september 2014—nummer 4

Handleiding bij Christenvervolging
Aanwijzingen voor het gebruik
Het doel van deze Treffer is om jongeren te laten nadenken over vervolging. Hoewel er veel over gesproken wordt, staat
vervolging en de gevolgen daarvan vaak ver bij jongeren vandaan. Het is belangrijk dat jongeren weten hoe christenen
vervolgd worden, maar ook wat zij persoonlijk voor vervolgde christenen kunnen betekenen.
Ook wordt aandacht gegeven aan de waarde van de vrijheid waarin wij leven.
Jongeren leven in een samenleving die steeds minder rekening houdt met christenen. Daarom is het ook van groot belang
dat jongeren weten waarom ze christen zijn.
Het doel van deze Treffer is:

Jongeren na te laten denken op welke manier de Bijbel spreekt over vervolging

Vervolging te plaatsen in het perspectief van de geschiedenis

Jongeren weten waar christenen vervolgd worden en op welke manier

Jongeren weten wat zij kunnen doen rondom vervolging.

Jongeren weten waarom ze christen genoemd worden en hoe ze op een goede en open manier over hun christenzijn kunnen praten.

Programmasuggesties:
Lezen

Mattheüs 5: 1—16
Mattheüs 13: 1—23
Mattheüs 24: 15—22
Johannes 15: 18—27
2 Timotheüs 3

Zingen

Psalm 10: 1
Psalm 12: 1
Psalm 13: 5
Psalm 44: 14
Psalm 94: 2
Psalm 123

Ideeën voor +12

Zie voor een aantal werkvormen verderop, onder
werkvormen.

lig deze weg. De weg die Hij gaat is door Zijn Vader gewezen om Zijn kinderen te verlossen
Hij heeft alles in de hand. Dat is de grote troost en de beBlz. 3/4/5 - Bijbelstudie
moediging. Wat er ook gebeurt, hoe de wereld, de vijand ook
te keer gaat, Hij heeft de overwinning behaald. Die overwinStelling: Ik kan als christen best leven zonder vervolging!
ning ligt vast in Hem!
Op blz. 3 worden een aantal Bijbelteksten genoemd. In deze Daarom kunnen Gods kinderen ook zeggen dat de verdrukteksten gaat het over de vervolging die volgt op het christen king maar tien dagen duurt. Dat betekent een korte tijd.
-zijn. In 2 Timotheüs 3:12 geeft Paulus zelfs een bemoediDaarna zullen ze voor eeuwig verlost zijn. Hij heeft de weging voor christenen. Het lijkt of hij daar zegt dat wanneer je reld overwonnen, maar in Hem zijn Zijn kinderen ook overgeen vervolging hebt, je ook niet godzalig leeft. Daarmee
winnaars door het geloof.
geeft hij dus de christenen die vervolgd worden een bemoediging mee. Blijkbaar is het werk van de Heere de moeite
Vraag: Hoe kunnen wij in deze tijd ervaren dat de Heere
waard voor de duivel om er achteraan te zitten.
Jezus de wereld overwonnen heeft?
Het kan dus de vraag zijn of wij niet een te makkelijk leven
Het is wellicht een moeilijk vraag. De Heere spreekt door
hebben. We hoeven niet te verlangen naar vervolging, maar Zijn Woord tot Zijn kinderen. Daarin spreekt Hij ook tot bede Heere heeft Zijn kinderen voorzegd dat ze vervolgd zullen moediging. Hij zal met hen zijn tot de voleinding van de weworden. Laat jongeren hier eens met elkaar over nadenken. reld.

