
DEVOTIONELE LEZINGEN 

WEEK 9 - MAART 4, 2023 

 

Ethiopië: Jezus leren kennen 

 

Johannes 9:4—'Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, 

zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.’ 

 

Talessa heeft zijn hele leven in de ruige heuvels van Ethiopië gewoond. De meeste 

van de 85 miljoen mensen in het land leven buiten de steden, overlevend van het 

voedsel dat ze krijgen dat groeit in de droge, stoffige grond. Elke dag reist Talessa 

vele kilometers te voet om zijn buren en de kerkleden te ontmoeten. Hij spreekt hun 

taal; hij kent hun strijd; hij wordt vertrouwd door de mensen om hem heen. Talessa is 

een Global Mission-pionier. 

 

Na het delen van Bijbelstudie en gebed ging Talessa door naar het volgende huis. 

Soms is het volgende huis een reis van acht uur. De gelovigen hebben een kerk voor 

hun eigen gemeente. Talessa’s heeft dat met zijn eigen geld opgebouwd.  

 

Veel mensen uit deze regio van Ethiopië aanbidden idolen. Ze worden gekweld door 

bijgeloof en angst. Talessa vertelt hen het verhaal van Jezus en hoe Hij mensen van 

duivels bevrijdde toen Hij op deze aarde wandelde. Talessa nodigt hen uit om meer 

over Jezus, de Zoon van God te weten komen, die hen liefheeft en wil dat ze voor 

altijd bij Hem wonen. 

 

Over de hele wereld werken duizenden pioniers zoals Talessa om Gods boodschap van 

liefde te delen met de mensen om hen heen. Met jouw steun vindt Talessa velen die 

hongerig zijn om te leren dat God machtiger is dan de duivel en dat deze figuur 

waardeloos is. Dus trekt hij over de heuvels van Ethiopië en deelt Gods liefde met 

iedereen die dit wil horen.  

 

Bid alstublieft voor onze Global Mission-pioniers en de mensen met wie ze werken. De 

oproep om de wereld in te gaan en te vertellen dat Jezus binnenkort beschikbaar is 

kan niet worden gehandhaafd of uitgebreid tenzij gelovigen regelmatig onze giften 

blijven geven. 

 

Onze offergaven zouden idealiter als een belofte moeten worden gegeven. Een 

verbond met God - trouw, regelmatig een verbondsdeel van onze verdiensten geven 

om de programma's die God heeft te ondersteunen. Om elke persoon op deze aarde 

te bereiken zodat Jezus kan komen. 

 

Als uw offer wordt verdeeld zoals voorgesteld door het de Algemene Conferentie dan 

helpt 50 tot 60% het zendingswerk van uw plaatselijke kerk. Steunt 20 tot 30% de 

regionale zendingsinspanningen van uw conferentie en 20% steunt altijd het 

Wereldzendingsfonds (of Wereldbegroting) het produceren van een evenwichtige 

ondersteuning van alle wereldwijde zendingsinspanningen van de kerk. Het is onze 

plicht om te gaan, te bidden en te geven zodat anderen de kans krijgen om Jezus in 

de hemel te ontmoeten op een dag. 

 

 

 



 
 

WEEK 10 - MAART 11, 2023 

Filippijnen: Strijders voor Jezus 

 

Jeremia 24:7—‘Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de Heer ben, en zij 

zullen Mij tot een volk en Ik zal hun tot een God zijn, wanneer zij zich van ganser 

harte tot Mij bekeren.’ 

 

Op een vroege ochtend op het eiland Mindoro, Filipijnen, was Jaslene* bezig met het 

maken van het ontbijt voor haar familie. Plotseling verstoorden geweerschoten de 

rust. Haar man, Antonio, rende het huis binnen, greep zijn pistool en begon terug te 

schieten. Regeringssoldaten hadden hen in een hinderlaag gelokt omdat ze 

rebellenstrijders waren. 

