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Sinterklaas  

Daniela, 14  

Oekraïne  

2 januari  

Daniela voelde zich ontzettend eenzaam toen ze in de eerste klas begon op de openbare school in 

Bucha, Oekraïne. Van de veertig kinderen in haar groep kende ze maar een iemand, een meisje bij 

wie ze wel eens met haar poppen speelde. De andere kinderen waren samen naar de peuterschool 

gegaan en waren dus al goede vrienden.  

Op school lukte het haar niet om nieuwe vrienden te maken. Daniela kwam uit een adventistisch 

gezin en zij was de enige adventist in haar klas. Haar klasgenoten waren anders opgevoed door hun 

ouders. Ze dachten heel anders over wat het betekende om vrienden te zijn. Ook vierden ze andere 

feestdagen.  

Op een maandag, toen Daniela net bij school aankwam, hoorde ze haar klasgenoten enthousiast 

praten over de cadeaus die ze in het weekend hadden gekregen. Hun families hadden Sinterklaas 

gevierd op 19 december en daar hoorden cadeaus bij. ‘Wat heeft Sinterklaas jou gegeven?’, vroeg 

een jongen aan een meisje. ‘Hij heeft me een pop gegeven!’, zei ze. ‘En wat heb jij gehad?’ ‘Een slee’, 

antwoordde de jongen. Hij draaide zich om naar Daniela. ‘Wat heb jij van Sinterklaas gekregen?’ 

Daniela wist niet wat ze moest zeggen. Ze schaamde zich. ‘Niets’, zei ze. ‘Ik geloof niet in Sinterklaas.’  

‘Hoe kan dat nou?’, riep de jongen uit. ‘Ik ben adventist’, zei Daniela. ‘Wij vieren die feestdag niet. 

Wij geloven alleen in God, niet in Sinterklaas.’ De jongen had nog nooit zoiets gehoord. ‘Je bent raar’, 

zei hij. 

Eens in de zoveel tijd nam de juf de klas mee naar een kleine kathedraal vlakbij de school. De eerste 

keer ging Daniela ook en ze was stomverbaasd toen ze zag dat de andere kinderen kaarsen aanstaken 

en gebeden opzeiden tegen Sint-Nicolaas en andere heiligen. Zelf had ze zoiets nog nooit gedaan en 

ze wist niet hoe ze moest kijken. Thuis vertelde ze aan haar ouders wat er was gebeurd. Moeder 

vroeg meteen aan de school of Daniela voortaan vrijstelling mocht krijgen van schoolreisjes.  

Het werd een stuk leuker toen een ander adventistisch meisje ook naar de school kwam. Olga zat in 

dezelfde klas als Daniela. Op een dag kwam Olga met een brede glimlach naar Daniela toe. ‘Raad 

eens’, zei ze. ‘Er is een nieuwe adventistische school in ons dorp en wij mogen daar ook naartoe!’ 

Daniela kon haar oren niet geloven. ‘Dat zou zo geweldig zijn!’, riep ze uit.  

Anderhalve week later, op 11 februari, begon Daniela op de adventistische school. Een aantal ouders, 

zo bleek, had medelijden gehad met haar en andere adventistische kinderen. Daarom besloten ze 

een school voor hen te openen in een groot appartement. Veertig adventistische kinderen hadden 

zich aangemeld voor dat eerste schooljaar.  

Daniela had het enorm naar haar zin op de nieuwe school. De meesters en juffen gingen niet tegen 

haar tekeer. Iedereen was vriendelijk. Ook maakte ze met gemak nieuwe vrienden.  

De school bevindt zich nu op het terrein van een adventistische universiteit en heeft 180 leerlingen. 

Veel van deze kinderen komen uit niet-adventistische gezinnen. Daniela is veertien jaar en de enige 

adventist in de tweede klas. Toch voelt ze zich niet eenzaam. Haar docent is een adventist en ze heeft 

adventistische vrienden in andere klassen. ‘Ik vind het echt fijn om naar deze school te gaan’, zei ze. 

‘De adventistische juffen en meesters zijn heel aardig. Het is makkelijk als anderen jouw geloof 

delen.’  
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In dit kwartaal wordt een deel van de dertiende sabbatschoolcollecte gebruikt om Daniela’s school 

een eigen gebouw te geven. De school gebruikt nu de lokalen van een adventistische universiteit. 

Jouw geld zal ervoor zorgen dat de kinderen in hun eigen lokaal bij elkaar kunnen komen.  
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Hoe oud is God?  

Nikita, 12  

Oekraïne  

9 januari  

Vader en moeder hadden drie mooie Bijbels op de boekenplank staan. Toch lazen ze er nooit in. 

Nikita had maar weinig belangstelling voor God. Hij had over God gehoord, maar hij dacht niet aan 

Hem. Tot die ene dag.  

Op een dag begon hij na te denken over het leven. Hij ging naar zijn moeder. ‘Waar komen mensen 

vandaan?’, vroeg hij. ‘Hoe is de wereld ontstaan?’ ‘God heeft alles geschapen’, zei zijn moeder. 

‘Waarom?’, vroeg Nikita. ‘God schiep ons omdat het Hem blij maakte’, antwoordde zijn moeder. 

Nikita begreep het niet helemaal. Waarom zou God mensen maken om zelf blij te zijn? Waarom zou 

God Nikita in het leven roepen om zelf blij te zijn? Nikita wilde er meer van weten.  

Toen dacht hij aan de drie Bijbels. De eerste was groot en paars. De tweede was grijs en minder 

groot. De derde was een kleine, groengele Bijbel. ‘Ik ben klein’, dacht Nikita. ‘Die kleine Bijbel past 

precies bij me.’ Hij sloeg de Bijbel open en ontdekte dat er een snoeppapiertje tussen de bladzijdes 

zat. Hij tilde het snoeppapiertje op en keek eronder. ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’, 

las hij in Genesis 1:1. ‘Eindelijk!’, dacht hij. ‘Nu ga ik ontdekken waarom God de mensen heeft 

gemaakt.’  

Het scheppingsverhaal was erg boeiend en hij las een paar hoofdstukken achter elkaar. Toen hij klaar 

was, besefte hij dat moeder het bij het verkeerde eind had gehad. God had de mensen niet 

geschapen om zichzelf blij te maken. Hij schiep de mensen omdat Hij van mensen houdt en graag 

heeft dat ze genieten van de aarde die Hij heeft gemaakt. Nikita ging ermee naar zijn moeder. ‘Raad 

eens wat ik in de Bijbel heb gelezen?’, zei hij. ‘God maakte de mensen omdat Hij van mensen houdt 

en Hij schiep de wereld zodat zij daarvan konden genieten.’ ‘Geweldig’, zei moeder. ‘Je bent nog 

maar zeven en je leest de Bijbel al!’  

