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‘Elke dag loopt ze achter me aan. Op alle mogelijke manieren probeert
ze mijn aandacht te trekken. Als ik in de pauze buiten sta, staat zij er ook.
Blijf ik binnen, blijft zij ook binnen. Het lijkt wel of ik honing aan mijn
broek heb zitten.’
Als je het wel eens hebt meegemaakt, weet je hoe vervelend het is
als iemand je elke keer volgt. Hangt je leven er van af? Nee, gelukkig
niet! Het meisje wat je volgt heeft geen verkeerde bedoelingen. Ze is
waarschijnlijk alleen verliefd op je.
Er zijn op deze wereld ook mensen die gevolgd worden. Ze worden
vervolgd omdat ze christen zijn. Ze lopen groot gevaar en zijn hun leven
niet meer zeker. Kan jij je dat voorstellen? Dat je voortdurend gekweld,
lastiggevallen, onderdrukt, geteisterd of mishandeld wordt vanwege je
ras, religie, geslacht of geloof.
Je hebt er ongetwijfeld al regelmatig over gehoord.
Toch staan we er te weinig bij stil. Zullen we
afspreken dat je elke avond bidt voor de vervolgde
christenen op deze wereld?
‘Ai, hoor naar hen die in gevang’nis kwijnen;
Laat hun gekerm voor Uw gezicht verschijnen;
Bevrijd hen die, gedreigd met doodsgevaren,
Op Uwe hulp met smekend’ ogen staren.’

Vormgeving
V1 Communicatie, Ermelo

Vervolgd

Het lijkt wel of de vervolging van christenen
toeneemt. Over de hele wereld in verschillende
culturen en landen hebben christenen te maken
met zware mishandelingen en gevangenschap.
De Bijbel spreekt ook over vervolging.

Mattheüs 5: 10-12:

Johannes 15: 20:

tigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der

Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer.

‘Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechhemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en
vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spre-

ken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want

uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben

‘Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb:

Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u

vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben,
zij zullen ook het uwe bewaren.’

zij vervolgd de profeten, die vóór u geweest zijn.’

2 Timotheüs 3: 12:

Mattheus 24: 9:

tus Jezus, die zullen vervolgd worden.’

‘Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking,

‘En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Chris-

en zullen u doden, en gij zult gehaat worden
van alle volken, om Mijns Naams wil.’
Mattheüs 13: 21:

‘Doch hij heeft geen wortel in zichzelven,

maar is voor een tijd; en als verdrukking of
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vervolging komt, om des Woords wil, zo
Eindredacteur

Stelling
Ik kan als christen best leven
zonder vervolging!

wordt hij terstond geërgerd.’
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Weetje...

Heb jij je wel eens gerealiseerd dat een
groot gedeelte van het Nieuwe Testament
is geschreven door mensen die omwille
van de naam van de Heere Jezus in de
gevangenis zaten.

De Heere Jezus heeft verschillende keren
gezegd dat iedereen die Hem wil volgen
ook vervolging kan verwachten.

Opdracht

Lees met elkaar Markus 8:34 – 38 en
beantwoord daarna de vragen.
a. Wat zegt de Heere Jezus in dit
bijbelgedeelte over het volgen van Hem?

b. Hoe zie je dit terug in de tijd waarin
wij leven?

c. Wat doe jij om Jezus te volgen?
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Bemoediging
Vervolging is heel moeilijk. De pijn en
het verdriet dat christenen soms moeten
ondergaan vanwege hun geloof is groot en
intens. De Heere Jezus wist hoe moeilijk het
zou worden. Daarom bemoedigt Hij Zijn
discipelen: ‘In de wereld zult gij verdrukking
hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de
wereld overwonnen.’ (Johannes 16:33)

Vraag

Wat bedoelt de Heere Jezus met de zin:
‘Ik heb de wereld overwonnen’?

Vraag

Hoe kunnen wij in deze tijd ervaren dat de
Heere Jezus de wereld overwonnen heeft?

Houding
Als je hoort dat mensen zomaar vervolgd
worden, roept dat boosheid op. Stel je voor
dat je zomaar vervolgd wordt. Stel je voor
dat je ten onrechte wordt opgesloten in
de gevangenis. Stel je voor dat je huis in
de brand wordt gestoken, alleen omdat je
christen bent. Dat is toch onrechtvaardig?
Je zou woedend worden! Paulus geeft ons
echter een opdracht. Het is misschien wel
een onmogelijke opdracht. We worden opgeroepen om onze vijanden, om vervolgers
te zegenen.

Opdracht

Lees Romeinen 12:14, 19, 20 en 21 en
beantwoord de vragen:
a. Welke opdracht geeft Paulus in
deze verzen?

b. Wat betekent dit voor mensen die
vervolgd worden?

c. Hoe kan je het goede voor je
vervolgers zoeken?

