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De ‘strijd’ om een USB-stick  

 

Alyona Pirozhok (20), Rusland 

 

Sabbat, 2 januari  

 

Alyona wenste dat ze weer terug kon keren naar de Zaoksky Adventist University, toen de lichten en 

de verwarming er tijdens de koude, winterse busreis ineens mee ophielden. De andere studenten van 

haar zanggroep dachten er net zo over: ze waren moe en vroegen zich af of de bus nog gemaakt kon 

worden. De bus telde tien passagiers en had tot dan toe vijf uur afgelegd van de twaalf uur durende 

reis van Zaoksky, Rusland, naar Minsk, Wit-Rusland. 

De studenten besloten Alyona’s vader te bellen, hij verbleef op de universiteit en misschien kon hij 

hen helpen. Alyona’s vader, die heel handig was in het repareren van auto’s en bussen, zei tegen hen 

dat ze bij de volgende benzinepomp moesten wachten. Hij zou daar naartoe komen om te zien of hij 

iets voor hen kon doen.  

Het duurde vier uur voordat Alyona’s vader de pomp bereikte. Al die tijd stonden de studenten op 

hem te wachten. Terwijl hij de bus repareerde, wachtten ze nog eens twee uur. Ondertussen spraken 

ze met een lange, gespierde man die bij de benzinepomp werkte. De man was heel vriendelijk en 

bracht hen talloze kopjes kruidenthee om de lange uren door te komen.  

Eindelijk was de klus geklaard en kon de bus vertrekken. De studenten stapten in het voertuig, 

bedankten Alyona’s vader voor zijn hulp en gingen weer op weg naar Minsk. Een uur later voelde 

Alyona plotseling een sterke drang om terug te keren naar de benzinepomp. Ze wilde de 

vriendelijke medewerker een USB-stick geven waarop De Grote Strijd van Ellen White stond. Het 

kwam wel vaker voor dat zij en haar vrienden USB-sticks uitdeelden: zo konden ze getuigen.  

‘We moeten terug naar de benzinepomp’, deelde ze mee. De groep zuchtte. ‘We moeten die man 

een USB-stick geven’, hield ze vol. ‘Ja, het was inderdaad goed geweest als we hem een USB-stick 

hadden gegeven’, zei Nikita, één van de studenten. ‘Maar we gaan er niet helemaal voor terug.’ Zo 

ging het tien minuten lang. Ze wilden de USB-stick graag aan de vriendelijke man geven, maar het 

leek tijdverspilling om terug te keren. Vooral Nikita hield vol: hij stond erop dat ze doorreden naar 

Wit-Rusland.  

Plotseling veranderde hij van gedachten. ‘We moeten terug’, zei hij. ‘Waarom?!’ riep iedereen 

verbaasd. Nikita kreeg een kleur. ‘Mijn telefoon ligt nog bij de benzinepomp’, zei hij met gebogen 

hoofd. De bus keerde om. Alle passagiers waren blij en Alyona al helemaal! Ze wilden een getuige 

zijn voor de medewerker. Toen herinnerde Nikita zich dat de man groot en gespierd was. ‘Misschien 

neemt hij die USB-stick niet eens aan’, zei hij. ‘Het spreekt voor zich dat hij geen christen was en 

terwijl we wachtten, zagen we ook dat hij rookte.’  

In het uur dat volgde, bespraken de studenten of de medewerker het geschenk zou aannemen. Toen 

de bus bijna bij de benzinepomp was aangekomen, bad Alyona met de groep. ‘Lieve Jezus, open 

alstublieft het hart van die medewerker zodat hij de USB-stick zal aannemen en de informatie erop 

zal lezen’, zei ze. De man stapte de benzinepomp uit, zodra de bus het platform op draaide. In zijn 

hand hield hij Nikita’s telefoon. Hij had al op hen staan wachten.  

Alyona liep naar de man toe. Al voelde ze zich heel verlegen en klein naast hem, toch haalde ze de 

USB-stick tevoorschijn. ‘Neem dit alsjeblieft aan’, zei ze. ‘We zijn christenen en we geloven in 

Jezus. We willen dit geschenk aan jou geven. Misschien helpt het je in jouw leven.’ Alle studenten 

hielden hun ogen op de man gericht. Zou hij erop ingaan? Er verscheen een brede lach op het 

gezicht van de man. Hij straalde zowat!   

‘Dank je wel!’, zei hij. ‘Ik zal er zeker gebruik van maken.’ Alyona weet niet of de man zich aan 

zijn belofte heeft gehouden, maar ze maakt zich geen zorgen. Het was het werk van de heilige Geest 

om hem aan te sporen De Grote Strijd te lezen. Het enige wat de studenten konden doen was de 

stick uitdelen. ‘Wees er nooit bang voor om over Jezus te vertellen’, zei Alyona. ‘We onderschatten 

het werk van de heilige Geest. Hij kan alles voor elkaar krijgen. Mensen zijn ook veel vriendelijker 

dan wij denken en ze willen graag over Jezus leren.’  
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In dit kwartaal zal een deel van de dertiende sabbatopbrengst aan de Zaoksky Christian School 

worden gegeven. Alyona is daar naar de basis- en middelbare school gegaan. Met uw geld kan de 

school een eigen gebouw plaatsen op de campus van de Zaoksky Adventist University. De school 

leent momenteel een paar klaslokalen van de universiteit. Uw bijdrage zal de kinderen in staat 

stellen om bijeen te komen in hun eigen klaslokalen. 
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Een geschenk in klanktaal  

 

Anatoly Golovizin (28), Rusland  

 

Sabbat, 9 januari  

 

Nadat hij van een langdurige ziekte was genezen in Kazachstan, had Anatoly God beloofd om 

predikant te worden. Toch had hij er weinig vertrouwen in dat hij ooit toegelaten zou worden tot het 

seminarium. Hij kwam uit een arm gezin in een verpauperd dorp en hij bezat geen cent. Met 

tegenzin verhuisde Anatoly naar Rusland om daar te werken.  

‘God, wat is uw plan voor mij?’, bad hij dagelijks. Terwijl hij bad, voelde hij dat God antwoord gaf: 

‘Meld je aan bij de opleiding tot tolk.’ Anatoly grinnikte. Leren was niet zijn sterkste punt. Daarbij 

werkten de meesten uit zijn familie als technici. Niemand had ooit enige interesse getoond in 

vreemde talen. Toch kon hij een talenstudie niet uit zijn hoofd zetten, en keerde terug naar zijn 

moeder in Ushtobe, Kazachstan.  

‘Moeder, ik wil tolk worden’, zei hij. Zijn moeder was verbaasd. ‘Jongen, Russisch en Kazachs zijn 

de enige talen die je kent’, antwoordde ze. ‘Dat soort werk past helemaal niet bij jou.’ Het idee liet 

Anatoly echter niet los en zijn moeder stemde ermee in om met hem mee naar Taldikurga te gaan, 

de dichtstbijzijnde stad met een universiteit die Engelse lessen aanbood. Anatoly zakte voor zijn 

toelatingsexamen en teleurgesteld keerden zijn moeder en hij naar huis terug.  

Nog steeds liet het hem niet los. Op een dag zat hij onder een boom in zijn Bijbel te lezen. Op dat 

moment realiseerde hij zich voor het eerst dat het vermogen om meerdere talen te spreken een 

geschenk is van de heilige Geest. Hij las, ‘Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van 

wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; en weer 

anderen […] om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.’1 Anatoly 

boog zijn hoofd en bad: ‘God, geef me dat geschenk alstublieft.’  

Een maand later liep hij langs de treinrails en zag een Engelse taalgids liggen. Thuis opende hij het 

boek en las eenvoudige zinnen in zowel Engels als Russisch. Na twee bladzijdes gelezen te hebben, 

deed hij het boek dicht en vroeg hij zich af wat hij zojuist gelezen had. Hij herinnerde zich elk 

Engels woord dat voorbij was gekomen. Verbouwereerd liep hij alle Engelse woorden nogmaals na 

in zijn gedachten.  