De volgende ochtend stond Nikita op en dacht hij aan de kleine Bijbel. Hij las weer in Genesis. Na die 

dag bleef hij dat elke ochtend doen. Toch vroeg hij zich nog een aantal dingen af en hij kreeg daar 

niet meteen antwoord op. Hij ging weer naar zijn moeder. ‘Hoe oud is God?’, zei hij. Moeder had 

geen idee. Nikita kwam erachter dat mensen vlakbij zijn huis naar een kerk gingen en hij besloot het 

daar te vragen. De mensen in de kerk wisten ook niet hoe oud God was, maar Nikita vond het leuk 

om de diensten wekelijks te bezoeken. 

Moeder verbaasde zich dat Nikita elke ochtend in de Bijbel las en ze was geboeid als hij haar vertelde 

wat hij had gelezen. Ze zag ook dat hij de kerk bezocht en al snel ging ze met hem mee. Op een 

zomer, Nikita was toen tien jaar, had moeder een idee. ‘Je houdt er zo van om in de Bijbel te lezen. 

Waarom ga je dan niet naar een school waar ze je meer over God leren?’, stelde ze voor. Ze schreef 

hem in op de adventistische school in Bucha, Oekraïne. Op die school kreeg hij te horen hoe oud God 

is. Een leraar las Openbaring 4:8 voor, waarin staat ‘Heilig, heilig, heilig is God, de HEER, de 

Almachtige, Die was, Die is en Die komt.’ Met andere woorden, God is eeuwig. Hij is nooit geboren 

en zal nooit sterven.  

Nikita is nu twaalf jaar oud en elke dag leest hij drie hoofdstukken in de kleine Bijbel. Soms leest hij ’s 

ochtends, soms ’s middags na schooltijd. Andere keren leest hij ’s avonds. In de Bijbel lezen is zijn 
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favoriete moment van de dag. ‘Nu weet ik dat God echt bestaat en altijd bij me is’, zei Nikita. ‘Hij 

helpt mij.’ 
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Een nieuw meisje  

Sofia, 11  

Oekraïne 

16 januari  

Op de openbare school in Vorzil, Oekraïne, deed Sofia niets liever dan giechelen, lachen en praten 

met haar vrienden. Tot ze grote ruzie kreeg met haar beste vriendin, Vernika. ‘Niemand heeft jou 

nodig’, zei Vernika boos. ‘Jij zal nooit vrienden hebben!’ Vernika duwde Sofia opzij, waardoor Sofia 

tegen een schoolmuur aanviel en haar hoofd lelijk bezeerde. Toen ze opstond, deed haar hoofd 

vreselijk pijn. Toch huilde ze niet. In plaats daarvan ging ze naar haar leraar en vroeg hem of ze 

eerder naar huis mocht gaan. Hij vond het goed.  

De hoofdpijn ging uiteindelijk weg, maar met Sofia’s hart kwam het niet zo snel in orde. Ze was 

verdrietig om Vernika’s lelijke woorden. Sofia giechelde en lachte niet meer. Ze werd heel stil. Ze 

vroeg zich af of Vernika gelijk had gehad toen ze zei dat ze nooit vrienden zou hebben. Sofia’s trieste 

gezichtje viel haar moeder op. Die zomer had moeder gehoord dat er een nieuwe adventistische 

school was gekomen in Bucha, een nabijgelegen stad. ‘Sofia, jij mag beslissen’, zei ze. ‘Of je gaat naar 

de adventistische school of je gaat terug naar de openbare school.’ Dat hoefde haar moeder geen 

tweede keer te zeggen. Voor geen goud zou Sofia ooit nog teruggaan naar de openbare school.  

Sofia was heel verlegen toen ze op de adventistische school in groep 7 begon. Ze durfde met 

niemand te praten. Ze was bang dat de kinderen haar misschien onvriendelijk zouden vinden, net als 

Vernika. Op de eerste schooldag werd Sofia begroet door een meisje. ‘Hee’, zei het meisje. ‘Hoi!’, 

antwoordde Sofia. ‘Hoe heet je?’, vroeg het meisje. ‘Ik moet nu naar mijn tafel’, zei Sofia. Meer zei ze 

niet die dag. Toen het tijd was om naar huis te gaan, begon de jongen die naast haar zat te praten. 

‘Dag’, zei de jongen. ‘Dag!’, zei Sofia. En daar bleef het bij.  

De eerste twee weken sprak Sofia nauwelijks op school. En niemand zei ook iets tegen haar. Ze 

voelde zich alleen en verdrietig. Ze had geen vrienden. Stilletjes zat ze thuis te huilen op haar bed. 

‘Niemand wil me’, dacht ze. ‘Ze willen zelfs niet met me praten.’ Een paar dagen later kwam haar juf 

na school naar haar toe. ‘Hoe heet je?’, vroeg ze. Sofia bedacht dat de juf heus wel wist hoe ze 

heette. Ze snapte niet waarom ze het vroeg, maar ze was blij dat er iemand was die met haar 

praatte. ‘Ik heet Sofia’, zei ze. ‘Hoe oud ben je?’, vroeg de juf. ‘Tien jaar.’ ‘Waarom praat je nooit met 

iemand?’, vroeg de juf. Sofia vertelde haar over het gemene meisje van haar oude school. De juf 

luisterde aandachtig.  

Toen Sofia uitgepraat was, vroeg de juf: ‘Mag ik je vertellen over Iemand die mensen vergeeft als ze 

Hem pijn doen?’ Sofia wilde dat maar al te graag. De juf vertelde haar over Jezus. Sofia had nog nooit 

van Jezus gehoord en ze vroeg zich af hoe Hij de mensen kon vergeven die gemeen tegen Hem waren 

geweest. Ze wilde er meer van weten en begon thuis in de Bijbel te lezen. Op school praatte ze voor 

het eerst met haar klasgenootjes. Ze werd een nieuw persoon – blij en vriendelijk. Ze preekte zelfs in 

de kerk. Haar vrienden zeggen dat ze een nieuw meisje is geworden. ‘Jezus houdt van iedereen’, zei 

Sofia. ‘Jezus heeft mijn leven veranderd.’  
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De verloren USB-stick  

Yaroslava, 11  

Oekraïne 

23 januari  

Yaroslava had een favoriete USB-stick. De USB was grijs met blauw en hing aan een hartvormige 

sleutelhanger. Op het hart zat een rood lieveheersbeestje met zwarte stippen en de woorden ‘God 

houdt van jou’. Op de USB-stick bewaarde Yaroslava de muziek om in de kerk te kunnen zingen. 

Yaroslava zong graag en ze werd vaak gevraagd om een speciaal nummer te zingen.  