De vrouw van Femi Oluwaseesin uit Nigeria
werd op een gruwelijke manier vermoord door
extremistische moslimstudenten. Toen Femi
helemaal over zijn toeren op weg was naar
de plek waar zijn vrouw vermoord was, werd
hij verscheurd door verdriet en gevoelens van
wraak. “Als ik een jerrycan benzine had gehad,
had ik de eerste de beste moslim die ik tegenkwam in brand gestoken. Maar niet veel later
realiseerde ik me dat ik zo niet verder kon. Met
haat kom ik nergens. Ik moest het overgeven in
de handen van God. Alleen dan kon ik verder.”

Stelling

Ik ben jaloers op vervolgde
christenen.
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Vervolging in de Bijbel
5 september 1526
Het is negen uur in de morgen. In de Gevangenpoort in Den Haag wordt de naam van
Jan de Bakker afgeroepen. Op het Binnenhof
staat een hoge, houten stellage en duizenden
zijn gekomen om alles van dichtbij te zien.
Er zijn er velen die grimmig zwijgen. Daar
gaat hij, de beul achterna. De stoet gaat
langs de gevangenis. Achter de tralies zitten
zijn medegeloofsgenoten… hij weet het! Zij
denken aan hem, hij denkt aan hen! Hoor,
vanuit de gevangenis wordt gezongen. Er
gaat bij zijn komst een ontroering door de
menigte. Snikken worden gehoord, vuisten
worden gebald. Sommigen zuchten: ‘Heere,
sterk onze broeder!’ En de Heere sterkt.
De bisschop stapt naar voren; het kruis houdt
hij omhoog. ‘Johannes de Bakker’, vraag hij
luid, ‘bent u van gedachten veranderd? Wilt
u die ketterij herroepen, dan kunt u op de
genade van uw rechters rekenen!’ Alle ogen
richten zich op de martelaar. Zal hij? Het
antwoord laat niet lang op zich wachten, als
een jubel klinkt het over het Binnenhof: ‘Geen
andere genade wens ik, dan die van mijn
Heere en Zaligmaker; voor Hem en voor de
waarheid van de Heilige Schrift ben ik bereid
deze dood te sterven!’ Brullend van woede
strekken de monniken de handen naar hem
uit: ‘Sterf dan, vervloekte ketter!’ roepen ze.
De beul slaat de brandende fakkel in het
hout. Het brandt! De rook wordt dikker en
van de martelaar is even later niets meer te
zien. Hij ontvangt in plaats van het spotkleed
dat hij droeg, een lang wit kleed van overwinning èn de gouden kroon!
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In de loop van de tijd zijn er veel verschillende soorten vervolging geweest. In de Bijbel
lees je al over vervolging. Abel werd gedood
door zijn broer. Daniël mocht niet meer bidden en kwam in de leeuwenkuil. David werd
achtervolgd door Saul. Paulus wilde christenen vervolgen in Damaskus, maar werd later
zelf vervolgd en gevangen genomen.

Vraag

en de geschiedenis

In de Middeleeuwen vervolgde de Rooms
Katholieke kerk de protestanten. Er werden
brandstapels gebouwd en mensen werd op
allerlei gruwelijke manieren gedood.

Vraag

Er wordt wel eens gezegd: Het bloed van
de martelaren is het zaad van de Kerk.
Wat betekent deze uitdrukking?

kerk tot de laatste dag! Dan zal hij het definitief verliezen van God, de Rechter van hemel
en aarde.

Vraag

Welke middelen zet de duivel in onze tijd in om
de christenen te vervolgen?

Welke voorbeelden van vervolging uit de
Bijbel ken je nog meer?

In het Romeinse Rijk werden de christenen
vervolgd door de keizer. Denk maar aan de
verhalen van de wrede keizers, zoals keizer
Nero. Christenen werden in grote amfitheaters gedood door leeuwen of tijdens gevechten. Ook werden ze gebruikt als fakkels bij
een tuinfeest.

De belangrijkste vervolger is de duivel. Vanaf
het begin van de wereld, gaat hij rond als een
briesende leeuw om Gods Kerk te verslinden.
Hij heeft maar een kleine tijd en dat weet hij.
Eerst heeft hij geprobeerd om te voorkomen
dat de Heere Jezus in Bethlehem geboren
wordt. Hij probeerde om het Kind van Bethlehem te doden. En nu probeert hij tot het eind
van de wereld om het volk van God de doden.
Het zal hem niet lukken, want God bouwt Zijn

Weetje...

De naam ‘christen’ was in de Romeinse tijd een
scheldwoord. Christenen droegen hem destijds
als erenaam! Hoe draag jij deze naam?