‘Ongelooflijk’, dacht hij. ‘Het lijkt wel of ik droom.’ Hij sloeg het boek weer open en las nog tien 

bladzijden. Nadat hij de taalgids had dichtgedaan, gaf hij het aan zijn moeder. ‘Moeder, lees eens 

iets voor uit het Russisch, het maakt niet uit wat’, zei hij. Ze las een paar zinnen en Anatoly 

vertaalde ze zonder enige moeite in het Engels. Onthutst vroeg hij zich af of zijn gebed was 

verhoord; had hij het talent ontvangen om in klanktaal te spreken?  

In zijn geboortestad meldde Anatoly zich aan bij een Engelse les en binnen twee maanden had hij 

een gemiddeld niveau bereikt. Daarna ging hij bij het oogsten van watermeloenen helpen. Met het 

geld dat hij daarmee verdiende, kocht hij zijn eerste laptop. Hij bleef helpen bij het oogsten van 

watermeloenen en gebruikte zijn salaris om internet aan te schaffen en een telefoon. Met behulp van 

deze diensten kon hij online nog meer Engels leren.  

Het daaropvolgende jaar schreef hij zich in voor het vak waar hij zijn toelatingsexamen eerst niet 

voor had gehaald. Deze keer kreeg hij een geweldig cijfer. Zijn Engels was zo goed dat de 

universiteit hem aan een nationale wedstrijd liet meedoen. De voorzitter van de universiteit, die 

Anatoly belachelijk had gemaakt omdat hij niet naar school kwam op zaterdag, veranderde van 

gedachten toen hij tweede werd en 200 dollar won in de nationale competitie.  

‘Ga naar de kerk!’, zei de voorzitter. ‘Nee weet je wat, ik ga met je mee!’ En dat deed hij. Anatoly 

studeerde cum laude af in twee talen, Engels en Turks. Toch bleef het niet bij Russisch, Kazachs, 

Engels en Turks. Hij leerde Spaans toen hij vier maanden lang aan een adventistische school in 

Kazachstan studeerde. Hij leerde Portugees toen kerkleiders hem naar Argentinië stuurden om zijn 

 
1 1 Korintiërs 12:8, 10  
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Spaans te perfectioneren. Na zijn thuiskomst werkte hij drie jaar als tolk en taaldocent voor de 

Adventkerk in Kazachstan. Daarna werd zijn droom werkelijkheid.  

Negen jaar nadat hij God had beloofd om predikant te worden, werd hij naar de Zaoksky Adventist 

University gestuurd. Anatoly is ervan overtuigd dat het geschenk om in klanktaal te spreken en alle 

andere zegeningen van de Geest niet alleen bedoeld waren voor de vroeg-christelijke kerk in 

Handelingen. ‘God verandert niet’, zei hij. ‘Als we Hem om zegeningen vragen, geeft Hij die aan 

ons. Waarom ontvangen we geen gaven van de heilige Geest? We vragen er simpelweg niet om.’  

Een vriend zei ooit tegen Anatoly dat hij geen gave van de heilige Geest had ontvangen. Anatoly 

vroeg hem of hij er ooit om had gevraagd. Hij keek Anatoly verbaasd aan: ‘Nee, dat heb ik nog 

nooit gedaan’, zei hij. Anatoly is van plan om naar Kazachstan terug te keren en God na zijn 

afstuderen als predikant te dienen. ‘Stel je voor, een arme Kazachse jongen die zo veel talen 

spreekt!’, lachte Anatoly. ‘God is groot!’ 
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Een nieuw persoon  

 

Andrei Abramyan (22), Rusland 

 

Sabbat, 16 januari  

 

Toen ik vijftien was, vulde ik mijn zomervakantie met allerlei trainingen om bokser te worden. Op 

een dag, terwijl ik na een training naar huis reisde, kwam een gedachte in me op: ‘Je bent ziek’. Ik 

schudde dat idee van me af. Toch begon ik me thuis erg neerslachtig te voelen. Ik vroeg mijn ouders 

of ze een afspraak voor me konden maken bij een psycholoog. Maar ik bedacht dat ik misschien wel  

van school gestuurd zou worden als mensen dachten dat ik geestelijke problemen had. Ik ging niet 

naar therapie.   

Twee weken later schoot er een ander angstig idee door mijn hoofd: ‘Over een maand zul je 

sterven’. Ik voelde me steeds ellendiger. Het leven had geen enkele betekenis meer. Iedereen dacht 

dat ik om aandacht vroeg, maar ik zat diep in de put en niemand geloofde me. Ik begreep niet wat er 

met me aan de hand was. Aan het einde van de maand kwam mijn oma naar ons huis om mijn haar 

te knippen. Tijdens de knipbeurt huilde ik.  

‘Het komt goed’, zei oma. Ze dacht dat ik last had van hormonale schommelingen. ‘Ik ben bijna 

klaar met knippen’. ‘Ik ga dood’, zei ik. Oma dacht dat ik om aandacht vroeg. Eigenlijk wilde ik 

zelfmoord plegen, maar ik was er niet toe in staat. Toen oma klaar was met het knippen van mijn 

haar, ging ze zitten. Moeder zat vlak naast haar. Ik bleef in de stoel zitten. Terwijl ik naar het 

plafond keek, bad ik in stilte, ‘God, als U bestaat, help me dan’.  

Er gebeurde niets. De neiging om naar de badkamer te gaan en mezelf van het leven te beroven, was 

heel sterk. Op dat moment zag ik dat een lichtstraal als een bliksemflits van het plafond naar 

beneden schoot. De lichtflits ging mijn borst binnen. Ik kan met geen mogelijkheid beschrijven hoe 

dat voelde. Het was zo prettig. Ik voelde de eeuwigheid in me. En dat alles gebeurde in slechts een 

paar seconden. Ik sprong uit de stoel en riep uit, ‘Prijs God! God heeft me genezen!’  

Moeder en oma hadden het licht niet gezien en keken me bezorgd aan. ‘Rustig maar’, zei oma. 

‘Alles komt goed’. Buiten mezelf van vreugde omhelsde ik mijn moeder. Het leek alsof ik haar in 

geen weken had gezien. ‘God heeft me genezen’, zei ik.  

Ik ging naar mijn tweelingbroer, Vadim, die spelletjes speelde op de computer. Ik vertelde hem over 

het licht. ‘God heeft me genezen’, zei ik. Hij geloofde me niet. Hij dacht dat ik het hele verhaal 

verzon. Oma dacht dat ik geestelijk niet in orde was. Ik begreep dat ik bijna zelfmoord had 

gepleegd, maar dat Iemand me gered had. Op dat moment besefte ik dat God bestaat. Die dag begon 

ik aan een lange reis naar Jezus.  

Ik studeer nu voor predikant aan de Zaoksky Adventist University. Mijn familie is ontzettend blij 

voor me. Ze zeggen dat ik een heel ander mens ben geworden. Ik geloof dat God mij heeft genezen 

en sindsdien ben ik niet meer dezelfde als voorheen. Ik riep naar Hem en Hij luisterde naar me. Ik 

prijs Hem omdat Hij een God is die hoort en gebeden beantwoordt. 

 

In dit kwartaal zal een deel van de dertiende sabbatopbrengst aan de Zaoksky Christian School 

worden gegeven. Met dat geld kan de school een eigen gebouw plaatsen op de campus van de 

Zaoksky Adventist University. De school leent nu een paar klaslokalen van de universiteit. Uw 

bijdrage zal de kinderen in staat stellen om bijeen te komen in hun eigen klaslokalen. Dank u wel 

voor uw gulle gave! 
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Vriendschap sluiten met God  

 

Masha (17), Rusland 

 

Sabbat, 23 januari  

 

Toen Masha vijf jaar was, werd haar oudere zus gedoopt in Novokoeznetsk, een stad in Siberisch 

Rusland. Masha keek geboeid toe terwijl haar zus in het water van het doopvont stapte. Ze hoorde 

hoe de predikant en andere gemeenteleden haar naderhand feliciteerden. Ze vond het geweldig om 

de doop mee te maken – en ze bleef er een jaar lang over nadenken.  