Op een keer tijdens een zomerkamp van haar school had Yaroslava de USB-stick nodig om een liedje 

te zingen. Maar ze kon zich niet herinneren waar ze de USB had achtergelaten. Ze voelde in haar 

portemonnee. Niets. Ze keek rond in de slaapkamer die ze met haar broertje deelde. Waar kon de 

USB nou zijn? ‘God, help me alstublieft om de stick te vinden’, bad ze hardop. ‘U weet hoe belangrijk 

het is dat ik hem vind.’ 

Yaroslava keek op haar boekenplank. Ze zag veel boeken en een kleine schatkist met een 

miniatuurengel erin. Ook zag ze een leeg telefoonhoesje. Van haar USB-stick was geen spoor te 

bekennen. ‘Op welke andere plekken kan ik de USB hebben gelegd?’, dacht ze. Ze speurde haar 

bureau af. Ze zag een computer en een lamp. Ook zag ze haar rugtas en portemonnee. Geen USB-

stick.  

Toen keek ze op de vensterbank. Er stond een plant in een pot en verder niets. Yaroslava wist dat ze 

geen tijd meer had om naar de USB-stick te zoeken. Het was tijd om naar het kamp te gaan. Ze ging 

naar haar moeder. ‘Ik kan mijn USB-stick nergens vinden’, zei ze. Moeder pakte Yaroslava’s telefoon 

en downloadde het lied dat ze nodig had van Yaroslava’s computer. Daarna ging Yaroslava naar het 

kamp en zong uit volle borst.  

Na haar thuiskomst die avond zocht Yaroslava opnieuw naar haar USB-stick. Ze had hem nodig. Het 

was niet handig om muziek te bewaren op haar telefoon. ‘God, help me om mijn USB-stick te 

vinden’, bad ze. Ze keek weer op haar boekenplank. Niets. Op haar bureau. Niets. Op de vensterbank. 

Niets. Achter haar bed en in de kast. Niets. Die nacht bad ze tijdens het avondgebed voor haar USB-

stick. ‘Lieve God, dank U voor de fijne dag vandaag’, bad ze. ‘Dank U dat ik tijd mocht doorbrengen 

met mijn vrienden. Mag ik goed slapen en helpt U me alstublieft om de USB-stick te vinden.’  

De volgende avond herhaalde ze dit gebed en die avond daarop weer. Maar de USB-stick bleef 

spoorloos. Een jaar ging voorbij en Yaroslava hield niet op met bidden. Ze wilde geen geld uitgeven 

aan een nieuwe USB-stick. Ze twijfelde er geen moment aan: God zou haar helpen om de USB op te 

sporen. ‘Als God voor mussen zorgt, zal Hij mij ook helpen om de USB-stick te vinden’, dacht ze.  

Op een dag, toen Yaroslava met de boeken op haar boekenplank aan de weer was, zag ze dat er iets 

grijs-blauwachtigs tussen twee boeken geklemd zat. Het hing aan een hartvormige sleutelhanger met 

een rood lieveheersbeestje erop en de woorden ‘God houdt van jou’. Yaroslava greep de USB-stick 

en rende ermee naar haar moeder. ‘Mama, ik heb mijn USB-stick gevonden!’, riep ze uit. Met een 

grote glimlach liep ze even later haar slaapkamer weer in. ‘Dank U, God, dat U me heeft geholpen om 

de USB-stick te vinden’, bad ze.  

Yaroslava praat de hele dag met God en vertelt Hem alles. ‘God is mijn beste Vriend’, zei ze. ‘God 

luistert altijd naar onze gebeden en vroeg of laat antwoordt Hij ook.’     
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Onbewust getuigen  

Sofia, 13  

Oekraïne  

30 januari  

Sofia kende niemand toen ze in groep 8 begon op de adventistische school in Bucha, Oekraïne. De 

school was net nieuw en had nog nooit een groep 8 gehad. Daarom kenden de acht kinderen elkaar 

niet.  

Sofia en Tanya waren de enige meisjes in groep 8. Al snel werden ze vriendinnen. Sofia kwam uit een 

adventistisch gezin en ging elke sabbat naar de kerk. Tanya’s familie was niet christelijk en dus ging 

Tanya nooit naar de kerk. Sofia vertelde Tanya over God en de kerk. Tanya luisterde naar haar en 

stelde vragen. ‘Waarom ga je op zaterdag naar de kerk en niet op zondag?’, vroeg ze. ‘De Bijbel zegt 

dat de zaterdag een heilige dag is, daarom’, legde Sofia uit. Een andere keer vroeg Tanya, ‘Waarom 

draag jij lange rokken?’ ‘Omdat ik naar de kerk ga en de Bijbel ons leert om nederig te zijn’, zei Sofia. 

Het schooljaar ging snel voorbij.  

Op een dag hadden de leerlingen van groep 8 het tijdens de lunch in de schoolkantine over grof 

taalgebruik. Een jongen keek op van zijn bord vol aardappelpuree en wendde zich tot Sofia. ‘Ik heb 

jou nog nooit horen vloeken’, zei hij. ‘Heb je ooit gevloekt?’ ‘Nog nooit’, zei Sofia meteen. De jongen 

keek naar Tanya. ‘Ik heb jou ook nog nooit horen vloeken’, zei hij. ‘Heb jij wel eens gevloekt?’ Tanya 

kreeg een rode kleur. ‘Eerst vloekte ik constant’, bekende ze. Toen keek ze naar Sofia. ‘Door Sofia 

doe ik dat niet meer.’  

Aan het begin van het schooljaar hoorde ze een paar jongens uit groep 8 vloeken. De jongens, die 

niet uit adventistische gezinnen kwamen, hadden zachtjes gevloekt waardoor de leraar het niet 

hoorde. Sofia hoorde het wel en zei vriendelijk tegen hen: ‘Jongens, ik zou het fijn vinden als jullie dat 

soort dingen voortaan niet meer zeggen.’ Vanaf dat moment wist Tanya dat Sofia liever geen grof 

taalgebruik hoorde. ‘Ik ontdekte dat Sofia christen was en niet vloekte’, zei Tanya tegen de jongens 

aan de picknicktafel in de kantine. ‘Ik besloot toen dat ik ook niet meer zou vloeken.’  

Sofia wist niet wat ze hoorde. Ze besefte dat ze een getuige voor God was, of ze het zelf nou doorhad 

of niet. Onbewust had ze Tanya laten zien wat het betekende om christen te zijn. Later die dag, nadat 

ze thuis was gekomen van school, vertelde Sofia aan haar moeder wat er was gebeurd. ‘Mama, ik 

hoorde vandaag van Tanya dat ze niet meer vloekt omdat ze weet dat ik zo’n moeite heb met lelijke 

woorden’, zei Sofia. Moeder was ontzettend blij om dat te horen. ‘Dat is geweldig!’, zei ze. ‘Jouw 

leven getuigt van God!’  

