ze vonden een mooi plekje in een veld 

vlakbij een rivier en haalden hun sigaretten tevoorschijn. Hangbe keek om zich heen en zag dat 

iedereen rookte. Hij voelde zich buitengesloten. Hij herinnerde zich hoe vies de sigarettensmaak was 

geweest, maar hij wilde erbij horen. Hij vroeg om een sigaret. Toch pakte hij het nu wel wat slimmer 

aan. Hij wilde niet hoesten en dom overkomen. Daarom deed hij alsof hij rookte, terwijl hij de rook 

niet inhaleerde. Niemand had het door en hij was blij dat hij bij de groep hoorde. Ook bij andere 

ontmoetingen met zijn vrienden deed Hangbe alsof hij rookte. Maar al snel deed hij niet meer alsof. 

Het was helemaal niet zo moeilijk om te roken.  

Na het einde van de zomervakantie verhuisde Hangbe naar Dimapur. Hij trok bij zijn zus in die vlakbij 

de adventistische school woonde waar hij naartoe zou gaan. Al snel leerde hij nieuwe mensen 

kennen die op een andere school stonden ingeschreven. Deze vrienden rookten en hij sloot zich bij 

hen aan. Hij wilde erbij horen. Op school hoorde hij echter dat roken slecht was voor zijn gezondheid. 

Hij dacht eraan om te stoppen, maar hij was verslaafd. Zodra hij eraan dacht om een punt te zetten 

achter het roken, werd hij misselijk en nerveus.  

Hangbe had geld nodig om te roken. Hij kon het niet maken om steeds sigaretten aan te nemen van 

zijn vrienden. Als zijn zus hem dus geld gaf om eten te kopen op school, besteedde hij het aan 

sigaretten. Hangbe begon ook steeds meer tijd door te brengen met zijn vrienden en verwaarloosde 

zijn huiswerk. In zijn geboortedorp kwamen zijn ouders te weten dat hij niet goed presteerde op 

school. In de hoop dat de decaan hem kon aansporen om zijn huiswerk te doen, besloten ze hem in 

het jongensgebouw van de adventistische school te laten verblijven.  

Hangbe vond het geen goed plan, maar hij had geen keus. Nu had hij wel een probleem. Op school 

mocht hij niet roken, maar hij kon ook niet stoppen. Hij besloot pruimtabak te kopen van het geld dat 

zijn zus hem gaf voor voedsel. Hier kwam al snel een einde aan. Een vriend betrapte hem en liet het 

de onderwijzers weten. De jongensdecaan vroeg hem naar zijn kantoor te komen. ‘Als je in de 

verleiding komt om te roken of andere slechte dingen te doen, bid dan tot God’, zei hij. ‘Je mag ook 

een beroep doen op mij, dan zoeken we samen een oplossing.’ De decaan bad met hem.  

Hangbe vond het gebed fijn en hij besloot dat hij ook zelf zou bidden. Hij was het zat dat zijn 

tabaksverslaving hem zo in de greep hield. Daarnaast had hij honger. Hij had het meeste van zijn geld 
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aan tabak uitgegeven. De volgende keer dat hij het verlangen voelde om te roken, bad hij, ‘Lieve 

God, help me alstublieft om deze verzoeking te weerstaan.’ Elke keer dat hij wilde roken, herhaalde 

hij dit gebed. ‘Lieve God, help me alstublieft om deze verzoeking te weerstaan’, zei hij dan. Hij bad in 

de kamer van het jongensgebouw. Soms klom hij de trap op naar het dak van het pand om daar te 

bidden. Andere keren vroeg hij de decaan om voor hem in gebed te gaan.  

Het is nu drie maanden geleden dat Hangbe voor het laatst heeft gerookt. Dagelijks voelt hij nog de 

aandrang om te roken en hij zou willen dat hij nooit aan deze ongezonde gewoonte was begonnen. 

Toch is hij blij dat God hem telkens weer de kracht geeft om de verzoeking te weerstaan en hem 

helpt om zijn lichaam en geest niet te verontreinigen. Hij wil andere kinderen waarschuwen om nooit 

te roken. ‘Je denkt misschien dat je gelukkig bent als je rookt’, zei hij. ‘Toch ben je pas echt blij als je 

de Bijbel leest en bidt.’ 

Drie jaar geleden was de dertiende sabbatopbrengst bestemd voor de bouw van de jongensslaapzaal 

waar Hangbe verblijft in de adventistische school in Dimapur, India. Van het geld is ook een 

meisjesverblijf gebouwd. Hangbe is blij met de nieuwe slaapzaal. Dit is de plek waar God hem de 

kracht gaf om met roken te stoppen.  

Net zoals de jongens en meisjes drie jaar geleden geld hebben gegeven om jongens- en 

meisjesverblijven te bouwen op Hangbe’s school, kan jij met jouw dertiende sabbatsgeld ook andere 

kinderen op andere scholen in India helpen. Dank je wel!   

 

 

 

 

 


