
    

 

 XXXiii   iiisss   eeevvvaaannngggeeellliiisssttt   iiinnn
  

  
 Het sneeuwde in de bergachtige streek 

in zijn gezicht. Toen Xi 's ochtends uit het dorp 

schoot hij flink op. Later begon het te waaien en hij zag aan de donkere wolken dat het gauw zou 

gaan sneeuwen. Hij wist dat het gevaarlijk was om met sneeuw in de bergen te lopen, dus versnelde hij 

zijn pas om nog voor de sneeuwbui 

Het was het zesde dorp, waar Xi deze week kwam als 

van Jezus. In de vorige dorpen had hij al met veel mensen 

mensen wilden ook graag geloven in de Here Jezus, en hebben Hem gevraagd om in hun leven te 

komen. Terwijl het harder begon te waaien 

ontvangen zou worden. Als vreemdeling zou hij natuurlijk als gast eervol 

daama zou iedereen naar de belangrijke boodschap luisteren 

de eerste keer in zijn leven dat hij als evan

het tot nu toe ging. 

Toen de weg een bocht maakte, zag Xi tussen 

paar minuten en dan kan ik me lekker bij een vuurtje warmen. Ik krijg vast ook wel wat te eten en een 

plaatsje om te slapen. Vanavond zullen ze voor 

zonden is gestorven. Vanavond horen de dorpsbewoners dat ze een nieuw leven kunnen krijgen. 

verheugde zich al op wat er zou gaan ko

groepjes bij elkaar staan fluisteren 

voorstellen: "Goedemiddag, ik breng u goed nieuws dat…" "Wij hebben hier alleen slecht nieuws", 

brulde een opgewonden man: "Er is net een 

platteland wel vaker voorkwam dat bendes kinderen stalen om ze voor 

in de stad te verkopen. Wat een verdriet moeten de ouders 

nnn   CCChhhiiinnnaaa      (een waar gebeurd verhaal)

eeuwde in de bergachtige streek Gansu. Een koude en venijnige wind blies kleine 

tends uit het dorp was vertrokken, was de lucht nog helder geweest en 

het te waaien en hij zag aan de donkere wolken dat het gauw zou 

gaan sneeuwen. Hij wist dat het gevaarlijk was om met sneeuw in de bergen te lopen, dus versnelde hij 

sneeuwbui in het volgende dorp te komen. 

waar Xi deze week kwam als evangelist, als brenger van de 

In de vorige dorpen had hij al met veel mensen over de Here Jezus mogen spreken. 

eloven in de Here Jezus, en hebben Hem gevraagd om in hun leven te 

Terwijl het harder begon te waaien en te sneeuwen, bedacht Xi hoe hij straks in het dorp 

zou worden. Als vreemdeling zou hij natuurlijk als gast eervol worden verwelkomd,

naar de belangrijke boodschap luisteren waarvoor hij hun dorp bezocht. Het was 

keer in zijn leven dat hij als evangelist van dorp tot dorp reisde. En hij was best tevreden, zoals 

maakte, zag Xi tussen de sneeuwflarden door het dorp liggen.

en dan kan ik me lekker bij een vuurtje warmen. Ik krijg vast ook wel wat te eten en een 

om te slapen. Vanavond zullen ze voor de eerste keer in hun leven horen 

storven. Vanavond horen de dorpsbewoners dat ze een nieuw leven kunnen krijgen. 

gaan komen. Toen hij het dorp binnenliep, zag hij de dorps

groepjes bij elkaar staan fluisteren en naar elkaar wijzen. Hij liep op een groepje af en wilde zich 

voorstellen: "Goedemiddag, ik breng u goed nieuws dat…" "Wij hebben hier alleen slecht nieuws", 

man: "Er is net een baby gestolen in het dorp." Xi wist 

kwam dat bendes kinderen stalen om ze voor geld aan kinderloze echtparen 

kopen. Wat een verdriet moeten de ouders hebben!  