Toen ze die avond voor het slapengaan naast haar bed neerknielde, dankte Sofia God: Hij had haar 

geholpen om, zonder dat ze zich er zelf bewust van was geweest, een getuige te zijn. ‘Help me om 

van U te blijven getuigen tegen Tanya zodat ze U steeds beter leert kennen’, bad ze. Sofia wil elke 

dag van God getuigen. ‘Het was zo geweldig voor mij om dat mee te maken met Tanya’, zei ze. ‘Ik 

ben er nog verbaasd over dat ik zo’n grote rol mocht spelen in haar leven. Ik ben een getuige voor 

mijn klasgenoten, bewust en onbewust.’  
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Geschenkdozen  

Jared, 13 & Samuel, 11  

Kirgistan 

6 februari  

Op een dag las de dertienjarige Jared in het boek ‘Oom Arthur’s verhalen voor het slapengaan’ over 

een jongen die Wilford heette. Wilford vond het leuk om mensen te verrassen met cadeautjes. Hij 

pakte de cadeaus  in, bond er een mooi lint omheen en liet ze vervolgens aan de andere kant van een 

schutting zakken. Daarna rende hij weg.  

Jared wilde dit ook graag doen in Tokmok, Kirgistan. Daar woonde hij met zijn ouders en elfjarige 

broer, Sam. Hij vroeg zijn moeder of het goed was dat hij cadeautjes in lege tissuedozen deed. ‘Wat 

voor cadeautjes?’, zei zijn moeder. ‘Wat speelgoed en andere dingen’, antwoordde Jared. Moeder 

vond het een leuk idee. Toen het gezin uit Argentinië vertrok om als zendelingen te werken in 

Kirgistan, hadden Jared en Sam auto’s en legospullen meegenomen. Veel jongens uit hun buurt 

waren arm en hadden geen speelgoed.  

Jared vertelde aan een schoolvriend, Kamil, wat hij van plan was te doen. ‘Laten we wat speelgoed in 

dozen doen en die dozen over schuttingen gooien’, stelde hij voor. Kamils glimlach werd steeds 

breder. Hij vond het een geweldig idee en al had hij zelf ook geen speelgoed om weg te geven, hij 

wilde graag helpen.   

De jongens verzamelden twee tissuedozen en vulden ze met lego, speelgoedauto’s, sjaals en stukken 

zeep. Daarna stapten ze op hun fiets, reden naar de buurt waar Kamil woonde en kozen twee 

willekeurige huizen uit. Jared gooide een  van de dozen over het hek en Kamil deed hetzelfde bij het 

andere hek. Snel fietsten de jongens weg. Bij Jared thuis probeerden ze zich enthousiast voor te 

stellen hoe verbaasd de kinderen gereageerd moeten hebben toen ze hun cadeautjes zagen. Jareds 

broer, Sam, hoorde hoe blij de jongens erover spraken. ‘Mag ik de volgende keer met jullie mee?’, 

vroeg hij.      

Een paar dagen later kwamen de drie jongens bij elkaar om nog meer cadeaus in te pakken. Ze 

nodigden een van hun klasgenoten, Kozimbek, uit om ook mee te doen. De jongens vulden twee 

schoenendozen, twee lege tissuedozen en twee plastic tassen met allerlei soorten speelgoed, sjaals 

en stukken zeep. Nadat ze alles op hun fietsendrager hadden gebonden, gingen ze op pad naar 

nietsvermoedende huizen. Na een paar minuten zag Jared een huis dat omringd was door een hoog 

hek. De tuin stond vol bomen. ‘Sam’, zei hij. ‘Gooi je tas in die tuin.’  

Sam zwaaide de tas over het hek, maar de tas bleef steken in de laaghangende takken van een boom. 

‘Snel! Doe iets!’, gilde Sam. Kamil was het langst en sprong meteen over het hek. Met zijn armen 

tussen de takken greep hij de tas en liet hem in het gras vallen. ‘Laten we gaan voordat iemand ons 

ziet!’, riep hij. De jongens raceten weg op hun fietsen. Nadat ze nog vier cadeautjes over schuttingen 

hadden gegooid, was er nog één doos over. Jared zag een huis met een stevig metalen hek ervoor. 

‘Snel, duw het cadeau onder dat hek door’, zei hij tegen Kozimbek.  

Toen Kozimbek dat deed, riep iemand, ‘Waarom gooi je afval in mijn tuin?’ Terwijl de jongens 

wegrenden, hoorden ze plotseling een stem die vanachter het hek verbaasd uitriep ‘Het is geen afval, 

het is een cadeau!’ Toen ze die avond bij elkaar zaten om de dag te sluiten, vertelden Jared en Sam 

aan hun vader en moeder wat er was gebeurd. Vader was trots op hen. Hij bad voor de mensen die 
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de cadeaus hadden gekregen. Jared en Sam gooien hun geschenkdozen nog steeds over schuttingen 

heen. Niemand weet dat zij dit doen en zo willen ze dat ook graag houden.  
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Geen school op sabbat  

Kamila, 13  

Kirgistan  

13 februari  

Kamila had een groot probleem toen ze naar de tweede klas ging in Bisjkek, de hoofdstad van 

Kirgistan. Tot die tijd had ze alleen les gehad op maandag tot en met vrijdag. Op de openbare school 

was het echter voor alle leerlingen van de tweede klas verplicht om zes dagen naar school te gaan – 

van maandag tot en met zaterdag.  

Kamila en haar moeder gingen naar de predikant en vroegen zijn hulp. Moeder, die doofstom was, 

gebruikte haar handen om Kamila via gebarentaal te laten weten wat ze moest zeggen. Daarna sprak 

Kamila met de predikant. ‘Laten we ervoor bidden’, zei de predikant. Hij schreef een brief aan 

Kamila’s school met de vraag of ze op zaterdagen vrij mocht krijgen.  

Kamila en haar moeder gaven de brief aan de docente van de tweede klas. Maar de docente liet hun 

weten dat ze daar geen toestemming voor kon geven. ‘De directrice moet hierover beslissen’, zei ze. 

Kamila, haar moeder en de docente gingen naar het kantoor van de directrice. ‘Pardon’, zei Kamila 

tegen de directrice. ‘Mijn moeder zou graag even met u praten’. Moeder overhandigde de brief van 

de predikant aan de directrice.  

Zonder naar de brief te kijken, vroeg de directrice: ‘Wat is het probleem?’. Moeder antwoordde in 

gebarentaal. Kamila vertaalde de woorden van haar moeder voor de directrice. ‘In de brief staat dat 

wij naar de kerk gaan op zaterdag’, legde Kamila uit. ‘We zijn zevendedagsadventisten en op zaterdag 

werken en studeren we niet. Is het goed als Kamila op zaterdagen niet naar school komt?’ De 

directrice had nog nooit van adventisten gehoord. ‘Andere christenen gaan op zondag naar de kerk 

en uw dochter kan dat ook doen’, zei ze. ‘Dan komt ze op zaterdag gewoon naar school’.  

