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Op zoek naar de ware God 

 
Jayasheela Venkatesh (34), India 

 
Sabbat 3 oktober  

 
Negen jaar geleden leefde Jayasheela in grote armoede op het platteland in het zuiden 
van Centraal-India. Als steenhouwer kwam haar man, Venkatesh, maar moeilijk aan 

een baan. Jayasheela bleef thuis om voor hun vierjarige zoon en twee jaar oude 
dochter te zorgen. Dagelijks onderbrak ze haar bezigheden om te knielen voor drie 

foto’s van stenen afgoden, opgesteld in een geïmproviseerd familie-altaar. Met haar 
ogen gesloten, riep ze dan uit, ‘Geef ons voedsel voor deze dag. We hebben geen 
geld. Geef ons eten voor op z’n minst één dag.‘ 

 
Op vrijdagen vastten en knielden zij en haar echtgenoot van zonsopgang tot 

zonsondergang voor de beelden neer. Ondanks hun toewijding aan de goden bleef elk 
gebed onbeantwoord. Voedsel was schaars. Soms bracht een vriendelijke buur een 
paar groenten. Op andere dagen leed het gezin honger. Jayasheela vroeg zich af 

waarom de goden haar familie negeerden. Ze ging op zoek naar andere goden die wel 
naar haar gebeden zouden luisteren.  

 
Op een dag stuitte ze op een christelijke kerk die op zondag samenkwam en ze nam 
haar man en twee kinderen mee naar de diensten. Ze was op zoek naar de ware God. 

Toen belandde ze van het ene op het andere moment in medische problemen. Ze 
bracht een meisje ter wereld dat moeite had met ademhalen en de arts kon niets voor 

haar betekenen. ‘Ze is ten dode opgeschreven’, zei hij. Jayasheela verzocht de 
predikant van de kerk om in gebed te gaan. Hij bad tot Jezus en de baby genas.  
 

Jayasheela vroeg zich af of ze de ware God gevonden had. Na die tijd deed ze, zodra 
één van haar drie kinderen ziek was telkens een beroep op de predikant met de vraag 

om voor hen te bidden. De kinderen genazen elke keer weer, waardoor het nooit nodig 
was om naar het ziekenhuis te gaan. Tot het moment waarop de predikant overleed. 
Jayasheela was ten einde raad. Voor al haar benodigdheden en verlangens had ze zich 

vastgeklampt aan de gebeden van de predikant.  
Op een dag werden al haar kinderen ziek. Ze wist niet wat ze moest doen. Naar wie 

kon ze gaan? Haar kerk had nog geen nieuwe predikant aangesteld, omdat twee 
mannen in een discussie verwikkeld waren om de vraag wie van hen die positie zou 

vervullen. Ze had niet geleerd hoe ze zelf tot Jezus kon bidden. Ze was bang. Huilend 
pakte ze een Bijbel op en probeerde erin te lezen. Na groep zes was ze van school 
gegaan, maar op de een of andere manier lukte het haar toch om te begrijpen wat er 

stond. Wanhopig zocht ze naar informatie over Jezus. Terwijl ze las, verbaasde het 
haar dat Jezus op de zevende dag, de sabbat, aanbad en niet op zondag.  

 
Ze ging naar haar kerk, die tegen die tijd een nieuwe predikant had benoemd. ‘De 
Bijbel omschrijft de zaterdag als een heilige dag’, zei ze tegen de predikant. ‘Waarom 

aanbidden wij op zondag?’ De predikant vond de vraag maar niks, vooral omdat een 
vrouw met zo’n onbeduidende opleiding hem ermee had geconfronteerd. ‘Je bent 

bezeten door de duivel’, beet hij haar toe. ‘Jezus heeft alle wetten teniet gedaan. 
Maak je er geen zorgen om.’ Jayasheela ging er niet verder op in. Tot ze tijdens een 
gebedsbijeenkomst van de kerk een twaalfjarig meisje de Tien Geboden hoorde 

opzeggen. Het meisje herhaalde het vierde gebod, ‘Houd de sabbat in ere, het is een 
heilige dag’1.  

 
1  Exodus 20:8  
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Naderhand liet de predikant aan het meisje weten hoe knap hij het van haar vond dat 

ze de geboden uit haar hoofd kende. Jayasheela vroeg zich af waarom de predikant 
het zo belangrijk vond om de Tien Geboden te memoriseren; Jezus had ze toch teniet 

gedaan? Korte tijd later kwam Jayasheela bij de predikant op de bezoek en zag ze een 
overzicht met de Tien Geboden aan de muur hangen. Nu was ze echt in de war. Ze 

kon niet begrijpen waarom hij de Tien Geboden aan de muur had hangen als ze niet 
langer geldig waren. Voor het eerst in haar leven bad ze tot Jezus. ‘Jezus, toont U me 
alstublieft de waarheid’, zei ze.  

 
Die nacht had ze een droom. Ze droomde dat ze aan een wedloop meedeed, waarbij 

iemand haar plotseling tot stilstand bracht. Ze werd wakker, onthutst omdat ze was 
verhinderd om de wedstrijd te voltooien. Rusteloos bad ze, ‘Jezus, ik deed mee aan de 
wedloop, maar nu weet ik niet welke kant ik op moet gaan. Toont U me de weg.’ Een 

paar dagen later nam een familielid die ze in geen zeven jaar had gezien, contact met 
haar op. Hij vertelde haar dat hij lid was geworden van een kerk die alle Tien Geboden 

hield, ook de sabbat. Vandaag de dag zijn Jayasheela en haar man trouwe adventisten 
en hebben ze een huiskerk opgericht in hun nieuwe huis op het platteland. Het gezin 
leeft niet langer in armoede. Pas geleden gaven vijftien dorpelingen op een sabbat 

hun hart aan Jezus in de huiskerk. Jayasheela is ervan overtuigd dat God haar gebed 
beantwoordde door haar de weg te wijzen. 

  
In dit kwartaal is een deel van de dertiende sabbatopbrengst bestemd om twee 
kerken te bouwen in Bengaluru, de meest nabijgelegen stad in de buurt van 

Jayasheela’s huis. Dank u voor uw gaven.  
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‘Je overleeft dit niet’ 

 
Kubera (31), India 

 
Sabbat 10 oktober  

 
Mijn ouders groeiden op in een dorp dat zich in het binnenland van India bevindt. 
Beiden kwamen uit een niet-christelijke familie. Na hun huwelijk verhuisden ze naar 

de grote stad Bengaluru, waar mijn vader werkte als politieagent. Mijn moeders eerste 
zwangerschap verliep niet zonder problemen. Nadat de bevalling door een keizersnede 

had plaatsgevonden, liet de arts haar weten dat dit haar leven zou kosten. Dit nieuws 
kwam hard aan bij alle aanwezigen, maar ze waren dol op de baby. Het was een 
gezonde en knappe jongen. ‘Je baby is zo lief’, zei één patiënt. ‘Wil je hem aan mij 

geven?’ ‘Ik zal hem adopteren’, verklaarde de arts. ‘Jij overleeft dit niet.’  
 

Toch zei een christelijke verpleegster, Sarala, tegen moeder dat ze de hoop niet op 
moest geven. ‘Er is een God die Jezus heet’, vertelde ze. ‘Als je in Jezus Christus 
gelooft, komt alles goed.’ ‘Ik ken die God niet’, zei moeder zwak. ‘Wil je voor me 

bidden? Kan je ons helpen?’ Moeder gleed weg in een diepe slaap. Terwijl ze sliep, 
legde Sarala een hand op haar hoofd en bad ze tot Jezus. Tot ieders verbazing 

herstelde moeder en keerde ze drie dagen later naar huis terug met het kind. Van 
verscheidene patiënten had moeder over het gebed van de zuster gehoord en ze 
realiseerde zich dat Jezus haar leven had gered. 

 
Ze besloot Jezus te aanbidden, maar ze wist niet naar welke christelijke kerk ze dan 

zou moeten gaan. Vader nam haar meteen mee naar een Adventkerk. Hoewel hij geen 
gelovige was, kende hij de verschillende kerken in de stad en hoe ze aanbaden. Eén 
van zijn eigen vrienden had hem verteld dat alleen de Adventkerk de Jezus van de 

Bijbel in alles gehoorzaamde. ‘Dit is de juiste kerk’, zei vader stellig. ‘Daar moet je 
naartoe gaan om Jezus te aanbidden.’ In de daaropvolgende veertien jaar bracht 

moeder nog zeven andere kinderen ter wereld.  
Vandaag de dag is haar oudste zoon conferentievoorzitter in India. Haar tweede zoon 
is predikant in Ierland. Haar derde zoon is predikant in Bengaluru. Drie dochters 

werken als onderwijzeressen in adventistische scholen. De resterende twee zonen zijn 
actieve leden. Ik ben de jongste. Moeder zou sterven na de geboorte van haar eerste 

kind. Toch is het door gebed en geloof in Jezus dat ze nu leeft en het leven gaf aan 
acht trouwe adventisten. Op dit moment is mijn moeder, die net zoals ik maar één 

naam heeft, Kamalamma, een gezonde oma van 72 jaar met acht kleinkinderen.  
In mijn jonge jaren heeft mijn moeder me altijd herinnerd aan Gods woorden, ‘Maar 
kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? 

