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Voorwoord
Gebedslezingen 2021 voor kinderen 

Ieder jaar maakt de wereldkerk (Generale Conferentie) tijdens de gebedsweek niet alleen voor de volwassenen, 
maar ook voor de kinderen voor iedere dag een verhaal. De gebedsweek begint op sabbat en eindigt op 
sabbat. Zo zijn er acht verhalen in totaal.

Dit keer heeft Randy Fishell de verhalen geschreven. Randy woont nu in de Verenigde Staten van Amerika. 
Hij heeft veel tijdschriften gemaakt en schrijft en tekent ook boeken voor kinderen. Randy vindt het leuk om 
verhalen voor kinderen te schrijven. Hij heeft bij ieder verhaal ook vragen bedacht voor jou en je vrienden en 
vriendinnen.

Dus niet alleen de kinderen in Nederland, België, Suriname en de Antillen lezen de verhalen in dit boekje. 
Alle kinderen in de Adventkerk over de hele wereld lezen dezelfde verhalen. Wel in hun eigen taal natuurlijk.
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volgen Jezus, wat er ook gebeurt

DOOR RANDY FISHELL

Moedige 
kinderen
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God heeft voor 
jou een speciale 
taak!
‘Toen hoorde ik zeggen: “God gaat veel 
landen, volken en koningen straffen. Dat 
moet jij opnieuw aan de mensen gaan 
vertellen.”’ (Openbaring 10:11, BGT)

GEVAAR IN ALASKA 
Er was groot gevaar voor de hele stad Nome in 

Alaska. Dat gebeurde in 1925. Nome ligt vlakbij de 
poolcirkel en er was maar één dokter. 

‘Ik denk dat jouw kind een ontsteking heeft aan de 
amandelen’, zei dokter Curtis Welch tegen een paar 
ouders. Toen werden er nog meer kinderen ziek. 
Daarom vroeg de dokter zich af of hij het misschien 
verkeerd had. Toen er mensen dood begonnen te 
gaan, wist hij wat de waarheid was: dit was een  
dodelijke ziekte die de stad was binnengeslopen. Die 
ziekte noemen we difterie.

‘De voorraad medicijnen die we hier hebben, is 
te oud. Die kunnen we niet meer gebruikten’, legde 
dokter Welch uit. De plek die het dichtste bij was 
waar je de medicijnen kon krijgen, was honderden 
kilometers ver weg! Nome was helemaal omringd 
door ijs. Schepen konden de stad niet helpen. Er 
waren een paar vliegtuigen die de reis wel konden 
maken, maar die hadden ze voor de winter uit elkaar 
gehaald. Sneeuwscooters bestonden er toen nog 
niet! 

Dokter Welch stuurde een wanhopig bericht naar 
de mensen die de leiding hadden: 

‘WE HEBBEN HIER BIJNA ZEKER EEN UITBRAAK 
VAN DIFTERIE. IK HEB DRINGEND EEN MILJOEN EEN-
HEDEN NODIG VAN EEN MEDICIJN TEGEN DIFTERIE.’ 

Ondertussen werd de benodigde hoeveelheid 
medicijnen bij elkaar gebracht. Dat gebeurde op een 
plek die nog steeds honderden kilometers ver weg 
was. Hoe moesten ze dat nu in Nome krijgen? Een 
man die Mark Summers heette, stelde toen voor om 
het met een hondenslee te doen. Dat was hun enige 
hoop om op tijd in Nome te zijn om een vreselijke 
uitbraak van difterie te voorkomen. 

De reis vanaf het beginpunt in Nenana naar Nome 
was 1085 kilometer. Daar deed je normaal gesproken 
ongeveer 30 dagen over. Die reistijd zou heel wat 
korter moeten worden. 

De reis begon voor de honden en hun begeleiders. 
Die mensen noemen ze mushers. Ze hadden te 
maken met bevriezing en met nog veel meer verve-
lende dingen. Deze teams moesten over gevaarlijke 
bergen heen en door verblindende sneeuwstormen. 

De uitvoering van hun opdracht was een succes! 
Tot ieders verbazing duurde de hele reis maar vijf en 
een halve dag! Daar moesten ze helaas een trieste 
prijs voor betalen, want er gingen minstens vijf 
honden dood. 