Moeder legde uit adventisten anders zijn dan andere christenen en niet werken of studeren op 

zaterdag. De directrice schudde haar hoofd. ‘Daar heb ik niks mee te maken’, zei ze. ‘Wij leven niet in 

een christelijk land. Vele leerlingen gaan op vrijdag naar school terwijl hun geloof hen voorschrijft om 

op die dag te rusten. Ook jij krijgt geen vrijstelling.’ 

De eerstvolgende sabbat ging Kamila niet naar school. In plaats daarvan zat ze in de kerk met haar 

moeder. In de kerk zag moeder de directrice van de adventistische kostschool in Tokmok, zo’n twee 

uur rijden met de auto. Na de eredienst lichtte moeder de directrice in over de situatie op school en 

vroeg ze of er op de adventistische school geen plek was voor Kamila. ‘We gaan ervoor bidden’, zei 

de directrice.  

De directrice bad voor Kamila. Ze vroeg God of ze met iemand in aanraking mocht komen die voor 

Kamila’s opleiding aan de adventistische school kon betalen. Moeder verdiende niet genoeg geld om 

het schoolgeld te betalen. ‘Volgende sabbat hoor je van me of ik iemand heb kunnen vinden’, zei de 

directrice. De hele week bad Kamila tot God of er iemand gevonden mocht worden. ‘Lieve God, 

zegent U me alstublieft met iemand die mijn opleiding kan betalen en wilt U die persoon daar ook 

voor zegenen’, bad ze.    

De daaropvolgende sabbat kwam de directrice voor de eredienst naar Kamila toe. Ze straalde van oor 

tot oor. ‘God heeft je gezegend!’, zei ze. ‘We hebben iemand gevonden!’ ‘Oh, dank u wel!’, juichte 

Kamila blij. De volgende dag verhuisde Kamila naar het dormitorium van de adventistische school. Ze 
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gaat er niet alleen naar school. Ze werkt ook en maakt de schoolvloeren schoon om het schoolgeld te 

betalen. ‘Ik ben God zo dankbaar’, zei ze. ‘Nu kan ik de sabbat houden.’  
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Bidden voor Vitaly  

Vitaly, 13  

Kirgistan  

20 februari  

Drie jaar geleden hebben we in een zendingsverhaal gelezen over een jongen die Vitaly heette en in 

Tokmok, Kirgistan, woonde. Vitaly vond het heerlijk om elke sabbat naar de kerk te gaan. Of het nou 

regende of sneeuwde, hij stond buiten voor zijn huis te wachten totdat zijn sabbatschoolleidster hem 

met de auto ophaalde. Hij vond het zo leuk om naar de kerk te gaan dat hij zijn broer uitnodigde om 

ook te komen. Hij vond het zo leuk om naar de kerk te gaan dat hij elke week een Bijbelvers uit zijn 

hoofd leerde om op sabbat als cadeau aan God te geven.  

Vitaly begon naar de kerk te gaan toen zijn leraar op de adventistische school hem vroeg om te 

komen. Hij woonde bij zijn opa en oma die hem toestemming gaven om naar de kerk te gaan. Elke 

week keek hij naar de sabbat uit. Tot er iets gebeurde.  

Vitaly’s moeder belde oma op en zei dat het afgelopen moest zijn met de kerkbezoeken van haar 

zoon. Vitaly was namelijk heel stil, vriendelijk en rustig. Zijn moeder vond dat maar niks. Ze wilde dat 

hij luidruchtig, hard en gemeen was. Ze dacht dat jongens zo moesten zijn en ze was er bang voor dat 

Vitaly een watje zou worden en blijven door de kerk. Moeder zei ook tegen oma dat Vitaly bij haar 

moest komen wonen.  

Toen Vitaly thuiskwam, stond oma hem op te wachten om een belangrijk gesprek met hem te 

voeren. ‘Je moet één maand bij je moeder gaan wonen’, zei ze. ‘Als je het naar je zin hebt bij haar, 

blijf daar dan.’ Vitaly wilde helemaal niet weg bij zijn oma. Van kleins af aan had hij bij haar gewoond. 

Toen moeder zag dat Vitaly niet weg wilde, probeerde ze hem over te halen. ‘Kom dan één dag bij 

me wonen’, stelde ze voor. ‘Dat is niet zo lang.’  

Vitaly was stil, rustig en vriendelijk. Hij wilde zijn moeder niet kwetsen en dus stemde hij in met haar 

voorstel. De volgende ochtend veranderde zijn moeder plotseling van gedachten en dramde ze door 

dat Vitaly een maand zou blijven. Vitaly stemde opnieuw toe. Hij wilde weleens zien hoe het was om 

bij haar te wonen.  

Het stond moeder niet aan dat Vitaly nog langer naar de adventistische school ging. Haar zoon moest 

luidruchtig, hard en gemeen worden. Daarom schreef ze hem in bij de openbare school. Vitaly vond 

het niet leuk op zijn nieuwe school. De klas was groot. Er waren veertig kinderen, terwijl er in zijn klas 

op de adventistische school maar vijftien kinderen hadden gezeten. De jongens vochten ook altijd 

tijdens de les. Ze waren luidruchtig, hard en gemeen. Hij smeekte zijn moeder of hij weer naar de 

adventistische school mocht.  

‘Denk toch eens aan het geld dat je uit zou geven aan die adventistische school’, sprak moeder tegen. 

‘Dat geld kan je beter gebruiken om naar een zwembad te gaan.’ Vitaly hield van zwembaden, maar 

hij vond de adventistische school nog veel fijner. ‘Ik ga liever naar de adventistische school dan naar 

een zwembad’, zei hij. Na een week gaf zijn moeder toe en schreef ze hem weer in bij de 

adventistische school. ‘Maar ik betaal er niet voor’, zei ze. ‘Dat doet oma maar.’  

Vitaly was er blij om dat hij weer bij zijn goede vrienden was op de adventistische school en zij 

vonden het fijn om hem weer te zien. De kinderen en leraren hadden ervoor gebeden dat hij terug 

zou komen. Mensen in de kerk hadden ervoor gebeden dat hij terug zou komen. God had hun 

gebeden beantwoord.  
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Toch was het anders. Vitaly kon nog steeds niet naar de kerk. Hij miste het dat hij niet meer bij oma 

woonde, al bezocht hij haar elke dag. Na drie weken zei hij tegen zijn moeder dat hij weer terug 

wilde naar het huis van zijn oma. Hij beloofde haar vaak op te zoeken. Maar zijn moeder had een 

ander idee. ‘Waarom blijf je niet bij mij wonen en ga je bij oma op bezoek?’, vroeg ze.  