Op zesjarige leeftijd besloot Masha dat de tijd was gekomen om ook gedoopt te worden. ‘Ik wil me 

laten dopen’, zei ze tegen haar moeder. Maar vervolgens dacht ze er nog eens over na. Misschien 

was zes jaar wel te jong om gedoopt te worden. Tien jaar klonk veel beter. Masha hield zich voor 

dat ze zou wachten tot haar tiende verjaardag.  

De jaren gingen voorbij. Toen haar tiende verjaardag naderde, herinnerde Masha zich haar besluit 

en ging ze naar de predikant van de kerk. ‘Ik wil gedoopt worden’, liet ze weten. De predikant was 

blij om dat te horen en nodigde haar uit om een doopklas met acht oudere kinderen bij te wonen. De 

lessen waren ontzettend boeiend.  

Maar na een jaar, Masha was toen elf, kreeg de predikant een andere gemeente toegewezen. De 

nieuwe predikant weigerde haar te dopen. ‘Het spijt me, maar je bent veel te jong’, zei hij. Masha 

vond het verschrikkelijk. Een tijdlang sprak ze zelfs niet met de nieuwe predikant. Toen ze twaalf 

was, vroeg ze hem opnieuw of ze gedoopt mocht worden. De predikant stemde toe en nodigde haar 

uit om de dooplessen bij te wonen. Masha ging er vier maanden lang naartoe.  

Maar om de een of andere reden waren de lessen niet zo boeiend meer. Ze bleef maar nadenken 

over de tijd die het nou al had gekost om gedoopt te worden en aan het feit dat de predikant haar 

aanvankelijk niet had willen dopen. Ze woonde de dooplessen niet langer bij en dacht er zelfs over 

na om de kerk te verlaten. Buiten de kerk had Masha weinig vreugde in school of in het leven. Ze 

had weinig vrienden. De toekomst leek uitzichtloos.  

Op een dag vroeg haar moeder aan Masha of de Zaoksky Christian School, een adventistische 

reguliere onderwijsinstelling en kostschool, haar niets leek. Masha wilde opnieuw beginnen met 

nieuwe mensen om haar heen. En dus stemde ze toe. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar werd 

ze eindelijk gedoopt. Op het zomerkamp merkte ze namelijk al gauw dat ze de enige tiener was die 

niet gedoopt was. Op zestienjarige leeftijd werd ze gedoopt. Maar haar leven veranderde niet na 

haar doop. Ze bleef dezelfde persoon die ze was. 

De eerste weken voelde ze zich eenzaam in Zaoksky. Masha wist niet hoe ze nieuwe 

vriendschappen moest sluiten en dat maakte haar verdrietig. Een van de theologiestudenten aan de 

Zaoksky Universiteit, die op dezelfde campus verbleef, zag hoe eenzaam ze was en legde contact 

met haar. ‘God weet wat we nodig hebben’, zei hij. ‘Hij is dichtbij en we kunnen met Hem praten 

als met een vriend.’ 

Masha had maar weinig goede vrienden en ze besloot dat ze eens een poging zou wagen om met 

God te praten. Toen ze een stille plek had gevonden, stortte ze haar hart uit bij God: ‘Vergeef me dat 

ik zolang niet met U gesproken heb’, zei ze huilend. ‘Het spijt me zo dat ik U niet heb leren kennen. 

Het was verkeerd van me om zo boos te zijn op de predikant omdat hij me niet wilde dopen.’ Vrede 

vervulde haar terwijl ze bad. Voor het eerst in haar leven voelde ze dat God in de buurt was. Vanaf 

dat moment kwam er een ommekeer in haar leven. ‘Eerst verlangde ik er altijd naar om vrienden te 

hebben’, zei ze. ‘Nu heb ik een Vriend waar ik te allen tijde mee kan praten en ik hoef Hem niet te 

zoeken om met Hem te kunnen praten’.  
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De mooiste dag van Ivans leven  
 

Ivan Sharonov (27), Rusland  
 

Sabbat, 30 januari  

 

Alles liep op rolletjes tot op een zekere dag in Ivans 23ste levensjaar. Eerst kreeg hij enorme ruzie 

met zijn moeder tijdens een bezoek aan zijn geboorteplaats buiten Kazan, Rusland. Daarna belde 

zijn huisbaas om hem te laten weten dat hij het appartement moest verlaten dat hij in de buurt van 

zijn universiteit in Kazan huurde. Die middag zakte hij voor een tentamen van de universiteit. Later 

die dag hield de politie hem aan terwijl hij naar zijn moeders huis reed en ontdekten ze dat hij een 

bekeuring nog steeds niet had betaald. 

‘Je was niet bereid de boete te betalen’, zei de politieagent. ‘Nu zul je voor de rechter moeten 

verschijnen’. De agent nam Ivans rijbewijs in en gebood hem om hem te volgen naar het 

gerechtsgebouw. Daar aangekomen lichtte de agent de rechter in over de stand van zaken. Streng 

liet de rechter Ivan weten dat hij uit twee dingen kon kiezen: of hij betaalde het dubbele bedrag of 

hij ging vijftien dagen de gevangenis in.  

Ivan stond versteld dat er zoveel ellende op één dag kon plaatsvinden. Terwijl de rechter sprak, 

spookten beelden van het einde van de wereld en de oordeelsdag door Ivans hoofd. ‘Als ik me nu 

niet bekeer en terugkeer tot God, krijg ik het zwaar te verduren op de oordeelsdag’, dacht hij.  

Ivan was niet opgegroeid in een christelijk gezin, maar hij geloofde in God. Zijn moeder had zich in 

zijn tienerjaren laten dopen in de Adventkerk en hij had de bijeenkomsten waar zij en andere 

adventisten naartoe gingen een jaar lang bezocht. Daarna had hij zich ingeschreven aan de 

universiteit en had God uit het oog verloren.  

In de rechtbank verzamelde hij het bedrag dat nodig was om de bekeuring te betalen bij elkaar. 

Nadat hij zijn rijbewijs had teruggekregen, reed hij met de grootste voorzichtigheid naar zijn 

moeder. Een dag later kreeg hij hoge koorts en drie dagen lang lag hij doodziek in bed. Hij opende 

een Bijbel en zijn oog viel op Mattheüs 6:33, ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn 

gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’.  

Jezus’ woorden troffen hem. Hij had ze nog nooit eerder gezien. Hij besefte dat hij God op de derde 

plaats had gezet; zijn opleiding en familie kwamen eerst. Hoewel hij nog koorts had, wilde hij het 

huis verlaten om wat stille tijd door te brengen met God. Hij reed naar een afgelegen plaats bij een 

rivier. Daar stortte hij zijn verdriet en alle spijt over zijn persoonlijke tekortkomingen uit bij God.  

‘Ik wil tot U terugkeren’, bad hij. ‘Ik heb U nodig’. Vanaf dat moment gaf Ivan God in elk opzicht 

de eerste plaats. Hij bad veel. Hij las elke ochtend en avond in de Bijbel. Hij las De eerste 

geschriften en andere boeken van Ellen White. Hij liet zich dopen en werd jeugdleider in de kerk.  

Voordat hij zijn hart aan Jezus gaf, had Ivan een erg succesvolle sportschool opgericht in Kazan. 

Het stadsbestuur had zijn werk opgemerkt en nodigde hem uit om openbare trainingssessies te 

organiseren tijdens de plaatselijke feestdagen en vakanties. Hij was ook vaak ter sprake gekomen in 

regionale kranten.  