Zelfs al zou zij het vergeten, Ik vergeet jou nooit’2. Door haar geloof wandelt mijn 
grote familie met Jezus.  

 
In dit kwartaal is een deel van de dertiende sabbatopbrengst bestemd om twee 
kerken te bouwen in Bengaluru, de plaats waar Kubera en zijn moeder wonen. Dank u 

voor uw gaven.  
 

  

 
2  Jesaja 49:15  
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Wonderbaby  

 
Neelam Daryl Joshua (34), Daryl (39) en Neshaun (3), India  

 
Sabbat 17 oktober  

 
 
Een baby was onze grootste wens. Na twee jaar huwelijk zei ik tegen mijn man Daryl: 

‘Nog steeds hebben we geen kind. Laten we de dokter raadplegen om te vragen wat 
daar de oorzaak van is.’ Daryl stemde toe, hoewel hij niet wilde gaan. In het 

ziekenhuis spraken we met de arts. ‘Ik word maar niet zwanger’, vertelde ik haar. 
‘Kunt u ons helpen?’ Ze knikte, maar Daryl zei, ‘Weet u, we hebben hier niet om 
gebeden. Ja, het duurt nu al twee jaar, maar ik zou eerst willen bidden en dan bij u 

terugkomen.’ De dokter vroeg hoe lang we van plan waren om te bidden. Daryl, die 
predikant is, zei dat hij een maand in gebed zou gaan.  

 
En dus baden we en ik raakte in verwachting. We waren zo blij! Ik haastte me naar de 
dokter en ze bevestigde dat ik zwanger was. Toch waarschuwde ze ons ervoor dat de 

baby erg klein was. ‘Maar maak je geen zorgen’, zei ze. ‘Eet gezond, dan zal het goed 
gaan met het kindje.' Ik liep alle gebruikelijke controles af. Na vijf maanden liet de 

arts weten dat het groeipatroon van de baby een paar afwijkingen vertoonde. Daryl en 
ik maakten ons grote zorgen. ‘Maak je geen zorgen’, liet de dokter weten. ‘Ik geef je 
wat medicijnen die ervoor zullen zorgen dat de baby aankomt.’ Bij de volgende 

controle was ik zwaarder geworden, maar aan het gewicht van de baby was niets 
veranderd. ‘Kom over een paar weken maar terug’, verklaarde de dokter.  

 
Bij de volgende controle was de radioloog bezorgd. ‘Er is iets mis’, zei hij. ‘Ik denk niet 
dat de baby levend ter wereld komt.’ De arts vroeg om een second opinion. Ook die 

dokter dacht niet dat de baby het zou overleven en raadde een abortus aan. Ons hart 
brak. We baden, ‘HEER, we hebben U gediend’, zei Daryl. ‘Laat ons alstublieft zien wat 

we moeten doen.’ Daryl belde zijn tweelingbroer die elders in India als arts werkt. Hij 
adviseerde ons om van ziekenhuis te wisselen. In het nieuwe ziekenhuis voerde een 
dokter een aantal onderzoeken uit. ‘Hoor eens’, zei ze. ‘Naar mijn idee gaat het 

allemaal goed met de baby. Laten we afwachten hoe lang we deze zwangerschap 
kunnen rekken.’  

‘Wat zijn onze kansen?’, vroeg Daryl. ‘U bent een predikant’, antwoordde de arts. ‘U 
gelooft in gebed. Bid. Er is kracht in de hand van God.’ Ik werd in het ziekenhuis 

opgenomen. Elk uur ging het ziekenhuispersoneel na hoe de baby eraan toe was. Die 
nacht kwam een jonge dokter die zijn coschappen liep naar ons toe. ‘U ziet eruit als 
een gelukkig echtpaar’, zei hij. ‘Waarom maakt u zich zorgen?’ We lichtten hem in 

over onze situatie. Hij zei dat hij in een niet-christelijk gezin geboren was, maar Jezus 
had aanvaard. ‘Mag ik voor u bidden?’, vroeg hij. Terwijl hij zijn hoofd boog, bad hij, 

‘Als U de zon kan laten stilstaan, kunt U ook een wonder doen in de levens van dit 
predikantsgezin.’ Zijn gebed verzekerde ons ervan dat God iets zou doen.  
Twee dagen later uitte de arts haar bezorgdheid. ‘De baby is heel klein en de 

overlevingskansen zijn nihil’, zei ze. ‘Maar maakt u zich geen zorgen. We doen ons 
best.’ De baby werd geboren op een sabbatmorgen. Hij woog maar 1,5 pond (680 

gram). De dokter was zo blij toen de baby begon te huilen en ze legde hem aan een 
monitor. Ze wist niet hoe het verder zou gaan en kon daarom enkel zeggen, ‘We doen 
ons best.’ Adventistische studenten van een naburige medische instelling kwamen bij 

ons op bezoek en zongen voor ons op een sabbatmiddag. We waren zo gelukkig. We 
vertrouwden erop dat God alles zou doen wat nodig was om het leven van onze 

jongen te redden.  
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Het was moeilijk om zo’n kleine baby met zoveel slangen te zien liggen. We mochten 

hem niet aanraken. We konden enkel zingen en bidden. ‘Verlies de moed niet, God 
zorgt voor je’, zongen Daryl en ik. Na drie dagen daalde het gewicht van de baby naar 

1,3 pond (600 gram). De arts maakte zich zorgen over de aankomende operatie die 
ze voor de baby had gepland om zijn leven te redden. Ik vroeg een adventistische arts 

om te komen en te bidden. ‘HEER, vanuit menselijk oogpunt weet ik niet of deze baby 
in leven kan blijven’, bad hij. ‘Maar U bent een God die wonderen verricht. Als het Uw 
wil is, kunt U het gewicht van deze baby zo doen toenemen dat hij in staat is om te 

vechten voor zijn leven. Mag deze baby een getuigenis zijn.’  
De volgende dag was de baby 10 gram aangekomen. En in de dagen daarna nam zijn 

gewicht alleen maar toe. Toen hij na drie maanden 1,6 kilo woog, verklaarde de 
dokter dat hij naar huis mocht. ‘Jullie kleintje heeft nu al zo’n tijd in het ziekenhuis 
gelegen’, zei ze. ‘Ik denk dat hij er klaar voor is om naar huis te gaan.’ Een andere 

arts kon niet geloven dat de baby het had overleefd. ‘Dit is het resultaat van jullie 
gebeden’, zei hij. ‘Dit is werkelijk Gods hand.’ We noemden de jongen Neshaun, dat 

‘wonder’ betekent in het Hebreeuws. We hopen dat hij nooit vergeet wat een wonder 
hij is. We hebben hem aan God opgedragen om hem op een dag als predikant te 
dienen. In Psalm 150:6 staat geschreven, ‘Alles wat adem heeft, loof de HEER.’ Elke 

ademteug van Neshaun getuigt ervan dat hij de HEER prijst. Prijs de HEER!  
 

In dit kwartaal is een deel van de dertiende sabbatopbrengst bestemd om twee 
kerken te bouwen in de stad waar Neelam woont, Bengaluru. Dank u voor uw gaven.   
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Hemels herstel 

 
Sandeep P. Kolkar (35), Ramya (29) en Aayush (7), India 

 
Sabbat 24 oktober  

 
Een lerares aan een openbare school nam een adventistisch echtpaar apart nadat ze 
had gehoord over hun gezondheidsseminar aan de onderwijsinstelling waar ze lesgaf. 

‘Mijn schoonmoeder heeft zo’n last van rugklachten’, zei ze. ‘Kunnen jullie haar 
behandelen?’ De onderwijzeres, Aisha, nodigde het echtpaar uit om naar het huis van 

haar schoonmoeder te komen. Sandeep en Ramya hadden hun medische opleiding net 
afgerond en het was voor het eerst dat ze een gezondheidsseminar hielden. Ze wilden 
dergelijke bijeenkomsten organiseren en natuurlijke genezingsmiddelen, gebaseerd op 

de Bijbel en de geschriften van Ellen White, door heel India verspreiden.  
Het getrouwde stel trof de bejaarde schoonmoeder, Shubhangi, aan in bed. Ze had 

veel geld uitgegeven aan behandelingen, maar niets had geholpen. Nu was ze 
bedlegerig, niet meer in staat om te staan of te lopen en ze woonde alleen. Haar 
schoondochter had eerst in hetzelfde huis gewoond, maar was verhuisd met 

Shubhangi’s zoon en kleinzoon. Ze kon het niet langer opbrengen om voor haar te 
zorgen.  

