#2019
projectboekje

JONG EN
D
G
L
O
V
R
E
V
Jordani
&

Nigeria

v e r b i n d t j o ng e r e n

ë

Beste stafleden,
Je hebt het projectboekje in handen. Dit boekje gaat je helpen om invulling te
geven aan het kampproject tijdens je Koers-vakanties 2019!
Waarom dit boekje?
Je vindt informatie over de projecten waardoor we dit jaar geld ophalen. En
daarnaast staat dit boekje bol van de tips en ideeën voor werkvormen om met de
kinderen en jongeren na te denken over het thema. Dit is zeker ook een belangrijk doel van het kampproject! Tot slot inspireert dit boekje je om met elkaar
geld in te gaan zamelen tijdens het kamp.
Wat verwachten we van jou/jullie als staf?
Dat je tijdens het kamp/de vakantie (minimaal)
één dagdeel bestemd voor het kampproject.
Wat doe je tijdens dat dagdeel?
--Het uitleggen en toelichten van het doel waarvoor geld op wordt gehaald
--Met de kinderen/jongeren nadenken over het project/bezinning
op het thema van het kampproject
--Nadenken over manieren om samen geld op te halen voor de projecten
Aan de slag!
Jij bent een belangrijke schakel in het informeren en enthousiasmeren van de
kinderen en jongeren. Een goede voorbereiding is het halve werk. Alvast erg
bedankt voor je inzet en bijdrage aan het kampproject!
Met vriendelijke groet,
Evelien Beens-Wagenaar
Voorzitter sectie Binding & Toerusting
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Inleiding en leeswijzer
Thema: jong en vervolgd
Jordanië, Irak, Afghanistan. In tientallen landen worden christenen
wreed vervolgd vanwege hun geloof. Praktische steun is hard nodig!
Tijdens de Koersvakanties staat ieder jaar een project centraal.
Dit jaar is het thema ‘Jong en vervolgd’. We zijn dankbaar dat jullie
je als stafleden hier ook dit jaar aan verbinden.
In dit projectboekje
Om jullie te helpen en handvatten te geven, hebben we dit
projectboekje samengesteld. Daarin vind je een aantal dingen:
--Informatie over het kampproject
Waar gaat jullie bijdrage aan het kampproject naar toe?
--Insteek thema per doelgroep:
Kinderen van 9 tot 12 jaar
Jongeren vanaf 12 jaar
--Tips voor bezinnende werkvormen
--Tips voor activiteiten die bij het thema passen
--Tips om geld in te zamelen
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Over het kampproject
De opbrengst van het kampproject gaat naar kinderen en
jongeren uit Jordanië en Nigeria die te maken hebben met
vervolging vanwege hun geloof.

Jordanië: steun aan gemeente

Christenen in Jordanië worden door hun islamitische omgeving onder
druk gezet om hun geloof te verloochenen. Christelijke jongeren met een
moslimachtergrond dragen grote consequenties wanneer zij openlijk uit
willen komen voor hun geloof in Jezus Christus. De geheime politie zou
hen opspeuren, oppakken en dwingen om terug te keren naar de islam. Als
hun eigen familie hen tenminste nog niet vermoord heeft…
Bijzondere Noden steunt deze jongeren door middel van steun
aan hun kerkelijke gemeente. De steun aan deze kerk is uniek
en belangrijk omdat:
--Dit één van de weinige kerken in Jordanië is die opvang en
begeleiding geeft aan ex-moslims. De gemeente kan daardoor groot gevaar lopen!
--De jongeren op een bijzondere manier toegerust worden
om te volharden in hun geloof, ondanks alle moeilijkheden
vanwege geloofsvervolging.

Mariam
De veertienjarige Mariam
is in Irak opgegroeid als
moslimmeisje, maar toen haar
familie met gevaar voo
r eigen leven uit
hun thuisland wegvluch
tte, leidde de Heere God
hun weg op een
wonderlijke manier naa
r deze kerkelijke gemeen
te. Mariam en
haar familie kwamen tot
geloof. Maar het is in
Jordanië, zelfs
als buitenlander, niet
toegestaan om je van de
islam af te
keren. Huilend smeekt
Mariam haar moeder om
niet naar de
islamitische lessen te
hoeven gaan, waar ze vui
le leugens hoort
over de God die ze zo lie
f heeft. Maar ze is ver
plicht. Gelukkig
leert Mariam in de jon
gerenbijbelstudiegroe
p van de kerk om de
leugens over de Bijbel
te herkennen. “Wanneer
ik leugens hoor
over de Heere Jezus en
christenen, moedigt mij
dat aan om hen
te vertellen dat ze het
mis hebben. Ook al kan
ik nooit zeggen
dat ik christen ben, ik
kan hen wel voorzichtig
vragen stellen
over de grond van deze
leugens. De kerk leert
mij deze onwaarheden te doorzien en hel
pt mij om Jezus na te
volgen.”
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Nigeria: veilige opvang en toerusting

Christenen in Noord-Nigeria zijn slachtoffer van
vervolging. Islamitische groeperingen hebben duizenden
christenen gedood en een veelvoud hiervan verdreven.
Daarnaast hebben ex-moslims dikwijls te maken met
vervolging vanuit hun directe omgeving. In sommige
gevallen moeten ze vluchten vanwege de dreiging.
SDOK geeft de volgende steun aan deze slachtoffers:
--Opvang van tieners van wie één of meerdere ouders zijn
vermoord door moslimextremisten.
--Veilig onderdak en toerusting voor ex-moslims die door
hun omgeving zijn verstoten.
--Steun aan een bijbelschool waar (ook jonge) evangelisten
worden toegerust die het Evangelie willen verkondigen in
het islamitische noorden.

Het kampproject is een samenwerking
tussen Bijzondere Noden en SDOK
(Stichting De Ondergrondse Kerk).
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Kinderen -12 jaar
Doel van het kampthema

We willen door middel van het kampproject een verbinding maken tussen
vervolgde kinderen en leeftijdsgenoten in Nederland. We kunnen elkaar
op de volgende manier helpen:
Geld inzamelen voor vervolgde kinderen
Christelijke kinderen in vervolging leven met veel tegenstand, soms is het zelfs
levensgevaarlijk. Soms ontstaan er hele praktische noden, bijvoorbeeld wanneer
jongeren uit hun ouderlijk huis worden verjaagd. Dat zie je bijvoorbeeld in
Jordanië en Nigeria. De steun van jullie kampdeelnemers heeft gigantische
impact: praktische noden worden voorzien en ze ervaren via de hulp dat ze
er niet alleen voor staan.
Kinderen bewust maken van vervolging
Tijdens de Koersvakantie willen we door de ogen van kinderen laten zien wat
het betekent om vervolgd te worden vanwege het dienen van de Heere.

Insteek van het thema: door de ogen van kinderen

Miljoenen christenen wonen in landen waar geloven in de Heere God
verboden is. Christenvervolging is niet een thema waar je gemakkelijk
met kinderen over doorpraat.
Met dit kamproject willen we door de ogen van kinderen laten zien wat het
betekent om vervolgd te worden om je geloof. Dit doen we met laagdrempelige
verhalen van leeftijdsgenoten. Deze verhalen laten we aansluiten op de
belevingswereld van kinderen.
Om het thema een gezicht te geven, kiezen we voor herkenbare en duidelijke
beelden. Denk hierbij aan geheime samenkomsten of bijbelsmokkel.
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Hulpmiddelen

Om je als staf te helpen het kamproject vorm te geven, hebben we een aantal
hulpmiddelen en tips voor je verzameld.
Verhalen
In dit projectboekje vind je verhalen van vervolgde kinderen. Deze kun je met de
kinderen delen, bijvoorbeeld tijdens een kampvuur of als voorleesverhaal.
Suggesties voor thematische werkvormen
In dit projectboekje vind je verschillende suggesties om op een ontspannende
manier met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. Je herkent de
suggesties voor kinderen aan het label ‘kinderen’.
Suggesties voor activiteiten
In dit projectboekje vind je ideeën voor activiteiten die een link hebben met het
thema ‘Jong en vervolgd’. Je herkent de suggesties voor kinderen aan het label
‘kinderen’.
Cadeautje
Om kinderen te bedanken voor hun inzet en het thema voor hen te laten leven,
hebben we een cadeautje voor hen. Dit is een geheimschriftpen.
Deze pen schrijft met onzichtbare inkt. Dit wijst op het geheime en
ondergrondse leven van veel christenen in deze wereld.
Voorlichting
Tijdens de Koersvakantie komt iemand langs om het thema dichtbij kinderen te
brengen. We hebben een speciaal programma voor de doelgroep in elkaar gezet.