Deze sportschool liet hij nu achter zich en hij begon een nieuwe sportschool die alleen bedoeld was 

voor kinderen. Al snel trainde hij kosteloos twintig kinderen in een openbaar park. De kinderen 

merkten dat Ivan van Jezus hield en ze begonnen vragen te stellen. Een zestienjarige meisje ging 

hierdoor uiteindelijk naar de kerk.  

Nadat hij als ingenieur was afgestudeerd aan de universiteit, besefte Ivan dat God hem aanspoorde 

om theologie te gaan studeren en predikant te worden. Hij schreef zich in bij de Zaoksky Adventist 

University en rondt daar nu zijn derde studiejaar af. Elke zomer gaat hij terug naar Kazan om 

kinderen te trainen. Op die manier worden en blijven de kinderen fysiek in goede conditie en 

ontwikkelen ze zich tot goede burgers. Hij organiseert ook buurtactiviteiten, zoals bijvoorbeeld een 

algehele schoonmaak van de straten in de stad.  

Ivan heeft geen slechte herinneringen overgehouden aan die vreselijke dag vijf jaar geleden. ‘Het 

was een ongeluksdag’, zei hij. ‘Maar nu weet ik dat het de geweldigste dag van mijn leven was, 

omdat God die dag gebruikte om mij te redden.’ 
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Een levensgevaarlijk ongeluk  

 

Olga Noshin (34), Rusland 

 

Sabbat, 6 februari 

 

Het auto-ongeluk maakte een abrupt einde aan de vakantie van Olga en Roman bij de Zwarte Zee. 

Het jonge echtpaar, slechts drie jaar getrouwd, reed door verschillende kuststeden toen Roman een 

afslag miste. Hij minderde vaart en keerde midden op de weg om. Terwijl hij keerde, kwam er een 

witte Mercedes met grote vaart van de snelweg af en reed met volle snelheid op de zijkant van de 

Volkswagen in.  

Het leek alsof er geen eind kwam aan het rondtollen van de Volkswagen. Daarna kwam de auto 

eindelijk tot stilstand. De ramen waren verbrijzeld en de deuren zaten dichtgeklemd. Olga en 

Roman klommen door een gebroken raam naar buiten. Ze hadden geen schrammetje, maar hun auto 

was een wrak. 

Roman en Olga keken naar de Mercedes. Ook die was “total loss”, terwijl de bestuurder in orde 

was. De politie arriveerde en wees Roman aan als degene die verantwoordelijk was voor het 

ongeluk. Roman verborg zijn gezicht in zijn handen. ‘Het gaat wel een paar jaar duren voordat we 

die Mercedes hebben afbetaald’, zei hij.  

Op dat moment realiseerde Olga zich dat ze een hoog bedrag zouden moeten betalen voor het 

ongeluk. Roman was nauwelijks verzekerd. Het zou de kosten voor de dure auto in geen enkel 

opzicht dekken. Olga liet de vernielde auto’s achter zich en liep een wijngaard in die langs de weg 

lag. Terwijl ze op haar knieën viel, bad ze, ‘Help ons alstublieft’. Ze opende haar ogen en stond op. 

De vernielde auto’s stonden nog steeds op de weg.   

De andere bestuurder, Musa, sprak boos tegen Roman. ‘Geef me al je documenten’, zei hij. ‘Betaal 

de kosten van mijn auto, daarna krijg je ze terug’. Roman overhandigde hem zijn rijbewijs. Nadat 

de politie het papierwerk had afgehandeld, kwam er iemand om Musa op te halen. Roman en Olga 

konden echter nergens naartoe. Terwijl ze op de sleepwagen wachtten, gingen ze de wijngaard in 

om met elkaar te praten. 

In de afgelopen weken waren er spanningen geweest in hun relatie en de emoties liepen nu hoog op. 

Olga besefte dat ze op de rand van een scheiding hadden gestaan. Het echtpaar vroeg elkaar en God 

om vergeving. Die nacht sliepen Roman en Olga op het strand. ’s Ochtends nam Musa contact met 

hen op en nodigde hij hen uit om bij hem te logeren. Hij bezat een tweede auto en in de 

daaropvolgende week bracht hij hen naar waar ze moesten zijn om de verzekering en ander 

juridisch papierwerk te regelen.  

Het verbaasde hem dat Roman en Olga geen vlees aten. Zijn verbazing werd nog groter toen hij 

hoorde dat ze geen alcohol dronken. ‘Jullie zijn vreemd!’, zei hij. ‘Wat voor mensen zijn jullie?’ 

‘Wij zijn zevendedagsadventisten’, legde Olga uit. ‘Dat meen je niet’, antwoordde hij. ‘Jij bent de 

tweede adventist die ik ooit in mijn leven heb ontmoet’.  

Musa, zo bleek, was geen christen en had twee vrouwen. Ook werd hij overmand door 

schuldgevoelens. Hij vertelde zijn gasten dat hij een abortus van zijn tweede vrouw had 

afgedwongen, slechts een paar dagen voor het ongeluk. ‘Ik zie het ongeluk als een straf van God’, 

zei hij. Hij was stapelgek op de Mercedes en had de auto die in elk opzicht aan zijn wensen voldeed 

een week voor het ongeluk gekocht.  

Roman en Olga namen contact op met vrienden van hen die net als zij in Zaoksky, Rusland, 

woonden. Ze moesten geld lenen om de auto te betalen. Binnen drie dagen hadden ze het bedrag 

bijeen, maar nog steeds bleven er vrienden bellen die meer geld wilden overmaken en om eventuele 

hulp te bieden. Musa ving de telefoongesprekken op en huilde. ‘Ik ben rijk’, zei hij. ‘Ik heb zoveel 

connecties. Ik heb zoveel mensen geholpen om veel geld te verdienen. Maar niemand van mijn 

vrienden heeft me opgebeld om te vragen of het wel goed met me gaat na het ongeluk. Jullie zijn 

arm en hebben niets, maar jullie vrienden geven om jullie.’ 

Aan het einde van de week waren de geldzaken geregeld en gaf Musa Romans rijbewijs terug. Hij 
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vertelde hen dat hij voor een paar dagen naar een andere stad moest – dezelfde stad waar Roman en 

Olga naar op weg waren ten tijde van het ongeluk. ‘Willen jullie met me mee?’, vroeg hij. De 

volgende twee dagen brachten Roman en Olga door in het mooiste huis dat ze ooit hadden gezien. 

Naderhand gingen ze met de trein terug naar Zaoksky.  

Het daaropvolgende jaar was heel moeilijk vanwege het afbetalen van hun schuld. Toch dankte 

Olga God voor het ongeluk. Het had hun huwelijk gered. Terwijl ze God dankte, kreeg ze een 

loonsverhoging op haar werk en begon Roman aan een nieuwe baan met een hoger salaris. Ze 

hadden maar een jaar nodig om hun schuld af te betalen. ‘We hebben nooit om iets gevraagd’, zei 

ze. ‘Maar God heeft in al onze behoeften voorzien’. 
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School overslaan om naar de kerk te gaan  

 

Yelena (16), Rusland  

 

Sabbat, 13 februari  

 

Op een zaterdagmiddag liep de elfjarige Yelena van school naar huis in Dmitrovgrad, Rusland. 

Opeens bedacht ze zich dat ze vroeger altijd op zaterdag naar de kerk was gegaan. Ze had al een 

hele tijd niet meer aan de kerk gedacht en ze begreep dan ook niet goed waarom die gedachte nu 

door haar hoofd schoot. Toch borrelde een ongewoon verlangen in haar op om naar de kerk te gaan. 

Ze belde haar moeder met haar mobiele telefoon.  