Uiteindelijk gingen er in Nome minder dan tien 
mensen dood door difterie. Er woonden op dat 
moment ongeveer 1.300 mensen in die stad en nog 
eens 10.000 in de gebieden daaromheen. Dat was 
allemaal te danken aan mensen die deze opdracht 
aanvaardden en uitvoerden. Zo werden de levens 
van mensen gered.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/1925_serum_run_to_Nome | https://en.wikipedia.org/wiki/Togo_(dog)

OM OVER NA TE DENKEN
■ Heb jij ooit een bijzondere opdracht 

gekregen? Wat was dat voor opdracht?
■ Wat vind je van het idee dat je bij een 

speciale groep hoort die wordt gevraagd 
om andere mensen te helpen om klaar te 
zijn voor de terugkeer van Jezus? 

IETS WAAR WE VANDAAG 
VOOR KUNNEN BIDDEN

Spreek een gebed uit tot God om Hem 
te bedanken dat Hij jou heeft uitgenodigd 
om ook bij die groep te horen aan wie 
Hij de opdracht heeft gegeven voor de 
eindtijd. Vraag Hem je te helpen deze 
boodschappen beter te begrijpen en hoe 
je die aan andere mensen kunt vertellen.
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Een goed bericht 
voor iedereen
‘Toen zag ik opnieuw een engel. Die engel 
vloog hoog in de lucht. Hij had een bood-
schap die geldt voor altijd en eeuwig.  
Die moest hij laten horen aan de mensen 
op aarde, mensen uit de hele wereld, van 
alle volken en talen.’ (Openbaring 14:6, BGT)

EEN GOED BERICHT IN HET PARK
Zarita en Aiko* wisten niet wat ze moesten doen. 

‘Laten we naar het park gaan’, stelde Zarita voor. 
Toen ze daar aankwamen, was het park bijna leeg. 
Er waren alleen nog drie jongens die stenen verza-
melden en naar de top van een glijbaan brachten, die 
daar dichtbij stond.

‘Wat zijn jullie aan het doen?’,  zei Zarita tegen de 
jongens. In plaats van antwoord te geven op die 
vraag, pakte elke jongen een steen op en gooide 
die in de richting van de meisjes! Zarita vroeg God 
stilletjes om wat ze nu het beste kon doen.

In plaats van weg te rennen vroeg Zarita om de 
een of andere reden: ‘Hoe heten jullie?’

Het leek wel alsof de jongens een beetje in de war 
waren. Een van hen vroeg: ‘Zijn jullie niet bang voor 
ons?’

Zarita antwoordde: ‘Een beetje, maar ik heb God 
gevraagd ons te helpen.’

Nu waren de pestkoppen echt verbaasd! Ze lieten 
hun ‘kogels’ vallen en klommen van de glijbaan af. Op 
dat moment leek Zarita een stem te horen fluisteren: 
‘Vertel ze wat over God. Ze zullen naar jullie luisteren.’ 
Zarita keek om zich heen en Aiko deed dat ook. Er 
was niemand anders in de buurt.

De drie jongens kwamen naar de meisjes toe. Ze 
vertelden Zarita en Aiko hoe ze heetten. Al snel ver-
telden de meisjes wat over Jezus aan de jongens! De 
jongens luisterden nog ook! Ten slotte vroeg een van 
de jongens de meisjes om te bidden. Toen ze klaar 
waren, begon de jongen te bidden en vroeg Jezus 
om hem te vergeven.

Thuis zei Zarita: ‘Aiko, in het park hoorde ik een 
gefluister in mijn hoofd dat me zei die jongens over 
Jezus te vertellen.’

Aiko’s ogen werden groot. ‘Dat heb ik ook 
gehoord!’, riep ze uit. Toen bedankten de meisjes God 
voor de kans die Hij hen had gegeven om het goede 
nieuws van God te delen.†

*Niet hun echte namen

† Verhaal aangepast van Rachel Woitt, ‘A Whisper and a Prayer’, Guide, 10 december 2005.