Opdracht

Maak met elkaar een collage over christenvervolging. Pak een aantal kranten en knip de
artikelen over christenvervolging uit.
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Vervolging vandaag
Heb je er wel eens over nagedacht dat er, op het moment dat jij dit leest, ontzettend veel mensen
zijn die het moeilijk hebben omdat ze geloven in de Heere Jezus? Ze worden ontslagen, krijgen dreigtelefoontjes, worden verkracht, gevangen genomen in werkkampen, of zelfs vermoord! Jongeren
worden gepest op school en mogen niet studeren. Soms worden zelfs hele gezinnen gevangen
gezet in een werkkamp. En dat alles omdat ze lezen in de Bijbel en geloven in de Heere Jezus!
Volgens Open Doors, een stichting die opkomt voor vervolgde christenen, zijn er 50 landen op deze
wereld waar christenen niet openlijk mogen geloven. Elk jaar maken zij een ranglijst.
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Noord-Korea staat al jaren op nummer
één van de Ranglijst Christenvervolging.
De Grote Leider, Kim Jong-un, doet zijn
uiterste best het christendom uit te roeien.
Alleen hij mag aanbeden worden als god.
Christenen zijn landverraders en het hebben
van een Bijbel is er levensgevaarlijk!
Veel christenen proberen te vluchten
naar China of Zuid-Korea.
‘Kim stond in het ijskoude water van de
Noord-Koreaanse rivier de Tumen. Slechts dertig
meter scheidde hem van China. Hij rilde, maar
moest door. Zijn gezin leed honger. Hij mocht
hen niet in de steek laten. Daar, aan de andere
kant van het water, kon hij eten krijgen, was hem
verteld. ‘Zou de grenspolitie me op dit moment
in de gaten houden met hun verrekijkers?
Wat gebeurt er als ik word gepakt? Dan maken
ze me dood. Wat gebeurt er dan met Myung-Hee
en de kinderen? Die worden opgesloten. Twee,
drie jaar, misschien wel zeven. En als ze pech hebben? Het vuurpeloton.’

Het gebeurt allemaal zo vlug! Micha zal nooit
vergeten wat zich voor zijn ogen afspeelt. Hij
ziet hoe mannen uit de buurhutjes worden
gesleurd. Hij hoort vrouwen schreeuwen
en huilen. Intussen houdt een soldaat in de
deuropening zijn geweer gericht op moeder,
Ezra en hemzelf. De commandant loopt naar
zijn moeder toe en kijkt ontzettend gemeen.
Hij schopt naar Ezra, rukt hem bij zijn moeder
vandaan. ‘Weg jij! Naar buiten!’ roept hij. En
Ezra vliegt naar buiten, in paniek! De commandant probeert ook Micha bij zijn moeder
vandaan te rukken. ‘Nee, nee, ga weg! Laat ons
met rust!’ roept Micha, terwijl hij door beide
mannen wordt weggesleurd. Plotseling wordt
de commandant nog woester, want zijn oog
valt op het Boek in moeders hand. ‘Weg met
dat boek! Het zijn allemaal leugens!’ krijst hij
en hij spuugt op de Bijbel.

Stelling

Stelling

Als ik mijn leven zo in gevaar moet brengen en
zelfs bang voor de dood moet zijn, zou ik niet
meer geloven.

8

2

Somalië, nummer twee, is een islamitisch
land met veel armoede en oorlog. Er zijn allerlei moslimgroepen.
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In Syrië, nummer drie op de Ranglijst, is ook
oorlog. Veel mensen zijn overleden en nog veel
meer mensen zijn gevlucht!
De ouders van Yasmine en Leila dachten diep na
of ze in Syrië zouden blijven of vluchten. Op een
dag kregen ze een prachtig bericht: een kerk in
Europa had gezorgd voor een huis en een fijne
school voor Yasmine en Leila. Maar hun ouders
pakten niet direct hun spullen. Ze baden eerst
tot God en huilden: ‘Wat moeten we doen?
Blijven of vluchten?’ Toen werd het duidelijk. Ze
bleven in Syrië, wat het ook zou kosten. Op een
nacht, toen er veel werd geschoten in de wijk,
zei hun moeder: ‘Wees niet bang als er ineens
woeste mannen met wapens het huis inkomen
en ons pijn doen. Het is maar even en dan zijn
we bij Jezus. Zeg tegen de mannen dat je ze
vergeeft en dat Jezus van ze houdt.’
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Op dit moment lees je in de kranten
veel over Irak, nummer vier op de
Ranglijst. De christenen in het land
moeten vluchten. De groep IS (strenge,
extreme moslims die aan de macht
willen komen) jaagt christenen weg.
Ze willen van Irak een streng- islamitisch land maken. Christenen die niet
weg willen, worden soms gedood!
Er zijn al veel mensen en kinderen
omgekomen. De regering van Irak wil
de strijders van IS hard aanpakken.
Andere landen, zoals Amerika, helpen
de mensen in Irak.