‘Mam, weet je nog dat we vroeger op sabbat naar de kerk gingen?’, zei ze. ‘Mag ik daar nu weer 

naartoe?’ ‘Natuurlijk’, antwoordde haar moeder. ‘Dat hoef je toch niet te vragen!’ Yelena was net op 

tijd voor de preek. Geluidloos gleed ze de achterste bank in en luisterde. Nadien zag ze haar 

voormalige sabbatschoolleidster. ‘Kom je snel weer?’, zei de leidster. Yelena glimlachte verlegen. 

Dat wilde ze maar al te graag!  

Yelena’s ouders waren van elkaar gescheiden toen Yelena nog maar een klein meisje was. Toch 

hadden ze haar tot haar vijfde jaar mee naar de kerk genomen. Gaandeweg kregen ze er steeds meer 

moeite mee om elkaar in de kerk te zien, waardoor er een einde kwam aan de wekelijkse 

kerkbezoeken. Yelena ging naar de openbare school en had zes dagen per week lessen, van maandag 

tot en met zaterdag.  

De volgende sabbat haastte Yelena zich meteen naar de kerk, zodra haar school om 13.00 uur 

uitging. Ze begreep de preek niet goed, maar ze probeerde er wat van te maken. Ze vond het fijn om 

in de kerk te zijn waar ze als klein meisje ook was gekomen om God te aanbidden. Ze had er plezier 

in om bij de andere kinderen in de kerk te zijn.  

Na een tijdje spijbelde ze op sabbat van haar lessen om eerder naar de kerk te kunnen gaan. Een 

maand ging voorbij en ze nodigde haar oudere zus, Oksana, uit om haar te vergezellen. Oksana, die 

toen dertien was, stemde toe en daar gingen ze! Toen moeder zag dat Yelena en Oksana naar de kerk 

gingen, voegde ze zich al snel bij hen.  

Maar toen verhuisden een aantal kinderen van de kerk met hun ouders. Ook andere kinderen 

kwamen niet langer naar de kerk. Toen ging ook moeder niet meer, en ook Yelena hield ermee op 

om elke sabbat te gaan. Een gemeentelid merkte Yelena’s afwezigheid op en vroeg haar of ze wilde 

helpen met de geluidstechniek. Yelena stemde daar mee in en nu moest ze elke sabbat naar de kerk 

want de gemeenteleden hadden haar immers nodig.  

Op ten duur begon ze ook regelmatig in haar Bijbel en in de boeken van Ellen White te lezen. 

Vooral De Grote Strijd maakte veel indruk op haar. Moeder zag dat Yelena het naar haar zin had 

tijdens de sabbatschool en goede vrienden werd met de volwassenen in de kerk. Ze besloot ook zelf 

weer naar de kerk te gaan.  

Op een sabbat, nadat ze zojuist avondmaal hadden gevierd, stelde moeder een belangrijke vraag aan 

Yelena. ‘Wil je je laten dopen?’, vroeg ze. Yelena had er zelf ook al over nagedacht en meteen zei ze 

dat ze haar hart aan Jezus wilde geven. Yelena volgde de doopklas en werd gedoopt. Het water in 

het doopvont was ontzettend koud, maar een warme vreugde vervulde haar toen ze uit het water 

omhoog kwam. Ze had de beste beslissing van haar leven gemaakt. Ze had haar hart aan Jezus 

gegeven.  

Yelena is nooit meer op zaterdag naar school gegaan. Haar moeder schreef een brief aan de 

directrice, waarin ze vroeg of Yelena op zaterdag niet naar school hoefde te komen omdat ze God 

dan kon aanbidden. De school gaf haar de gewenste vrijstelling. Maar Yelena moest het 

achterstallige schoolwerk van zaterdag wel zelf bijhouden en het was moeilijk voor haar om goede 

cijfers te halen.  

Daar heeft ze nu geen last meer van. Na dat schooljaar hoorde Yelena over de Zaoksky Christian 

School, een adventistische reguliere onderwijsinstelling en kostschool op zo’n  1000 km afstand van 

haar geboortedorp. Ze kon het schoolgeld niet betalen, maar een gemeentelid bood aan om te 
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helpen. Yelena is nu zestien jaar oud en zit in de vijfde klas. ‘Het zo geweldig om hier te studeren’, 

vertelt ze. ‘De docenten zijn heel vriendelijk en ze helpen me met mijn opdrachten. Ik ben heel blij 

dat we geen les hebben op zaterdag.’ 
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Een auto-ongeluk op sabbat 

 

Anna Khizhnyakova (32), Rusland  

 

Sabbat, 20 februari  

 

De zestienjarige Anna wilde niets liever dan dat er internet zou komen bij haar thuis in een 

afgelegen dorp in het Russische Verre Oosten. Het was 2003 en het nieuwe medium mocht absoluut 

niet aan haar neus voorbijgaan! Vader en moeder zouden haar op een sabbatochtend naar de winkel 

brengen om een modem te kopen. Zij waren geen zevendedagsadventisten. Anna daarentegen was 

een jaar eerder gedoopt nadat ze Jezus door toedoen van haar oma had leren kennen. Ze wist dat het 

verkeerd was om te winkelen op sabbat, maar ze verlangde er zo naar om ook internet te hebben.   

Het laatste wat ze zich kon herinneren is dat ze het huis uitliep en de auto instapte. Oma vertelde 

haar later wat er in de tussentijd was gebeurd. Vader reed boven de toegestane snelheid op de 

gladde, winterse weg naar de winkel. Plotseling gleed de auto de andere rijbaan op en werd frontaal 

geraakt door een vrachtwagen. Vader en moeder overleden aan hun verwondingen en de 

vrachtwagenchauffeur hield er een gebroken been aan over. Terwijl ze in coma was, werd Anna in 

het ziekenhuis opgenomen en de dokter voorspelde dat ze het niet zou overleven.  

Oma vastte, bad en vroeg andere kerkleden om hetzelfde te doen. Tot verrassing van de dokter 

ontwaakte Anna binnen drie dagen uit haar coma en herstelde snel. In twee maanden tijd ging ze 

weer naar school en rondde ze met haar medeleerlingen de vierde klas af.  

Oma kwam bij Anna wonen in hun gezinswoning in Novosjachtinsk, een dorp in de Primorye, om 

haar fysiek en mentaal te steunen. Niettemin belandde Anna in een diepe depressie. Het 

overweldigende schuldgevoel om de dood van haar ouders drukte zwaar op haar. Ze verweet God 

niets. Ze wist dat Hij de dood niet veroorzaakt. Maar ze wist ook dat het verkeerd was geweest om 

op sabbat te gaan winkelen. Had ze maar tegen haar ouders gezegd dat ze gerust thuis konden 

blijven! Ze hadden ook tot na de sabbat kunnen wachten om het internet aan te sluiten. Ze gaf 

zichzelf de schuld voor hun dood.  

Het immense schuldgevoel achtervolgde Anna toen ze naar de havenstad Vladivostok verhuisde om 

op de universiteit te beginnen. Incidenteel bezocht ze de enige Adventkerk die er was in de stad. Ze 

ging net vaak genoeg om oma tevreden te houden. Ze wist dat ze geen godsdienstig leven leidde en 

haar schuldgevoel nam toe. Oma bad voor Anna en ze belde haar dagelijks. ‘Heb je vandaag in de 

Bijbel gelezen?’, vroeg oma dan vriendelijk. Als Anna dat beaamde, informeerde oma naar hetgeen 

ze gelezen had. ‘Heb je vandaag gebeden?’, vroeg oma ook. ‘Vergeet niet te bidden’. Oma 

probeerde Anna zover te krijgen dat ze over haar worstelingen zou praten en bad met haar via de 

telefoon.  

Op de universiteit leerde Anna een adventistische docent kennen die haar hielp met haar huiswerk. 

De docent bad ook met haar en vroeg de gemeente om voor haar te bidden. Anna herinnerde zich 

haar eigen doop en bad om vergeving. ‘Ik zie ook in dat mijn leven niet goed is’, bad ze. ‘Ik weet 

dat ik in duisternis leef. Het leven is uitzichtloos zonder U. Help me om goede vriendschappen te 

sluiten in de kerk. Geef me een vriendelijke karakter. Leer me om open te zijn. En help me om er 

aan te denken dat ik moet bidden en de Bijbel moet lezen.’  