Vijf maanden lang bleef Vitaly smeken. Uiteindelijk stemde zijn moeder ermee in dat hij weer bij oma 

ging wonen – maar op de voorwaarde dat hij de kerk niet zou bezoeken. Het is nu vijf maanden 

geleden dat Vitaly bij oma introk, maar hij kan nog steeds niet naar de kerk op sabbat. Hij mist het 

om God te aanbidden in de kerk. Vrienden en leraren bidden ervoor dat zijn moeder hem 

toestemming geeft om de kerk te bezoeken. Willen jullie hun voorbeeld volgen en er ook voor 

bidden dat Vitaly God weer kan aanbidden op sabbat?  
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Het mooiste verjaardagscadeau  

Nastya Two, 14  

Kirgistan 

27 februari  

Nastya’s hartsvriendin op de adventistische school in Tokmok, Kirgistan, heette ook Nastya. We 

noemen de meisjes daarom ‘Nastya 1 en ‘Nastya 2’.  

Nastya 1 en Nastya 2 hielden ervan om te schilderen en te kleuren met kleurpotloden. Nastya 1 en 

Nastya 2 zongen graag. Nastya 1 en Nastya 2 vonden het heerlijk om te lezen. Maar er was één ding 

dat Nastya 1 wel deed en Nastya 2 niet – ze ging elke sabbat naar de kerk.  

Op een dag liet Nastya 1 aan Nastya 2 weten dat ze zevendedagsadventist was. Ze nodigde haar uit 

om die sabbat samen naar de kerk te gaan. ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’, vroeg Nastya 2 zich 

af.  

Ze geloofde niet in God. Ze was er zeker van dat God niet bestond. Een liefdevolle God zou nooit 

hebben toegelaten dat haar moeder stierf en dat ze daardoor bij haar opa en oma moest wonen. 

Toen ze zich omdraaide naar Nastya 1, die haar vragend aan was blijven kijken na de uitnodiging om 

naar de kerk te gaan, legde Nastya 2 uit dat ze er even over na moest denken. ‘We hebben het er nog 

wel over!’, zei ze.  

Een paar dagen lang dacht Nastya 2 na over de kerk. Ze wilde Nastya 1 een plezier doen. Ze was er 

ook benieuwd naar wat mensen in de kerk nou deden. Ze vroeg aan oma of ze kon gaan. Maar oma 

was woedend. ‘Jij hoort niet bij die kerk!’, schreeuwde oma. ‘Waarom wil je zijn zoals zij? Dit gesprek 

is verleden tijd!’ 

Twee dagen later vroeg Nastya 1 aan Nastya 2 of ze al had besloten om naar de kerk te gaan of niet. 

‘Ik heb het aan mijn oma gevraagd, maar ik mocht niet van haar’, zei Nastya 2. ‘Vraag haar dan of je 

naar een jeugdgroep mag komen op vrijdagavond’, stelde Nastya 1 voor. ‘Ik zou het ontzettend leuk 

vinden als je er ook bij bent.’  

Er ging een week voorbij voordat de oma van Nastya 2 weer gekalmeerd was. Toen vroeg Nastya 2 

haar of ze naar de jeugdavond mocht gaan. Oma luisterde heel aandachtig naar haar vraag. Toen ze 

hoorde dat Nastya 1 ook naar die jeugdavond ging, vond ze het goed. Ze mocht Nastya 1.  

De volgende dag gingen de beide meisjes naar het huis van een adventistische predikant. Daar kwam 

iedereen samen voor de jeugdavond. De predikant en zijn vrouw zongen liederen met de negen 

tieners en ze lazen in de Bijbel over Salomo. Nastya 2 had het naar haar zin op de jeugdavond. De 

mensen waren zo aardig en vriendelijk. De volgende keer zou ze weer gaan. In twee maanden tijd 

kwam ze bijna elke vrijdag naar de jeugdavonden. Ze wilde ook graag naar de kerk.  

Op een vrijdagochtend, de dag voor haar verjaardag, besloot ze aan oma te vragen of ze van haar 

naar de kerk mocht gaan. Ze was er alleen zo bang voor dat oma heel boos zou worden als ze haar 

dat vroeg. Ze bad, ‘God, help me alstublieft om U te leren kennen. Ik wil U zo graag leren kennen.’ 

Daarna ging ze naar oma. ‘Morgen ben ik jarig’, zei ze. ‘Zou ik één keer naar de kerk mogen gaan, als 

verjaardagscadeautje?’  

Al vond oma het niks, ze stemde toe. ‘Het is jouw leven’, zei ze. ‘Ga je gang maar.’ Nastya 2 vond de 

kerk geweldig. Vooral de sabbatschool. Een beter verjaardagscadeau had ze niet kunnen krijgen. ‘Het 

was één van de gelukkigste dagen van mijn leven’, zei ze. ‘Eindelijk kon ik God beter leren kennen.’  
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Het lukt Nastya 2 niet om wekelijks naar de kerk te gaan. Soms mag ze niet van oma. Maar ze gaat zo 

vaak als ze kan. ‘Nu geloof ik in God’, zei ze. 
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Een trouwe padvinder  

Nastya, 14  

Rusland  

6 maart  

Nastya hield van kamperen en van allerlei andere activiteiten in de natuur. Ze hoopte dat er een 

scoutingclub was in Vladivostok, Rusland, de plek waar ze woonde. Maar ze kon niets vinden.  

Tot haar moeder iets opving over de padvinderij. Een groep padvinders organiseerde een 

vakantiefeest op het speciale onderwijs waar haar moeder werkte. Het klonk heel leuk. ‘Ik denk dat 

dit de club is waar je al zo lang naar op zoek bent’, zei moeder tegen Nastya. ‘Neem binnenkort eens 

contact met ze op!’  

Maar Nastya had het druk met school. Er gingen zes maanden voorbij en de padvinders kwamen 

opnieuw naar de school om pizza’s uit te delen aan de kinderen. Moeder vertelde hun over Nastya 

en ze nodigden Nastya uit om lid te worden van de club, de enige scoutingclub in de stad.  

Nastya had het enorm naar haar zin op de padvinderij en ze vond het maar al te leuk om naar een 

zomerkamp te gaan van de padvinderij. Eindelijk ging ze kamperen! Op de laatste dag van het kamp, 

een sabbat, werd een vrouw in de rivier gedoopt. De aanblik raakte Nastya en opeens wilde ze zelf 

ook ontzettend graag gedoopt worden. ‘Wanneer kan ik me laten dopen?’, mompelde ze. Ze keek 

ondertussen naar de doop en had het dus tegen niemand in het bijzonder. Maar de leidster van het 

kamp, die vlakbij haar stond, hoorde het. 