Tips voor stafleden

We hebben een aantal tips op een rij gezet die je kunnen helpen
om het kampproject te laten leven tijdens de vakantie.
Bereid je voor op het thema
Inhoudelijk voorbereiding kan je helpen om het kampproject goed vorm te geven.
Zowel voor jezelf als voor de kinderen.
--Lees de informatie over het project.
--Verdiep je in christenvervolging. Dat kan goed via deze blog:
www.sdok.nl/blog of deze website: www.bijzonderenoden.nl/vervolgdekerk
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Jongeren +12 jaar
Doel van het kampthema

We willen door middel van het kampproject een verbinding maken tussen
vervolgde jongeren en leeftijdsgenoten in Nederland. We kunnen elkaar
op de volgende manier helpen:
Geven: geld inzamelen voor vervolgde jongeren
Christelijke jongeren in vervolging leven met veel tegenstand, soms is het zelfs
levensgevaarlijk. Ze hebben praktische noden, bijvoorbeeld wanneer jongeren uit
hun ouderlijk huis worden verjaagd. Dat zie je bijvoorbeeld in Jordanië en
Nigeria. De steun van jullie deelnemers heeft gigantische impact: praktische
noden worden voorzien en ze ervaren via de hulp dat ze er niet alleen voor staan.
Ontvangen: concrete aanmoediging om Christus te volgen
Jongeren in Nederland worstelen om christen te zijn. In onze seculiere
maatschappij komt er van alles op hen af. Leeftijdsgenoten in vervolgingscontext
weten niet anders dat geloven tegenstand oproept. Zij moedigen met concrete
tips jongeren in Nederland aan om Christus te volgen.

Insteek van het thema: helden op sokken

Je zou willen dat je moediger, radicaler was, misschien wel een minder
bange christen. Herkenbaar? Nou, je bent niet de enige. We zijn allemaal
zwakke en bange christenen. Als het op ons zou aankomen… We zijn een
stelletje helden op sokken. Gelukkig is er hoop. Allermeest omdat we niet
afhankelijk zijn van onze eigen kracht. Christus is onze Strijder,
in Hem vinden we alles wat we nodig hebben.
Jonge christenen die te maken hebben met tegenstand, bijvoorbeeld in
Jordanië en Nigeria, getuigen hiervan. Aan de lijve ondervinden ze de
zwakheid en angst in een gevaarlijke en dreigende context.
Maar ze ervaren juist ook Zijn kracht. Hun getuigenis moedigt aan.
De rode draad in alles is samengevat in het zinnetje: Christus volgen als helden op
sokken. Wij zijn misschien zwak en bang, maar in Christus is juist alles wat we
nodig hebben. In onze zwakheid mogen we achter Hem aangaan, aangemoedigd door
leeftijdsgenoten die worden vervolgd.
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Hulpmiddelen

Om je als staf te helpen het kamproject vorm te geven, hebben we een aantal
hulpmiddelen en tips voor je verzameld.
Thema in stille-tijd-waaier
We hebben gezocht naar een thema dat goed aansluit bij de Bijbelstudies. Gideon
is een prachtig voorbeeld van een held op sokken. In de stille-tijd-waaier
koppelen we het Woord met hedendaagse praktijkvoorbeelden van vervolgde
jongeren. Hierin staan ook concrete aanmoedigingen. Deze aanmoedigingen kun
je als staf gebruiken, bijvoorbeeld als je met jongeren in gesprek wilt gaan.
Verhalen
In dit projectboekje vind je verhalen van vervolgde christenen. Deze kun je met
de jongeren delen, bijvoorbeeld tijdens een kampvuur.
Suggesties voor thematische werkvormen
In dit projectboekje vind je verschillende suggesties om op een ontspannende
manier met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp. Je herkent de
suggesties voor jongeren aan het label ‘jongeren’.
Suggesties voor activiteiten
In dit projectboekje vind je ideeën voor activiteiten die een link hebben
met het thema ‘Jong en vervolgd’. Je herkent de suggesties voor jongeren
aan het label ‘jongeren’.
Cadeautje
Om het thema voor jongeren te laten leven, hebben we een cadeautje voor
jongeren. Dit is een paar sokken met de tekst ‘Ik ben een held op sokken’.
We hopen dat deze sokken het gezicht worden van het kampproject en
Bijbelstudies, stille tijd, projectdoel en activiteiten aan elkaar verbindt.
Deze kun je het beste aan het begin uitdelen.
Tips om geld in te zamelen
We geven een paar tips hoe je als groep geld kunt inzamelen voor het project.
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Tips voor stafleden

We hebben een aantal tips op een rij gezet die je kunnen helpen om het
kampproject te laten leven tijdens de vakantie.
Maak gebruik van de rode draad
‘Held op sokken’ kun je op allerlei manieren terug laten komen tijdens de
vakantieweek. Een rode draad helpt om het thema op allerlei manieren een plaats
te geven tijdens de vakantie. Denk bijvoorbeeld aan de volgende dingen:
Verwerken in activiteiten, zoals een dropping of levend stratego op sokken.
Gebruik een ‘oude sok’ om geld in te zamelen.
Bereid je voor op het thema
Inhoudelijk voorbereiding kan je helpen om het kampproject goed vorm te geven.
Zowel voor jezelf als voor jongeren.
--Lees de informatie over het project.
--Verdiep je in christenvervolging. Dat kan goed via deze blog:
www.sdok.nl/blog en deze site: www.bijzonderenoden.nl/vervolgdekerk.
Bereid jongeren voor
Je kunt jongeren vooraf de vakantie een mail sturen met de video over het
project. Daarmee kun je hen voorbereiden op het project zelf.
Tip: Bij vakanties waarbij een preünie wordt gehouden, is het leuk om deelnemers
te betrekken bij de organisatie van het (dagdeel voor het) project.
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De bijbel over vervolging
Om te lezen
De Bijbel spreekt veel over christenvervolging. Hierbij een aantal gedeelten uit
Gods Woord die je kunt lezen met jongeren. Denk er als staf eens over na of je
tijdens het lezen bij (een deel van) de maaltijden of de avondsluitingen de Bijbel
wilt laten spreken over het thema ‘Jong en vervolgd’.
Er zijn grofweg twee manieren waarop de Bijbel spreekt over vervolging:
Als iets dat bij een christen hoort
Neem bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in één van zijn brieven: “En ook allen die
godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.” (2 Timotheüs
3:12) En wat dacht je van de woorden van de Heere Jezus zelf tegen zijn
discipelen: “Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij
vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.” (Johannes 15:20).
Als een vorm van genade
Vervolging hoort dus bij het leven van ieder christen. Is dat reden tot wanhoop?
Nee, zegt de Bijbel. Sterker nog, Gods Woord spreekt over vervolging als een vorm
van genade. Dat vind je bijvoorbeeld in de brief aan de Filippenzen (1 vers 29):
“Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te
geloven, maar ook voor Hem te lijden.”
Ook de Heere Jezus spreekt er zo over in de bekende zaligsprekingen. Hij zegt
daar: “Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is
het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen,
en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.”

Andere bijbelteksten

Naast de bovengenoemde Bijbelgedeelten zetten
we hier nog enkele suggesties op een rij:
--Lukas 21: 10-17		
De Heere Jezus over vervolging.
--1 Petrus 5: 8-10
Satan als de brullende leeuw.
--Romeinen 8: 35-39
Wie zal kunnen scheiden van Christus’ liefde?
--2 Timotheüs 1:8-12
Paulus’ oproep aan de jonge Timotheüs
			
om zich niet te schamen voor het Evangelie.
--Handelingen 4: 23-31 Johannes en Petrus vrijgelaten en			
			
hun gebed om vrijmoedigheid.
--Openbaringen 3:7-13
Een trouwe gemeente, ondanks haar ‘kleine kracht’.
--Psalm 46		
De Heere is ons een toevlucht in gevaren.
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Wat wij kunnen doen

De Bijbel geeft heel concreet richtlijnen wat wij kunnen voor de vervolgde kerk:

Bidden
:5
ngen 12
Handeli
1
:1
the 1
2 Korin

Gedenken
Kolossenzen 4:18
Hebreeën 13

Bezoeken
Mattheüs 25:36

Verlosse
n
Handelin
gen 23:16
Romeine
n 16:4
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Aansporen en bemoedigingen
Mattheüs 5:10-12
Mattheüs 5:44
Mattheüs 10:16-39
Johannes 15:18
Johannes 16:33
2 Korinthe 1:3-7
Filemon 1:28-29
2 Thessalonicenzen 1:4-7
2 Timotheüs 1:8
Hebreeën. 10:34-37
1 Petrus 3:14-18
1 Petrus 4:12-19
Openbaringen 2:8-10,12,13

Verzorgen
Handelingen 16:33
Filemon 4:14

om te zingen

Over verdrukking en bespotting

Psalm 37 : 16
De wet zijns Gods is in zijn hart geschreven,
Waardoor zijn gang van glibb’ren wordt bevrijd.
De booswicht loert, door haat en spijt gedreven;
Spant strik op strik, of wapent zich ten strijd.
En staat, ontzind, rechtvaardigen naar’t leven,
Naardien hij, trots, hun ‘s HEEREN gunst benijdt.

Psalm 38 : 20
Zij, die kwaad voor goe
d vergelden,
Last’ren, schelden,
En vervolgen mij gestaâ
g.
Ja, zij zijn op mij gebete
n,
Want zij weten,
Dat ik naar het goede
jaag.