Toelichting op de vragen en opdrachten

Opdracht: Lees met elkaar Markus 8: 34-38 en beantwoord
de vragen.
a. Wat zegt de Heere Jezus in dit Bijbelgedeelte over het
volgen van Hem?
TIP: Geef de jongeren het Bijbelgedeelte uitgeprint op papier.
Ze kunnen dan de vraag beantwoorden door te onderstrepen.
Laat de jongeren bij deze vraag vooral naar de feiten kijken.
- Je moet willen (Wie achter Mij wil komen)
- Verloochenen
- kruis opnemen
- Leven verliezen om te behouden
- baat niets om alles te behouden
- als je je schaamt voor de Heere, zal Hij Zich ook schamen
voor ons
b. Hoe zie je dit terug in de tijd waarin wij leven?
- Veel christenen worden vervolgd omdat ze in de Heere Jezus blijven geloven. Door de verdrukking heen groeit de
Kerk. Dat is bijzonder. Dat vraagt zelfverloochening en het
opnemen van een kruis. Denk hierbij aan de huidige situatie
in het Midden Oosten. Veel christenen blijven standvastig
geloven, ondanks alle dreigingen. Hoe kan dit toch?
Het bevestigt ook de tekst uit 2 Timotheüs 3: 12.
- Wat zou het van ons vragen als we vervolgd werden?
Wordt de steeds verder gaande tegenwerking ervaren als
vervolging? Hoe moeten we dit vanuit dit Bijbelgedeelte
duiden? Kunnen we daarin ook achter Christus aankomen?
c. Wat doe jij om Jezus te volgen?
Het volgen van Jezus vraagt om zelfverloochening. Het kan
niet zo zijn dat we maar een beetje volgen, maar het vraagt
om onvoorwaardelijk volgen. Ook al kunnen we niet uit ons
zelf Hem volgen, toch vraagt de Heere ons hart. Wij kunnen
en mogen niet met onze armen over elkaar gaan zitten.
Daarom is het zo belangrijk om deze vraag met de jongeren
te bespreken. Wat moeten we anders doen om de Heere
Jezus te volgen?
Vraag: Wat bedoelt de Heere Jezus met ‘Ik heb de wereld
overwonnen’?
De Heere Jezus heeft deze wereld overwonnen. Ook al moet
Zijn zware lijden en sterven nog komen, kan Hij dit hier al
zeggen. Het lijden overkomt Hem niet, maar Hij gaat vrijwil-

De Heere gaat nog steeds door met Zijn werk om mensen
uit de macht van de satan te trekken.
Opdracht: Lees Romeinen 12: 14, 19, 20 en 21 en beantwoord de vragen:
a. Welke opdracht geeft Paulus in deze verzen?
- 14: Zegen die u vervolgen: Wees goed voor de mensen die
jou kwaad doen.
- 19: Wreekt uzelven niet: Neem geen wraak op mensen die
je kwaad doen.
- 20: Geef je vijand te eten
- 21: Zet tegenover het kwade, het goede
Samengevat: Wees goed voor je vijanden!
b. Wat betekent dit voor mensen die vervolgd worden?
Een menselijke reactie is om terug te vechten en het kwaad
wat je aangedaan wordt te vergelden. Paulus geeft echter
de opdracht om de voetstappen van de Heere Jezus te drukken en tegenover het kwaad juist het goede te zetten.
c. Hoe kan je het goede voor je vervolgers zoeken?
Laat jongeren hierover brainstormen. De belangrijkste is
uiteraard voor hen bidden. Daarnaast:
- Voor hen zorgen
- Geen boosheid laten zien, maar naar hen luisteren.
- Wees geduldig
Stelling: Ik ben jaloers op vervolgde christenen.
Op vervolging en moeite hoeven we niet jaloers te zijn. We
wensen niemand zorgen en verdriet toe. Als we nieuwsberichten lezen over vluchtende christenen zal niemand zeggen dat hij zo’n leven ook graag wil. Toch hebben deze christenen vaak een groot vertrouwen op de Heere. Ze leven
dicht bij de Heere. Op dat leven kunnen en mogen we juist
wel jaloers zijn.

Blz. 6/7—Vervolging in de Bijbel en
de geschiedenis
- Vervolging in Egypte—Mozes
- David en Saul
- Achab en Elia
- Tegenstand bij de herbouw van de tempel
Jongeren kennen misschien nog meer voorbeelden.