waar gebeurd verhaal) 

kleine sneeuwvlokken 

nog helder geweest en 

het te waaien en hij zag aan de donkere wolken dat het gauw zou 

gaan sneeuwen. Hij wist dat het gevaarlijk was om met sneeuw in de bergen te lopen, dus versnelde hij 

evangelist, als brenger van de blijde boodschap 

Jezus mogen spreken. Veel 

eloven in de Here Jezus, en hebben Hem gevraagd om in hun leven te 

dacht Xi hoe hij straks in het dorp 

worden verwelkomd, en 

waarvoor hij hun dorp bezocht. Het was 

gelist van dorp tot dorp reisde. En hij was best tevreden, zoals 

door het dorp liggen. "Ha, nog een 

en dan kan ik me lekker bij een vuurtje warmen. Ik krijg vast ook wel wat te eten en een 

horen dat Jezus voor hun 

storven. Vanavond horen de dorpsbewoners dat ze een nieuw leven kunnen krijgen. Xi 

Toen hij het dorp binnenliep, zag hij de dorpsbewoners in 

elkaar wijzen. Hij liep op een groepje af en wilde zich 

voorstellen: "Goedemiddag, ik breng u goed nieuws dat…" "Wij hebben hier alleen slecht nieuws", 

Xi wist dat het op het 

geld aan kinderloze echtparen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

"Mag ik de ouders misschien even zien?" "Nee," daverde die kwaaie man: 

maken dat je wegkomt, we willen 

ontvangen, moest hij dan kwaad worden en 

mensen? Moest hij toch niet vriendelijk blijven doen tegen hen?

ouders, misschien kan ik wel helpen?"

ongelukkige ouders. De man en de vrouw keken hem zwijgend aan. Achter Xi ver

dorpsbewoners voor de deur. Niemand 

staan en voelde hun intense verdriet.

iemand die u misschien kan hel

niemand reageerde. Xi voelde zich niet op 

"Lieve Vader in de Hemel, vele jaren geleden 

te redden. We vragen U nu om het kind van deze ouders naar ons terug te sturen om zo dit dorp 

verlossen van dat vreselijke verdriet. Amen.'

hebben al tot onze goden gebeden en er is niets gebeurd. Waarom zou jouw 

weg!" 

(plaat 2) Nog voordat Xi begreep 

hem stonden hem vast en sleepten hem het dorp uit. 

den ze hem achterna. Wat een afgang! Xi liep door de heuvels zon

voelde zich vernederd en huilend bad hij tot God.

"Mag ik de ouders misschien even zien?" "Nee," daverde die kwaaie man: "dat mag je niet, en nou 

maken dat je wegkomt, we willen jou hier niet!" De tranen sprongen in zijn ogen, zo was Xi nog nooit 

ontvangen, moest hij dan kwaad worden en weggaan? Maar hoe moest het dan met die arme 

niet vriendelijk blijven doen tegen hen? "Ach, breng me toch alstublieft naar de 

misschien kan ik wel helpen?" Met tegenzin brachten ze hem naar 

ongelukkige ouders. De man en de vrouw keken hem zwijgend aan. Achter Xi ver

Niemand sprak en de spanning was om te snijden. Hij zag de ouders 

staan en voelde hun intense verdriet. "Wat ontzettend erg van uw kind", verbrak Xi de stilte. "Ik ken 

iemand die u misschien kan helpen... God in de hemel. Zal ik voor u bidden?" 

Xi voelde zich niet op zijn gemak. Omdat ze niets zeiden, begon 

"Lieve Vader in de Hemel, vele jaren geleden hebt U Uw Kind naar de aarde gestuurd 

te redden. We vragen U nu om het kind van deze ouders naar ons terug te sturen om zo dit dorp 

verdriet. Amen.'' "Zo is het wel genoeg!", donderde de jonge va

gebeden en er is niets gebeurd. Waarom zou jouw God wel iets 

Nog voordat Xi begreep wat er met hem gebeurde, pakten de dorpsbewoners die achter 

ast en sleepten hem het dorp uit. "Waag het eens om terug te komen!" schreeuw

Wat een afgang! Xi liep door de heuvels zonder dat hij precies wist waarheen. Hij 

zich vernederd en huilend bad hij tot God. "O Heer, heb ik dan voor niets gebeden?"

