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Christenvervolging 
BIJBELROOSTER 

-Met vragen voor jongere en oudere kinderen-  

 

Jezus’ voorzeggingen 
De Heere Jezus heeft in de Bijbel vaak gesproken over de toekomst van de kerk.  

Hij heeft verteld dat de kerk niet gemakkelijk zal hebben. 
‘In de wereld zult gij verdrukking hebben,  

maar heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen!’ 
 

Dag 1: De tekenen  
Lees Markus 13:1-9 
Jongere kind: Wie komt er uit de tempel (vers 1)? Waar gaat Hij zitten (vers 3)? Waar ligt de 
Olijfberg? 
Oudere kind: Wat zegt één van de discipelen tegen de Heere Jezus over de tempel (vers 1)? 
Wat is Zijn antwoord (vers 2)? Wordt daar alleen de verwoesting van Jeruzalem mee bedoeld 
(zie bijv. kanttekening 6)? Als je goed leest zie je dat de Heere Jezus veel tekenen noemt 
waaraan je kunt herkennen dat de tijd van de verwoesting dichtbij is. Welke tekenen lees je? 
Welke tekenen herken je in onze tijd over de hele wereld (vers 5-8)? Waarom moet je niet 
verschrikt worden (vers 7)? Waar waarschuwt de Heere Jezus ons voor (vers 5 en 9a)? Welke 

verleidingen zijn er voor jou? Hoe kun je daar tegen vechten?  
 
Dag 2: De vervolgingen 
Lees Markus 13:9-13 
Jongere kind: Waar moet het Evangelie eerst gepreekt worden voor dat dit allemaal gaat 

gebeuren (vers 10)?  
Oudere kind: Wie wordt er bedoeld met ‘gij’ en ‘u’ in vers 9a? Wat zal er met de Kerk 
gebeuren? Moet je daar bezorgd om zijn (vers 11)? Waarom wel/niet? Je hoort wel eens 
zeggen: ‘Het bloed van de martelaren, is het zaad van de kerk’. Wat wordt daarmee bedoelt? 
Hoe hoor je dit in de laatste vier woorden van vers 9? Kun je er voorbeelden van noemen? 
Wat zullen christenen ervaren (vers 13a)? Heb je dat misschien weleens ervaren? Ken je 
mensen die dit ervaren? Welke troost ligt er in vers 13b? Wat kun je daarvan leren? 
 
Dag 3: De vlucht 
Lees Markus 13:14-20 
Jongere kind: Welke profeet heeft over dit alles al geprofeteerd (vers 14)?  
Oudere kind: Wat zeggen vers 15-18 over het gevaar waarin deze mensen verkeren? Wat 
leert dit ons? (Laat je niet afleiden door aardse dingen, maar houdt één ding voor ogen: hoe 
zal ik ontvlieden de toekomende toorn? (John Bunyan)) Wat wordt er nog meer gezegd over 
die verdrukkingen (vers 19)? Waarom heeft God de dagen van de verdrukking verkort (vers 
20a)? Wie worden er met de uitverkorenen bedoeld (vers 20b)? Wat leert dit Bijbelgedeelte 
ons?  
 
Dag 4: Jezus’ onderwijs 

Lees Markus 13:26 en 30-37  
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Jongere kind: Wat doet een deurwachter (vers 34)? Waarom? Weet een deurwachter 
precies wanneer de baas van het huis weer thuis komt? Wat moet een deurwachter dus 
doen? Wat betekent het woordje: waken?  
Oudere kind: Weten mensen wanneer de hemel en de aarde voorbij zullen gaan (vers 33)? 
Wie alléén weet dat (vers 32)? Wat zal er voor die tijd gebeuren (vers 30)? (Geef een 
samenvatting van wat je de dagen hiervoor hebt gelezen)  

Wat kunnen wij van een deurwachter leren? Hoe vaak roept de Heere Jezus in dit 
Bijbelgedeelte ons op om te waken? Wat zegt dat over de noodzaak? Hoe waak jij? 
 

Uit Petrus’ leven 
Wat de Heere Jezus heeft voorzegd over de laatste dagen (de dagen tussen Jezus’ 

Hemelvaart en terugkomst op aarde) heeft ook Petrus ervaren.  
 

Dag 5: Zijn getuigenis 
Lees Handelingen 4:1-12 
Jongere kind: Wie worden er boos op Petrus en Johannes omdat zij een kreupele man 
hebben genezen en over Jezus preken (vers 1-2)? Wat doen zij met deze twee discipelen? 
Oudere kind: De duivel probeert het werk van de Heere te vernietigen. Hoe merk je dat in de 
gelezen verzen? Hoe merk je dat in deze tijd?  
De twee discipelen worden ondervraagd hoe het kan dat zij de kreupele genezen hebben. 
Welk antwoord geeft Petrus (vers 10)? Wie krijgt de eer? Welke zonden uit het leven van de 
(hoge)priesters wijst Petrus aan (vers 10-11)? Welk Evangelie (= goede boodschap) preekt hij 
daarna (vers 12)? Welke Evangelieboodschap hoor jij dagelijks? Wat doe jij hiermee? Hoe 
kunnen wij ‘de Heere Jezus kruisigen’? 
 