Psalm 86 : 9
de,
Doe een teken mij ten goe
de
woe
hun
in
ers
hat
n
Dat mij
spijt,
hun
tot
,
hoe
n,
zie
en
Mog
rijdt.
Gij mij troost, en mij bev

Psalm 35 : 10
Zij spreken nooit van vrede, neen;
Maar zij bedenken listigheên,
Ten val van hen, die, stil van zinnen,
Den vrede, ‘t dienstbaarst pand, beminnen.
Zij bassen m’ aan met open mond;
Hun schimptaal, die mijn ziel doorwondt,
Bespot mijn leed; zij zijn verheugd
Op ‘t zien van al mijn ongeneugt’.

Psalm 69 : 4
Mijn broed’ren ben ik vreemd, door elk onteerd,
En onbekend den zonen mijner moeder;
‘k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder;
Want d’ ijver van Uw huis heeft mij verteerd.
Ik draag den schimp, den smaad en overlast
Dergenen, die, alziende God, U smaden;
Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast,
Maar ‘k word te meer met smaadheid overladen.
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Over vertrouwen op de Heere in moeilijkheden

Psalm 42 : 3
er?
O mijn ziel, wat buigt g’ u ned
t?
rus
ont
Waartoe zijt g’ in mij
er;
Voed het oud vertrouwen wed
;
lust
uw
lof
en
gst
Hoo
‘s
Zoek in
k
dru
uw
zal
id
dhe
goe
s
God
t
Wan
Eens verwiss’len in geluk.
boven;
Hoop op God, sla ‘t oog naar
en.
lov
nog
m
naa
Zijn
zal
Want ik

Psalm 13 : 5
Maar, in dit smartelijk verdriet
,
Mistrouwt mijn hart Uw goedhe
id niet;
Neen, ‘t zal zich in Uw heil verb
lijden.
Ik zal den HEER mijn lofzang wij
- den,
Die mij genadig bijstand biedt.

n;
Psalm 23 : 1
n Herder weze
ils wil mij te
vrezen.
he
s
te
de
ar
d
va
Go
ge
De
heb geen
‘k
,
ek
br
ge
‘k Heb geen
ijke weiden,
cht, in liefel
en.
Hij zal mij za
waat’ren leid
il
n zeer st le
va
ijn treden
m
rs
,
ve
am
oe
na
d’
Aan
t, om Zijn
ch
ri
;
el
zi
n
ij
.
en
Hij sterkt m
gerechtighed
oor van Zijn
In ‘t effen sp

Psalm 23 : 2
Ik vrees niet, neen, schoon ik doo
r duistre dalen;
In doodsgevaar, bekommerd om
moest dwalen,
Gij blijft mij bij in alle tegenspo
eden;
Uw stok en staf zal mij altoos
behoeden.
Gij troost mijn ziel, en richt, in
mededogen,
De tafel aan, voor mijner haat’ren
ogen.

Over de Heere navolgen

eer”
JBGG Liedbundel “Tot zijn
12
en
weg
uw
ust
--Beveel ger
13
r		
Hee
mij
bij
--Blijf
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--De kerk van
alle tijden		
--Neem mijn le
21
ven laat het He
er 69
--Wat de toek
omst brenge mo
ge 104

Om te bidden
Als wij vervolgde christenen vragen wat wij voor hen kunnen
doen, antwoorden ze steevast ‘Bid voor ons!’. Gebed is onmisbaar in
het ondersteunen en bemoedigen van vervolgde christenen.
We willen jullie aanmoedigen om tijdens de koersvakanties
te bidden voor vervolgde christenen. In de wetenschap dat
we allemaal zwakke mensen zijn, afhankelijk van de kracht
en bescherming van de Heere God.

Elke dag een concreet gebedspunt

SDOK heeft een speciale app ontwikkeld om christenen in
Nederland te helpen met gebed. Via de app ‘Bid voor ons’
krijg je elke dag een actueel en concreet gebedspunt vanuit
de vervolgde kerk. Je kunt deze app gebruiken om bijvoorbeeld
tijdens het gebed bij de maaltijden of tijdens de avondsluiting
een concreet gebedspunt mee te nemen in het gebed.

Gebedspunten uit de projecten

Nigeria
--Bid voor de kinderen en jongeren die één of beide ouders zijn verloren vanwege
het geweld tegen christenen. Bid om troost in het verdriet. Bid dat de Heere
God zelf de lege plekken vult.
--Bid om bescherming voor christenen in het islamitische noorden van Nigeria. De
tegenstand is fors, zeker wanneer (een deel van) je familie moslim is.
--Bid voor christenen die gewond zijn geraakt tijdens aanslagen. Bid om genezing
van de wonden en om vertrouwen op de Heere God.
--Bid voor de jonge evangelisten die zich op een bijbelschool in Nigeria
voorbereiden op het werk van evangelist. Velen van hen willen terug naar de
islamitische dorpen waar hun families wonen. Ze zijn daar verjaagd, maar ze
willen heel graag deze mensen bereiken met het Evangelie van de Heere Jezus.
Jordanië
--Bid om zegen op het werk van de gemeente in Jordanië. Bid om het werk
van de Heilige Geest in de harten van de kinderen en jongeren die de
Bijbelstudies bijwonen. Bid voor bemoediging en volharding wanneer
de gemeenteleden vervolging ervaren.
--Dank voor de geweldige groei van de gemeente in Jordanië! Keer op keer
ontvangen we bericht dat er weer nieuwe Bijbelstudiegroepen gestart
worden en dat velen tot geloof komen.
--Bid om bescherming voor deze gemeente, aangezien het risico groter wordt
met de toename van leden met een moslimachtergrond. Bid om wijsheid voor de
kerkleiders en om vertrouwen op de Heere in alle omstandigheden.
--Bid voor de christelijke kinderen en jongeren met een moslimachtergrond, die
verplicht de islamklassen moeten volgen op school. Bid dat de leugens die hier
verteld worden hen niet in de war brengen, maar dat deze moeilijkheden hen
dichter bij God brengen.
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Bezinnende verwerkingsvormen
De sok van het lijf vragen

