
2023 COLLECTE DEVOTIONELE LEZINGEN 

 

WEEK 5 - FEBRUARI 4, 2023 

 

Cyprus: vriendschap sluiten met een schoenpoetser 

 

Spreuken 11:24-25 (NBG)—'Er zijn er, die uitstrooien en toch nog meer verkrijgen; 

terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. De zegenende ziel 

wordt overvloedig verkwikt, wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.’ 

 

Yulian haastte zich naar een druk hoekje in de stad Nicosia, Cyprus, waar hij zijn 

schoenpoetskraam opzette. Hij was tien jaar eerder vanuit Bulgarije gekomen op zoek 

naar werk. Maar het grootste deel van zijn verdiensten gaan op aan sigaretten en 

alcoholgebruik. Toen hij zijn baan verloor, zei zijn familie dat hij uit huis moest. 

Hoewel hij lange dagen werkte als schoenpoetser, kon hij zichzelf nauwelijks 

onderhouden. 

 

Op een dag kwam Filip, een Global Mission-pionier ook uit Bulgaria. Hij begroette 

Yulian en vroeg of hij hulp nodig had. Yulian was verrast. Het was leuk om iemand te 

horen praten in zijn Bulgaarse moedertaal en dat iemand interesse in hem toonde. 

Yulian bood Filip een schoenpoetsbeurt aan. 

 

Terwijl Yulian Filips schoenen poetste, vertelde Filip hem dat Jezus van ons houdt, wie 

we ook zijn. De vermelding van Jezus trok Yulians aandacht. 

 

De volgende dag kwam Filip terug en vroeg Yulian of hij enige hulp nodig had. Filip 

had geen schoenpoetsbeurt nodig, dus de twee mannen spraken gewoon een tijdje en 

keken door de boeken die Filip had meegebracht. Filip kwam vaak langs en las Yulian 

voor uit de Bijbel. 

 

Filips ogen vulden zich met tranen toen hij zijn nieuwe vriend hoop op een beter leven 

in Jezus aanbood. Al snel gaf Yulian zijn leven aan God. Yulian had jarenlang 

gedronken en gerookt, maar hij besloot te stoppen met alcohol en tabak. Zijn familie 

verwelkomde hem terug naar huis, en nu vertelt Yulian aan iedereen die wil luisteren 

over zijn liefde voor God. 

 

Filip, een Global Mission-pionier, leidt een Bijbelstudie in het Bulgaars in Nicosia. Er 

zijn verschillende mensen gedoopt door het werk van Filip, een aanzienlijk aantal voor 

een land waar de Adventkerk slechts ongeveer honderd leden in een stad heeft van 

meer dan een miljoen inwoners. Filip besteedt zijn tijd aan het omgaan met mensen, 

het maken van vrienden en het voorstellen aan Jezus. 

 

Elke trouwe christen geeft na elke betaaldag een tiende van zijn inkomen terug aan 

God. Maar God vraagt van ons hetzelfde te doen met onze giften en het geven van 

een regelmatige gift boven de tiende, een percentage van ons inkomen om Gods werk 

over de hele wereld te ondersteunen. We geven in geloof, wetende dat God wil 

voorzien in onze behoeften naar Zijn rijkdom, niet de onze (Filippenzen 4:19). 

 

Laat God uw hart uitdagen om te bepalen welk percentage van uw inkomen uw 

belofte offer zal zijn, wetende dat God ervoor zal zorgen dat in al uw behoeften wordt 

voorzien als u erop vertrouwt en Hem gehoorzaamt. 



WEEK 6 - FEBRUARI 11, 2023 

 

Kroatië: twee grote liefdes 

 

Exodus 35:21—'Daarop kwam iedere man wiens hart hem dreef, ieder wiens geest 

hem drong, en bracht de heffing voor de HERE ten behoeve van het werk aan de tent 

der samenkomst en voor de gehele dienst en de heilige klederen.’ 

 

De elfjarige Joshua heeft twee liefdes: God en zijn viool. Lang voordat hij naar school 

ging, leerde Joshua viool spelen. 

 

Op school probeerde Joshua zijn vrienden over God te vertellen, maar ze waren niet 

geïnteresseerd. Toen Joshua hoorde dat er een vakantiebijbelschool (VBS) aan kwam, 

nodigde hij zijn vrienden uit om deze bij te wonen. Sommigen leken aarzelend, dus 

Joshua zei: ‘Kom maar! Het is geweldig!’ 

