Lijden hoort erbij
- gezinsmoment (thuis) of objectles (school, kerk) over christenvervolging Het is voor ons heel gewoon om op zondag naar de kerk te kunnen gaan
of naar de kerkdienst te kunnen luisteren.
Het is voor ons heel gewoon dat je niet uitgescholden of geslagen wordt
op straat omdat je christen bent.
Het lijkt zo gewoon, maar is dat het ook?
In dit gezinsmoment/deze objectles staan we stil bij de vervolgde kerk.
Binnenkomer
Lees/Vertel het verhaal van Peter Paul dat je hieronder vindt (bijlage 1)

Bespreken
- Wat vond je van dit (waargebeurde) verhaal?
- We noemen christenen in landen waar ze vervolgd worden: ‘de vervolgde kerk’. Wat weet
je over de vervolgde kerk?
- Wat valt je op aan Peter Paul en andere mensen uit de vervolgde kerk?
- Wat kunnen wij van hen leren?

Bijbel erbij
Petrus weet wat christenvervolging is. Hij is zelf ook gevangen genomen vanwege het geloof.
In zijn brieven geeft hij onderwijs aan christenen die vervolgd worden.
Lees 1 Petrus 4 vers 12-19 en bespreek deze verzen met behulp van de volgende vragen:
1. Is het vreemd als er christenvervolging is (vers 12)?
2. De Heere Jezus moest op aarde eerst lijden voordat Hij naar de hemel ging. Hoe is dat bij
Zijn volgelingen (vers 13)?
3. Petrus zegt eigenlijk: ‘Bij lijden hoort verblijden’. Wat bedoelt hij?
4. Ben jij weleens uitgescholden omdat je christelijk bent? Wat zegt Petrus daarover (vers
14)?
5. Als iemand lelijk tegen je doet omdat je steelt of andere verkeerde dingen doet, is dat je
eigen schuld en moet je je schamen (vers 15). Hoe is dat als je lijdt omdat je christen bent
(vers 16)?
6. Wat moet je doen als je lijdt omdat je christen bent (vers 19)? (1. Schuilen bij de Heere. 2.
Goed doen aan je naasten)
7. Wat heeft Petrus ons in dit Bijbelgedeelte geleerd over christenvervolging?

Bezig
Op verschillende manieren kun je met kinderen bezig zijn rond dit thema.
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Een aantal suggesties:
1. Nodig iemand (van SDOK, Open Doors, Friedenstimme bijv.) uit om een presentatie te
geven
2. Creatief (jonge kinderen): het Woord gaat over de hele wereld: bovengronds of
ondergronds