OM OVER NA TE DENKEN
■ Hoe zou jij het evangelie in een paar 

zinnen uitleggen?
■ As je iets over het goede nieuws van 

Jezus’ liefde en redding gaat vertellen, voel 
je je dan een beetje ongemakkelijk? Zo ja, 
hoe komt het dat je je zo voelt?

IETS WAAR WE VANDAAG 
VOOR KUNNEN BIDDEN

Vraag God om je te laten zien wat het 
evangelie werkelijk in jouw eigen leven 
betekent. Bid dat je er klaar voor bent om 
iets over het evangelie te vertellen wanneer 
de tijd rijp is. 
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Ga weg bij de 
zonde!
‘Heb eerbied voor God en vereer 
hem, want de dag van zijn oordeel
is gekomen.’ (Openbaring 14:7, BGT)

EEN BOEF ONTMOET JEZUS
Drie boze mannen stormden plotseling de zaal 

binnen waar de vader van Carl, een adventistische 
predikant, andere mensen over Jezus aan het ver-
tellen was. ‘Je hebt tien minuten om te verdwijnen!’, 
schreeuwde een van de mannen. De mannen hadden 
een pistool, een mes en een lange ijzeren staaf bij 
zich.

‘We komen over tien minuten terug en dan begin-
nen we te vechten!’, schreeuwde deze slechte man. 
Toen draaiden de drie boeven zich om en gingen 
weg.

Wat zal pa gaan doen?, vroeg Carl zich af. Stopt 
hij met praten en zegt hij tegen iedereen dat ze 
weg moeten gaan? In plaats daarvan ging zijn vader 
gewoon verder met preken!

Ongeveer 10 minuten later kwamen de drie 
mannen terug. Carl keek naar hun gezichten. ‘Ze zijn 
nu echt boos!’, dacht hij.

Toen Carl zich omdraaide en naar zijn vader keek, 
zag hij dat er iets gebeurde. Vader keek de mannen 
recht in de ogen. Terwijl hij dat deed, begonnen de 
mannen te beven, ze liepen toen achteruit en gingen 
weg!

Een paar weken later doopte zijn vader iemand 
in een rivier die daar dichtbij was. De man die de 
lange ijzeren staaf in zijn handen had, was daar ook 
naartoe gekomen! Hij kwam naar vader toe. ‘Broe-
der,’ zei hij, ‘ik wil ook gedoopt worden. Ik ben er nu 
nog niet klaar voor, want ik ben een heel slecht mens 
geweest.’

Kan zo iemand echt veranderen en Jezus dienen? 
Dat vroeg Carl zich af. Tot zijn verbazing leidde zijn 
vader deze man een paar weken later ook de rivier in.

Carl was echt trots op zijn vader. Hij was ook ver-
baasd over wat er kan gebeuren als iemand ervoor 
kiest zich van alles wat verkeerd is af te keren en 
Jezus te volgen!*

*Aangepast overgenomen uit Barbara Westphal, ‘Deadly Threats’, Guide, 15 december 2001.

OM OVER NA TE DENKEN
■ Van welke zonde in jouw leven zou je 

willen dat je kon weggaan?
■ Wat zijn enkele dingen die ervoor 

kunnen zorgen dat jij niet naar Jezus kijkt? 
Hoe kun je dit veranderen?

IETS WAAR WE VANDAAG 
VOOR KUNNEN BIDDEN

Vraag God om je te helpen geen ver-
keerde gedachten en daden meer te 
hebben of te doen. Dank Hem voor zijn 
kracht om mensen te veranderen en voor 
zijn liefdevolle vergeving.
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Aanbid God de 
Schepper en eer 
zijn sabbat
‘Eer de God die de hemel en de aarde 
gemaakt heeft, de zee en de 
waterbronnen.’ (Openbaring 14:7, BGT)

NIET VAN DEZE WERELD
Het was kerstavond en drie mannen waren ver 

van huis. Bill, Jim en Frank waren niet eens op deze 
aarde. Deze drie astronauten zaten in de Apollo 
8-ruimtecapsule in een baan om de maan!

De bemanning keek van heel ver naar de lichtstra-
len die steeds verder over onze planeet de aarde 
gingen. De zon verlichtte de kleine blauwe planeet 
die zo ver weg was.