 
Sandeep bladerde door de stapel medische documenten van de schoonmoeder. Ramya 
onderzocht de zak met medicijnflesjes. Ze keken elkaar hulpeloos aan. Ze wisten niet 

wat ze moesten doen. Ze hadden hun studie net afgerond en het was nooit 
voorgekomen dat ze natuurlijke geneesmiddelen bij zo’n ernstig geval moesten 

inzetten. Ze gingen in gebed. ‘Laten we iets proberen’, zei Sandeep tegen de 
schoonmoeder. ‘Stemt u ermee in om vijf dagen lang uw medicijnen niet in te 
nemen?’ Shubhangi knikte en de behandelingen begonnen. ’s Ochtends en ’s avonds 

paste Ramya hydrotherapie en massage toe. Voor de maaltijden bereidde ze sap van 
rauwe groenten. Op de derde dag stond Shubhangi op en liep ze voor het eerst in 

maanden. Ze barstte in tranen uit. ‘Mijn zoon en schoondochter hebben me voor dood 
achtergelaten’, zei ze. ‘Ze zorgen niet meer voor me door deze aandoening.’ ‘Bid tot 
God en Hij zal hen terugbrengen’, raadde Sandeep haar aan.  

 
Shubhangi was geen christen. Haar huis bevond zich in een strenge, niet-christelijke 

omgeving.  De buren zouden zeker in alle staten zijn als ze iemand met een Bijbel 
zagen. Sandeep bad en gaf Shubhangi een Bijbel in haar moedertaal. ‘Lees elke dag 

een bladzijde uit deze Bijbel en bid tot Jezus’, zei hij. ‘Hij zal uw zoon, schoondochter 
en kleinzoon doen terugkeren.’ Na vijf dagen behandeld te zijn, had de schoonmoeder 
geen pijn meer. Ze was helemaal gezond. Tien dagen later belde ze Sandeep op. 

‘Jongen, je zei me de Bijbel dagelijks te lezen en te bidden om mijn zoon terug te 
krijgen’, zei ze. ‘Toch is het niet gebeurd en inmiddels zijn er tien dagen verstreken.’   

Sandeep vernam dat ze drie bladzijden per dag las - één ’s ochtends, ’s middags en ’s 
avonds - alsof ze het recept van een dokter opvolgde. Ze deed het in de hoop dat 
Gods antwoord op haar gebeden sneller zou komen. ‘Blijf bidden en God zal een 

wonder verrichten’, zei Sandeep. Drie dagen daarna stuurde de schoondochter 
Sandeep een smsje. ‘Ik woon nu bij mijn schoonmoeder’, luidde het bericht. Het gezin 

was weer bij elkaar.  
 
Vandaag de dag leest de schoonmoeder de Bijbel nog regelmatig. Ze stuurt verzen uit 

de Bijbel naar Sandeep en Ramya. Ook bidt ze. Sandeep en Ramya zijn ontzettend 
blij. ‘Het is een goed begin’, stelde Ramya. ‘Zij was onze eerste patiënt’, zei Sandeep. 

‘We hadden geen flauw benul wat te doen. Het medisch onderricht bood ons enkel de 
basisprincipes. Op de een of andere manier heeft God het geleid. Het is echt een 
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wonder.’ Citerend uit het boek van Ellen White, ‘A Call to Medical Evangelism and 

Health Education’, p. 12, voegde hij daaraan toe, ‘Terwijl de medisch zendeling aan 
het lichaam werkt, werkt God aan het hart.’  
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Twee onvergetelijke dromen  

 
Rashmi Ravi Chandra (32), India 

 
Sabbat 31 oktober  

 
Ik werd geboren in een niet-christelijk gezin als de oudste van zes meisjes. Als jonge 
vrouw had het christelijke leven een grote aantrekkingskracht op me. Na een tijdje 

werd ik verliefd op een adventistische jongen, Ravi. Ik gaf mijn hart aan Jezus en we 
trouwden. Na ons huwelijk leefden we drie maanden lang op een roze wolk. Tot het 

moment waarop ik ziek werd. Ik had last van aanvallen van bewusteloosheid waardoor 
ik gedurende de dag ineens kon flauwvallen. Mijn ouders dachten dat ik door 
demonen bezeten was, omdat ik het christendom had aanvaard en hun godsdienst de 

rug had toegekeerd. Toch stelde mijn vader voor om een adventistische predikant te 
benaderen en hem te vragen om voor mij te bidden. Ravi en ik gingen naar het huis 

van een predikant in onze stad, Bengaluru, en hij legde zijn hand op mijn hoofd.  
‘Als het Uw wil is, o HEER, dat ze dit nieuwe leven als christen voortzet, gebruik haar 
dan op een grootse manier in Uw dienstwerk en neem alle satanische macht weg’, bad 

hij. Terwijl mijn man vredig sliep die nacht, had ik een verontrustende droom. Ik 
droomde dat een groep mannen, gekleed in zwarte gewaden, zich om mij heen 

verzamelde. Eén van hen was veel groter dan de anderen en hij schreeuwde tegen 
me. Een man in een zwart gewaad pakte mijn hand stevig vast en wees naar de boze, 
grote man. ‘Waarom ben je naar de Adventkerk gegaan?’, zei hij, terwijl hij wees. ‘Die 

grote man is jouw god. Je moet hem aanbidden. Je moet je niet tot Jezus wenden.’ De 
grote man was razend. Uit angst durfde ik niet naar hem te kijken en ik boog mijn 

hoofd en huilde.  
 
Een moment later kwam iemand met een wit gewaad van achteren naar me 

toegelopen en plaatste zijn handen op mijn schouders. Ik kon zijn gezicht niet zien, 
slechts zijn kleren. Ik voelde zijn aanraking. Deze was zacht en vriendelijk. ‘Vrees 

niet, want ik ben met je’, zei hij met een aangename en melodieuze stem. Gebarend 
naar de grote man in het zwart, verklaarde hij, ‘Nu kan je hem in het gezicht zien.’ 
Omdat ik voelde dat zijn handen op mijn schouders rustten, was ik in staat om 

rechtstreeks naar de boze man in het zwart te kijken. Zijn blik was wreed en vol 
woede op mij gericht.   

De volgende dag gingen Ravi en ik opnieuw naar het huis van de predikant om over 
de droom te vertellen. ‘Het was de HEER Jezus die Zijn handen op jouw schouders 

plaatste’, zei de predikant. We baden samen. Vanaf die dag deden de aanvallen van 
bewusteloosheid zich niet langer voor. Ik zou willen dat ik had kunnen zeggen dat 
mijn leven plotsklaps veranderde, maar er was tijd voor nodig. Voordat ik trouwde, 

was ik heel eigenwijs. Hoewel ik mijn hart aan Jezus had gegeven, bleven bepaalde 
elementen van mijn cultuur in mijn gedachten achter. Het bezoeken van godsdienstige 

feesten met mijn familie bijvoorbeeld. Ik was er ook niet van overtuigd dat de sabbat 
belangrijk was.  
 

Na mijn droom begonnen mijn man en de predikant echter voor mij te bidden. 
Gaandeweg zette ik een punt achter bepaalde dingen en liet ik het na om op sabbat 

mijn dagelijkse bezigheden te verrichten. Toen kreeg ik een andere droom. Ik hoorde 
een vriendelijke stem die zei, ‘Zondig niet. Je zal spoedig in het oordeel komen.’ Het 
was een aangename stem en ondanks de verbazingwekkende woorden was ik niet 

bang. Ik werd wakker. Het was rond middernacht en ik vertelde mijn man over de 
droom. ‘Dat moet de Heilige Geest zijn geweest’, zei hij. ‘Satan spreekt nooit over het 

oordeel. Kijk uit.’ Na deze droom begon ik onder leiding van het gebed over mijn leven 
na te denken.  
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Met Gods hulp werd ik minder dwars. Ik bad steeds vaker tot God om Hem te vragen 

of Hij me wilde helpen om verzoeking te overwinnen. Mijn man en ik gingen ook 
samen in gebed. Ik nam deel aan evangelisatie-acties van de kerk. We hebben nu 

twee zonen, tien en zes jaar oud, die zingen en muziek maken in de kerk. Ik ben 
ambtenaar en werk op zondag in plaats van zaterdag. Het is mijn wens om te 

getuigen aan mensen die geen christenen zijn. Ik ben ontzettend blij dat twee 
collega’s er belangstelling voor hebben om mee te gaan naar mijn kerk. Ik dank God 
voor de twee dromen. Door de dromen besefte ik dat Jezus altijd bij me is. Ik heb een 

duidelijke beslissing genomen om mij geheel en al aan Hem te geven.  
 