Vraag: Wat betekent de uitdrukking: Het bloed van de martelaren is het zaad van de Kerk?
Het lijkt soms wel dat hoe meer bloed er vloeit, hoe harder de
Kerk groeit. Daarom wordt er wel eens gezegd dat uit elke
druppel bloed die op de aarde terecht komt een nieuwe gelovige geboren wordt.

brengen. Toch kan de Heere er juist Zijn wijze bedoelingen
mee hebben wanneer christenen niet vluchten. Het is belangrijk om altijd de Heere te vragen naar Zijn wil en Zijn weg.
Stelling: Als christenen moeten we heel hard optreden tegen
organisaties, zoals IS.
Dit is misschien nog wel de lastigste stelling. De Bijbel geeft
opdracht om vijanden niet te vervloeken, maar te zegenen en
tegenover het kwaad, het goede te zetten. Daarom is het juist
goed om niet alleen voor de vervolgde christenen te bidden,
maar ook voor de mensen achter deze organisaties.
De andere kant is echter ook dat we geweld niet kunnen accepteren. Daar ligt ook het spanningsveld.

Vraag: Welke middelen zet de duivel in onze tijd in om christenen te vervolgen?
De duivel gebruikt allerlei maniere, klein en groot, zichtbaar
en onzichtbaar.
Zo gebruikt hij in deze tijd IS, Boko Haram en het regime in
Noord Korea om christenen grof te vervolgen.
Maar ook in het klein probeert hij christenen ‘dwars te zitten’. Blz. 10/11—Jij en vervolging
Denk bijvoorbeeld aan de zondagstijdenwet, de steeds verder Vraag 1: Welke 5 punten worden genoemd?
beperkende maatregelen voor christenen om het geloof in
1.
door het geloof een lidmaat van Christus en daardoor
het openbaar te belijden, de verregaande plannen om het
deel aan Zijn zalving: Ik ben door genade onderdeel
reformatorische onderwijs te schrappen.
van het lichaam van Christus en leef onder Zijn regeEen voorbeeld wat heel dicht bij komt:
ring.
Bij een supermarkt in Zoetermeer worden alleen nog vakken2.
Zijn Naam belijd: Ik wil uitkomen voor Zijn naam voor
vullers aangenomen die ook op zondag willen werken.
andere mensen en schaam me daar niet voor
3.
Als levend dankoffer mezelf aan Hem overgeven: VanOpdracht: Maak een collage.
wege de grote genade die Hij in Zijn Zoon aan mij heeft
Zorg voor voldoende kranten van een week. Laat de jongeren
gegeven ben ik zo dankbaar dat ik naar Zijn geboden
de krant doornemen op berichten rondom vervolging. Hierbij
wil leven.
hoeven ze niet alleen te denken aan vervolging in het groot,
4.
Strijden tegen de zonde en de duivel: Ik wil leven naar
maar juist ook in het klein.
Zijn geboden en vechten tegen alles wat niet is zoals
Alle krantenberichten worden op een groot papier geplakt.
Hij het wil.
Hang deze naast elkaar op en praat met de jongeren hierover 5.
Hierna in eeuwigheid met Hem heersen: Na dit leven
verder en wat bepaalde ontwikkelingen betekenen voor hun
mag ik voor eeuwig Hem dienen en groot maken.
leven.
Vraag 2: Wat zou je antwoorden?
Eigen antwoorden. Geef hierin ook sturing. Kunnen jongeren
Blz. 8/9—Vervolging vandaag
het met soortgelijk woorden van de Catechismus zeggen? De
Op deze bladzijden gaat het over de top 4 van de ranglijst
Heere wil dat ook aan jongeren leren, maar het dan moet in
christenvervolging van 2014. Bij elke onderdeel staat een stel- het leven wel de zonde aangewezen zijn en de verlossing geoling. Laat de jongeren daar in groepjes over nadenken. Geef
penbaard.
per groepje een papier met de stelling en laat ze daar in stilte Vraag 3: Waaraan kunne mensen om jou heen merken dat jij
reacties om heen schrijven. Ga daarna het gesprek met ze
christen bent?
aan.
Eigen antwoorden.
Stelling: Als ik mijn leven in gevaar moet brengen en zelfs
Vraag 4: Voorbeelden van mensen die vertellen over een lebang voor de dood moet zijn, zou ik niet meer geloven.
ven met de Heere?
Een menselijke reactie. Als God ons het geloof niet geeft, zul- Eigen antwoorden. Laat jongeren hierover vertellen. Als je als
len we uit onszelf ook niet blijven geloven. Als we slechts
leidinggevende een leven met de Heere mag kennen, is hier
‘naam-christenen’ zijn, voor een tijd geloven, zullen we niet
een mogelijkheid om er iets van te vertellen. Kom er niet als
staande blijven als de vervolging komt. Het is de Heere Zelf
eerste mee.
die ook de kracht en het geloof wil geven.
Stelling: Ik wil meer Bijbelgedeelten uit mijn hoofd leren.
Stelling: Het is belangrijker om in je hart te geloven dan er
In deze tijd is het niet nodig om de Bijbel paraat te hebben,
openlijk voor uit te komen dat je christen bent.
denken veel mensen. Op allerlei manieren is de Bijbel te raad- Een Nederlands spreekwoord zegt: Waar het hart vol van is,
plegen. Op papier, maar ook op telefoon of tablet.
loopt de mond van over. Kan je zwijgen wanneer Gods geLos van vervolging is het echter heel goed om de Bijbel te ken- nade aan je is geopenbaard. Natuurlijk gaat het over de pernen en gedeelte uit het hoofd te leren. Als je onverwachts een soonlijke relatie met de Heere, maar de Bijbel zegt ook: Als je
vraag krijgt kan je antwoord geven, maar ook als je onverje schaamt om christen te zijn, dan zal de Heere Zich ook
hoopt het zicht verliest o.i.d.
schamen voor jou.
Je mag je leven niet in gevaar brengen en moet vluchten als Moet je dan altijd getuigen? Nee, dat hoeft niet, maar wel
het moeilijk wordt.
woorden spreken op de juiste tijd.
Het is Bijbels om goed voor jezelf te zorgen. In dat opzicht is
de stelling juist. Je mag je leven niet moedwillig in gevaar