"dat mag je niet, en nou 

De tranen sprongen in zijn ogen, zo was Xi nog nooit 

het dan met die arme 

me toch alstublieft naar de 

Met tegenzin brachten ze hem naar het huisje van de 

ongelukkige ouders. De man en de vrouw keken hem zwijgend aan. Achter Xi verdrongen zich de 

den. Hij zag de ouders 

end erg van uw kind", verbrak Xi de stilte. "Ik ken 

pen... God in de hemel. Zal ik voor u bidden?" Het bleef ijzig stil en 

. Omdat ze niets zeiden, begon hij te bidden: 

de aarde gestuurd om ons allemaal 

te redden. We vragen U nu om het kind van deze ouders naar ons terug te sturen om zo dit dorp te 

genoeg!", donderde de jonge vader: "Wij 

od wel iets doen? Ga 

beurde, pakten de dorpsbewoners die achter 

terug te komen!" schreeuw-

der dat hij precies wist waarheen. Hij 

niets gebeden?" 



 

 

 
Terwijl hij zo rond liep en bad, moest hij aan Jezus denken. Jezus, de Zoon van God, was naar de aarde 

gekomen terwijl Hij wist dat Hij geslagen en geschopt zou worden, 

bespotten en Hem aan het kruis 

dat dorp gegaan en verwachtte dat de mensen me als een held zouden ontvangen of op 

netjes zouden behandelen. In plaats daarvan werd 

werd behandeld. Hoe ik ook behandeld 

zo door de sneeuw liep, wist hij wat hem te 

hem zouden uitschelden. Als hij Jezus wilde 

om en volgde de voetstappen die hij zojuist in de sneeuw 

ruw geweest, Xi beefde van angst. 

deze keer ontvangen? Hij durfde 

moest hij ze eigenlijk zeggen? Hoe kon hij zo vriendelijk 

Plotseling hoorde Xi, boven het geluid 

baby huilen. Vlug liep hij in de rich

stil en wachtte tot hij de baby weer 

ik dank U!" Van schrik begon de baby, 

van de kou. Snel klom Xi naar beneden, pakte 

om het warmte te geven. (plaat 3)

 

 

 

   

   

   

   

Terwijl hij zo rond liep en bad, moest hij aan Jezus denken. Jezus, de Zoon van God, was naar de aarde 

gekomen terwijl Hij wist dat Hij geslagen en geschopt zou worden, en dat de men

bespotten en Hem aan het kruis zouden doden. En toch was Jezus gekomen! En Xi 

gaan en verwachtte dat de mensen me als een held zouden ontvangen of op 

In plaats daarvan werd ik alleen maar een beetje behandeld zoals Jezus 

werd behandeld. Hoe ik ook behandeld word, ik moet vriendelijk blijven doen tegen iedereen."

zo door de sneeuw liep, wist hij wat hem te doen stond: terug naar het dorp! Ook al

hem zouden uitschelden. Als hij Jezus wilde volgen dan moest hij terug naar het dorp! Hij draaide zich 

die hij zojuist in de sneeuw had gemaakt. De dorpsbewoners waren erg 

Xi beefde van angst. Zijn armen en benen deden er nog pijn van. Hoe zouden ze hem 

deze keer ontvangen? Hij durfde er niet aan te denken, De moed zonk hem in de schoe

zeggen? Hoe kon hij zo vriendelijk blijven? Waar was hij mee bezig?

geluid van de snijdende vrieswind uit, rechts van hem, in de verte 

baby huilen. Vlug liep hij in de richting van het gehuil. Waar kwam het nou precies vandaan? Xi stond 

weer hoorde. Ha, bij die put ergens. Hij rende naar de put en riep: "Heer, 

U!" Van schrik begon de baby, die in de droge put lag, weer te huilen. Het gezichtje was blauw 

van de kou. Snel klom Xi naar beneden, pakte de verkleumde baby en drukte het kind tegen 

aat 3) 