In dit kwartaal is een deel van de dertiende sabbatopbrengst bestemd om twee 
kerken in Bengaluru te bouwen. Dank u voor uw gaven.  
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Gered uit de put 

 
Sheelamma Dorairaj (66), India  

 
Sabbat 7 november  

 
De man van Sheelamma leed aan ernstige buikkrampen en overleed in het ziekenhuis 
toen hij nog maar dertig jaar oud was. Sheelamma was toen twintig en bleef achter 

met een vijfjarige zoon in hun woonplaats Bellary, een dorp zo’n 300 kilometer ten 
noorden van Bengaluru. Verdrietig deed ze haar gouden oorringen, ketting en 

neusring af en gaf de sieraden aan haar zus. ‘Ik ga bij iemand op bezoek’, zei ze. ‘Let 
jij op mijn zoon, Raju, totdat ik terugkom.’ Sheelamma was helemaal niet van plan om 
terug te komen. Ze liep naar het nabijgelegen dorp en sprong in een put, in de hoop 

dat ze zou verdrinken en sterven. Toen kwam iemand juist water halen uit de put en 
zag haar bewusteloos in het water drijven.   

Dorpelingen snelden toe om haar te redden. Met behulp van een touw liet een man 
zich in de put zakken en takelde hij haar omhoog in een mand. De dorpelingen legden 
een warm vuur aan en trokken haar droge kleding aan. Toen ze wakker werd, 

bestookten ze haar met boze vragen. ‘Waarom deed je dit in ons dorp?’, zei er één. ‘Je 
had jezelf ook in een ander dorp om het leven kunnen brengen’, zei een ander. Ze 

herkenden Sheelamma en wisten dat ze een zoon had. ‘Waarom probeer je zelfmoord 
te plegen als je een zoon hebt?', zei iemand. ‘Als je in geldnood bent, had je op z’n 
minst kunnen bedelen om voedsel.’ De dorpelingen begeleidden haar naar haar dorp 

en naar het huis van haar zus.  
 

Sheelamma wilde niet blijven. Ze verlangde naar een nieuw leven. Een maand later 
stapte ze met Raju op de trein die naar Bengaluru voerde. Maar ze kende niemand in 
de stad. Ze had daar geen familieleden of vrienden. Op het treinstation zagen de 

mensen de arme moeder en zeiden haar terug te keren naar het dorp. ‘Je bent jong’, 
zei er één. ‘Je hebt een klein kind’, zei een ander. ‘Bengaluru is geen veilige plaats om 

in te verblijven.’ Sheelamma dacht er niet aan om terug te gaan. ‘Ik blijf hier’, zei ze. 
‘Ik heb iedereen achter me gelaten om hier te komen. Ik ga niet terug.’  
De bestuurder van een riksja bood haar een gratis rit aan en zette haar af bij een 

kathedraal. Aan de voorkant van het gebouw zonk Sheelamma ineen, terwijl ze huilde 
en tot haar goden bad. Een eindje verderop zag ze een ansichtkaart op de grond 

liggen met een afbeelding van Jezus erop. Ze was geen christen, maar ze herkende 
Jezus. ‘U moet me helpen’, zei ze tegen de kaart. Na een tijdje kwam er een vrouw uit 

de kathedraal die Sheelamma en haar zoon rijst en curry bracht. ‘Ga terug naar jullie 
dorp’, zei ze. ‘Ik ben weduwe’, antwoordde Sheelamma. ‘Ik heb een klein kind. Helpt u 
me alstublieft aan een baan.’ ‘Vele mensen komen naar ons toe om hen te helpen’, zei 

de vrouw. ‘We kunnen u niet helpen.’ 
 

Terwijl Sheelamma en de vrouw met elkaar spraken, hield een voorbijganger haar pas 
in en vroeg waarom Sheelamma huilde. Na het horen van haar verhaal nodigde ze 
Sheelamma uit om naar haar huis te komen en hielp ze haar om parttime aan het 

werk te kunnen gaan als huishoudster. Eén van de mensen van wie ze het huis 
schoonmaakte, was een adventistische predikant en al snel raakten ze bevriend. ‘Kun 

je lezen en schrijven?’, vroeg hij haar op een dag. Toen hij hoorde dat ze daar niet toe 
in staat was, leerde hij haar het alfabet. Langzamerhand begon ze de Bijbel te lezen 
en naar de kerk te gaan op sabbat. Ze gaf haar hart aan Jezus.  

Nadat de predikant naar Mumbai was verhuisd, slaagde Sheelamma er door een 
andere predikant in om als conciërge aan de slag te gaan bij de Spencer Road 

Seventh-day Adventist School. 34 jaar lang heeft ze daar gewerkt en ze is in 2004 
met pensioen gegaan. ‘Ik ben gelukkig’, zei Sheelamma. ‘Terwijl ik eerst geen doel 
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voor ogen had, liet God me zien waar ik moest gaan door me naar Zijn  kerk te 

brengen. Ik prijs God voor Zijn zegeningen. Dankzij Hem is mijn leven goed.’  
 

  



13 

 

Een zachte stem  

 
Wilbur Pereira (44), India  

 
Sabbat 14 november  

 
 
Wilbur Pereira reed in een auto met zijn neef die hij in dertig jaar tijd niet had gezien. 

Terwijl ze op weg waren naar een bruiloft in het zuiden van centraal-India, belde 
Wilburs vrouw op om te vragen hoe het met hem ging. ‘Geweldig, prijs de HEER’, liet 

Wilbur weten. De neef, Walter, keek hem verbaasd aan. Niet veel mensen in India zijn 
christelijk. ‘Waar geloof jij in?’, vroeg hij.  
Wilbur legde uit dat hij vanaf zijn kindertijd op zondag naar een christelijke kerk was 

gegaan, maar dat hij het overgrote deel van de bijbehorende geloofsovertuigingen 
naast zich neer had gelegd. ‘Alles is heidens’, zei Wilbur. ‘De Bijbel leert, ‘Ik ben de 

HEER uw God, vereer naast Mij geen andere goden.’ Toch aanbidt de kerk Maria, de 
heiligen en vele andere afgoden. Ik ben op zoek naar de waarheid.’ ‘Maak je geen 
zorgen’, zei Walter. ‘Je bent er bijna. Op een dag zal God je naar de ware kerk leiden.’  

 
Bij de bruiloft werd tijdens het banket alleen vegetarisch voedsel opgediend. Wilbur 

vond het teleurstellend dat zijn geliefde varkensvlees ontbrak. Thuis ging hij door met 
zijn zoektocht naar de waarheid. Hij bezocht niet-christelijke aanbiddingsplaatsen in 
zijn woonplaats, Bengaluru. Hij wist dat God ergens moest zijn en hij wilde Hem 

vinden. Gaandeweg raakte Wilbur ervan overtuigd dat de kerk van zijn kinderjaren de 
Bijbel niet naleefde. Op een zaterdag zei hij tegen zijn vrouw, Nancy, dat hij niet 

langer met haar mee zou gaan naar de kerk. ‘Voortaan ga ik niet meer mee naar de 
kerk’, liet hij weten. ‘Het is de verkeerde kerk met heidense geloofspunten.’  
Die avond nam Nancy contact op met verscheidene familieleden en vroeg hen of ze 

Wilbur op andere gedachten wilden brengen. Toch bleef hij bij zijn keuze. Tegelijkertijd 
vroeg hij zich af naar welke kerk hij dan zou gaan. ’s Ochtends, terwijl hij naar een 

winkel liep om boodschappen te doen voor de lunch, hield die vraag hem nog steeds 
bezig. Plotseling hoorde hij een zachte mannelijke stem. ‘Bel je neef’, zei de stem. 
Wilbur negeerde deze opmerking en liep door. ‘Bel je neef’, zei de stem weer. Wilbur 

bleef staan. ‘Bel je neef’, zei de stem. Wilbur haalde zijn telefoon tevoorschijn en 
belde Walter.  

 
Nadat hij hem over het meningsverschil met zijn vrouw had verteld, vroeg hij zijn 

neef naar welke kerk hij ging. ‘Ik ga naar de Adventkerk’, antwoordde Walter. Wilbur 
had deze kerk op displays zien verschijnen, maar verder wist hij niets over dit 
kerkgenootschap. Walter regelde het zo dat er diezelfde week drie Bijbelstudies 

werden gehouden. De volgende zaterdag ging Wilbur naar de High Street English 
Adventkerk. Vooral de sabbatschool en het bestuderen van de Bijbel in groepen vond 

hij erg fijn.  
Nancy was het niet eens met Wilburs nieuwe geloof en dagelijks ging ze met hem in 
discussie. Tot haar verbazing moest ze echter toegeven dat er langzamerhand een 

verandering kwam in zijn manier van leven. Ze vond het prettig dat hij geen tabak 
meer gebruikte en geen alcohol meer dronk. Ze was er verbaasd over dat hij zijn 

maaltijd voor de sabbat een dag eerder bereidde. Ze kon niet begrijpen waarom hij 
geen eieren en zuivel meer at en deze producten niet langer aan hun jonge zoon gaf. 
Wilbur legde uit dat hij God wilde eren in alles wat hij deed, ook door de sabbat te 

houden en zijn lichaam te behandelen als een tempel van God. Nancy moest toegeven 
dat zijn gezondheid veel beter was dan die van haar. Ze had last van chronische 

nekpijnen.  
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Toen de Adventkerk een gratis gezondheidscursus aanbood, nodigde Wilbur Nancy uit 

om met hem mee te gaan en iets te leren over een goede gezondheid. Het raakte 
haar toen ze een arts hoorde zeggen hoezeer het fysieke en geestelijke welzijn met 

elkaar te maken hebben. Dat was nieuw voor haar. Thuis belde ze blij een paar 
vrienden op om hen te vertellen over de cursus. De volgende sabbat ging ze niet in op 

de uitnodiging om naar de kerk te gaan, maar ze stond Wilbur voor de eerste keer toe 
om hun zoon mee te nemen. De jongen had het naar zijn zin in de kindersabbatschool 
en vond het kinderverhaal in de kerk en de potluck na de dienst geweldig.  