Blz. 12—Ranglijst christenvervolging
Deze ranglijst is, met toestemming van Open Doors, overgenomen in de Treffer. Bekijk deze kaart nog eens met elkaar.

Werkvormen
Fluisterzacht zingen:
Vervolgde christen mogen niet bij elkaar komen. Vaak komen ze in het grootste geheim toch bij elkaar. Zingen is lastig, omdat ze dan snel ontdekt kunnen worden. Daarom zingen sommige groepen psalmen en gezangen op fluistertoon. Begin de avond door met elkaar een paar psalmen op
fluistertoon te zingen.
Verboden woorden:
Vervolgde christenen moeten oppassen met wat ze zeggen
en doen. Op elke hoek van de straat kan een spion meeluisteren. Ervaar hoe het kan zijn om als christen te leven terwijl
dat verboden is door middel van de volgende opdracht:
Ga met jullie groep in een cirkel zitten. Eén persoon zit in het
midden en vertelt aan de anderen wat het christelijk geloof
inhoudt of wat geloven voor hem/haar betekent. Bij het vertellen mogen de volgende woorden niet worden gebruikt:
Bijbel, Jezus, Heere en God. Bij het gebruik van deze woorden volgt een vooraf afgesproken strafmaatregel.
Nieuwsberichten:
Selecteer vooraf een aantal nieuwsberichten die volgens jou
te maken hebben met vervolging.
Knip of print deze uit en laat jongeren in groepjes nadenken
wat deze berichten te maken hebben met christenvervolging en waarom.
Gebed:
Hoewel het gebed niet direct een werkvorm is, is het wel
goed om te beseffen dat we met de jongeren samen mogen
bidden voor de vervolgde christenen. Laat de jongeren daarom in het kader van dit thema ook gebedspunten aandragen.
Al eerder werd in deze handleiding gesproken over het gebed voor de vervolgers. Geef hierin ook het voorbeeld door
voor hen te bidden.

Leestips:




Op www.rd.nl is een dossier over christenvervolging.
Ook op Digibron is veel te vinden over dit thema:
(http://www.digibron.nl/search/
detail/013773dacca2d40f1866e857/godstarwegraan/1)
Er zijn diverse leesboeken verschenen:

Jezus’ Helden, D.C. Talk (The Voice of the Martyrs),
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