Stelling

Als christenen moeten we heel hard
optreden tegen organisaties, zoals IS.

Stelling

Je mag je leven niet in gevaar brengen en
moet vluchten als het moeilijk wordt.

Ik wil meer Bijbelgedeelten uit mijn
hoofd leren.
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Jij en vervolging

Wat kun jij concreet doen voor vervolgde
leeftijdsgenoten en alle andere mensen
die dagelijks worden vervolgd omdat ze
geloven in God?
Bidden
Sluit je ogen en vouw
je handen. Zo breng je
allereerst in je eigen,
persoonlijke gebed, maar ook in
jullie gezin, op de JeV of tijdens
de kerkdiensten in jullie kerkelijke
gemeente, de zorgen van al deze mensen
bij de Heere. Hij alleen kan hen echt
troosten en helpen!

Een man neemt afscheid bij een groot bedrijf. Tijdens de afscheidsreceptie wordt hij toegesproken
door de directeur. Hij wordt geprezen om het feit dat hij altijd hard werkte en dat hij zijn werk
goed deed. Aan het eind van de toespraak zegt de directeur: ‘Ik kwam er pas achter dat jij elke
zondag twee keer naar de kerk gaat. Gelukkig hebben we daar nooit iets van gemerkt op kantoor.’

Kom jij er altijd voor uit dat je christen bent
of vind je het ook wel eens moeilijk? Je kunt
soms heel makkelijk zeggen dat je christelijk
bent. Maar leef je ook als een christen?
Heeft de Heere de eerste en belangrijkste
plaats in je leven? Of pas jij je makkelijk aan
de wereld aan? Als je, door genade leeft
tot Gods eer, zal Hij je helpen in moeilijke
situaties om over Hem te vertellen.
Misschien mag je zelfs een middel in Gods
hand zijn om anderen tot het geloof in Hem
te brengen!
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Lijden om het geloof lijkt je misschien
helemaal niet fijn. Toch lees je in Mattheus
5: 10-12 dat je zalig bent als je lijdt om
het geloof. Je mag dan in de voetsporen
van de Heere Jezus gaan. Hij is Zijn
kinderen voorgegaan. In Jesaja 53 staat
dat Christus het kruis heeft verdragen en
de schande veracht. Daarnaast krijg je de
gelegenheid om Hem alle lof te geven
tijdens de beproeving. Als je de strijd niet
ontloopt, zal je loon groot zijn in de hemel.
Bovendien wil God je bijzonder vertroosten
door heel dichtbij te zijn. Denk maar aan
het voorbeeld van Paulus en Silas in de
gevangenis.

Helpen
Er zijn in Nederland diverse
organisaties die acties
organiseren, waaraan je
met je klas, met je JeV of kerkelijke
gemeente mee kunt doen. Kijk eens op
www.sdok.nl, www.opendoors.nl,
www.stichtinghvc.nl en www.stefweb.nl.
Hier vind je ook verhalen van vervolgde
christenen, allerlei andere interessante
informatie en informatieve filmpjes.
Wist je trouwens dat je ook kunt
schrijven aan vervolgde christenen?
Geven
Hulporganisaties kunnen
met jouw gift een Bijbel
geven aan een christen
of kerkleider die er zelf geen heeft.
Of je helpt een christenfamilie die
geld en goed is kwijtgeraakt door
discriminatie of uitsluiting. Met het
geven van een gift steun jij ook de
wereldwijd vervolgde kerk!

Heidelbergse Catechismus – Zondag 12 - Vraag 32
Maar waarom wordt gij een Christen genaamd?
Antwoord: Omdat ik door het geloof een lidmaat van
Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben, opdat ik
zijn naam belijde, en mijzelf tot een levend dankoffer
Hem offere, en met een vrije en goede consciëntie
in dit leven tegen de zonde en den duivel strijde,
en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle
schepselen regere.

Vraag

In deze vraag uit de Heidelberger Cathechismus wordt
uitgelegd waarom iemand een christen genoemd wordt.
1. Welke vijf punten worden genoemd?
Omschrijf ze in je eigen woorden.

2. Stel je voor dat iemand, die geen christen is, aan jou
zou vragen wat het geloof voor jou betekent. Wat zou
je antwoorden?

3. W
 aaraan kunnen mensen om jou heen merken dat jij
christen bent?

4. Ken jij een voorbeeld van iemand uit jouw familie- of
vriendenkring die weleens heel open over zijn of haar
leven met de Heere vertelt?

Stelling
Het is belangrijker om in je hart te
geloven dan er openlijk voor uit te
komen dat je christen bent.
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