De drie astronauten hadden op dit moment 
gewacht. Astronaut Bill Anders maakte zich klaar en 
begon in een microfoon te praten. ‘Het is nu bijna 
zonsopgang op de maan,’ zei hij, ‘en de bemanning 
van Apollo 8 heeft een bericht voor alle mensen op 
aarde. Dat bericht willen we jullie graag toesturen.’

De mensen vroegen zich af wat de astronauten 
hen zouden gaan vertellen.

‘In het begin maakte God de hemel en de aarde.’ 
De astronaut begon dus Genesis 1:1 te lezen.* Dat 
is het allereerste vers in de Bijbel! Hij las verder en 
toen ging astronaut Jim Lovell verder.

‘Het licht noemde Hij “dag” en het donker noemde 
Hij “nacht”.’ Dit staat ook in het scheppingsverhaal in 
de Bijbel. Dat is Genesis 1:5. Astronaut Lovell bleef 
lezen, en toen was de derde astronaut aan de beurt.

‘God zei: ‘Het water onder de hemel moet naar één 
plaats stromen. Dan komt er droge grond tevoor-
schijn.” En zo gebeurde het.’ Astronaut Frank Borman 
las toen verder uit het boek Genesis. ‘God noemde 
de droge grond “land”, en het water noemde Hij 
“zee”. En God zag hoe mooi het was.’

De astronauten waren onder de indruk van de 
schoonheid en het wonder van wat ze vanuit de 
ruimte zagen. Ze wilden graag Iemand eren die gro-
ter was dan zijzelf. Astronaut Borman sloot af met 
deze laatste woorden: ‘God zegene jullie allemaal, 
iedereen die op die goede aarde woont.’ Daarna 
bleef Apollo 8 rond de maan draaien.

*De verzen die de astronauten lazen, waren afkomstig uit de King James 

OM OVER NA TE DENKEN
■ Waarom wil Gods tegenstander mensen 

in evolutie laten geloven in plaats van in 
God als Schepper?

■ Waarom is het zo belangrijk voor God dat 
mensen de zevende dag als de sabbat eren 
in plaats van de zondag of een andere dag?

IETS WAAR WE VANDAAG 
VOOR KUNNEN BIDDEN

Bid dat God je steeds meer van de won-
deren zal laten zien van alles wat Hij heeft 
gemaakt. Vraag Hem om je te helpen altijd 
de sabbat van de zevende dag te eren, wat 
er ook gebeurt.
Verta l ing .
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Niks te maken 
hebben met 
valse aanbidding!
‘Daarna kwam er een tweede engel, die 
riep: “Aan de macht van de grote stad 
Babylon is een einde gekomen.”’ 
(Openbaring 14:8, BGT)

WAARHEID VINDEN IN TONGA
Asipeli woonde op het Polynesische eiland Tonga, 

in de zuidelijke Stille Oceaan. Hij had ervoor gekozen 
het geloof van zijn vader te volgen. Hij had nu echter 
wel een paar vragen.

Een paar weken daarvoor waren er twee man-
nen op Tonga aangekomen. Ze begonnen met het 
houden van religieuze bijeenkomsten. Asipeli en 
zijn vriend Manu waren nieuwsgierig en gingen er 
naartoe. Ze schrokken ervan toen ze nieuwe ideeën 
uit de Bijbel leerden waar ze nog nooit van hadden 
gehoord.

Asipeli en Manu gingen elke avond naar de bij-
eenkomsten. Toen de bijeenkomsten voorbij waren, 
wisten ze allebei veel meer over de Bijbel. Aan één 
vraag moesten ze nu de hele tijd denken: welke kerk 
is de juiste kerk?

Op een dag deed Asipeli een mededeling. ‘Morgen 
komt er een groot schip in de haven aan uit Australië. 
Ik ga naar het schip en vraag God ervoor te zorgen 
dat ik iemand tegenkom die mijn vraag kan beant-
woorden: “Welke kerk is de juiste kerk?”’

In de haven keek Asipeli toe hoe reizigers van 
het grote schip kwamen. Eindelijk zag hij een man 
waarvan hij dacht dat God hem had uitgekozen om 
mee te praten. ‘Bent u een christen, meneer?’, vroeg 
Asipeli.