‘Uit welke stad kom je?’, vroeg ze. ‘Ik woon in Vladivostok’, antwoordde Nastya. De leidster vertelde 

haar dat ze dan bij de adventistische predikant in Vladivostok moest zijn en ze wees hem aan. Hij was 

de man die de vrouw zojuist had gedoopt. ‘Wanneer kan ik me laten dopen?’, vroeg Nastya aan de 

predikant. ‘Waar kom je vandaan?’, vroeg hij. ‘Ik woon in Vladivostok’, zei Nastya. ‘Je woont in 

Vladivostok?’, riep hij verbaasd uit.  

Er was maar één adventkerk in Vladivostok en hij had Nastya nog nooit in de kerk gezien. Hij kon niet 

begrijpen dat dit dertienjarige meisje gedoopt wilde worden zonder ooit in de kerk te zijn geweest. 

Nastya legde uit hoe het kwam dat ze op dit kamp was en zich wilde laten dopen. ‘Je doet er goed 

aan om eerst een aantal catechesatielessen te volgen’, zei de predikant. ‘En kom ook vooral eens 

naar de kerk!’  

Na het zomerkamp wilde Nastya slechts één ding: gedoopt worden. Ze ging elke sabbat naar de kerk. 

Op sabbat ging ze om 6 uur ’s avonds naar de padvinderij. Vrij vaak lunchte ze op sabbat met het 

gezin van de predikant. Vooral met zijn oudste dochter, Anna, kon ze het goed vinden. Het meisje 

was twee jaar ouder dan Nastya. Op een sabbat verraste Anna haar met een Bijbel en vanaf dat 

moment kon Nastya er zelf in studeren.  

Na zes maanden begon Nastya aan de catechesatielessen, die ze twee maanden later had afgerond. 

Ze was er klaar voor om gedoopt te worden. Op hetzelfde zomerkamp waar ze voor het eerst het 

verlangen voelde om gedoopt te worden, werd Nastya gedoopt. ‘De antwoorden op al mijn vragen 

heb ik in de Bijbel gevonden. Ik ben God zo dankbaar’, zei ze. 
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Schitteren voor Jezus 

Ilyas, 9  

Rusland  

13 maart  

Ilyas zat met zijn zestienjarige broer aan de ene kant van de kerk in de Zaoksky Adventist University in 

Rusland. Vader en moeder zaten aan de andere kant van de kerk. Ilyas zat soms bij zijn vader en 

moeder. Maar vandaag niet. Vandaag zat hij bij zijn broer, Isaak. Isaak, die met zijn eigen vrienden 

optrok, had de jongen uitgenodigd om bij hen te komen zitten.  

Soms liet Isaak Ilyas tijdens de preek racespelletjes spelen op zijn telefoon. Maar Ilyas wist dat het 

niet goed was om dat soort dingen in de kerk te doen. Vandaag wílde hij geen spelletjes spelen. Hij 

was benieuwd naar de preek. De predikant sprak boeiend. Hij vertelde Bijbelverhalen en sprak over 

zijn eigen leven.  

Terwijl Ilyas luisterde, scheen de ochtendzon door de ramen van de kerk. Een warme gloed viel 

daardoor op de predikant. De predikant begon te schitteren. Een helder wit licht leek zijn handen, 

lichaam en hoofd te omgeven. Hij was nog helderder dan witte kleren die gewassen zijn. Ilyas 

knipperde met zijn ogen. ‘Hoe kan dat nou?’, dacht hij. ‘Hij lijkt wel een engel!’  

De predikant leek net zo helder te stralen als de zon. Ilyas kneep zijn ogen tot spleetjes. Door het 

felle licht voelden zijn ogen heel droog aan. Hij knipperde een paar keer snel met zijn ogen om ze 

weer vochtig te maken. Opnieuw keek hij naar de predikant. De man schitterde nog steeds.  

Ilyas keek naar Isaak. Zijn broer luisterde naar de preek. Ilyas vroeg zich of Isaak ook kon zien dat de 

predikant licht gaf. Toch hield hij zijn mond. Hij was bang dat Isaak hem belachelijk zou maken. De 

predikant bleef glanzen tot het einde van de preek. Ilyas besloot dat hij aan niemand zou vertellen 

wat hij had gezien. Dit was een speciaal moment tussen God en hem.  

Een paar dagen later dacht Ilyas weer aan de predikant. Hij was de Bergrede van Jezus aan het lezen 

in Mattheüs 5. Jezus zei, ‘Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan 

niet verborgen blijven (…) Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden 

zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel’1.   

Ilyas besefte dat ook hij kon schitteren. Jezus zei dat mensen die goede dingen doen lichtjes zijn voor 

Hem. ‘Ik kan ook schijnen’, zei Ilyas. ‘Ik ga voortaan goed mijn best doen op school en mooie cijfers 

halen. Ik zal mama helpen met het avondeten en boodschappen doen. Ik kan papa helpen door het 

gras in de tuin te maaien. Er zijn genoeg dingen die ik kan doen om anderen te helpen en voor God te 

schitteren. Ik wil een lichtje zijn voor God.’  

  

 
1 Mattheüs 5:14, 16  
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Kunstenaar of dokter?  

Yuliana, 16 

Rusland 

20 maart 

Het duurde een tijdje voordat Yuliana wist wat ze wilde worden als ze groot was. ‘Je bent er zo goed 

in om mensen te helpen’, zei moeder. ‘Je moet dokter worden!’. Oma was het daarmee eens. Ook zij 

vond dat Yuliana een talent had voor het helpen van mensen. ‘Je zou ook verpleegster kunnen 

worden’, zei ze. Yuliana luisterde niet eens. ‘Ik wil helemaal geen dokter of verpleegster worden’, zei 

ze. ‘Ik houd ervan om te tekenen. Ik wil liever kunstenaar worden.’ 

Op een zomermiddag, Yuliana was op weg naar huis, zag ze drie tienjarige jongens. Ze zwommen in 

een waterplas op de campus van de Zaoksky Adventist University in Rusland. Ze vroeg zich meteen 

bezorgd af of dat wel veilig was voor de jongens. Het water was bruin en vies. En mensen gooiden 

ook wel eens hun vuilnis in die waterplas. ‘Hé, jongens’, riep ze. ‘Dat water is echt heel smerig. Jullie 

kunnen daar beter niet zwemmen.’ ‘Dat weet ik’, riep één van de jongens, Daniil. Hij krabbelde net 

op de kleine steiger om opnieuw in het water te springen. ‘Mijn moeder zei al tegen me dat ik hier 

niet moet zwemmen.’  