Anna begon regelmatig met God te praten. Ze las een uitgave van De Grote Strijd van Ellen White 

die haar oma haar enige tijd eerder had gegeven. Ze ontdekte welke moeilijkheden Maarten Luther 

en de andere hervormers hadden doorgemaakt en ze realiseerde zich dat God zelfs de grootste 

zondaars vergeeft. Ze zette een punt achter haar slechte gewoontes. In plaats van te wachten totdat 

ze gebeld werd, nam Anna nu zelf de hoorn van de haak om haar oma te bellen. 

Haar geloof groeide en blij ging ze elke sabbat naar de kerk om meer over God te leren. Ze begreep 

dat God haar zonden had vergeven en haar niet aan haar fouten zou herinneren. Een geweldige last 

viel van haar schouders. 

Anna is nu 32 jaar en universitair docent. Ze is ook het hoofd van de padvinderij en de secretaris 

van de kerk. Ze weet nog steeds niet waarom het ongeluk gebeurde, maar ze maakt zich er geen 
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zorgen meer om. ‘Veel mensen hebben me gezegd dat het niet mijn schuld was, maar ik denk niet 

dat dingen zomaar gebeuren’, legde ze uit. ‘Al vond het ongeluk per toeval plaats, het gebeurde op 

een sabbat. Ook nu denk ik er nog wel eens aan hoe het had kunnen zijn. Maar het ongeluk is 

gebeurd en het heeft mijn leven veranderd. Ik leidde mijn ene leven voor het ongeluk en begon aan 

het andere na het ongeluk.’ 

Anna is dankbaar voor de gebeden van haar oma, die nu tachtig is, en van de andere gemeenteleden. 

Ze zei dat ze haar leven hielpen veranderen. ‘Ik begrijp dat veel van mijn problemen werden 

opgelost doordat de gemeente voor me bad’, zei ze. ‘Niets in het leven heeft waarde zonder God’.  
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God danken voor de tafel  

 

Dinara, (haar ware naam en woonplaats worden om veiligheidsredenen niet genoemd) 

 

Sabbat, 27 februari  

 

Tijdens het avondeten maakte de zevenjarige Dinara onbewust haar moeder boos. Dinara keek op 

van haar bord met macaroni en gebakken uien en knikte met haar hoofd in de richting van de houten 

tafel onder het bord. ‘Mama, wist u dat God ons deze tafel heeft gegeven?’, zei ze. Haar moeder 

was sprakeloos. ‘Hoe bedoel je?’, zei ze. ‘Dat slaat toch nergens op. Je vader heeft er hard voor 

gewerkt en kocht deze tafel in de winkel. Niet zulke gekke dingen zeggen!’ Dinara hield vol. ‘Nee, 

ze zeiden dat we het aan God te danken hebben’, stelde ze. ‘Wie zeiden dat?’, vroeg moeder die net 

als vele andere mensen in hun land geen christen was. ‘Waar en wanneer hoorde je dat we deze tafel 

van God hebben gekregen?’  

Dinara legde uit dat zij en de rest van de eerste klas op de openbare school over goedheid hadden 

geleerd. De leraar, een zevendedagsadventist, had de kinderen tijdens de les over God verteld. 

‘Alles in jullie huis is door God gegeven’, had de leraar gezegd. ‘Je zou er dankbaar voor moeten 

zijn!’ Dinara dacht dat ze haar dankbaarheid kon tonen door haar nieuwe kennis met moeder te 

delen. Maar moeder was woedend en ze verweet Dinara dat ze geen respect had voor haar vader die 

toch zo hard had gewerkt om de tafel te kopen. ‘Morgen stap ik naar de school om uit te zoeken 

waarom ze kinderen over God leren’, zei ze.  

De volgende dag maakte moeder een hoop stampij op school en kreeg voor elkaar dat andere ouders 

haar standpunt ondersteunden. De directeur van de school beloofde dat niemand God ooit nog bij 

naam zou noemen in het klaslokaal. Het hele tumult maakte diepe indruk op Dinara. Al kwam God 

niet meer ter sprake op school, ze dacht vaak aan Hem.  

Negen jaar gingen voorbij. Het gezin kocht een nieuw huis toen Dinara zestien was en in dat huis 

vond ze een haveloze kinderbijbel. Meer dan de helft van de pagina’s waren uit het lichtblauwe 

boek verdwenen, maar Dinara was geboeid door wat ze wel kon lezen. Ze begreep er niet veel van, 

maar ze zag in dat het over God ging. Wat zou ze graag de hele Bijbel willen lezen!  

Drie jaar verstreken. Dinara begon met de studie Engels aan een adventistische school en een 

onderwijzer nodigde haar en andere studenten uit om op sabbat bij elkaar te komen. ‘Mocht je er zin 

in hebben, kom dan naar onze bijeenkomst aankomende sabbat’, zei de onderwijzer. Dinara ging 

ernaartoe. Het was interessant. Mensen baden, spraken over de Bijbel en zongen liederen. Een paar 

buitenlanders waren ook aanwezig en ze oefende haar Engels door een gesprek met hen aan te gaan.  

Een tijdlang ging Dinara elke sabbat naar de bijeenkomsten. In de tussentijd trouwde ze met een 

man die geloofde in de sabbat van de zevende dag en er geen problemen mee had om de 

bijeenkomsten in zijn vrije tijd met haar te bezoeken. Toch voelde Dinara zich steeds minder op 

haar gemak. Terwijl ze op een sabbat bij een bijeenkomst zat, kwam er een gedachte in haar hoofd 

op. ‘Waar ben ik mee bezig?’, dacht ze. ‘Wat doe ik hier? Mijn volk is niet christelijk’. Ze ging niet 

langer naar de kerk. Ze wilde wel, maar ze was bang.  

Omdat hij haar voortdurende tweestrijd opmerkte, vroeg haar man, Nikolai, waarom ze niet meer 

naar de bijeenkomsten ging op sabbat. Dinara legde uit waarom. ‘Mijn ouders geloven dat er geen 

andere god is dan hun god’, zei ze. ‘Waarom ben je zo bang?’, vroeg Nikolai. ‘Er is maar één God. 

Je hoeft niet bang te zijn.’ Dinara legde ook uit dat haar volk alleen in hun traditionele heilige boek 

mocht lezen, maar dat zij de Bijbel zo graag wilde bestuderen. Nikolai liet haar zien dat er een 

aantal overeenkomsten zijn tussen het traditionele heilige boek en de Bijbel.  

Vervolgens verklaarde Dinara dat zij zich zorgen maakte omdat haar volk in een traditioneel 

gebouw samenkwam om te aanbidden, maar dat zij ernaar verlangde om voor aanbidding naar de 

Adventkerk te gaan. ‘Dat is geen probleem’, zei Nikolai. ‘Je kan beide gebouwen bezoeken. Ga 

gerust naar de adventisten om met hen te aanbidden. Niets houd je tegen.’ Dinara hervatte het 

volgen van de erediensten bij de adventisten en gaf haar hart aan God. Ze is blij dat ze de Bijbel nu 

kan lezen wanneer ze maar wil. Ze dankt God voor de Bijbel en voor alles in haar huis. ‘Ik zeg 
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voortdurend ’’Dank U wel!’’’, vertelde ze. ‘Vanaf het moment dat ik wakker word totdat ik ’s 

avonds naar bed ga, dank ik God voor het leven, voor het eten en zelfs voor de tafel. Al het goede 

komt van God.’ 
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Sport verandert levens  

 

Jesús Maximiliano Gómez (24), Kyrgyzstan  

 

Sabbat, 6 maart  

 

Het had maar weinig gescheeld of Jesús was gestorven tijdens een gecompliceerde schouderoperatie 

om een sportblessure te verhelpen. Na de operatie voelde hij een sterk verlangen om iets bijzonders 

te doen voor God. Maar wat?  