Jongeren

Introductie: we zijn christenstrijders
Vervolging is een heel Bijbels gegeven (zie ook het hoofdstuk De Bijbel over
vervolging). We zouden zelfs onze vraagtekens mogen plaatsen als een christen
beweert geen enkele vorm van vervolging te kennen. Wat zou dat zeggen over zijn
of haar godvruchtig leven? In zekere zin zijn godvruchtige christenen allemaal
christenstrijders.
Hoe kunnen we deze strijd dan strijden? Eén van de lessen die vervolgde
christenen ons leren, is het belang van Bijbelkennis. Helden op sokken strijden
met het schoeisel van het Evangelie (Efeze 6). Geworteld zijn in het Woord helpt
ons te strijden tegen het kwaad en de leugens die op ons af komen. Het helpt om
niet zo snel in de war te raken wanneer iemand iets over de Bijbel beweert dat
niet waar is.
Uitvoering van de werkvorm
In deze verwerkingsvorm gaan we aan de slag met onze Bijbelkennis. We doen
dat op de manier hoe de Jordaanse jongeren geoefend worden: vragen,
doorvragen en nog meer vragen. Een stelling waar een leugen, confrontatie of
dilemma in verborgen zit, vormt de aanleiding voor het gesprek. De kunst is om
de stelling niet meteen te bestrijden met je eigen visie, maar om enkel vragen
te stellen aan degene(n) die deze stelling vertegenwoordigen.
Praktijkvoorbeeld vanuit Jordanië
Gesprek tussen jeugdleider en christelijke jongere met moslimachtergrond, die
nog worstelt met oude gedachten vanuit de islam.
Zo zou het gesprek eruit zien wanneer wij meteen onze waarheid willen zeggen,
zonder door te vragen:
--Jeugdleider: “Is het offer van Christus wel genoeg om gered te worden?”
--Jongere: “Nee, God wil ik ook dat ik goede werken doe en de wet onderhoud.”
--Jeugdleider: “Nee, dat is niet juist. Het offer van Christus is genoeg om gered
te worden. Goede werken en de wet maken jou niet zalig.”
--Jongere knikt. “Oké.”
Het gesprek wanneer er doorgevraagd wordt op de antwoorden van de jongere:
--Jeugdleider: “Is het offer van Christus genoeg om gered te worden?”
--Jongere: “Nee, God wil ik ook dat ik goede werken doe en de wet onderhoud.”
--Jeugdleider: “Hoe onderhoud jij nu de wet?”
--Jongere: “Ik wil altijd de waarheid zeggen. Ik gehoorzaam mijn ouders.
Ik steel nooit. Ik probeer mijn naasten te helpen.”
--Jeugdleider: “Dat zijn mooie dingen, die God ook van ons vraagt.
Doe je dit altijd perfect?”
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--Jongere: “Ik probeer het.”
--Jeugdleider: “Denk je dat jij volmaakt de wet kunt onderhouden?”
--Jongere: “Ik weet het niet zeker.”
--Jeugdleider: “En wat als je het niet zeker weet en je redding wel iets te maken
heeft met jouw goede werken? Wat betekent dat dan?”
--Jongere: “Dat geeft niet zoveel hoop.”
--Jeugdleider: “Nee, ik kan je sterker vertellen… Ik wéét dat jij niet volmaakt de
wet kunt onderhouden. Kijk maar mee in de Bijbel, Romeinen 3:10 en 11. Hoeveel
mensen zijn rechtvaardig voor God? Geen één. Lees maar verder in Genesis 6:5,
Psalm 150:5, Psalm 58:3 en Markus 7:21-23.
--Jongere: “Dus er is niemand die de wet kan onderhouden? Zelfs niet de beste?”
--Jeugdleider: “We lezen het in de Bijbel. God zegt het ons zelf.”
--Jongere: “Maar hoe moet dat dan? Zo zijn we verloren!”
--Jeugdleider: “Ja, dat is wat de Bijbel ons vertelt. We zijn verloren in onszelf.
Lees maar in Efeze 2:1, Romeinen 5:6, Lukas 19:10. Maar daar eindigt onze
hoop niet. Weet je waarom?”
--Jongere: “Is het iets met Jezus? Hij is gekomen om ons hoop te geven!”
--Jeugdleider: “Ja, het heeft alles te maken met Jezus. Hij heeft de volledige
prijs voor ons betaald. Kijk maar in Efeze 1:7 en 1 Korinthe 15:3 en 4.
Hij stierf vanwege onze zonden. Wat zegt dit nu over de rol van
jouw goede werken voor jouw persoonlijke redding?
--Jongere: “Ik hoef niets toe te voegen, want God heeft alles al gedaan. Echt alles! Wat een bevrijdende ontdekking! Want bij mij is er altijd onzekerheid of ik
het wel goed genoeg doe, maar mijn redding hangt alleen maar af van Christus!
Zie je het verschil tussen het eerste en tweede gesprek? Wanneer wij meteen
onze eigen ‘wijsheden’ afvuren, kunnen er twee dingen gebeuren:
--De ander schiet ook in de verdediging en wil niet meer naar je luisteren
--De ander knikt en stemt toe, maar vaak betekent dat niet dat
jouw ‘waarheid/wijsheid’ ook in hun hart zinkt.
Het naadje van de kous
Nu we gezien hebben hoe zo’n vraaggesprek er in Jordanië aan toe kan gaan en
hoe belangrijk het is om te leren doorvragen, gaan we zelf oefenen met verschillende stellingen of vragen waar een leugen, confrontatie of dilemma in verborgen
zit. Hieronder zijn wat voorbeeldstellingen, maar het is ook mooi om de groep te
vragen naar confrontaties of dilemma’s die ze zelf in de praktijk hebben
ervaren. Probeer samen uit te komen op een Bijbels antwoord. Dat betekent dus
niet (alleen) jouw visie op de Bijbel, maar de daadwerkelijke tekst(en). Je wilt
immers het naadje van de kous weten over wat de Bijbel ons leert!
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Leugens vanuit de islam
--Jullie christenen geloven in drie goden. Belachelijk.
Zijn jullie goden zo zwak dat er drie voor nodig zijn?
--Christenen zeggen misschien dat ze in een God van vrede geloven, maar hun
God spoort ook aan tot moord. Kijk maar eens in het Oude Testament. Of naar
de geschiedenis, waarbij veel christenen andersgelovigen vermoord hebben.
--Joden en christenen zijn niet te vertrouwen.
--Joden en christenen verdraaien de waarheid over God, het zijn leugenaars
en God heeft ze daarom vervloekt.
--De Bijbel is vervalst en is niet meer Gods Woord
--Christus is niet aan het kruis gestorven
Confrontaties vanuit ongelovig Nederland
--Het geloof ontneemt je je vrijheid. Wanneer je een gelovige wordt,
mag je niets meer en zal je veel leuke dingen in je leven moet missen.
--Die gelovigen zijn zó hooghartig en denken altijd dat ze alles beter weten.
Ze denken zeker dat ze de enige zijn die goede dingen kunnen doen.
--Als God zou bestaan, dan zou Hij niet zoveel ellende toelaten.
Dilemma’s in kerkelijk Nederland
--Ik kan zelf niets doen aan mijn verlossing,
ik moet wachten totdat God het doet.
--Dat gaat wel erg makkelijk allemaal hé, jouw geloof.
--Ik ervaar God eigenlijk helemaal niet.
Waarom zie ik niks van Zijn aanwezigheid?
--Ik hoef niet meer te leren voor mijn tentamen. Als God met mij is, wie zal dan
tegen mij zijn? Met God aan mijn zijde haal ik mijn opleiding wel.
Het is een kwestie van vertrouwen.
--Er is eerst een goede zondekennis nodig vóór je tot God komt.
--Ik kan Jezus niet volgen, want ik ken Hem toch nog niet.
Hij moet eerst met Zijn werk in mij beginnen.
Tip: probeer deze vragende manier van leren te verweven in andere vakantie-activiteiten.
Tijdens de Bijbelstudies, maar ook gewoon tijdens de kampvuurgesprekken. Je zult zien
dat er meer ingang is tot opening en diepgang tijdens de gesprekken!
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Kinderen

Geheime Bijbel handletteren

Heb jij een eigen Bijbel? Wat bijzonder! ‘Bijzonder?’ denk je misschien. Ja, echt!
Er zijn heel veel kinderen die zelfs nog nooit een Bijbel hebben gezien.
Zoals Liang. Luister maar.
‘Hoi, ik ben Liang. Ik was niet bijna jarig of zo. Maar toch had ik één wens: een
eigen Bijbel. Ik kende mensen die ook een eigen Bijbel hadden en ik bad iedere
dag tot God of Hij mij ook een Bijbel wilde geven.
Op een keer dacht ik dat God mijn gebed aan het verhoren was. Ik hoorde namelijk
dat er een paar kilometer verderop een vrouw woonde die verschillende Bijbels
in huis had. Iemand uit een ander land had deze Bijbels het land binnen gesmokkeld. Ik ging dadelijk naar dat dorp toe en uiteindelijk vond ik die vrouw.
‘Alstublieft, ik heb gehoord dat u verschillende Bijbels in huis hebt, zou u mij
ook een Bijbel willen geven?’
‘Nee’, zei de vrouw, ‘Bijbels zijn heel kostbaar en ik weet niet eens of je echt
christen bent.’ Ik was heel erg teleurgesteld en bleef aan God en aan de mevrouw vragen of ik toch een Bijbel mocht hebben. Uiteindelijk zei de mevrouw: ‘Je
krijgt van mij een Bijbel als je zonder haperen het ‘Onze Vader’ op kunt zeggen.’
Nu kende ik een man die de hele Bijbel met de hand had overgeschreven. Zijn
handen waren kromgegroeid door de duizenden uren schrijfwerk. Ik ging naar hem
toe en was hem heel dankbaar, want nu kon ik het gebed uit mijn hoofd leren.
Toen ik het zonder fouten op kon zeggen, rende ik naar het huis van de mevrouw.
EN IK KREEG MIJN EIGEN BIJBEL. De mevrouw vertelde me waarom ze zo voorzichtig
was met het weggeven van een Bijbel. Sommige christenen werden gedood toen ze
dit hadden gedaan.’
Nodig:
--Geheimschriftpen
--Gekleurde kaarten
--Geprinte voorbeelden van Bijbelteksten
--Geprinte voorbeelden van de letters
van het alfabet in handlettering-stijl
Opdracht
Laat de kinderen een tekst uit de Bijbel
die gaat over vervolging (zie hoofdstuk
‘De Bijbel over vervolging’) of juist
teksten die gaan over Gods bescherming
handletteren met de geheimschriftpen.

ten over
Bijbelteks
erming:
h
Gods besc
Hebr. 13:6
Psalm 46:2
Psalm 16:1
,8
Psalm 118:6
3
:1
Filip. 4
Psalm 3:4
2
2 Sam. 22:3

Tip: Leer de kinderen tijdens kamp een tekst die gaat over
Gods bescherming. Elke dag bij het ontbijt oefenen en ze
kennen hem aan het einde van de week uit hun hoofd!
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Verhalen
Verhaal 1 | De jongen die van geen wijken wist