 

Jaslene greep haar kinderen en rende de deur uit het bos in, waar ze zich in de 

struiken verstopten tot de schietpartij gestopt was. Jaslene en haar kinderen glipten 

terug naar huis. Ze hoorden dat Antonio was vermoord door de soldaten. Jaslenes 

hart bonsde van haat. Ze besloot haar kinderen groot te brengen om de vijand te 

bevechten en vaders overlijden te wreken.  

 

Toen de oudste jongen 13 jaar oud was, sloot hij zich aan bij de rebellen. Jaslene 

leerde de jongere kinderen hoe ze in de jungle moesten overleven, hoe je naar 

voedsel moet zoeken en hoe je moet schieten om te doden.  

 

Op een dag terwijl Jaslene aan het werken was luisterde ze naar haar radio. De 

melodie van een lied raakten haar hart: ‘Komt weer, komt weer, Jezus komt weer!’ 

 

De spreker sprak over Jezus, de vriendelijke en liefdevolle Redder. Gefascineerd van 

de woorden stopte Jaslene om te luisteren. Haar hart werd warm toen ze hoorde dat 

God van haar hield en haar vergiffenis aanbood. Al snel aanvaardde ze Jezus als haar 

Verlosser en probeerde ze ook haar vijanden te vergeven. Haar kinderen volgden haar 

voorbeeld en al snel lieten ze zich allemaal dopen.  

 

Op een dag ontmoette Jaslene de spreker van Adventist World Radio. Met tranen in 

haar ogen vroeg ze hem: ‘Pastor waarom heeft het zo lang geduurd voordat u ons dit 

goede nieuws over God bent komen vertellen? Was je maar gekomen voordat mijn 



man stierf. Hij zou zijn strijd hebben opgegeven voordat het te laat was.’ Toen voegde 

ze eraan toe: 'Deze uitzending moet naar andere dorpen in de bergen gaan! Ze 

moeten over Jezus horen voordat het voor hen te laat is!’  

 

Jaslene en haar kinderen hebben vreugde en vergeving gevonden door de haat in hun 

hart te vervangen. Ze moedigen hun vrienden aan om hun kogels in te ruilen voor de 

Bijbel en te ontdekken dat Jezus ware vreugde en betekenis aan hun leven kan geven.  

 

Ons leven is veranderd door de Heiland, en we kunnen onze dankbaarheid en liefde 

tonen door onze offergaven getrouw aan Hem te geven. Onze beloftegaven zijn 

geschenken aan God om te gebruiken voor het bereiken van mensen voor de Heiland 

in elk deel van de wereld. 

 

*Namen zijn gewijzigd. Duane McKey is voorzitter van Adventist World Radio. 



 
WEEK 11 – MAART 18, 2023 

 

Portugal: Geiten maken vrienden 

 

1 Johannes 5:13—'Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, 

opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.’ 

 

Christof’s familie was het stadsleven beu en verhuisde naar een klein bergdorpje in 

Portugal om dichter bij God te zijn en met elkaar. Hun nieuwe huis heeft een tuin en 

veel ruimte voor Christof en zijn broers om te spelen.  

 

De familie sprak geen Portugees toen ze voor het eerst aankwamen, dus Christof en 

zijn moeder besloten om kennis te maken door hun buren te helpen. Al snel leerden 

ze de taal en konden ze met hun buren praten.  

 

Christof ontmoette buurman Antonio de geitenhoeder. Christof vroeg Antonio of hij 

voor zijn geiten mocht zorgen. Antonio stemde toe en Christof begon te leren hoe hij 

voor de speelse dieren kon zorgen. Toen Christof hoorde dat Antonio niet kon lezen of 

schrijven bood Christof aan om voor te lezen. De volgende keer dat Christof Antonio 

weer bezocht bracht hij zijn Bijbel mee.  

 

Antonio luisterde terwijl Christof verhalen voorlas uit de bijbel. Antonio was blij dat 

iemand de bijzondere boodschappen van God las. Hij vertelde Christof dat hij geloofde 

dat er een God in de hemel is en dat jaren geleden zijn oma geloofde in de sabbat als 

de dag van rust en aanbidding van God. Christof was blij dat hij een vriend had 

gevonden met wie hij Gods verhalen kon delen. Christof nodigde Antonio uit voor de 

kerk maar de dichtstbijzijnde adventistische kerk was te ver weg en de wegen te ruig 

voor Antonio’s oude botten. Dus Christof’s familie kwam naar Antonio's huis om 

samen met hem te aanbidden en de bijbel te lezen. 