Dag 6: Zijn vrijmoedigheid 
Lees Handelingen 4:13-22 
Jongere kind: Wie staat er ook bij Petrus en Johannes (vers 14)? Wat is er met hem gebeurd? 
Oudere kind: Welk plan maakt de Raad als Petrus en Johannes even weg moeten (vers 16-
17)? Wat mogen de discipelen niet meer doen (vers 18)? Welk antwoord geeft Petrus hen 

(vers 20)? Wat kunnen wij daarvan leren? Wat roept dat antwoord op bij de vi janden (vers 
21a)? Kun je hiervan voorbeelden noemen in onze tijd? Aan Wie is Petrus gehoorzaam? Wie 
geeft hem de vrijmoedigheid om te spreken? Hoe kun je hierin zien dat God doet wat Hij 
belooft (zie Markus 13:11 -dag 2-)? Wat betekent dit voor de vervolgde kerk? Wat betekent 
dit voor jou? 
 
Dag 7: Zijn gebed 
Lezen: Handelingen 4:23-31 
Jongere kind: Wat doen Petrus en Johannes als ze losgelaten zijn (vers 23)? Wat gaan ze 
daarna met elkaar doen? 

Oudere kind: Welke profetie van David hoor je in dit gebed terugkomen (vers 25-26)? Hoe is 
dat uitgekomen? Geldt dat voor nu nog steeds? Vervolgingen kun je ook zien als een 
geestelijke strijd: tussen wie? Wat vragen ze aan de Heere (vers 29)? Waarom is dit gebed nu 
nog belangrijk? Welke kracht kan een gebed hebben (vers 31)? Wat is jouw gebed voor 
predikanten en evangelisten? Wat is jouw gebed voor de vervolgde kerk? 
 

Petrus’ onderwijs 
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Petrus weet wat het is om in de wereld verdrukking te hebben en vervolgd te worden. 
In zijn brieven geeft hij onderwijs:  

hoe de kerk met verdrukking en vervolging moet omgaan. 
 

Dag 8: Lijden 
Lees 1 Petrus 2:19-25 

Jongere kind: Wie heeft er voor Zijn volk geleden (vers 21)?  
Oudere kind: Is het erg om (ten onrechte) te lijden voor Christus? Hoe wordt dat zelfs 
genoemd in de Bijbel? (antw. genade bij God) Kun je voorbeelden noemen van ‘lijden voor 
Christus?’ Wat kunnen wij hierin leren van de Heere Jezus (vers 21-23)? Wat moeten wij dus 
wel of juist niet doen? Welk bemoedigend woord staat er in vers 24? 

 
Dag 9: Verdragen 
Lees 1 Petrus 3:8-12 
Jongere kind: Kun je van twee woorden uit vers 8-9 vertellen wat ze betekenen?  
Oudere kind: Welke adviezen geeft Petrus in vers 8-9? Is het makkelijk om dat te doen? Hoe 
komt dat? Met welk lichaamsdeel wordt veel kwaad gedaan (vers 10)? Kun je voorbeelden 
noemen? Wat doen mensen die het leven liefhebben (vers 10-11)? Geldt dat ook als je 
vervolgd wordt? Welke verschillen lees je over de rechtvaardigen en degenen die kwaad 
doen (vers 12)? Wat zegt dit over christenen die vervolgd worden? Wat zegt dit over hun 
vervolgers? 
 
Dag 10: Vreugde 
Lees 1 Petrus 4:12-19  
Jongere kind: Moeten mensen die lijden of vervolgd worden blij zijn of juist verdrietig (vers 
13)? 
Oudere kind: Welke bedoeling heeft verdrukking? Wat wil de Heere hier Zijn volk mee leren 

(vers 13)? Wat betekent: ‘gesmaad worden’ (vers 14)? Hoe is het om gesmaad te worden? 

Wat zegt dit over degene die gesmaad wordt? Wat zegt dit over degene die smaadt? Wie 

wordt er dan verheerlijkt? Welk lijden is wel en niet goed (vers 15-16)? Waarvoor gebruikt 

de Heere tegenslagen (zie ook kanttekening 42)?Wat wordt er in vers 18-19 over Gods volk 

gezegd (zie ook kanttekening 45)? Wat leert dit Bijbelgedeelte jou?  

Extra: 
Je vindt op de website onder andere de volgende Bijbelmaterialen die aansluiten bij dit thema: 
- Twee gezinsmomenten om met elkaar na te denken over de vervolgde kerk waarbij je een kleurplaat 
maakt om (via de SDOK) te sturen naar mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof. 
- Bijbelteksten om met elkaar te leren: 
* Mattheus 28 vers 20: www.bijbelsopvoeden.nl/product/mattheus2820-leren/ 
* Filippenzen 3 vers 20: www.bijbelsopvoeden.nl/product/filippenzen320-leren/ 
* Hebreeën 13 vers 14: www.bijbelsopvoeden.nl/product/hebreeen1314-leren/ 
* Johannes 16 vers 33b: www.bijbelsopvoeden.nl/product/johannes1633b-leren/ 
* Romeinen 12 vers 12: www.bijbelsopvoeden.nl/product/romeinen1212-leren/ 
* Openbaring 2 vers 10b: www.bijbelsopvoeden.nl/product/openbaring210b-leren/ 
 - Kleurplaten bij Bijbelteksten: 
* Markus 13 vers 33: www.bijbelsopvoeden.nl/product/markus1333-kleuren/ 
* Jezus’ voetstappen horen: www.bijbelsopvoeden.nl/product/wederkomst-kleurplaat-voetstappen-
van-de-heere-jezus/ 
- Werkblad bij de tekenen van de eindtijd 
www.bijbelsopvoeden.nl/product/kleurplaat-zondag19-vraagantwoord52-wederkomst/ 
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