Die avond haastte hij zich naar zijn moeder om haar te vertellen over alles wat hij had 
gezien. Nancy’s nieuwsgierigheid was gewekt en ze vroeg om Bijbelstudies. Een paar 

dagen later, toen ze tijdens de studies over de sabbat leerde, was haar keuze 
gemaakt. ‘Ik werk niet meer op sabbat’, verklaarde ze. ‘Al verlies ik mijn baan, ik werk 
niet.' Vandaag de dag zijn Wilbur en Nancy full-time gezondheidswerkers en leren ze 

mensen in India over wat een goede gezondheid inhoudt. ‘We houden ons bezig met 
mensen in nood, geven hen onderricht in gezondheidsprincipes en brengen hen in 

contact met de Ware Genezer’, zei Wilbur.  
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Drie aanvallen op de Bijbelstudie  

 
Alka Mattu (36), India  

 
Sabbat 21 november  

 
Predikant Samson hield een Bijbelstudie over Openbaring met Alka en veertien leden 
van haar familie. Ze zaten in een ruime slaapkamer in hun huis in Amritsar, India. Hij 

stond aan de ene kant van de kamer, met een Bijbel in de hand, terwijl hij de 
familieleden toesprak die op het bed en de vloer zaten. ‘De grote draak werd op de 

aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die 
de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid’, zo las 
hij voor uit Openbaring 12:9. Alka’s schoonvader, Shashipal, sprong op van de vloer 

en liep dreigend op de predikant toe. ‘Waarom spreek jij over Jezus?’, schreeuwde hij 
met ogen die vlamden van woede. ‘Ik ben de baas op deze aarde.’  

 
Predikant Samson had wel door dat een demon hem bang probeerde te maken. De 
woorden van 1 Johannes 4:4 kwamen in zijn gedachten, ‘Hij die in u is, is machtiger 

dan hij die in de wereld heerst.’ ‘Wees niet bang’, zei hij tegen de familie. ‘Laten we 
neerknielen en bidden.’ Shashipal weigerde op zijn knieën te gaan en bleef 

schreeuwen. Predikant Samson plaatste een hand op het hoofd van de oude man en 
keek hem recht in de ogen. ‘Jij, duivel, bent al verslagen door Jezus’ dood aan het 
kruis van Golgota’, zei hij. ‘Ik ben gewassen door het bloed van Jezus. Jij hebt geen 

macht over mij. Jij hebt geen macht over mijn vrienden die met mij in gebed zijn. 
Jezus is hier. De Geest van de HEER is gekomen om de duivel te verslaan. In de naam 

van onze HEER Jezus Christus en door Zijn bloed eis ik de macht op en wijs ik jou 
terecht, duivel. In de naam van Jezus, ga uit van hem en vertrek.’  
 

Shashipal viel op zijn knieën. Terwijl hij zacht en rustig sprak, zei de bejaarde man, 
‘Dank U, Jezus.’ De demon was weg. ‘Amen, prijs de HEER!’, zei predikant Samson en 

ging de familie voor in gezang. ‘God is zo goed!’ Een week later ging predikant 
Samson door met de Bijbelstudie en las hij voor uit Openbaring 12:11, ‘Ze hebben 
hem dankzij het bloed van het Lam overwonnen.’ Terwijl hij die woorden sprak, begon 

Alka’s zestienjarige zoon, John, als een leeuw te brullen. Vervolgens balkte hij als een 
ezel, blafte hij als een hond en siste hij als een slang. ‘Ik wil niet dat de predikant hier 

komt en bidt’, zei hij. ‘Waag het niet om de naam van Jezus in mijn huis te noemen.’  
Predikant Samson wist dat dezelfde demon als een week tevoren dit veroorzaakte en 

dat hij versterking mee had gebracht. ‘Wees niet bang’, zei hij. ‘Laten we vasten en 
bidden.’ Drie dagen lang onthield de familie zich in de tijd dat het licht was van 
voedsel en drinken. Op de derde dag, op een vrijdagavond, keerde de predikant terug 

naar Alka’s huis voor een Bijbelstudie. John glimlachte toen hij, net als de rest van 
zijn familie, knielde om te bidden. In plaats van te brullen, balken, blaffen of sissen, 

pakte hij voorzichtig de hand van de predikant en legde deze op zijn hoofd. ‘Bid 
alstublieft voor mij’, zei hij. ‘Ik voel me zwak, en mijn hart is somber. Mijn hoofd doet 
pijn.’ Predikant Samson bad voor hem en John heeft de dierengeluiden nooit weer 

gemaakt. Toch bleef het daar niet bij.  
 

Een week daarop las predikant Samson voor uit de brief aan de christenen in Efeze 
6:10-18 waarin staat hoe belangrijk het is dat christenen de wapenuitrusting van God 
aantrekken om tegen de duivel te vechten. Terwijl hij las, wendde Alka’s man, 

Surinder, zich tot John en brieste, ‘Waar zijn de demonen die in jou waren? Er zijn 
geen demonen meer in jou. Nu zijn ze in mij!’ Predikant Samson spoorde het gezin 

aan om te knielen. Nadat hij een gebed had uitgesproken, vroeg hij de familie om hun 
Bijbels te openen en Psalm 23 en Psalm 91 te lezen. ‘Dit is de laatste poging van de 
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duivel’, zei hij. Daarna ging hij het gezin voor in gezang, ‘Als Jezus er woont, gelukkig, 

gelukkig is het huisgezin!’ Surinder zong mee. De demonen hadden hem verlaten en 
zouden niet meer terugkeren in hun huis. Alka en haar familie hebben een lange weg 

afgelegd vanuit hun vroegere leven in een grote wereldreligie. Nog steeds leren ze 
over de genade en gerechtigheid van Jezus. ‘Bid alstublieft voor mijn gezin en bid er 

vooral voor dat mijn moeder Jezus aanvaardt’, zei Alka.  
 
In dit kwartaal is een deel van de dertiende sabbatschoolcollecte bestemd voor de 

bouw van een grotere kerk. Dit gebouw zal de vervallen en overvolle kerk vervangen 
waar Alka aanbidt in Amritsar, India. Dank u voor uw gaven.  
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De medicijnman kan zichzelf niet genezen  

 
Bagicha Singh (70), India 

 
Sabbat 28 november  

 
Zijn leven lang aanbad Bagicha Singh bomen en afgoden in een heiligdom in zijn huis. 
Hij woonde in een klein Indiaas dorp. Hij geloofde in de kracht van zijn goden en naar 

zijn mening had hij het aan hen te danken dat hij zo goed verdiende als medicijnman. 
Mensen stroomden naar zijn huis in het dorp Mundrichurimra om genezen te worden. 

Bagicha had alles wat zijn hartje begeerde, op één ding na: hij kende geen vrede.  
Toen werd hij ziek. Hij gaf voortdurend over. Hij voelde zich duizelig. Hoofdpijnen 
kwelden hem. Met zijn tovenarij probeerde hij zich te genezen, maar de 

toverspreuken die anderen leken te genezen, hielpen hem niet. Hij betaalde grote 
sommen geld aan verschillende artsen, maar niemand wist raad. Bittere tranen 

stroomden over zijn wangen. ‘Ik ga dood, ik ga dood’, zei hij snikkend tegen zijn 
familieleden.  
Zijn werk als medicijnman leed er ook onder. Een tijdlang bleven de mensen een 

beroep op hem doen. Hij stuurde hen echter weg met de woorden, ‘Ik kan je niet 
genezen. Ik ben zelf ziek.’ Op een dag nam zijn zoon contact op met een oprichter van 

Global Mission die aan het hoofd stond van een Adventkerk in een naburig dorp. Hij 
vroeg hem om voor zijn vader te bidden. De oprichter, Samson Soni, ging naar 
Bagicha’s huis, maar de medicijnman weigerde met hem te praten. ‘Ik wil geen 

gebed’, zei Bagicha. ‘Mijn tovenarij is krachtiger dan jouw God’.  
 

Samson liet zich niet ontmoedigen en bad evengoed. Na het bezoek ging het enkel 
bergafwaarts met Bagicha’s gezondheid en hij werd naar het ziekenhuis gebracht in 
Jalandhar, een stad met zo’n 1 miljoen inwoners en negentig minuten rijden met de 

auto. Een arts onderzocht hem en verklaarde dat Bagicha een hersentumor had. ‘Het 
kost je je leven als we je niet opereren’, zei de arts. Aan de operatie hing een 

behoorlijk prijskaartje. Bagicha was rijk geweest door zijn werk als medicijnman, 
maar zijn geld was op door zijn pogingen om een geneesmiddel te vinden. Hij en zijn 
familie beschikten slechts over de helft van het bedrag dat de operatie kostte.  