De man zei verbaasd: ‘Ja, ik ben een christen - ik ben 
een baptist. Waarom wil je dat weten?’

Snel stelde Asipeli zijn vraag: ‘Kunt u me vertellen 
welke kerk de juiste kerk is?’

Deze passagier had toevallig de afgelopen 
maanden Bijbelstudies gevolgd en zo had hij de 
Bijbel goed leren kennen. ‘Schrijf maar eens naar dit 
adres,’ zei hij tegen Asipeli. ‘Zij zullen je vertellen wat 
de juiste kerk is.’ Asipeli vond een potlood en schreef 
het adres op dat de man hem gaf. Uiteindelijk begon 

hij schriftelijke Bijbelstudies te volgen. Asipeli leerde 
zo wat Gods kerk is. Dat is er een die in Jezus gelooft 
en die zich aan alle tien geboden houdt, dus ook aan 
de sabbat op de zevende dag.

Al snel werden Asipeli en Manu gedoopt in de kerk 
van de zevendedagsadventisten. Het is heel bijzonder 
hoe God mensen leidt als we Hem vragen in ons 
leven te komen.*

*Aangepast verhaal van Walter Scragg, ‘Excuse Me, Sir, Which Is the True Church?’ Guide, 14 september 1966.

OM OVER NA TE DENKEN
■ Heb jij ooit iets of iemand gevolgd die 

je in de verkeerde richting heeft geleid? 
Wat zou je nu anders doen?

■ Heb jij vrienden of familieleden die 
deel uitmaken van een kerk die de Bijbelse 
waarheid niet helemaal volgt? Hoe voel je 
je daarbij?

IETS WAAR WE VANDAAG 
VOOR KUNNEN BIDDEN

Vraag God om je duidelijk te laten zien 
wat zijn juiste kerk is. Dank Hem ervoor dat 
Hij door de eeuwen heen zijn Woord, de 
Bijbel, heeft beschermd. Daardoor kun jij 
daarin vandaag de waarheid lezen. 
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Houd je aan de 
Bijbel
‘Na die engelen kwam er een derde 
engel. Die engel riep met luide stem: 
“Iedereen die het beest en zijn beeld ver-
eert, zal gestraft worden. Ook iedereen 
die het teken van het beest op zijn voor-
hoofd of hand heeft, wordt gestraft.”’ 
(Openbaring 14:9, BGT)

JE VERSTOPPEN OP SABBAT
Er kwamen elf mensen bij elkaar op een verbor-

gen rivieroever in Zuid-Europa. In die tijd werden 
zevendedagsadventisten in dit land met geweld 
bedreigd. Een bende boeven hoorde over de doop 
en viel de mensen aan die net waren gedoopt. 
Helaas werd de moeder van twee kinderen door 
deze bende vermoord.

Haar twee kinderen waren de tienjarige Alex en 
Marie, zijn achtjarige zusje. Een paar familieleden 
zorgden ervoor dat de kinderen naar een pleeggezin 
gingen.

Na het ontbijt op de eerste sabbat in hun nieuwe 
huis gingen Alex en Marie naar buiten en verstopten 
zich in een grote stapel hooi om hun sabbatschoolles 
te bestuderen en om in de Bijbel te lezen. Toen ze 
terugkwamen, gaf de pleegvader Alex en Marie een 
pak slaag.

De volgende sabbat brachten ze de dag door in 
een bos dat daar dichtbij was. Toen ze terugkwamen, 
sloeg de pleegvader hen weer.

De derde sabbat hielden de pleegouders de twee 
kinderen tegen terwijl ze op weg waren naar het bos. 
Net op het moment dat de man Alex en Marie sloeg, 
kwamen er een paar buren langs. Later vertelden ze 
aan de politie wat ze hadden gezien. De pleegouders 
werden in de gevangenis gezet.

Toen de tijd was gekomen dat de pleegouders 
zouden worden gestraft, zei de rechter op strenge 
toon: ‘Jullie krijgen slaag net zoals jullie deze kinderen 
hebben geslagen!’