 

Het bericht verspreidde zich door de buurt dat Christof, Antonio de Bijbel aan het 

voorlezen was. Anderen wilden meedoen. Antonio nodigde degenen die zich bij hen 

wilden voegen uit om bij hem thuis te komen en samen de Bijbel te bestuderen. 

Binnenkort tijd sloten meerdere mensen uit de dorp zich aan bij de familie van 

Christof in aanbidding. Meer en meer kwamen en vonden Gods liefde. Door de bergen 



van Midden-Portugal horen mensen Gods boodschap omdat een jonge jongen Gods 

liefde deelde met een geitenhoeder. 

 

 



WEEK 12 - MAART 25, 2023 

 

Brazilië: de buren hebben het opgemerkt 

 

Romeinen 12:2—'En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd 

door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, 

het goede, welgevallige en volkomene.’ 

 

De stad Salvador in Brazilië is aan het veranderen. De Adventkerk groeit daar snel; 

maar ondanks de sterke groei bestaan er nog steeds onbetreden gebieden in de stad. 

  

Jarenlang dronk José alcohol en verstoorde hij de gemeenschap. Ari wist dat José 

werkloos was, dus bood Ari hem een baan aan bij zijn bouwbedrijf, kerken bouwen.  

 

José merkte dat Ari hem goed behandelde en veel over God sprak terwijl anderen 

hem grof behandelden. Na verloop van tijd nodigde Ari José uit om met hem de Bijbel 

te lezen.  

 

José voelde zijn hart veranderen. Dingen waar hij ooit van had gehouden daar gaf hij 

niet meer om. Zijn leven was getransformeerd. José aanvaardde Jezus als zijn 

Verlosser en vroeg om gedoopt te worden.  

 

De buren van José zagen de veranderingen in hem. Hij speelde niet meer lang en luid 

muziek en was niet elke avond dronken. De buren vroegen: ‘Wat is er met je 

gebeurd? Je bent zo anders!’ ‘Ik heb Jezus ontmoet,’ zei José en zijn ogen straalden 

van vreugde.  

 

Sommigen betwijfelden of een dronkaard zo volledig kon veranderen. José begon zijn 

buren op vrijdagavond bij hem thuis uit te nodigen om met hen te praten en voor hun 

behoeften te bidden. José wees naar de Bijbel en liet een Schepper zien die veel van 

hen houdt.  

 

De buren van José leerden God kennen. Het resultaat is dat er tien mensen zijn 

gedoopt en dat er nog meer voorbereidingen worden getroffen om gedoopt te worden. 

Kleine groepen zoals die van José vormen de kern van de kerk in Salvador. Deze 

kleine groepen groeien dan weer uit tot een gemeenten en deze gemeentes verdelen 

zich in meer kleine groepen en verspreiden zich over de stad. 

 

Vijf jaar geleden stelde de kerkleiding in de staat Bahia waar Salvador ligt een doel 

om duizend kerken te bouwen in vijf jaar. Ze hebben hun doel bereikt en alle duizend  

kerken hebben nu een nieuwe gemeenten. De duizend kerken aan de overkant van 

Salvador en de staat Bahia vertegenwoordigen groeiende gemeentes van gelovigen 

die net zoals José zijn veranderd door Jezus.  

 

Het leven van José getuigt dat wat voor worstelingen iemand ook tegenkomt, Jezus 

zijn leven kan veranderen. 

 

Je regelmatige en systematische offergaven zijn je partnerschap met God. Hij belooft: 

‘Geeft en u zal gegeven worden: een goede, aangedrukt, geschudde, overlopende 

maat zal men in uw schoot geven. . . . Want met de maat, waarmede gij meet, zal u 

weder gemeten worden.’ (Lucas 



6:38, NBG). Als je aan deze belofte twijfelt, stel God dan op de proef. Bewijs Hem, en 

je zult het zelf zien. 

 