Jesús bedacht dat hij God kon bedanken door een maandlang als boeken-evangelist aan de slag te 

gaan nadat hij was afgestudeerd van de River Plate University in Argentinië. Hij zou de volledige 

opbrengst van de verkoop van zijn boeken aan de Adventkerk schenken.  

In het laatste jaar van zijn studie kon Jesús maar moeilijk meekomen met gymnastiek. Zijn schouder 

speelde op. Zijn docenten waarschuwden hem dat hij niet kon afstuderen als eerstegraads docent 

lichamelijke opvoeding als hij niet voldeed aan alle eisen. De dokter raadde hem aan om van 

hoofdvak te veranderen. ‘Als je mee blijft doen aan de gymnastieklessen, zal het enkel bergafwaarts 

gaan met je schouder’, legde hij uit.  

Zo vlak voor zijn afstuderen wilde Jesús zijn hoofdvak niet veranderen. Hij had trouwens ook niet 

genoeg geld om dat te doen en nog een paar jaar aan de universiteit te studeren. Terwijl Jesús over 

de toekomst nadacht, vroeg een vriend, Marcos, hem wat zijn plannen waren na zijn afstuderen.  

Jesús vertelde hem over zijn wens om een maandlang als boeken-evangelist te dienen en al zijn 

inkomsten aan de Adventkerk te geven. Marcos vond het een prachtig plan, maar hij had nog een 

ander idee. ‘Waarom ga je niet naar Kyrgyzstan?’, stelde hij voor. Marcos had daar een jaar als 

vrijwilliger gewerkt bij een adventistische school.  

Het was nooit in Jesús opgekomen om de halve wereld rond te reizen, maar het voorstel leek hem 

wel wat. Hij bad ervoor en beloofde God dat hij naar Kyrgyzstan zou gaan als hij dat jaar 

afstudeerde. Toen de tijd van het laatste gymnastiektentamen aanbrak, bad Jesús dat hij de hulp zou 

krijgen die nodig was om de bijna onmogelijke opgaven te volbrengen. Tot zijn verbazing haalde hij 

uitmuntende resultaten voor alle oefeningen.  

Naderhand onderzocht de dokter Jesús’ schouder en hij stond perplex. De oude wond was volledig 

hersteld. Een groot wonder! Jesús studeerde af en vloog een maand later naar Kyrgyzstan. Toen hij 

aan de adventistische school in Tokmok begon, kreeg Jesús een aantal lessen lichamelijke 

oefeningen toebedeeld en werkte hij als coach in een middagprogramma met voetbaltraining voor 

buurtkinderen. De groep kwam bijeen in een nieuw gymnastiekgebouw dat in 2017 door de 

dertiende sabbat opbrengsten tot stand was gekomen.  

Maar het verhaal gaat nog verder. Hoe meer tijd Jesús doorbracht met de kinderen, hoe meer 

veranderingen hij zag in hun gedrag. Eerst ruzieden en vochten de jongens steeds, totdat Jesús hen 

vertelde, ‘We zijn broers en zussen van elkaar. Het is niet nodig om te vechten.’ Toen hij zag dat een 

paar jongens alcohol dronken, adviseerde hij hen te stoppen. ‘Het is slecht voor je lichaam’, zei hij. 

En de jongens luisterden naar hem. Jesús is blij dat hij een jaar als vrijwilliger in Kyrgyzstan heeft 

gewerkt. ‘Ik zie grote veranderingen in mijn studenten’, vertelde hij. ‘En we hebben nog nooit een 

wedstrijd verloren!’ 
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Een boek en een school  

 

Tatyana Sokolovskaya (72) & Andrei Sokolovsky (37), Kyrgyzstan 

 

Sabbat, 13 maart 

 

Tatyana was net klaar met haar werk op de adventistische school in Tokmok, Kyrgyzstan. Op weg 

naar huis liep ze nog even binnen bij een tweedehands boekenwinkel. Nadat de directeur van de 

school haar onverwachts een baan had aangeboden, gaf ze daar sinds enige tijd les in de Russische 

taal en literatuur. Terwijl Tatyana een paar boeken afrekende, schoof de verkoopster haar een ander 

boek toe. ‘Hier’, zei ze. ‘Dit boek krijg je er gratis bij’. 

Tatyana sloeg zo’n kosteloos aanbod natuurlijk niet af. Ze nam het boek van de verkoopster aan, 

betaalde de andere boeken en borg ze op in haar handtas. Thuis bestudeerde ze het gratis boek 

aandachtig. Het heette De Grote Strijd. Ze had nog nooit van de auteur, Ellen White, gehoord. Ze 

bladerde door het boek en zag op de laatste pagina de contactgegevens van een man, genaamd 

Pavel, staan. Tot haar verbazing bleek hij in hetzelfde appartementencomplex te wonen als zij.  

Terwijl het een paar dagen in haar hoofd bleef malen dat Pavel een van haar buren was, merkte ze 

op dat een collega van haar op school dezelfde achternaam had als Pavel. Tatyana nam het boek 

mee naar school en liet het de docente, Arina, zien. ‘Ben jij Pavels vrouw?’, vroeg ze. ‘Inderdaad’, 

antwoordde Arina. ‘Pavel is mijn man.’ Tatyana kwam te weten dat het gezin adventistisch was en 

elke sabbat naar de kerk ging. Arina nodigde Tatyana en haar volwassen zoon, Andrei, uit om eens 

van gedachten te wisselen met haar en haar man Pavel.  

Tijdens een van die bijeenkomsten vertelde Pavel aan Tatyana dat adventisten Ellen White zien als 

een geliefde auteur en profetes. Nieuwsgierig en geboeid begon Tatyana De Grote Strijd te lezen. 

Op een gegeven moment sloten Tatyana en Andrei zich ook aan bij een kleine Bijbelgroep die 

wekelijks samenkwam in Pavel’s en Arina’s huis. Toen Pavel’s moeder ziek werd en ze een nieuwe 

plek nodig hadden om samen te komen, stelde Tatyana haar huis open voor de Bijbelstudies.  

Een paar weken later diende zich een geestelijke crisis aan. Zowel Tatyana als Andrei voelden dat 

ze voor een belangrijke maar noodzakelijke keuze stonden: of ze kozen ervoor om adventist te 

worden of om helemaal niet meer met adventisten om te gaan. Ze bespraken het met Pavel en 

vertelden hem dat ze niet wisten wat ze moesten doen. ‘Alleen God kan jullie redden uit deze 

crisis’, zei Pavel. Tatyana en Pavel brachten het in gebed en besloten dat ze voor het eerst in hun 

leven een eredienst op sabbat zouden bijwonen. Hun ervaring in de kerk leek in geen enkel opzicht 

op iets wat ze tot dan toe hadden ervaren. De gemeenteleden waren vriendelijk en gastvrij. Ze 

waren dolgelukkig om de bezoekers te zien en behandelden hen als lang verloren vrienden. Voor 

Tatyana en Andrei voelde het als thuiskomen.  

Op 6 april 2019 lieten Tatyana en Andrei zich samen dopen. Tatyana zegt dat ze het aan de 

adventistische school te danken heeft dat zij en haar zoon tot God zijn geleid. ‘Ik dank deze school’, 

zei ze. ‘Als ik hier niet was komen werken, zou ik de boekenwinkel nooit zijn binnengelopen op 

mijn weg naar huis en had ik niet ontdekt dat één van mijn buren in het gebouw een adventist was. 