Jongeren
Kinderen &

In het kort: De 9-jarige Hussein uit Turkije neemt op een dag een kruisje mee
naar school. Hij hoopt zo om anderen over Christus te kunnen vertellen. Het
loopt net wat anders dan gedacht… Toch blijft hij standvastig.
Op zijn school in Turkije rommelde de negen jaar oude Hussein opgewonden met
het slotje van zijn ketting. Nadat hij hem had vastgemaakt, hing hij het kruisje
recht. Hij wilde zijn leerkrachten en medeleerlingen laten weten dat hij in de
Heere Jezus was gaan geloven. Zijn enthousiasme zou echter niet worden gedeeld.
In zijn onschuld wist Hussein niet dat 96 procent van de Turken moslim is. Hoewel
een groot deel van hen er niets aan doet, zijn de meesten ervan overtuigd dat
alle Turken moslim zouden moeten zijn. Hij wist niet dat het aanhangen van een
ander geloof cultureel onacceptabel is. Hij wist niet dat volgelingen van Jezus
in hele delen van het land niet welkom zijn, ondanks het feit dat de regering
beweert dat er religieuze tolerantie heerst.
Dat wist Hussein allemaal niet op de ochtend dat hij dat kruisje om zijn nek hing.
Hij wist alleen dat zijn vader, een voormalige moslimgeestelijke, nu van de Heere
Jezus hield. En dat deed Hussein ook. Zijn geloof in de Heere God was net zo echt
voor hem als het kruisje dat hij zojuist om zijn nek had gehangen.
‘Ik was gewoon zo blij’, zei hij later, toen hij zijn eerste keer in de kerk
beschreef. ‘En ik dacht dat dit misschien wel de enige keer zou zijn dat ik in een
kerk was. En dus sloeg ik het liedboek open en dacht erover om er een paar bladzijden uit te scheuren en die te houden. Ik deed het uiteindelijk niet,
maar ik had het erg graag gedaan.’
Een jaar later besloot hij het kruisje te gaan dragen, gedeeltelijk omdat het een
goede opening kon zijn om met zijn medeleerlingen over zijn geloof te praten.
‘Het gaat niet om het kruis zelf, maar om de betekenis ervan’, vertelde de jonge
Hussein later. ‘Ik wilde dat mensen me ernaar zouden vragen, zodat ik hun over
Christus kon vertellen.’
Maar hij had de reacties op het dragen van dat kruisje niet zien aankomen.
Sommige leerlingen spuugden op het kruis. Andere studenten scholden hem uit.
‘Vuile kafir, vuile ongelovige!’ riepen ze naar hem. Ze bedreigden hem omdat hij
die vreselijke ‘godsdienst van het Westen’ aanhing.
Een van zijn zussen vertelde hun ouders over het kruisje. ‘Hussein vertelt aan
iedereen dat we christen zijn!’ Hakeem, zijn vader, ontplofte bijna. ‘Vertel nooit
aan iemand dat we christen zijn’, waarschuwde hij. ‘Breng ons niet in de
problemen. Je moet dat ding niet meer omdoen wanneer je naar school gaat!’
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Later besloten Hakeem en zijn vrouw dat het niet juist was geweest om hun zoon
te dwingen zijn geloof weg te moffelen. Ze realiseerden zich dat zij hun geloof
hadden weggemoffeld en dat Husseins moed, hoe naïef en idealistisch ook, juist
zou moeten worden aangemoedigd, niet worden onderdrukt.
‘We probeerden conflicten met anderen uit de weg te gaan, maar we beseften
dat wij degenen met een probleem waren’, zei Hakeem. ‘We besloten om meer
als Hussein te zijn, meer open over ons christelijk geloof.’
Hoewel Husseins ouders nu zijn verlangen om anderen over zijn geloof te
vertellen steunden, bleven zijn klasgenoten hem pesten. Hussein dreigde naar
het schoolhoofd te stappen als het pesten niet ophield. Eén van de jongens greep
hem bij zijn arm, kneep er hard in en zei op dreigende toon: ‘Als je dat doet,
schiet ik je neer.’
Nadat Hussein zijn ouders over het incident had verteld, ging Hakeem bij de
vader van de andere jongen langs. ‘Ik dacht dat de vader zich zorgen zou maken
om het gedrag van zijn zoon’, zei Hakeem. ‘Maar in plaats daarvan noemde hij me
kafir, bedreigde hij me en zei hij dat hij mij zou neerschieten als ik verdere
actie tegen zijn zoon zou ondernemen.’
En dus hield het pesten en slaan aan. Een groep jongens viel Hussein aan, gooide
stenen naar hem en sloeg hem met stokken. Hij gilde het uit van de pijn toen een
van de jongens hem aan zijn shirt over de grond sleepte. Ze lieten hem pas met
rust toen Hakeem kwam om zijn zoon op te halen.
De weerstand tegen Husseins geloof werd zelfs nog sterker. Toen Hakeem aan zijn
zoontje vroeg of hij nog steeds werd geslagen, knikte hij. ‘Door wie?’ vroeg zijn
vader. ‘Door mijn godsdienstleraar’, antwoordde Hussein. Zijn godsdienstleraar
was een imam, een islamitisch leider, die als zangleider in de moskee in de buurt
werkte. Elke leerling in zijn klas moest de shahada overschrijven en citeren: ‘Er
is geen god dan Allah, en Mohammed is zijn profeet.’
Hussein weigerde. In reactie
daarop sloeg zijn leraar hem
herhaaldelijk met een houten
stok. De jongen verdroeg de
klappen. Na drie weken te zijn
geslagen, viel Hussein opeens
even weg. En toen nog een keer.
En nog een keer. Toen Hakeem
naar school ging om met de
leerkracht te gaan praten, zag
hij dat de man over zijn zoon
gebogen stond, met de stok in
zijn handen.
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De leraar keek Hakeem strak aan. ‘Ben jij je ervan bewust,’ vroeg hij op ijzige
toon, ‘dat je zoon een kruis naar school draagt? Zijn jullie christenen?’
‘Ja en ja’, antwoordde Hakeem.
‘Dat is tegen de islam!’ riep de leraar uit.
‘Waarom straft u mijn zoon voor het feit dat hij geen moslimgebed wil opzeggen?’
vroeg Hakeem. ‘Is slaan tegenwoordig toegestaan?’
‘Ja,’ zei de leraar, ‘het schoolhoofd en de ouders zijn het met me eens.’
Hakeem en zijn vrouw lieten hun zoon naar een andere school gaan, en daarna
naar nog een andere, waar Hussein minder last had van pesterijen. Zelfs op
elfjarige leeftijd blijft Hussein standvastig in zijn geloof. ‘Ik keer nooit meer
terug naar de islam, zelfs niet als het pesten blijft’, zei hij. ‘Christus heeft
gezegd dat we voor Hem zouden moeten lijden; we zouden blij moeten zijn om
voor Hem te lijden. De Heere is met mij.