 

Sommige vrienden van Joshua gingen naar de VBS, en zij vonden het zo leuk dat ze 

nog een keer wilden gaan. Een meisje, Mela was zo onder de indruk dat ze tegen 

Joshua zei: 'Het is een wonder! Er is echt een God!’ Joshua gaf Mela een bijbel en nu 

gaan Mela en haar moeder naar Joshua kerk. Mela heeft zich aangesloten bij de 

padvinders en haar moeder gaat naar een vrouwengroep in de kerk. 

 

Op een dag hoorde Joshua zijn ouders praten over een jongen die erg ziek was met 

een hersentumor en zijn familie kon de operatie die hij nodig had niet betalen. Joshua 

dacht even na en zei toen: ‘Ik heb een idee! We kunnen een concert houden om geld 

in te zamelen om deze jongen te helpen!’ ‘Oké,’ zei zijn moeder, ‘maar wie gaat dat 

organiseren?’ ‘Ik zal het doen!’ Joshua regelde alles zelf. Hij vertelde zijn vrienden en 

leraren op zijn muziekschool over zijn idee, en vijftien jonge muzikanten kwamen 

overeen om in het concert te spelen. Joshua sprak met zijn predikant, die de kerk 

opende voor het concert. Al snel werden overal in de stad posters opgehangen die 

reclame maakten voor het speciale concert en mensen uitnodigden om naar deze 

special fondsenwervingsprogramma te komen. Het concert vond plaats in de kerk van 

de Zevende-dags Adventisten. Ongeveer driehonderd mensen kwamen naar het 

concert, van wie de meesten nog nooit in een adventistische kerk waren geweest. 

 

Joshua en zijn vrienden waren opgetogen toen ze hoorden dat hun concert 8.600 

Kroatische kunas (ongeveer $ 1.300)! Dat is meer dan wat een gemiddelde persoon in 

Kroatië in een maand verdient! Joshua en zijn vrienden waren blij dat ze de zieke 

jongen en zijn gezin konden helpen. Wie dacht dat een jongen en zijn viool zo'n 

indruk op God konden maken? Stel je voor wat je zou kunnen doen om mensen om je 

heen te helpen! 

 

Door trouw aan God te geven door middel van onze talenten en onze belofte-offers, 

worden mensen over de hele wereld geholpen, dichtbij en veraf, Gods boodschap van 

liefde horen - sommigen voor het eerst. Stel je voor wat de hemel zal zijn wanneer we 

degenen ontmoeten die Jezus hebben ontmoet omdat we gaven uit liefde. 

 



 
 

 

 

  



WEEK 7. 18 FEBRUARI 2023 

 

Cambodja: Motor voor Jezus 

 

Mattheüs 5:16—'Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken 

zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.’ 

 

Seyha (SAY-gHUH) woont in de stad Siem Reap, Cambodja. De stad is wereldwijd 

bekend om zijn oude boeddhistische tempelcomplex genaamd Angkor Wat. Toeristen 

komen van over de hele wereld om de uitgestrekte oude gebeeldhouwde gebouwen te 

zien. 

 

Seyha is een gids en staat bekend om zijn eerlijkheid en liefde voor Jezus. Seyha 

neemt de toeristen per motor mee naar de oude locaties in de buurt van de stad. Dit 

unieke reisavontuur geeft Seyha de kans om zijn geloof te delen met zijn klanten 

terwijl hij hen de oude gebouwen laat zien. 

 

Door zijn bedrijf heeft Seyha vele mensen ontmoet met verschillende religies en 

andere achtergronden. Hij wil getuigen aan mensen die nog nooit een kerk zijn 

binnengegaan. Zijn werk in het geven van tours heeft hem bekend gemaakt onder de 

bedrijven die hem daarvoor inhuren. Zijn werkgevers weten dat hij niet drinkt en niet 

werkt op sabbat. 

 

‘Mijn vaste klanten weten dat ik een adventist ben,’ zegt Seyha. ‘Wanneer een bedrijf 

mij wil inhuren, maar wil dat ik op sabbat moet werken, of me niet toestaat om mijn 

geloof te delen, neem ik de baan niet aan. Hoeveel geld ze mij ook aanbieden." 

 

Seyha's integriteit komt op de eerste plaats boven geld verdienen. Op een dag boekte 

een man de tourservice van Seyha. De klant had eerder gebruik gemaakt van andere 

tourdiensten en wist dat de andere gidsen 25 dollar hadden berekend voor het huren 

van een kamer in een bepaald pension. Maar wanneer de man aan Seyha vroeg 

hoeveel de kamer zou zijn, antwoordde Seyha 13 dollar. Verbaasd zei de man: ‘Maar 

ik heb altijd 25 dollar betaald om hier te blijven.” Seyha vertelde hem dat het hotel 

slechts 13 dollar in rekening bracht en dat het tegen zijn principes was om hem meer 

in rekening te brengen.  