Plotseling stond Alex op en zei: ‘Alsjeblieft, meneer 
de rechter, laat ze niet slaan. Het is waar dat hij mij 
en mijn zus heeft geslagen omdat we de sabbat 
hielden. Het doet pijn om geslagen te worden. Dat 
weten wij. Het Nieuwe Testament zegt ons dat 
we onze vijanden lief moeten hebben en voor hen 
bidden.’

Het hart van de rechter werd daardoor zacht. Hij 
liet de pleegouders niet slaan, maar ze moesten wel 
een belofte tekenen dat ze de kinderen nooit meer 
zouden lastigvallen vanwege hun geloof.

Kort daarna wilde de pleegvader Bijbelstudies 
hebben van een paar adventisten die daar woonden, 
en werd hij gedoopt. Niemand was gelukkiger dan 
Alex en Marie dat hij zijn leven had veranderd.* 
 
*Aangepast overgenomen uit Barbara Westphal, ‘Don’t Flog Him, Please,’ Guide, 1 september 1965.

OM OVER NA TE DENKEN
■ Hoe voel je je bij de gedachte dat je 

straf krijgt voor wat je gelooft?
■ Kun je een paar Bijbelverhalen vinden 

waarin mensen werden gestraft voor hun 
geloof?

IETS WAAR WE VANDAAG 
VOOR KUNNEN BIDDEN

Bedank God voor de vele voorbeelden die 
we hebben van mensen die in God gelo-
ven, wat het hun ook zou kunnen kosten.  
Vraag Hem dat Hij jou ook de moed geeft 
om dat te doen. 
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Gods liefde wint
‘God zal hen laten lijden in de zee van 
vuur en giftig gas.’ (Openbaring 14:10, BGT)

HET VERGIFTIGDE DRANKJE
Eustorgio was een Peruaanse boer, die adventis-

ten meer dan wat ook haatte. Op deze avond had hij 
een adventist uitgenodigd voor het avondeten. Dat 
deed hij niet om samen lekker te eten. Nee, op deze 
avond wilde hij zijn gast vergiftigen.

‘Dat ruikt goed!’, zei de adventist toen hij het 
lemen hutje van Eustorgio binnenstapte. ‘Ik ben zo 
blij dat je me hebt uitgenodigd,’ zei hij. ‘Ik heb je 
zoveel te vertellen over wat er met me is gebeurd 
sinds ik Jezus heb gevraagd in mijn leven te komen.’

‘Dat klinkt goed,’ loog Eustorgio. ‘Waarom vertel je 
me er niet over terwijl we eten?’

De twee mannen gingen zitten om een eenvoudige 
maaltijd van rijst en bonen te eten. Ze hadden allebei 
een glas voor zich staan. Dat glas was gevuld met iets 
om te drinken. Op het glas dat voor de adventist stond, 
zaten bloempjes. In het glas zat een dodelijk gif.

De adventist boog zijn hoofd en dankte God voor 
de maaltijd die voor hen stond. Al snel pakte hij het 
glas met sap en dronk het in één keer helemaal leeg. 
‘Ah, dat was lekker!’, zei hij. ‘Ik vind papajasap erg 
lekker.’

‘Ik heb het speciaal voor jou gemaakt,’ zei Eustorgio 
met een boze glimlach. Binnenkort zal deze adventist 
dubbel liggen van de pijn en doodgaan!’, dacht hij.

De minuten gingen voorbij, maar er gebeurde niets 
met zijn gast. Eustorgio schoof zenuwachtig heen 
en weer op zijn stoel. Er gingen wel twee uur voorbij 
terwijl de adventist van zijn maaltijd genoot en sprak 
over Gods liefde.

Eindelijk stond de adventist op om te vertrekken, 
maar niet voordat hij Eustorgio had uitgenodigd om 
op sabbat met hem mee te gaan naar de kerk. Toen 
de man wegliep, viel Eustorgio op zijn knieën in zijn 
hut. Bevend dacht hij: hoe kan die man nog leven? Is 
hij een soort tovenaar? Of is misschien alles wat hij 
over God zei waar!