’Verhaal 2 | Yousef uit het Midden-Oosten

Jongeren

In het kort: Yousef staat op het punt om zelfmoord te plegen. De jonge
moslim ziet geen vreugde meer in het leven. Nog een keer bid hij, dit keer
tot de God van de Bijbel. En dit gebed wordt verhoord. Yousef leert de Heere
kennen, met alle gevolgen van dien…
Yousef trok het potje pillen open. Het waren er genoeg om de klus te klaren. Maar
voor hij het deed, voelde hij ergens de verplichting om in elk geval even kort na
te denken over de ruim twintig jaren die hij op deze aardbol had rondgelopen.
Toen hij in gedachten de voorbije jaren langsging, trokken ze in een grote
aaneenschakeling van mislukkingen, teleurstellingen en nederlagen aan hem
voorbij. Daarom hield hij er maar gauw mee op.
Yousef had zo hard geprobeerd om alles goed te doen.
Hij was naar de moskee
gegaan. Hij had zijn dagelijkse gebeden uit de Koran
opgezegd. Maar tegen de tijd
dat hij zeventien was, had
hij zich afgesloten voor zijn
familie en zijn zogenaamde
vrienden. Er vrat een leegte
aan zijn hart en hoewel hij
die probeerde te vullen met
van alles - van drugs en
alcohol tot en met bendes had er niets geholpen. Die
leegte bracht hem ertoe te
overwegen om een overdosis
pillen te nemen.
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En toen, schijnbaar uit het niets, dreef het prettige gezicht van zijn
grootvader zijn gedachten binnen. Hij had niet veel herinneringen aan de man.
Hij zag zijn grootvader nauwelijks, omdat Yousef in het Midden-Oosten woonde en
zijn grootvader naar de Verenigde Staten was geëmigreerd. Maar de gedachte aan
hem bracht een glimlach op zijn gezicht en een klein beetje hoop in zijn hart.
Yousef herinnerde zich dat zijn grootvader christen was en geen moslim, en hij
herinnerde zich ook die keer dat hij hem het ‘verhaal van de zalm’ vertelde. Toen
hij nog een klein jochie was, was hij bij zijn grootvader op schoot gekropen toen
die televisie zat te kijken. Op het scherm was een documentaire te zien waarin
zalmen tegen de stroomversnellingen in zwommen.
‘Yousef,’ zei hij tegen zijn kleinzoon, ‘christenen zijn net als die vissen. Ze
zwemmen altijd tegen de stroom in, tegen de richting van de wereld in. De wegen
van deze wereld gaan altijd een andere kant op dan de wegen van Christus. Maar
hoewel het hun veel moeite kost, zitten de vissen die tegen de stroom op
zwemmen vol leven. De vissen die zonder moeite met de stroom, met de
wereld mee zwemmen, die vissen zijn dood.’
De herinnering raakte iets diep binnenin Yousef. Hij klikte het dekseltje weer op
het potje pillen. Ik sta op het punt om zelfmoord te plegen, dacht hij. Wat heb ik
te verliezen als ik bid tot de God van mijn grootvader? Hij had geen idee hoe hij
moest bidden, dus was hij gewoon zo eerlijk en recht voor zijn raap als hij maar
kon. ‘Ik zal mezelf niet doodmaken als Jezus alles in mijn leven rechttrekt.’ En
met zelfs nog meer voortvarendheid: ‘Voor morgen middernacht.’ Daarna viel hij
in slaap.
Toen hij ’s morgens wakker werd, zag hij zijn oom Ishaq aan het voeteneinde van
zijn bed zitten. ‘De Heere God heeft me op mijn hart gelegd dat ik je vandaag
moest opzoeken’, zei hij. ‘Ik moet je het een en ander over mezelf vertellen, en
over mijn vader, jouw ondertussen overleden grootvader.’
‘Wat bedoelt u?’ vroeg Yousef. ‘Lang geleden dacht ik dat de manier om gelukkig
te worden was door rijk en machtig en belangrijk te zijn’, zei hij. ‘Dat dacht ik
te bereiken door drugssmokkelaar te worden. Maar toen ontdekte ik een nieuwe
manier. Ik ontdekte de Heere Jezus.’
Yousef schrok van het woord ‘Jezus’, maar zijn verbaasde uitdrukking
veranderde in nieuwsgierigheid. ‘Net zoals mijn grootvader?’
vroeg hij terwijl hij naar voren leunde.
‘Precies’, antwoordde zijn oom. ‘Toen ik jong was, dacht ik dat hij gek was. Jezus?
Meen je dat nou? Maar toen ik mezelf tegenkwam, werd ik toch weer stilgezet
door het leven en de innerlijke rust van mijn vader.
En dus begonnen we te praten.’
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Yousef werd gegrepen door het verhaal en hij begon regelmatig bij zijn oom langs
te gaan om over de Heere Jezus te praten. Zijn oom gaf hem een Bijbel en Yousef
zorgde ervoor dat niemand zag dat hij die mee naar huis nam. Zijn moeder, die
een leidende rol in de plaatselijke moskee vervulde, haatte christenen uit het
diepst van haar hart. Ze had een keer het kruisje van de hals van de vrouw van
zijn oom gerukt en haar in haar gezicht gespuugd.
Op zekere dag wist Yousef eenvoudigweg dat hij de Heere wilde dienen. Hij bad:
‘Heere Jezus, wilt U in mijn hart komen wonen? Ik leg mijn zonden voor U neer.’
Snel daarna vond Yousefs moeder zijn Bijbel onder zijn bed. Hoewel hij een
behoorlijk stuk langer was dan zij, greep ze hem bij zijn kraag en haar gezicht
was vertrokken van razernij.
‘Allahu akbar!’ (‘Allah is groot!’) gilde ze, waarna ze een stuk tuinslang pakte en
haar zoon ervan langs gaf. Hij kon de daaropvolgende nachten amper slapen door
de striemen op zijn rug. ‘De Bijbel,’ zei ze tegen hem, ‘is een vies boek,
en christenen zijn duivels.’ Een paar dagen later dreigde ze om met een
keukenmes zijn keel door te snijden.
Yousef wilde dat zijn familie dezelfde blijdschap in Christus zou ontdekken
die hij zelf had gevonden, maar hij was bang dat die poging hem zijn leven zou
kosten. Hij praatte echter toch voorzichtig met anderen over zijn geloof. Het
gebeurde een keer dat hij en zijn broertje op hun knieën zaten te bidden en hun
moeder de kamer van zijn broertje binnen kwam stormen. Ze sloeg Yousef met een
stalen koekenpan op zijn hoofd, waarna ze zijn broertje begon te slaan. Daarna
wurgde ze Yousef tot hij bijna het bewustzijn verloor.
Een andere keer dreigde zijn vader hem van het balkon op de derde verdieping
te duwen. ‘Hij vertelde me dat als hij me eraf duwde, hij naar de gevangenis zou
gaan, mijn moeder gek zou worden en mijn broertje een bedelaar zou worden’, zei
Yousef. ‘Maar hij zei dat als ik sprong, iedereen alleen maar zou zeggen dat mijn
vader een gestoorde zoon had.’
Yousef overwoog zijn opties, met Romeinen 12:18 voor ogen: ‘Indien het mogelijk
is (…) houdt vrede met alle mensen.’ Hij besloot te springen, om de eer van zijn
familie niet aan te tasten. Hij overleefde het, met alleen een gewonde schouder
en een snee boven een van zijn ogen.
‘Waarom ben je gesprongen?’ vroeg zijn vader hem in het ziekenhuis. ‘Ik probeerde je alleen maar bang te maken, zodat je zou terugkeren naar ons geloof.’ Maar
Yousef keerde niet terug naar het geloof van zijn ouders.
Hoewel de Heere God niet wil dat er onvrede heerst in een gezin, maakt Hij ook
duidelijk dat we Hem boven alle andere relaties moeten plaatsen. De Heere Jezus
zei dat voor de mensen die Hem volgen het volgende risico bestaat: ‘De vader zal
tegen de zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den vader.’ (Luk. 12:53)
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Yousef zwemt tegen de stroom in, zoals zijn grootvader en zijn oom hem hadden
laten zien. Hij praat veel met jonge moslims over de Heere. Hij helpt met het
smokkelen van Bijbels en andere christelijke lectuur, en hij gebruikt het
internet om jonge Arabieren te helpen om Christus te vinden.
Daar is heel wat moed voor nodig, want de tegenstand is groot. Elke dag bestaat
de kans dat hij wordt opgepakt en vervolgd. Maar hij zwemt hoe dan ook tegen de
stroom in. Zijn verhaal is voor ons een herinnering om in de gaten te houden of
we ons uiterste best doen om tegen de stroom in te zwemmen, of dat we met de
stroom mee drijven.

Verhaal 3 | Amal, een tiener uit Israël

n
Jongere

In het kort: Amal, een tiener uit Israël, leert de Heere kennen door middel
van het Woord. Maar vanaf dat moment wordt ze thuis hevig vervolgd.
Toen Amal, een Arabisch-Israëlische tiener, op een dag terugkeerde van school,
rook ze een brandlucht. Haar moeder had haar favoriete boek - haar Bijbel - in
brand gestoken. Alweer.
De afgelopen drie jaar had haar moeder al negen keer een Bijbel van Amal
verbrand om haar van het christelijk geloof af te helpen. Het was een van de
mildere reacties van haar ouders en broers en zussen, in een gemeenschap waar
volgelingen van de Heere Jezus vaak met intense tegenstand van hun familie te
maken kregen – inclusief geweld.
Amal hoorde op dertienjarige leeftijd over de Heere God. Ze was op zoek naar
haar identiteit en zette vraagtekens achter het geloof van haar omgeving. ‘Ik
voelde me echt verloren en kwam op een kruispunt in mijn leven terecht’, zei ze
later. Welke weg zal me naar de waarheid leiden – de islam of het christendom?
Toen een leerkracht van de middelbare school over Amals interesse in het
christendom hoorde, waarschuwde hij haar dat ze er maar beter ver vandaan
kon blijven, omdat het haar dood zou kunnen worden.
‘Ik wil u vragen of u de god van de islam bent’, bad ze op zekere avond. ‘Vertel me
gewoon dat u dat bent en dan draag ik de hijab [hoofddoek] en zeg alle gebeden
op die u wilt. Maar als U de God van de christenen bent, zal ik altijd in U geloven,
ook al wordt dat mijn dood.’
En toen droomde Amal over haar zoektocht naar de antwoorden voor dit leven.
‘In mijn droom werd ik wakker. Er was zoveel licht dat ik er niet in kon kijken’,
herinnert ze zich. ‘Dat licht zei tegen me dat ik moest gaan lopen. Elke keer dat
ik viel, greep Hij mijn hand en trok Hij me overeind, en dan liepen we verder. We
bereikten een oase. Hij vroeg me om een boek uit het water te pakken. Hij zei:
“Het antwoord waarnaar jij op zoek bent, staat in dat boek.” Ik las dat vers
waarin staat: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”’
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Daarna werd Amal wakker en ze vroeg zich af: Waar kwam dat vers vandaan? Uit
de Koran? Uit de Bijbel? Ergens anders vandaan? Ze zocht zich suf en vond de
woorden uiteindelijk in de Bijbel, in Johannes 14:6, waar exact die woorden staan
opgetekend. En dat was het moment dat ze zichzelf aan de Weg, de Waarheid en
het Leven toevertrouwt - Jezus Christus.
‘Sinds die tijd begon ik te zien hoe de Heere aan het werk is in mijn leven en hoe
Hij me beschermt’, zei ze. En ze had vaak bescherming nodig. Buiten het feit dat
haar moeder elke keer haar Bijbel verbrandde, viel haar broer haar aan toen ze
achttien was. Ze was op een avond vrij laat thuisgekomen, toen ze een
andere christen had opgezocht in het ziekenhuis. ‘Waar kom jij vandaan?’
wilde hij weten.
‘Uit het ziekenhuis.’
‘Je liegt’, wierp hij tegen. ‘Je bent naar een kerkdienst geweest.’ Verbaasd dat
haar broer de term voor een bijeenkomst van christenen kende, herhaalde ze dat
ze naar het ziekenhuis was geweest. Hij greep haar vast, ramde haar hoofd tegen
een raam en schold haar uit voor alles wat lelijk was.
Toen haar vader thuiskwam, hoopte ze dat hij tussenbeide zou komen. Maar in
plaats daarvan begon ook hij haar te slaan. Ze vluchtte van de keuken naar de
badkamer, maar haar broer sleurde haar haar slaapkamer in en sloeg haar hard in
haar gezicht, waarna ze het bewustzijn verloor.
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Toen ze een paar minuten later bijkwam, zat haar familie te huilen van angst.
Haar vader had zojuist een hartaanval gehad. Ze zeiden tegen Amal dat zij die
hartaanval had veroorzaakt en dwongen haar om twee weken lang op haar kamer te
blijven. Ze pakten haar telefoon en identiteitskaart af, en gaven haar nauwelijks
te eten. Haar gezondheid ging zienderogen achteruit. Toen ze voor de tweede keer
buiten bewustzijn raakte, bracht haar familie haar naar het ziekenhuis.
Het medische personeel vermoedde mishandeling en belde de politie. Amal wilde de
politie maar al te graag vertellen wat er aan de hand was, maar dat deed ze niet.
‘Ik wilde een getuigenis zijn en bewijzen dat ik een dochter van God ben’, zei ze.
Nadat ze was hersteld, verliet Amal haar ouderlijk huis en ging ze naar een bijbelschool. Ze vertelde aan haar familie dat ze sociaal werk studeerde. Op de dag dat
ze afstudeerde, haalde haar vader haar op en smeet hij opeens een dagblad op haar
schoot. Hij had een artikel over haar gelezen, compleet met foto, over dat ze een
graad in theologie had behaald.
‘Vraag God maar dat je broer die foto niet ziet’, zei hij. Hij praatte twee
maanden niet tegen haar. Ondanks de gewelddadige reactie van haar familie ten
opzichte van haar geloof had Amal de moed om terug te keren naar huis. Drie
van haar zusjes en een jongere broer (niet degene die haar had geslagen) gingen
ook in de Heere geloven. En langzaam zijn er dingen in het gezin veranderd. Haar
ouders accepteren nu het feit dat ze een ander geloof heeft, ook al willen ze er
zelf niets van weten. Haar oudere broer is ondertussen getrouwd en woont ergens
anders. Maar nog steeds bedreigt hij haar. ‘Ik wacht een gelegenheid af om je iets
aan te doen’, heeft hij tegen haar gezegd.
Amal leidt een groep jongvolwassenen die zich vanuit de islam hebben bekeerd tot
Christus. De obstakels die ze heeft moeten overwinnen, zijn een getuigenis van
hoe diep haar geloof is geworteld. Ja, aan de ene kant verbrandde haar moeder
haar Bijbels en heeft haar familie haar veel pijn bezorgd. En toch heeft ze een
overwinning behaald in haar absolute vastberadenheid om elke keer weer een
nieuwe Bijbel te kopen wanneer hij was verbrand, en om over de Heere Jezus
te blijven vertellen.
Het is al pijnlijk genoeg om tegenstand te krijgen van iemand die we niet kennen.
Kun je nagaan hoe moeilijk het was voor Amal om door haar eigen familie
uitgescholden en mishandeld te worden. Moge God onze knikkende knieën
versterken en ook die van onze vervolgde familie over de hele aarde,
om onze blik op de Heere Jezus gericht te houden wanneer we Hem volgen.
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Thematische activiteiten
Fotospel