‘Waarom?’ vroeg de man. Seyha antwoordde eenvoudig: ‘Omdat ik Jezus volg, en God 

zou niet blij zijn als ik iemand zou bedriegen.’  

Later stuurde de klant een bericht naar Seyha waarin hij zei: ‘Bedankt dat je me hebt 

laten zien wat het betekent om een echte volgeling van God te zijn. Vanwege uw 

getuigenis lees ik nu mijn Bijbel.’ 

 

God kan erop vertrouwen dat Seyha een sterk voorbeeld is van een trouwe volgeling 

van Jezus. Wij kunnen ook een duidelijk voorbeeld van Gods liefde zijn in elk aspect 

van ons leven, inclusief het teruggeven van onze tienden en het geven van een eerlijk 

percentage van ons regulier inkomen bepaald tussen God en ieder van ons. Vertrouw 

op God om in je behoeften te voorzien, en Hij zal je rijkelijk zegenen. 

 



 
 



WEEK 8. 25 FEBRUAR1 2023 

 

Georgië: de kleine missionaris 

 

Hebreeën 13:15-16—'Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer 

brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. En vergeet de 

weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een 

welgevallen.’ 

 

Luka en zijn ouders wonen in Georgië, een klein land dat ooit deel uitmaakte van 

de Sovjet-Unie. Luka's vader is dominee, dus Luka is opgegroeid met liefde voor 

Jezus. 

 

Op een dag kondigde zijn vader in de kerk aan dat hij een aantal speciale 

bijeenkomsten zou houden om mensen voor te stellen aan Jezus. Hij drong er bij 

iedereen op aan iemand uit te nodigen voor de vergaderingen. Luka wist precies 

wie hij zou uitnodigen voor de vergaderingen...zijn kleuterleidster! 

  

Luka hield van zijn leraar, mevrouw Keti. Hij wilde dat ze van Jezus zou leren 

houden net zoals hij. De volgende schooldag nodigde Luka mevrouw Keti uit voor 

de vergaderingen en gaf haar een kaart met informatie over de bijeenkomsten. 

Mevrouw Keti zei dat ze zou proberen aanwezig te zijn. 

 

Luka was opgetogen toen hij mevrouw Keti de eerste avond de kerkzaal zag 

binnenkomen. Luka verwelkomde haar en bood aan om bij haar zitten zodat ze 

zich niet alleen voelde. Mevrouw Keti kwam regelmatig naar de vergaderingen. 

Ze vertelde het aan Luka en zijn ouders dat de berichten precies waren wat ze 

nodig had.  

 

Tegen het einde van de bijeenkomsten vertelde mevrouw Keti aan Luka’s vader 

dat ze wilde dat Jezus in haar leven zou leven en vroeg hoe ze adventist kon 

worden. Luka was zo blij dat zijn leraar nu ook van Jezus hield. 

 

Mevr. Keti bezocht de kinderklas in de kerk en hoorde dat de kinderen in Georgië 

geen bijbels of sabbatschoollessen hadden om te lezen in hun eigen taal. Dat 

maakte het moeilijk om de verhalen te onthouden die de leraar op de 

sabbatschool vertelde. Toen hielp een speciaal deel van ons belofte-aanbod van 

kerkleden over de hele wereld de adventisten in Georgië om bijbels en 

printlessen van de sabbatschool van de kinderen in de taal van Luka te kopen. 

Nu kunnen de kinderen in de kerk van Luka hun bijbels en hun lessen op de 

sabbatschool in hun eigen taal lezen. 

 

Luka is blij dat hij Bijbel- en sabbatschoollessen krijgt om hem te helpen meer 

over God te leren. Hij deelt zijn lessen met zijn vrienden op school en nodigt ze 

uit om met hem naar de kerk te gaan om meer over God te leren. Hij is ook blij 

dat de kerkleden over de hele wereld een offerplan hebben: ze geven tienden en 

helpen om mensen over Jezus te vertellen. 

 



Zelfs kinderen kunnen geven, wetende dat het niet uitmaakt welk percentage 

van ons inkomen we aan God opdragen als een belofte-offer, naast de tiende, Hij 

zal ons zegenen. 

 