Ik zou niets afweten van de Adventkerk. God heeft onze weg geleid.’ 
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Een luidruchtige eersteklasser  

 

Lyudmila Komkova (24), Oekraïne  

 

Sabbat, 20 maart  

 

Onderwijzeres Lyudmila wist niet wat ze moest beginnen met de zesjarige Matvei die in de eerste 

groep zat op de adventistische school in Bucha, Oekraïne. Toen hij een vraag had tijdens de les over 

de Oekraïense taal, bleef hij niet rustig zitten en stak hij zijn hand niet op zoals de rest van de 

kinderen. In plaats daarvan stond hij op. ‘Waar moet ik het opschrijven?’, riep hij. Ook tijdens de 

rekenles zat hij niet stil en stak hij zijn hand niet op. ‘Op welke bladzijde in het boek zijn we?’, 

brulde hij.  

Lyudmila probeerde aan Matvei uit te leggen dat hij netjes moest gaan zitten en zijn hand op hoorde 

te steken als hij een vraag had. Toch leek het kwartje niet te vallen bij hem. Zijn geschreeuw stoorde 

de hele klas. Het duurde niet lang voordat de eersteklassers goede vrienden met elkaar werden. 

Maar Matvei had problemen met het maken van vrienden. Of hij negeerde de andere kinderen, of 

hij maakte ruzie met hen. Als hun woorden hem niet aanstonden, duwde of sloeg hij hen.  

Lyudmila wist niet wat ze met Matvei aan moest. Ze was net afgestudeerd van de universiteit en ze 

had nog geen ervaring met lesgeven. Ze wilde de jongen zover krijgen dat hij ging leren en vrienden 

maakte. Ze probeerde de lessen interessanter te maken. Ze praatte met Matvei. Niets hielp. Ze stond 

met lege handen.  

Toen zij op een dag, vlak na het begin van het schooljaar, thuiskwam legde ze haar probleem in 

gebed voor aan God: ‘God, wilt U mij het geduld en de wijsheid geven om tot dit kind door te 

kunnen dringen’. ’s Ochtends bad ze weer. ‘God, leid me alstublieft tijdens het lesgeven vandaag’, 

vroeg ze. ‘Laat me zien hoe ik Matvei moet behandelen en hoe ik hem kan lesgeven. Help me om 

een goede lerares te zijn voor alle kinderen.’  

Zes weken lang ging Lyudmila ’s ochtends en ’s avonds voor Matvei in gebed. Op een dag merkte 

ze een enorme verandering op in de klas. Matvei stond niet op en schreeuwde niet door de klas toen 

hij een vraag wilde stellen. Hij bleef rustig zitten en stak zijn hand op. Hij negeerde, duwde en sloeg 

de andere kinderen niet langer. In plaats daarvan sprak hij vriendelijk met hen.  

Matvei zag dat één van de andere jongens zijn potlood had verloren en zijn huiswerk dus niet kon 

maken . ‘Hier’, zei hij. ‘Neem de mijne maar’. Het ontroerde Lyudmila. Matvei had maar één 

potlood en gaf het weg. Een andere jongen zag dat Matvei een potlood nodig had en gaf hem op zijn 

beurt een van zijn potloden. Matvei maakte steeds meer vrienden. De kinderen mochten hem. Hij 

was aardig en gul. Wat hij ook bezat, hij deelde het.  

Lyudmila leerde hierdoor een belangrijke les. ‘Ik zag in dat we Gods kinderen zijn’, vertelt ze. ‘God 

gaat zo geduldig en liefdevol met ons om. Hij werkt in ons leven om onze karakters te veredelen. 

Hij verrichtte een wonder in mijn leven. Ik had nooit gedacht dat Hij Matvei in een handomdraai 

kon veranderen.’ Daar voegt ze nog aan toe: ‘Ik begreep dat God het onmogelijke voor ons doet, als 

wij alles doen wat in ons vermogen ligt’. 
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Leer ons bidden 

 

Natalya Berlinskaya (43)  

 

Dertiende sabbat, 27 maart  

 

Eens per week gaf onderwijzeres Natalya de derde klas de opdracht om in de klas in een kring te 

gaan staan voor een speciaal gebed. ‘Viktoria, begin jij maar’, zei ze op een ochtend. De 

vijftienjarige Viktoria keek met grote, ronde, bange ogen naar haar lerares. ‘Hoe?’, zei ze. ‘Hoe 

moet ik bidden?’ ‘Begin maar met “Lieve God”’, antwoordde Natalya.. ‘Moet ik zo beginnen?’, 

vroeg Viktoria. ‘Ja, zeg dat maar’, zei Natalya. ‘En dan?’, vroeg ze. ‘Vraag God of Hij ons net zo 

wil zegenen als we in het verhaal hebben gelezen’, antwoordde Natalya.  

Viktoria had zojuist een verhaal gelezen over de zon die elke dag opkomt en schijnt op alle mensen, 

goede en slechte. In de tekst stond dat Jezus zijn liefde aan iedereen schenkt, elke dag weer, en dat 

christenen ook elke dag een licht moeten zijn voor anderen. ‘Lieve God’, herhaalde Viktoria. ‘Help 

ons om goede leerlingen te zijn. Help ons om een licht te zijn.’ In de derde klas van de 

adventistische school in Bucha, Oekraïne, waren er behalve Viktoria nog meer kinderen die het eng 

vonden om hardop te bidden. Vier van de zeven leerlingen in de klas kwamen uit adventistische 

gezinnen. Maar voor Viktoria en twee anderen gold dat niet en zij waren er niet aan gewend om te 

bidden. Natalya wilde niets liever dan dat zij zouden bidden en de kracht van het gebed zelf zouden 

ervaren.  

Nadat ze voor de eerste keer had gebeden, had Viktoria’s geen angst meer om te bidden. Maar haar 

beste vriend, Ruslan, weigerde te bidden. ‘Ik durf niet te bidden’, zei Ruslan. ‘Ik kan niet bidden 

waar iedereen bij is’. Natalya bad in het bijzonder voor Ruslan. Toen werd Viktoria ziek vanwege 

een oorinfectie. Een maand lang kwam ze niet naar school. Alle leerlingen maakten zich zorgen om 

Viktoria evenals Natalya, en Ruslan al helemaal. Natalya besloot dat ze elke dag een speciale 

gebedsbijeenkomst zouden houden voor Viktoria. Iedereen bad voor haar, behalve Ruslan.  

Op een morgen vertelde Natalya dat Viktoria de volgende dag geopereerd zou worden aan haar oor. 

Ze vroeg de leerlingen om in een kring te gaan staan zodat ze konden bidden. ‘Wie wil bidden voor 

Viktoria?’, vroeg ze. ‘Ik’, zei Ruslan plotseling. Iedereen stond paf. Ruslan zelf ook. ‘Wat heb ik 

nou gezegd?’, vroeg hij. De kinderen bogen hun hoofd en sloten hun ogen. ‘Lieve Jezus’, begon 

Ruslan. ‘Zegen Viktoria’s operatie. Help haar zodat ze haar gehoor niet verliest. Genees haar en wilt 

U ervoor zorgen dat ze weer naar de klas kan komen. Amen.’  

De operatie verliep succesvol. Een paar weken later keerde Viktoria terug naar school. ‘God luistert 

naar al onze gebeden, zeker ook naar gebeden van kinderen die bang zijn’, vertelt onderwijzeres 

Natalya in een interview. ‘We zouden er niet voor terug moeten deinzen om ons hart te openen voor 

God. We kunnen altijd en overal bidden. God zal ons antwoorden op manieren die we ons niet voor 

kunnen stellen.’  

 

In dit kwartaal wordt een deel van de dertiende sabbatopbrengst gebruikt om de school van 

onderwijzeres Natalya een eigen gebouw te geven. De school huurt momenteel klaslokalen van een 

adventistisch college en uw gaven zullen de kinderen in staat stellen om samen te komen in hun 

eigen klaslokalen. Dank u wel voor uw gulle gave voor onze twee zendingsprojecten – de 

adventistische school in Bucha, Oekraïne, en de Zaoksky Christian School in Rusland. 

 

 