Geef de jongeren een fototoestel (of smartphone) en een plaats waar genoeg
ruimte is om foto-opdrachten uit te voeren. Per opdracht kun je een punt scoren.
Voor creativiteit kun je extra punten halen.
Nodig:
--Groepjes van ongeveer 6 tot 8 personen
--Fototoestel

Kinderen &
Jongeren

Foto-opdrachten jongeren:
Beeld de volgende spreekwoorden uit
--Held op sokken
--(Niet) naast je sokken lopen
--(Niet) met twee voeten in één sok
--Het naadje van de kous willen weten
--De sokken erin zetten
--Iemand van de sokken rijden/lopen
--Met de sok op de kop gezet
--Het hebben over blauwe aardappelen en blauwe sokken
Beeld de volgende personen/dingen uit:
--Gideon
--Stefanus (eerste martelaar)
--Nigeria
--Jordanië
--Bijzondere Noden
--SDOK
Tip: Laat de jongeren een van de foto’s delen via social media en beloon dat met
een bonuspunt, zo bereiken we met elkaar nóg meer jongeren die (even) stilstaan
bij de vervolgde kerk!
Voor de kinderen
Met een beetje extra begeleiding is dit spel prima geschikt om met kinderen uit
te voeren. De foto-opdrachten kunnen aangepast worden naar het niveau van de
kinderen. In dat geval kunnen jullie de volgende thematische foto’s maken:
--Een geheime samenkomst van christenen.
--Een bijbelsmokkelaar in actie.
--Een christelijk kind dat wordt gepest op school.
--Een christen die in de gevangenis zit.
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Jongeren

De geheime politie op je sokken!

Maak kennis met onze held op sokken. Hij is christen, maar ook een beetje bang.
De geheime politie zit hem namelijk op zijn sokken! Zou het hem lukken om aan de
geheime politie te ontkomen?
Nodig:
--De held op sokken en de aanvoerder van de geheime politie
--Meerdere telefoons met internet. (minimaal 4)
--De (gratis) app ‘jachtseizoen’
--Bijbel
--Een groot terrein/stad
--2 tot 4 uur tijd
Uitvoering:
--Benoem één tot drie personen tot held op sokken. De rest van de groep is de
geheime politie en wordt verdeeld in verschillende kleinere groepen.
Elke groep heeft een telefoon tot zijn beschikking. Benoem iemand als hoofd
van de geheime politie. Hij coördineert de jacht.
--Bepaal van te voren hoelang de jacht gaat duren. Eén uur? Twee uur? Vier uur?
De held op sokken wint het spel als hij binnen deze tijd uit de handen van de
geheime politie weet te blijven.
--De held op sokken krijgt een voorsprong, hoeveel tijd hangt af van de spelduur.
Deze informatie vind je in de app ‘Jachtseizoen’.
--De held op sokken draagt een zender bij (via de jachtseizoen app op zijn
smartphone) die met regelmaat een gps-signaal naar de geheime politie stuurt.
Bonuspunten
Op zoek naar nog meer uitdaging in het spel? Voor de échte super-helden
kunnen er ook nog bonusopdrachten toegevoegd worden, zoals het maken van
spectaculaire bewijsfoto’s waarop de held op sokken op zijn kampsokken:
--Op de vlucht is
--De Bijbel leest
--Een goede daad doet
Opmerking: het is aan te raden om eerst te oefenen met de app ‘Jachtseizoen’ voor
jullie het spel gaan spelen. Dat maakt de uitwerking een stuk makkelijker! Er is ook een
15-minuten versie van het spel. Dit kan een goede introductie zijn.
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Vervolgingsspel

Nodig:
--Minimaal 10 personen
--Pen en papier
--Spelleider

Jongeren

Uitvoering:
--Maak evenveel kaartjes als dat er personen zijn. Schrijf op deze kaartjes ‘Vervolger’ (30%) en ‘Christen’ (70%). De christenen zijn dus altijd in de meerderheid.
--Eén iemand is spelleider. Elke speler krijgt van de spelleider een kaartje waarop
zijn rol staat. Hierdoor wordt hij ingedeeld in de groep vervolgers of christenen.
Iedereen houd zijn of haar rol geheim.
--Elke ronde doen de spelers hun ogen dicht. De spelleider vraag de vervolgers om
hun ogen te openen. Zij overleggen in stilte en kiezen een christen uit die als
het ‘dag’ wordt het spel moet verlaten.
--Dan wordt het dag. Iedereen doet zijn of haar ogen open. De spelleider vertelt de
groep welke christen door de vervolgers uit het spel is gezet. De hele groep gaat
met elkaar in gesprek en probeert er achter te komen wie de vervolgers zijn.
--Aan het einde van een gespreksronde wordt er gestemd op iemand die het spel
moet verlaten. Christenen willen dat een vervolger wordt ontmaskerd. Vervolgers
willen echter een christen als ‘schuldige’ aanwijzen.
--Na de stemronde, waarbij diegene met de meeste stemmen het spel verlaat, doet
opnieuw iedereen zijn of haar ogen dicht.
--Het spel gaat door totdat of alle christenen of alle vervolgers uit het spel zijn.