Samson hoorde dat Bagicha in het ziekenhuis was opgenomen en bracht hem een 
bezoek. Bagicha voelde zich te neer geslagen, maar hij fleurde op zodra hij Samson 

zag. Hij wendde zich tot de arts die vlakbij hem stond. ‘Jezus komt om mij te 
genezen’, liet Bagicha weten. Samson vroeg de arts of hij mocht bidden. Toen de arts 

instemde, bad hij met tranen in zijn ogen. ‘Lieve God, in de naam van Jezus, genees 
meneer Bagicha alstublieft om Uw naam te verhogen. In Jezus’ naam, amen’, sprak 
hij.  

 
De volgende dag onderzocht de arts Bagicha opnieuw en tot zijn verbazing was er 

geen spoor van de tumor te bekennen. Hij vroeg een andere specialist om een second 
opinion. Ook deze specialist kon de tumor niet vinden. De verbouwereerde arts 
herinnerde zich dat Samson had gebeden en behoedzaam stelde hij Bagicha een paar 

vragen. ‘Wat is er gebeurd met de hersentumor?’, vroeg hij. ‘In welke God geloof je?’ 
Bagicha glimlachte blij. ‘Eerst hield ik me bezig met tovenarij, maar de oprichter van 

Globan Mission bad en heeft me laten zien wie Jezus is’, zei hij. ‘Nu geloof ik in Jezus. 
Ik geloof dat Jezus mij heeft genezen van de hersentumor. Jezus kwam tot mij door 
de oprichter van Global Mission.’  

De volgende dag zocht Bagicha Samson op in de Adventkerk van het nabijgelegen 
dorp. ‘Jouw Jezus heeft mij genezen’, zei hij. Thuis vertelde hij zijn verhaal aan zijn 

familie en buren. ‘Ik ben genezen en bevrijd van mijn tovenarij’, verklaarde hij. ‘Jullie 
zouden er ook goed aan doen om te komen naar de kerk waar Jezus geneest.’  
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Door Bagicha’s getuigenis kwamen vele mensen ertoe om de kerk op sabbat te 

bezoeken. Zo’n vijftig mensen namen deel aan de Bijbelstudies van Samson en de 
helft van hen, waaronder Bagicha en drie van zijn familieleden, werd in september 

2018 gedoopt. De rest bleef Bijbelstudies volgen en anderen voegden zich bij hen. 
Bagicha is nu een trouw lid van de kerk. ‘Bid voor mij dat ik trouw blijf aan de HEER 

en voorbereid ben op de tweede komst van Jezus’, zei hij.  
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Een leeuw in huis!  

 
Samson Gulam Masih (48), India 

 
Sabbat 5 december 

 
Gulam Masih had veel vragen over God. Als jonge jongen ging hij op twee 
verschillende dagen van de week met zijn vader naar religieuze diensten. Op één dag 

nam zijn vader hem mee naar de gebruikelijke aanbiddingplaats van de familie en op 
zondag bezochten ze verscheidene christelijke kerken. Vader kwam er maar niet toe 

om te bepalen wie hij moest aanbidden. Toen hij het heilige boek van de familie las, 
riep hij op een keer uit, ‘Het lijkt wel of dit boek Jezus meer noemt dan onze eigen 
profeet! Waarom zou dat zijn?’ Het gezin creëerde hun eigen unieke godsdienst die 

deels traditioneel en deels christelijk was. 
 

Hoe ouder Gulam werd, hoe meer hij een voorkeur kreeg voor het christendom. Toch 
wilde hij er meer over leren. Hij verlangde ernaar om Jezus te zien met zijn eigen 
ogen. ‘Jezus, ik zou oog in oog met U willen staan’, bad hij. Als jonge man besloot hij 

zijn ouderlijk huis te verlaten en te verhuizen naar een hut aan de rand van een 
verafgelegen dorp, Chakwal. Een aantal weken lang wilde hij de Bijbel op eigen houtje 

bestuderen. De dorpelingen waren geen christenen en zeer bijgelovig. Ze merkten al 
snel op dat Gulam een rustige en vriendelijke uitstraling had. Toen hij aanbood om 
voor een zieke dorpeling te bidden en de dorpeling ook herstelde, gaven ze hem de 

bijnaam ‘Heilige Man’.  
De dorpelingen gaven hem het respect dat een heilige man toekwam. ’s Ochtends en 

’s avonds kwamen ze naar zijn woning met wat eten. In zijn hut bad en las Gulam de 
Bijbel. Hij bestudeerde Daniël en Openbaring. Hij herhaalde zijn gebed om Jezus te 
zien. ‘HEER, ik wil U zien’, bad hij. ‘Laat uzelf alstublieft aan mij zien.’ Op een nacht, 

terwijl hij op de stoffige vloer zat, bad en de Bijbel las, merkte hij dat een zekere 
aanwezigheid de ruimte vulde. Toen hij zijn hoofd ophief, zag hij een reusachtige 

leeuw. Terwijl hij keek, ging de leeuw liggen en keek hem recht in de ogen. Het 
maakte Gulam bang en hij deinsde terug voor het dier. Toen hoorde hij een 
mannelijke stem. ‘Vrees niet’, zei de stem. ‘Raak de leeuw van zijn hoofd tot zijn 

staart met je hand aan.’ ‘Dat kan ik niet!’, riep Gulam uit. ‘De leeuw zal me doden!’ 
‘Maar je hebt tot Mij gebeden’, zei de stem. ‘Ik heb tot Jezus gebeden’, verklaarde 

Gulam. ‘Jezus is de Leeuw van Juda’, zei de stem. ‘Aai de leeuw’.  
 

In Openbaring 5:5 had Gulam gelezen dat Jezus de Leeuw van Juda is. Hij was bang, 
maar hij waagde het niet om ongehoorzaam te zijn. Hij tilde zijn bevende hand op en 
plaatste deze op het hoofd van de leeuw. De leeuw bewoog zich niet. Langzaam, met 

een nog trillende hand, raakte hij de leeuw van het hoofd tot de staart aan. Toen hij 
een paar stappen wegdeed van de leeuw, schudde het dier zijn staart, waardoor stof 

opwaaide van de onverharde vloer. Vervolgens liep de leeuw de donkere nacht in.  
’s Ochtends kwam een vrouwelijke dorpeling naar de hut om eten te brengen. Ze bleef 
staan toen ze de sporen van een leeuw zag. Nadat ze het voedsel uit haar handen had 

laten vallen, holde ze terug naar het dorp. ‘De Heilige Man is dood!’, schreeuwde ze. 
‘Een leeuw heeft hem gedood. Ik heb de sporen gezien die tot in zijn huis leidden!’ De 

dorpelingen haastten zich naar de hut. Daar troffen ze Gulam aan die op de grond zat 
en zijn Bijbel las. Vanaf het moment dat de leeuw was vertrokken, had hij zich niet 
verroerd. Toen de dorpelingen zijn verhaal hoorden, stonden ze verbaasd. Ze 

smeekten hem om hen te vertellen over zijn Jezus.   
 

Later leerde Gulam over de sabbat en werd hij een adventistische predikant. Hij 
richtte een Adventkerk op in het dorp waar hij woont, Dharam Kot Bagga, in het 
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noorden van India. Hij kreeg vijf zonen en twee dochters en stierf in 1999 op 

negentigjarige leeftijd. Zijn jongste zoon, Samson, nu 48 jaar oud, prijst God voor de 
ervaring met de leeuw. ‘God houdt ervan om te geven wat ons hart verlangt’, zei hij.  

 
In dit kwartaal is een deel van de dertiende sabbatopbrengst bestemd voor de bouw 

van een nieuwe kerk in Amritsar, waar Samson Gulam Masih als predikant heeft 
gewerkt. Dank u voor uw gaven.   
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Een wereldreis om Christus te vinden  

 
Brijesh Kumar (27), India 

 
Sabbat 12 december 

 
Brijesh Kumar verbleef zonder werk in de hoofdstad van Indonesië, Jakarta. ‘Er moet 
toch iets zijn dat ik kan doen’, zei de 23-jarige Indiase man tegen een Indiase vriend 

die hem onderdak had geboden. ‘Kan jij me aan een baan helpen?’ In 2014 was 
Brijesh uit India weggegaan om een studieschuld af te betalen. Zijn ouders hadden 

geld geleend van vrienden, maar het geld was op voordat hij afstudeerde. Degenen 
die zo vrijgevig waren geweest, wilden hun geld nu terug.  
Brijesh’ vriend kon hem niet helpen, maar hij stelde Brijesh voor aan iemand die 2000 

Amerikaanse dollars vroeg om een vluchtelingenaanvraag te regelen. Brijesh bezat 
slechts 1000 dollar, en dit geld was eigenlijk bedoeld om naar zijn ouders te sturen. 