Hij sprong van de steiger af en plonsde in het water. Een moment later kwam hij weer boven – al 

gillend. Een bang voorgevoel bekroop Yuliana. Ze vroeg zich af wat er aan de hand was. Ze zag de 

angst in de ogen van de jongen en begreep dat er iets heel ernstigs was gebeurd. ‘Ik heb zo’n pijn’, 

huilde Daniil, terwijl de tranen over zijn wangen stroomden. ‘Wat is er?’, zei Yuliana. ‘Waarom huil 

je?’ Daniil tilde zijn ene been uit het modderige water, waardoor de gapende wond zichtbaar werd.  

Yuliana was bang en begon te beven. ‘God, geef me de kracht om hem te helpen’, bad ze in stilte. 

Nog nooit eerder had ze zo’n wond gezien. Ook de vrienden van Daniil hadden nog nooit zo’n wond 

gezien. Ze waren bang en renden weg. Voor Daniil was het ook de eerste keer dat hij zo’n wond zag 

en het ergste was dat die wond in zijn voet priemde. Hij was doodsbang. ‘Wat zal mama hier wel niet 

van zeggen?’, jammerde hij. ‘Maak je daar nou maar geen zorgen over’, stelde Yuliana hem gerust. 

‘Alles komt goed’.  

Yuliana keek naar het smerige water en was bang dat de wond geïnfecteerd zou raken. ‘Snel, kom 

dat water uit!’, zei ze. ‘Er mag geen vuil in je wond komen, dan hebben we écht een probleem.’ 

Yuliana hielp Daniil het water uit en liet hem weten dat hij op de grond moest gaan zitten. Maar wat 

kon ze doen? Ze was geen dokter of verpleegster. ‘God, stuur alstublieft iemand die ons kan helpen’, 

bad ze. ‘Help me om niet flauw te vallen.’ Ze keek om zich heen om te zien of er iemand was die kon 

helpen. Maar er was niemand te zien.  

‘Help! Help!’, riep ze. Twee volwassenen kwamen aangelopen. ‘We hebben een EHBO-doos nodig!’, 

zei Yuliana. De volwassenen renden weg en keerden een paar minuten later terug met een EHBO-

doos in hun handen. Een van de volwassenen legde een verband aan om Daniils voet. Toen zag 

Yuliana een kerklid voorbij rijden en hield de auto aan. Het kerklid bracht Daniil naar het ziekenhuis.  

Yuliana hoorde later dat Daniil op een gebroken fles terecht was gekomen toen hij van de steiger 

sprong. Yuliana vraagt zich nu niet langer af wat ze wil worden als ze groot is. Ze wil geen kunstenaar 

zijn die schilderijen maakt. Ze wil dokter of verpleegkundige worden die anderen helpt. ‘Ik vind het 

heerlijk om mensen te helpen’, legde ze uit.  
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De mooiste dag van Ivans leven  

Ivan, 12  (Rusland) 

27 maart – Dertiende sabbat  

Ivan was blij; vandaag hoefde hij geen huiswerk te doen. Hij had een muziekuitvoering! ’s Ochtends 

bracht Ivan zijn gitaar naar de Zaoksky Christian School in Rusland. Onderweg kwam hij vijf andere 

jongens tegen die hun gitaren eveneens bij zich hadden. Hun lerares bad met hen in het klaslokaal. 

‘Lieve God, bescherm ons alstublieft op de weg naar het concert’, bad ze. ‘Zegen ons alstublieft als 

we het concert geven en wilt U ons weer veilig thuisbrengen vanavond.’   

De jongens grepen hun gitaar en liepen achter hun lerares aan. Hun eerste stop was het treinstation, 

dat zo’n tien minuten lopen was. Toen de trein aan kwam rijden, stapten ze erin waarna ongeveer 

dertig minuten verstreken. De trein bereikte hun halte en dus stapten ze er weer uit en liepen tien 

minuten. De gitaren waren groot en zwaar. Maar de jongens hadden ze veilig in hun 

beschermhoezen opgeborgen, waardoor het minder moeilijk was om ze te dragen.  

In de grote concertzaal wachtten de jongens hun beurt af terwijl andere kinderen muziek maakten 

op violen, gitaren en andere muziekinstrumenten. Veel mensen waren bijeengekomen in de 

concertzaal om te luisteren naar de leerlingen van verschillende scholen die ook meededen aan de 

muzikale uitvoering. Uren gingen voorbij. De lerares begon zich zorgen te maken. Ze moesten om 

17.00 uur terug zijn op het station om hun trein te halen. Als ze te laat kwamen, zouden ze twee uur 

moeten wachten op de volgende trein om 19.00 uur. Niemand vindt het fijn om twee uur te wachten 

en zo laat bij school aan te komen.  

Toen was het toch eindelijk zover: Ivan en zijn vrienden waren aan de beurt! Ze namen hun gitaar in 

de hand en speelden een vrolijk deuntje. Naderhand klonk er een daverend applaus van de vele 

kinderen en volwassenen die aanwezig waren. De jongens namen niet de tijd om het applaus in 

ontvangst te nemen. Snel borgen ze hun gitaren weer op in de beschermhoezen en volgden hun 

lerares naar buiten, de straat op. Nog even en het was 17.00 uur!  

Ondanks hun enorme haast bracht de lerares hen toch tot stilstand op de stoep. ‘We hebben weinig 

tijd, maar laten we bidden’, zei ze. ‘Laten we Gods hulp vragen om de trein te halen.’ De jongens 

bleven staan en sloten hun ogen. De lerares bad. ‘Lieve God, dank U dat U ons concert gezegend 

heeft’, sprak ze. ‘Help ons alstublieft om het station op tijd te bereiken. We willen de trein niet 

missen.’ De jongens liepen zo snel als ze konden. Ivan vroeg zich af of ze het zouden halen. Er leek 

geen einde te komen aan de wandeling, maar toen kwam het station dan toch in zicht. Het was 

precies 17.00 uur.  

De kleine groep holde naar het perron. Geen trein te bekennen. Ze bleven wachten, de trein had 

misschien vertraging. Maar nee, geen trein. Verderop zag Ivan een bord met de dienstregeling van de 

treinen. Hij keek ernaar, maar om 17.00 uur zou er helemaal geen trein komen. Alleen om 17.10 uur. 

‘Juf’, zei Ivan, ‘Waarom gaat er een trein om 17.10 uur?’ Zijn lerares keek op. Een verbaasde 

uitdrukking kwam op haar gezicht. ‘Oh, wat dom van me!’, riep ze uit. ‘Er gaat geen trein om 17.00 

uur. We moeten de trein van 17.10 uur hebben!’  

Vreugde en dankbaarheid tot God vulden Ivans hart. In stilte bad hij, ‘Dank U, God, dat U ons heeft 

geholpen om nog eerder dan de trein op het station te zijn.’ Een paar minuten later kwam de trein 

aanrijden. Ivan zal die dag nooit vergeten. ‘Op die dag heeft God ons blij gemaakt’, zei hij. ‘Hij hielp 

ons om het station op tijd te bereiken.’ 