Hints

Nodig:
--Pen en papier
--Doos
--Twee teams

Kinderen &
Jongeren

Uitvoering:
--Elke deelnemer schrijft een woord op een of meerdere kaartjes. Dit kunnen
woorden zijn die te maken hebben met wat je vanavond hebt gehoord.
Vouw de kaartjes dubbel en doe ze in een doos.
--Verdeel de groep in twee teams.
--Er is steeds één persoon aan de beurt als afvaardiging van zijn of haar team.
Deze persoon pakt een kaartje uit de doos en omschrijft het woord dat op het
kaartje staat. Zijn team moet dit woord binnen 30 seconden raden. Lukt dit niet?
Dan is het volgende team aan de beurt. Als het wel lukt mag je nog een kaartje
pakken en krijg je opnieuw 30 seconden. Een woord dat is geraden, mag het team
houden. Een woord wat niet wordt geraden gaat terug de doos in.
--Het team met de meeste kaartjes wint het spel.
Tip: Eventueel kun je, als alle kaartjes geraden zijn, een ronde toevoegen.
Alle kaartjes gaan weer in de doos. Dit keer mag de persoon maar één woord
zeggen om het kaartje te omschrijven.
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Collectezakspel

Kin

deren
Nodig:
--1 collectezak
--1 radio + CD met kinderliedjes (of via je telefoon)
--Stopwatch
--Kaartjes met nummers (bijv. 1-40)
--Opdrachten/vragen, evenveel als dat je kaartjes in het spel brengt.
Elk nummer staat voor 1 vraag/opdracht
--Whiteboard/flipovervel/stuk behang met stiften
Voorbereiding:
--Zet voor alle deelnemers in het spel een stoel klaar (in een rond cirkel)
en laat ruimte achter/om de cirkel heen
--Stop in de collectezak een van te voren gekozen aantal kaartjes
--Zet de muziek klaar en wijs iemand aan die de muziek steeds aan en uit zet
--Schrijf de nummers (die je in de collectiezak hebt gedaan) ook op een
whiteboard/flipovervel/stuk behang
--Wijs iemand aan die het spel leidt en de tijd bewaakt en iemand die de
vragen/opdrachten voorleest en het nummer op het
whiteboard/flipovervel/stuk behang doorstreept.
Uitvoering:
De deelnemers gaan de collectezak doorgeven. Degene bij wie de zak is wanneer
de muziek stopt, moet een kaartje uit de zak pakken. Hij noemt hardop het
nummer wat hij/zij heeft. De spelleider noemt de vraag/opdracht die bij het
desbetreffende nummer hoort. Wanneer degene het antwoord niet in 15 seconden
kan geven, moet hij met stoel en al uit de cirkel (laat de cirkel nu wel weer
sluiten zodat er geen ‘gat’ ontstaat). De spelleider streept het nummer wat
zojuist uit de collectezak gepakt is door. Het kaartje met het nummer
moet terug in de collectezak!
Nu gaat de muziek weer verder. En herhaalt zich wat hierboven beschreven staat.
Weet nu de persoon die een bepaald nummer gepakt heeft na 15 seconden het
antwoord niet, moet hij/zij uit de kring en krijgen de personen die buiten de
kring zitten 15 seconden om het goede antwoord te geven. Hij/zij die het goede
antwoord geeft mag weer in de kring plaatsnemen. Pakt iemand een nummer wat
al een keer gepakt is (en dus doorgestreept op het whiteboard/flipovervel staat)
dan moet deze persoon sowieso uit de kring. Degene die overblijft heeft
gewonnen en wanneer alle nummers gepakt zijn en er zijn nog personen
in de kring heb je meerdere winnaars.
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Vragen gerelateerd aan kampproject:
1. Welk land staat er op nummer 1 op de ranglijst christenvervolging
Noord-Korea
2. Op welke manier worden christenen in Jordanië vervolgd?
Door de overheid én vanuit omgeving (buren, vrienden, familie)
3. Op welke manier worden christenen in Nigeria vervolgd?
Door islamitische terreurgroepen en door hun islamitische omgeving
4. Welke organisaties werken samen aan het kampproject?
Bijzondere Noden en SDOK
5. Noem twee andere landen die naast Nigeria liggen
Niger, Tsjaad, Kameroen, Benin
6. Noem twee andere landen die naast Jordanië liggen
Israël, Egypte, Saudi-Arabië, Irak, Syrië
7. Noem een Bijbelverhaal/Bijbeltekst die te maken heeft met christenvervolging
--1 Korinthe 12:26 (Hetzij dat een lid lijdt, zo lijden alle leden mede)
--2 Timotheüs 3:12: “En ook allen die godvruchtig willen leven in
Christus Jezus, zullen vervolgd worden.”
--Johannes 15:20: “Een slaaf is niet meer dan zijn heer.
Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen.”
--Mattheüs 5:10-11: “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen
is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaad en vervolgt omwille van
Mij.”
--Psalm 23
8. Noem twee personen in de Bijbel die te maken hebben met christenvervolging
De Heere Jezus, Paulus, Stefanus, Johannes, Petrus, Jakobus
9. Wie was de eerste martelaar in de Bijbel?
Stefanus
Opmerking: Dit spel kan nog meer gerelateerd worden aan het kampproject wanneer er
voorafgaand aan het spel een voorlichting gehouden wordt over het kampproject. Bijzondere Noden en SDOK maken dan extra vragen, die de kinderen kunnen beantwoorden na de
voorlichting. Plan daarom eerst de voorlichting in en stem met Bijzondere Noden of SDOK
af om dit spel nog op dezelfde avond uit te voeren of eventueel later tijdens de vakantie.
Op zoek naar inspiratie voor overige vragen?
Kijk op https://www.jbgg.nl/files/Werkvormen/collectezakspel.pdf
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Kinderen

Geheime symbolen

Vroeger bedachten mensen geheime symbolen om elkaar te herkennen in tijden
van gevaar. Zo gebruikten christenen het ichthus-symbool. In het Romeinse Rijk
werden christenen erg vervolgd. Bijvoorbeeld tijdens de regering van keizer
Nero. Ze werden gemarteld en soms zelfs voor de leeuwen gegooid.
Christenen bedachten een herkenningsteken waarmee ze zich in het geheim aan
elkaar bekend maakten. Dat deden ze door een visje te tekenen. Heb je wel eens
een plaatje van zo’n vis achterop een auto gezien? Dat is een Ichthus.
Ichthus is het Griekse woord voor vis (ΙΧΘΥΣ). De letters van het woord ICHTHUS
zijn een afkorting van de volgende Griekse woorden:

Iesous = Jezus

CHristos = Christus
THeoU = Gods
uios = zoon

Soter = verlosser
Opdracht:
Bedenk zelf een geheim teken met een geheime betekenis. Dit kun je doen in een
groepje van vier of vijf kinderen. Nu kunnen jullie elkaar herkennen aan jullie
symbool, zonder dat anderen begrijpen wat jullie bedoelen.
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Suggesties om geld op te halen
Op heel veel verschillende manieren kun je geld ophalen voor de kampactie.
Als je een originelere manier wilt dan collecteren op de thema-avond, doe dan
inspiratie op bij de onderstaande ideeën. Of zoek op internet naar creatieve
ideeën of brainstorm met de staf. Nóg leuker, laat de jongeren zelf bedenken
hoe ze geld willen ophalen!
Ontbijt (op bed)
--Wie wil dat nu niet tijdens een vakantie? Een keer wat langer uitslapen en
ontbijt op bed krijgen. Laat een paar vrijwilligers het ontbijt regelen en vraag
per ontbijt een bepaald bedrag. Een gebakken eitje is uiteraard meerprijs ;-)
--Of laat een paar deelnemers inkopen doen voor een wat luxer ontbijt.
Presenteer het in buffetvorm en voor een bepaald bedrag mogen de deelnemers
genieten van het buffet. Na aftrek van de kosten houd je vast en zeker een
leuk bedrag over voor de kampactie!
--Geen liefhebbers voor ’n ontbijt? Ga voor een high tea!
Talentenjacht
--Zit de groep vol met talenten op het gebied van muziek maken of koken en
bakken? Organiseer een muziekavond of -wedstrijd en vraag entree of houd een
collecte. Nodig de buren uit voor een hogere opbrengst!
--Houd een taarten-bak wedstrijd. Een deskundige jury beoordeelt
de taarten en bepaald welk baksel wint. Na afloop verkoop je de
stukken taart voor 1,50 per stuk.
--Laat de jongere die goed kan tekenen (snel)portretten maken op
de plaatselijke markt. Ondertussen vormen de muzikale jongeren
een orkestje en gaan met de pet rond.
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Microkrediet
--Geef de deelnemers (in groepjes) een klein bedrag en laat ze iets creatiefs
verzinnen om hun terug te verdienen en te vermenigvuldigen. De vrije middag
is op die manier in ieder geval zinvol ingevuld!
--Geef de deelnemers (in groepjes) iets kleins, bijvoorbeeld een wc-rol,
waarmee ze langs de deuren gaan om te ruilen. Welke groepje heeft aan
het einde het meest waardevolle product geruild? Dat kun je vervolgens
onder de deelnemers verkopen bij opbod.
Heitje voor karweitje
--Hebben de deelnemers een hekel aan corvee? Laat ze een andere deelnemer
zoeken die tegen betaling de corveetaak (voor een dag) overneemt.
Of andersom: Deelnemers bieden een dienst aan, bijvoorbeeld een
corveetaak overnemen. De overige deelnemers bieden op deze dienst.
--Of laat de deelnemers, in plaats van een ander willekeurig spel in een dorp of
stad, bij bewoners of ondernemers/winkeliers vragen of ze kleine klusje mogen
doen waarmee ze wat geld kunnen verdienen. Laat de deelnemers een ludieke/
originele foto maken van hun actie. Degene met de leukste foto (of de hoogste
opbrengst) krijgt een klein prijsje en wint het spel). Denk bijvoorbeeld aan
winkelwagentjes wegbrengen.
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Jordanië

Nigeria

www.bijzonderenoden.nl

www.sdok.nl