Toch bedacht hij dat hij als vluchteling meer geld kon verdienen. Hij overhandigde het 
geld en binnen een week zou hij aan boord mogen gaan van een schip dat hem naar 
de Verenigde Staten bracht.  

 
Zes maanden later betrad hij een klein schip dat aan de kust van Java lag. Op dat 

schip bevonden zich ook achttien andere Indiase mensen en zestien Nepalezen. Elk 
van hen wachtte op een vluchtelingenaanvraag. Twee Indonesiërs hadden de leiding 
over het schip. De reis was zwaar. Na twee dagen was er geen eten meer. Twee dagen 

later was ook het water op. Brijesh ving wat regenwater op om te drinken. Op de 
zevende dag liet de kapitein weten dat er nog maar weinig brandstof was. Na een 

paar uur verscheen er een stuk land aan de horizon. Het schip meerde aan en de 
passagiers en de bemanning werden meteen gevangen genomen. Ze waren 
aangekomen op Yap, een eiland in Micronesia. 

Brijesh en de anderen verbleven zes maanden lang in een werf. Amerikaanse 
politiemannen en FBI-agenten ondervroegen hen. Geestelijken van verschillende 

christelijke denominaties voorzagen hen van voedsel en andere benodigdheden. Ze 
spraken over Jezus. Brijesh had nog nooit over Jezus gehoord en het interesseerde 
hem niet. Hij hoopte nog steeds op een vluchtelingenstatus, maar de Micronesische 

autoriteiten waren van plan hem naar India terug te sturen.  
 

Naarmate de maanden verstreken, kwamen er steeds minder bezoekers. De 
autoriteiten lieten dekzeilen bezorgen voor geïmproviseerde tenten. Voedsel was 

schaars. Brijesh had geen hoop meer. Tot het moment dat een predikant, Karemeno 
Ifa, naar het eiland kwam met een lading zeecontainers. Brijesh en de anderen 
huilden toen ze ontdekten dat deze containers overladen waren met eten en kleding. 

Karemeno kwam regelmatig langs en de groep mannen verzamelde zich om hem heen 
om naar hem te luisteren.  

‘Waarom kom je om ons te helpen; de andere priesters en predikanten zijn toch al 
weggegaan?’, vroeg er één. ‘Omdat Jezus meer van jou houdt dan ik’, antwoordde hij. 
‘Hij probeert je te redden. Hij wil je bevrijden.’ Hij legde uit dat hij een adventistische 

predikant was. Omdat ze prangende vragen bleven stellen, gaf hij ook onwillig toe dat 
hij niet at om hen voedsel te kunnen brengen. De gestrande passagiers huilden toen 

ze dat hoorden. Diezelfde dag gaven negen Nepalezen hun hart aan Jezus. Ze zetten 
een speciale tent op die dienst moest doen als kerk en ze begonnen de sabbat te 
houden.  

 
Brijesh zag de verandering in de Nepalezen. Gewoonlijk vochten ze met de Indiërs om 

brood, maar nu waren ze vriendelijk en deelden ze wat ze hadden. Op een sabbat 
nodigde een Nepalese man Brijesh uit om naar de tent te komen voor een kerkdienst. 
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Binnen werd hij verwelkomd door negen Nepalezen die voor hem, zijn familie en zijn 

toekomst baden. Brijesh ontspande zich. Hij vond het fijn om bij hen te zijn. Hij 
ontving een Bijbel en begon erin te lezen en te bidden. Een Nepalese vriend vertelde 

hem dat er antwoord zou komen op zijn gebeden als hij tot God bad in de naam van 
Jezus. Hij besloot een poging te wagen. ‘Lieve God, ik leg al mijn zorgen en 

problemen bij Jezus Christus neer’, bad hij. ‘In de naam van Jezus bid ik dit, amen.’ 
Toen hij zijn ogen opende, voelde het alsof hij zweefde. Hij pakte het geliefde amulet 
dat om zijn nek hing en gooide het in zee. Hij wilde Jezus volgen. Brijesh trok zijn 

vluchtelingenaanvraag in en ging terug naar India. Twee- en een half jaar nadat hij 
Indonesië had verlaten, kwam hij aan op het vliegveld van New Delhi.  

 
Vandaag de dag werkt Brijesh bij Global Mission en studeert hij aan de Spicer 
Adventist University om predikant te worden. In de afgelopen twee jaar hebben zijn 

Bijbelstudies ertoe geleid dat vier mensen hun hart aan Jezus gaven en velen 
bereiden zich voor op de doop. Zijn ouders, die de schuld konden afbetalen in de tijd 

dat hij op Yap verbleef, volgen ook Bijbelstudies. Brijesh heeft nog steeds contact met 
de negen Nepalezen. Allemaal zijn ze trouwe adventisten in Nepal. Een andere Indiër 
is ook adventist geworden en hij heeft een kledingwinkel in India. De andere 

passagiers is Brijesh uit het oog verloren. ‘Ik wil anderen vertellen over de HEER’, zei 
hij. ‘God heeft me gered toen ik met lege handen stond.’  
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Leren liefhebben  

 
Anjleena Singh (25), India  

 
Sabbat 19 december  

 
Op veertienjarige leeftijd kwam Anjleena Singh tot de conclusie dat ze predikanten 
maar niks vond. In datzelfde jaar was haar moeder ziek geworden en werd ze naar 

een verafgelegen ziekenhuis gebracht om een ernstige nier- en blaasinfectie te 
verhelpen. Vader bleef bij moeder in het ziekenhuis en dus bleef Anjleena achter met 

haar tienjarige broertje, Roshan, in hun thuisstad Gorakhpur. De kinderen gingen op 
eigen houtje naar school en de buren zorgden ervoor dat ze te eten hadden.  
Toen kreeg Anjleena geelzucht en werd ze in een naburig ziekenhuis opgenomen. Ze 

voelde zich zo eenzaam. Ze dacht aan haar moeder, die heel ver weg ook in een 
ziekenhuis lag. Ze dacht aan de kerk waar haar gezin elke zondag naartoe ging. Ze 

wenste dat er iemand op bezoek zou komen. ‘Lieve God, stuurt U alstublieft iemand 
die me bezoekt’, bad ze elke dag. Maar niemand kwam. Na tien dagen stonden vader 
en moeder in het ziekenhuis. Moeder was beter! Anjleena’s ouders namen haar mee 

naar huis.  
 

Al snel hoorde het meisje dat moeder ook geen bezoek had gehad in het ziekenhuis. 
Niemand van de kerk had haar bezocht, zelfs de predikant niet. Ze was teleurgesteld 
en boos. Ze besloot dat ze nooit meer naar de kerk zou gaan. Nooit zou ze een 

predikant vertrouwen. Als iemand al het woord ‘predikant’ zei, dan voelde ze de 
woede in zich opborrelen.  

Een paar jaar gingen voorbij. Op een dag belde een tante op. ‘Wist je dat er een kerk 
is in onze stad die de Adventkerk wordt genoemd?’, vroeg ze. ‘Een jonge predikant 
doet daar dienst. Hij kwam ons thuis een bezoek brengen. Kom naar ons toe en maak 

kennis met hem.’ Anjleena voelde er niets voor om de predikant te ontmoeten. ‘Nee’, 
zei ze. ‘Ik vind predikanten niks.’ Een paar dagen later belde de tante opnieuw en 

weer nodigde ze Anjleena uit om kennis te maken met de predikant. ‘Ik wil de 
predikant niet zien en ik wil ook niet naar de kerk’, liet Anjleena weten.  
De volgende keer dat de tante belde, had ze verdrietig nieuws. Haar man was 

overleden en ze nam contact op met familieleden om hen te vragen naar de 
rouwdienst te komen. Ze verzocht Anjleena om de adventistische predikant over de 

dood van haar man te vertellen en om hem uit te nodigen voor de begrafenis en te 
vragen om voor de familie te bidden.  

 
Anjleena belde de predikant, Pradeep Singh. Hij bad en met behulp van de Bijbel 
bemoedigde hij het gezin. Anjleena’s moeder mocht de predikant graag en nodigde 

hem uit om hen thuis te bezoeken. Ze had veel vragen en drie uur lang waren zij en 
vader met de predikant in gesprek. Nadat ze samen hadden gebeden, vroegen ze de 

predikant om de volgende dag terug te komen. De predikant nodigde het gezin uit om 
op sabbat naar de kerk te gaan.  
De volgende sabbat gingen vader, moeder en Roshan op zijn aanbod in. Ze merkten 

wel dat deze kerk anders was en ze meldden zich aan voor Bijbelstudies. Na drie 
maanden werd het drietal gedoopt. Anjleena weigerde. Na de doopdienst bleef de 

predikant hen wekelijks bezoeken om de Bijbel te studeren. Als hij langskwam, ging 
ze naar een andere kamer en wachtte ze totdat hij weg was. Hoewel ze de deur 
gesloten hield, hoorde ze evengoed de discussies en de gebeden. 