Terwijl hij zo rond liep en bad, moest hij aan Jezus denken. Jezus, de Zoon van God, was naar de aarde 

dat de mensen Hem zouden 

En Xi dacht: "Ik ben naar 

gaan en verwachtte dat de mensen me als een held zouden ontvangen of op zijn minst 

ik alleen maar een beetje behandeld zoals Jezus 

vriendelijk blijven doen tegen iedereen." Terwijl Xi 

Ook al wist hij zeker dat ze 

het dorp! Hij draaide zich 

dorpsbewoners waren erg 

van. Hoe zouden ze hem 

aan te denken, De moed zonk hem in de schoenen. Wat 

was hij mee bezig? 

van de snijdende vrieswind uit, rechts van hem, in de verte een 

es vandaan? Xi stond 

aar de put en riep: "Heer, 

Het gezichtje was blauw 

baby en drukte het kind tegen zich aan 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dit is de gestolen baby", schoot het door hem heen. "Dit is de gestolen 

heb de baby die vanochtend door de dieven uit het dorp gestolen is, gevonden!"

de deken haalde, zag hij dat het een meisje was. Nu snapte hij ook waarom de dieven haar hadden 

achtergelaten; meisjes leveren in de stad niets op. De men

bare bundeltje voorzichtig in zijn armen haastte Xi zich nu naar h

De dorpsbewoners kwamen rennend op hem af, maar zijn angst was w

waren ze verbaasd en blij. Weer brach

waren het echter blije en vrolijke mensen. 

(plaat 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schoot het door hem heen. "Dit is de gestolen baby uit het dorp! Ik

heb de baby die vanochtend door de dieven uit het dorp gestolen is, gevonden!"

zag hij dat het een meisje was. Nu snapte hij ook waarom de dieven haar hadden 

achtergelaten; meisjes leveren in de stad niets op. De mensen willen alleen zonen kopen. Met het kost

bare bundeltje voorzichtig in zijn armen haastte Xi zich nu naar het dorp. 

De dorpsbewoners kwamen rennend op hem af, maar zijn angst was weg. Toen ze de baby zagen 

ze verbaasd en blij. Weer brachten de dorpsbewoners Xi naar het huisje van de ouders. Nu 

waren het echter blije en vrolijke mensen. Xi legde de baby in de schoot van de stralende moeder. 

uit het dorp! Ik 

heb de baby die vanochtend door de dieven uit het dorp gestolen is, gevonden!" Toen Xi de baby uit 

zag hij dat het een meisje was. Nu snapte hij ook waarom de dieven haar hadden 

sen willen alleen zonen kopen. Met het kost-

eg. Toen ze de baby zagen 

ten de dorpsbewoners Xi naar het huisje van de ouders. Nu 

n de schoot van de stralende moeder. 



 

 

 

"Kom, ga lekker bij de haard zitten", zei de vader terwijl hij een stoel aanschoof. Veel mensen 

drongen in de hut om Xi heen. 

'Wie was die God tot wie je bad?" "Ja, wie is die God?" Wat een geweldige kans om het 

Evangelie te verkondigen. Wel dertig mensen zaten om Xi heen, en iedereen wilde dolgraag 

horen wie Jezus is! "Luister," begon Xi: "Hij kwam naar de aarde... als een kleine baby! 

Ongeveer zo'n 2000 jaar geleden… " (plaat 5) 

De ouders van de gevonden baby kwamen nog dezelfde avond tot geloof in Jezus. Die 

nacht lag Xi nog te denken over wat hij meegemaakt had. Hij had een belangrijke les 

geleerd. Stel je voor dat hij niet was teruggegaan, dat hij niet vriendelijk was blijven doen. 

Dan was de baby van de kou gestorven... Dan had het dorp nooit het Evangelie gehoord en 

dan was het gezin nooit tot geloof gekomen! Omdat hij Jezus wilde volgen, ook al wist hij dat 

hij uitgescholden zou worden, was hij vriendelijk gebleven, teruggegaan en hoorde hij de 

baby huilen. Net als de baby die bij de gelukkige ouders lag, sliep Xi in. 

 
 

Vertelling: overgenomen uit China, een wereld voor God, Open Doors  en Timotheüs kinderwerk. 
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