‘O, Heer, God van die adventist,’ fluisterde Eustor-
gio, ‘nu zie ik in dat U er echt bent en dat U de kracht 
hebt om te redden. Red mij alstublieft ook!’*

* Verhaal aangepast uit Juliana Marin, ‘Blessed Poison’, Guide, 12 december 2009.

OM OVER NA TE DENKEN
■ Van welke leugens over geloof denken 

mensen dat die waar zijn?
■ Waarom denk je dat het belangrijk 

is dat God aan het einde van de tijd een 
oordeel laat plaatsvinden?

IETS WAAR WE VANDAAG 
VOOR KUNNEN BIDDEN

Bedank God dat Hij je de vrijheid heeft 
gegeven om daarin te geloven waarvoor 
jij kiest. Vraag Hem om je over zijn liefde 
te vertellen en hoe dat ervoor zorgt dat je 
nergens meer bang voor bent wanneer het 
over het oordeel in de eindtijd gaat. 
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Het deel dat blijft
‘Blijf je dus houden aan Gods regels! 
Blijf in Jezus geloven! Het is belangrijk 
dat je dat volhoudt.’ (Openbaring 14:12, BGT)

TWEE VERHALEN MET EEN UITDAGING 
Kijk of je kunt ontdekken wat er in de twee vol-

gende verhalen hetzelfde is.

VERHAAL 1
De vloerbedekking in Nadia’s slaapkamer was 

versleten. Haar ouders zeiden dat ze een nieuwe 
kleur mocht uitkiezen. ‘Die daar vind ik mooi!’, zei ze 
en ze wees naar een rol roze vloerbedekking. Haar 
vader en moeder waren het daarmee eens.

De verkoper zei: ‘Dat kiezen veel mensen. Deze 
kleine rol is eigenlijk het laatste stuk dat er nog over 
is van een veel grotere rol. Het goede nieuws is dat 
ik het daardoor met korting aan jou kan verkopen!’

VERHAAL 2
Elia was op de vlucht voor de slechte koningin 

Izebel. Hij was heel erg moe en ging een grot in om 
daar in de nacht te slapen. Hij voelde zich ook heel 
erg alleen!

Plotseling hoorde hij een stem! ‘Waarom ben je 
hier, Elia!?’ God praatte met hem!

‘Heer, machtige God,’ antwoordde Elia, ‘ik heb met 
al mijn kracht voor U gevochten. Maar de Israëlieten 
blijven ontrouw aan U. Ze hebben uw altaren ver-
woest en uw profeten gedood. Ik ben de enige die 
nog overgebleven is. En nu willen ze ook mij doden!’

God wist dat Elia niet de enige persoon was die de 
ware God diende. Hij zei tegen Elia: ‘Ik zal zevendui-
zend mensen in leven laten. Dat zijn de mensen die 
niet voor de god Baäl hebben geknield en zijn beeld 
niet hebben gekust.’*

* Citaten zijn afkomstig uit 1 Koningen 19: 9-18, BGT.

OM OVER NA TE DENKEN
■ Welke Bijbelse voorbeelden kun je 

bedenken van iemand of van een groep 
mensen die alleen is overgebleven? 
Tip: Een groep weigerde te buigen voor 
een gigantisch gouden beeld om dat te 
aanbidden.

■ Welke verantwoordelijkheden horen er 
ook bij als je tot Gods gemeente behoort in 
de eindtijd?

IETS WAAR WE VANDAAG 
VOOR KUNNEN BIDDEN

Vraag God om je duidelijk te maken wie 
zijn overgebleven volk in de eindtijd is. 
Nodig Hem uit je de moed te geven Jezus 
altijd te volgen en de Tien Geboden te 
gehoorzamen.
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Lieve
kinderen

Om de gebedsweek nog leuker 
te maken hebben we speciaal 

voor alle kinderen  in Nederland 
en Belgie extra kleurplaten en 

puzzels gemaakt.

Pak dus snel je

kleurpotloden erbij! 

Heel erg veel plezier!

M A D E L O N  C O M V A L I U S
Departementshoofd Jongeren & Gezinnen
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Wie vangt de

grootste vis?
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Zoek het juiste pad
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Teken jouw

eigen gezicht 
in het midden
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