 
Anderhalf jaar ging voorbij. Op een dag liet Anjleena haar moeder plotseling weten, 

‘Bel de predikant op. Ik wil Bijbelstudies volgen.’ De verbazing was van ieders gezicht 
te lezen. ‘Hoe is het mogelijk’, zei moeder. ‘Anderhalf jaar lang hebben we gebeden.’ 
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De predikant dacht dat Anjleena hem in de maling nam, maar hij bestudeerde de 

Bijbel met haar. In 2017 gaf Anjleena haar hart aan Jezus. Een paar maanden na haar 
doop verbaasde Anjleena haar ouders opnieuw. ‘Ik wil met de adventistische predikant 

trouwen’, zei ze. ‘Het lijkt me geweldig om de vrouw van een predikant te zijn.’  
Haar ouders vroegen zich af wat de predikant ervan zou denken en voorzichtig 

vertelden ze hem over de wens van hun dochter. Ze wisten niet dat predikant Pradeep 
al drie jaar bad om een vrouw. Hij had nooit aan Anjleena gedacht als antwoord op 
zijn gebeden, maar hij kon niet weigeren toen hij hoorde over haar verlangen. ‘Ik 

trouw graag met haar’, zei hij met een grote glimlach op zijn gezicht.  
Pradeep en Anjleena trouwden in oktober 2018. Vandaag de dag werkt Anjleena als 

verpleegkundige en is ze diacones in de kerk in Gorakhpur waar haar man als 
predikant voorgaat. Ze vind het heerlijk dat God haar leven heeft gebruikt om mensen 
tot Hem te brengen. Vijf familieleden en vrienden zijn gedoopt, nadat ze de 

verandering in haar leven zagen. ‘Nu weet ik dat predikanten goede mensen zijn’, zei 
ze. ‘Ik hou van predikanten, vooral van mijn man.’  
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Dertiende sabbat: aangevallen door grootvader   

 
Kajal Kannojiya (14), India 

 
Sabbat 26 december 

 
 
Grootvader was een vriendelijke, aardige man. Hij vertelde zijn vijfjarige kleindochter, 

Kajal, verhalen. Hij speelde op de vloer met zijn driejarige kleinzoon, Nishant. Alles 
veranderde na zijn ongeluk. Terwijl hij naar huis wandelde van de markt in het Indiase 

dorp Naorolli, gleed hij uit en viel op de grond. Hij slaagde erin om op te staan, maar 
zijn vriendelijke en aardige karakter was verdwenen. Hij begon te schreeuwen als 
Nishant met hem wilde spelen. Als Kajal naar hem toekwam om naar een verhaal te 

luisteren, gooide hij stenen naar haar. Hij rende om het huis als een waanzinnige. Hij 
klom op het dak en sprong er vanaf. Vervolgens klom hij dan weer op het dak en 

sprong er opnieuw vanaf. Hij huilde dag en nacht. Niemand kwam graag in zijn buurt, 
zelfs grootmoeder niet. Kajal verstopte zich zodra hij eraan kwam.  
 

Vader, moeder en grootmoeder namen grootvader mee naar artsen in de grootste 
ziekenhuizen. Ze bezochten toverdokters die beloofden kwade geesten te verjagen. Ze 

gaven grootvader allerlei medicijnen. Maar niets hielp. Het maakte Kajal verdrietig en 
overstuur. Ze miste de verhalen van haar opa. Vader, moeder en grootmoeder waren 
ook verdrietig en overstuur. Daarnaast keken ze met afgrijzen toe als grootvader hun 

stenen goden uit hun kleine heiligdom in hun huis oppakte en de beelden in hun 
richting slingerde. ‘Waarom kunnen onze goden grootvader niet helpen?’, vroeg 

moeder. ‘Waarom kunnen onze goden grootvader geen halt toe roepen en zorgen ze 
er niet voor dat hij hen niet langer oppakt en naar ons gooit?’, zei vader. ‘We moeten 
iets doen in plaats van te vertrouwen op onze goden’, zei grootmoeder.  

Het gezin geloofde niet langer in hun stenen goden. Toch staakten ze hun zoektocht 
naar een geneesmiddel niet en uiteindelijk verhuisden ze van het dorp naar de grote 

stad Varanasi. Daar konden ze medische hulp krijgen voor grootvader. Kajal vond het 
leuk om met haar ouders, grootouders en broer naar een kleine gehuurde kamer te 
verhuizen. Ze hoopte dat opa beter zou worden en haar weer verhalen zou vertellen. 

Vader en moeder begonnen een kleine wasserette waar ze kleren wasten en streken. 
Ze namen grootvader mee naar verschillende artsen. 

 
Op een zondag besloten vader en moeder een christelijke kerk te bezoeken. Moeder 

vertelde dat een klant er zeker van was geweest dat de predikant van de kerk 
grootvader kon helpen door tot zijn God te bidden. Vader en moeder waren geen 
christenen, maar ze wilden best tot een nieuwe God bidden als dat de genezing van 

grootvader zou betekenen. Moeder zei dat Kajal en haar broertje nog te klein waren 
om naar de kerk te gaan en bij opa en oma moesten blijven. Na de kerk vertelde 

moeder aan oma dat de predikant voor grootvader en de rest van het gezin had 
gebeden en dat zij en vader de volgende zondag weer zouden gaan om te bidden.  
De problemen bereikten hun hoogtepunt toen de huisbaas van hun 

eenkamerappartement vernam dat de ouders tot Jezus baden om grootvader te 
genezen. Woedend zette hij het gezin op straat. ‘Ga vooral naar de kerk en aanvaard 

Jezus’, zei hij. ‘Maar denk niet dat je dan ook in mijn kamer kan wonen.’ Omdat ze op 
geen enkele plaats voor weinig geld konden blijven, keerde het gezin terug naar hun 
huis in het dorp. Het ontmoedigde vader en moeder; ze waren van Jezus gaan 

houden, maar er was geen kerk in hun dorp. Elke dag riepen ze het gezin bijeen om 
Jezus te aanbidden en vader bad, ‘HEER, als U een liefdevolle God bent, wijs ons dan 

waarheen we moeten gaan.’  
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De volgende zaterdagochtend hoorde moeder zachte muziekklanken die door de wind 

werden meegevoerd. Vanuit hun huis stapte ze de tuin in en zag dat mensen aan de 
overkant van de straat in een huis zongen. ‘Wat gebeurt daar?’, vroeg ze aan een 

buurvrouw. ‘Ze aanbidden’, klonk het antwoord. ‘Vroeger kwamen hier geen mensen 
samen om te aanbidden’, zei moeder. ‘En waarom aanbidden ze niet op zondag?’ ‘Ik 

weet het niet’, liet de vrouw weten. ‘Maar er wordt aanbeden, dat is zeker.’ Op dat 
moment kwam een andere buurvrouw uit haar huis en mengde zich in het gesprek. 
‘Kom maar, ik neem je wel mee naar dat huis’, zei de buurvrouw, Jira. Ze was een 

adventist.  
 

Jira stelde moeder voor aan de adventistische predikant die haar uitnodigde om met 
de andere mensen in de thuiskerk te aanbidden. Ze stemde toe, maar vroeg zich af 
waarom ze op zaterdag samenkwamen en niet op zondag. Aan het einde van de 

dienst ging ze met haar vraag naar de predikant. ‘Waarom aanbidden jullie op 
zaterdag?’, zei ze. ‘Alle christenen komen samen op zondag, maar jullie komen op 

zaterdag bij elkaar. Waarom?’ ‘Ik zal het je uitleggen aan de hand van de Bijbel’, 
antwoordde de predikant.  
 

Die week kregen vader, moeder en grootmoeder hun eerste Bijbelstudies. Ze 
begonnen met de schepping, waarin God de zevende dag zegende en heiligde. Alle 

drie gaven ze hun hart aan Jezus. Helaas is grootvader nooit hersteld van zijn 
aandoening. Hij stierf in de periode dat het gezin de Bijbel bestudeerde. Hoewel Kajal 
niet meer naar de verhalen van opa kon luisteren, is ze blij om een Bijbel te hebben 

met veel betere verhalen dan hij ooit vertelde. Ze is nu veertien jaar oud en 
bestudeert de Bijbel met haar twaalfjarige broertje op de adventistische kostschool in 

Varanasi. Deze school zal een deel ontvangen van de dertiende sabbatopbrengst om 
de slaapzalen uit te breiden. ‘Ik houd ervan om op school te zingen, de Bijbel te 
bestuderen en te bidden’, zei Kajal. ‘Met een grotere slaapzaal kunnen meer kinderen 

ervan genieten om te zingen, de Bijbel te bestuderen en te bidden.’  
 

Dank u voor uw gulle gaven om Kajals school en de andere dertiende sabbatprojecten 
in India te steunen. Dank u dat u de dierbare inwoners van India in staat stelt om 
over het levensveranderende verhaal van Jezus te horen.  

 

 