-Print de kleurplaat van de wereldbol en de Bijbel uit die je hieronder vindt (bijlage 2) en
knip deze allebei uit.
- Laat de kleurplaat inkleuren
- Knip uit zwart papier een even groot rondje als de wereldbol en knip het rondje daarna in
vier stukken (vier keer een kwart)
- Knip een strook papier van ongeveer 1,5 cm breed en even lang als de wereldbol
- Plak aan één kant van het uiteinde van de strook de kleurplaat van de Bijbel
- Leg alles op elkaar: onder> de wereldbol, daarboven de strook met de Bijbel, daar boven 3
keer een kwart van het zwarte papier.
- Maak in het midden een gaatje en maak alles aan elkaar met een splitpen
Het strookje kan ronddraaien: Zijn Woord gaat over de hele wereld.
De drie ‘kwartjes’ van zwart papier kunnen ook rond draaien: Over de hele wereld is
christenvervolging (geweest). Dan hier en dan daar. Toch gaat het Woord door. Onzichtbaar
en ondergronds (achter het zwarte papier) maar het ís er wel.
- Hang de kleurplaat op een zichtbare plaats. Als je het bijv. aan de lamp wilt hangen, zou je
ook de kleurplaten twee keer kunnen printen en die tegen elkaar aan laten plakken.
3. Creatief (oudere kinderen): Landentop-20 christenvervolging
- Print een zwart/wit wereldkaart, bijvoorbeeld vanaf:
www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/wereldkaart-met-grenzen
- Laat de kinderen opzoeken welke landen er in de top 20 van christenvervolging staan. Kleur
deze landen rood. Kleur de landen groen waar geen vervolging is.
- Schrijf de informatie die je erover hebt er in een vakje bij.
- Welke gebedspunten en dankpunten kun je nu opschrijven?
4. Bemoediging voor vervolgde christenen
Hoe zou je het vinden als je evangelist, gevangene of gemeentelid was en je zou post
krijgen? Een lichtstraal! Soms wordt zelfs gevangenispersoneel geraakt door de berichten. En
voor een gevangene kan het een voordeel zijn dat ze aandacht krijgen door post. Het
personeel weet dan dat er aandacht is voor die persoon en dat maakt soms dat hij of zij
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beter behandeld wordt. Kaarten sturen heeft dus verschillende positieve kanten. Doe je mee
om vervolgde christenen te bemoedigen?
- Print de kleurkaarten uit die je hieronder kunt vinden (bijlage 3).
- Kleur de kleurplaten mooi in en knip ze los van elkaar zodat je twee personen blij kunt
maken. Plak de kleurplaat op een gekleurd kartonnetje
- Misschien wil je nog een boodschap opschrijven. Doe dat in het Engels. Voor inspiratie:
www.sdok.nl/wat-kan-ik-doen/bemoedig/voorbeeldzinnen
- Nog een paar tips:
*Gebruik een algemene aanhef
*Zet NOOIT je (mail)adres op de kaart. Vermeld ook NOOIT de naam van SDOK of
andere organisaties.
- Doe je kleurplaat in een envelop en stuur deze met postzegel cijfer 1 op naar het postadres
van SDOK:
SDOK
Postbus 705
4200 AS Gorinchem
Als de kaart zwaarder is dan 20 gram, heb je 2 postzegels nodig.
- Voor deze actie is het fijn als je kaart of kleurplaat voor D.V. 5 februari 2022 opgestuurd is,
zodat de SDOK een verdeling kan maken naar wie de post gaat. Schrijf in de linkerhoek van
de envelop: BEMOEDIGINGSACTIE zodat zij weten dat het vanuit deze actie is.
- De kleurplaten gaan mee op reis en worden dan uitgedeeld. Natuurlijk mag je na die datum
ook altijd post sturen!
- Bid dat de kaart of kleurplaat vervolgde christenen zal bemoedigen.

Besluiten
Besluit dit gezinsmoment door voor de vervolgde kerk te bidden en met elkaar Psalm 79:6
en 7 te zingen.

Bijlagen:
1. Verhaal over Peter Paul
2. Materiaal voor creatief met jonge kinderen
3. Bemoedigingskaartenactie i.s.m. SDOK
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Bijlage 1: Verhaal over vervolging in India
‘Vervolging is geen ongelukje – we rekenen erop’
Peter Paul draagt de namen van twee apostelen. Zoals Petrus en Paulus over de opgestane Jezus
predikten, zo brengt ook Peter Paul die evangelieboodschap, overal waar hij gaat.
Peter Paul vulde zijn bescheiden pastorinkomen aan door een baan in het onderwijs. De meeste van zijn
studenten kwamen uit moslimgezinnen. Hij zette een naschools bijlesproject op om de kinderen met hun
schoolwerk te helpen, maar ook als middel om hen bekend te maken met Jezus. Peter Paul deelde
Nieuwe Testamenten uit aan een stuk of twintig van zijn jonge leerlingen. Zij hadden thuis geen planken
vol leesvoer en waren erg trots op het gloednieuwe boek dat ze hadden gekregen. Maar toen ze de
Nieuwe Testamenten meenamen naar de koranschool, waar ze islamitisch onderwijs kregen, waren hun
leiders laaiend. Waarom gaf iemand christelijke boeken aan moslimkinderen? Ze eisten de naam van
degene die dit had gedaan. Ze trokken naar het huis van Peter Paul, precies op het moment dat deze zijn
gewone gebedstijd in de ochtend beëindigde. Ze sleepten hem naar buiten, sloegen en schopten hem en
zeiden herhaaldelijk dat ze deze ongelovige wilden doden.
De vrouw van Peter Paul, Nirmala, smeekte hun haar echtgenoot vrij te laten en beloofde dat ze de wijk
dan zouden verlaten. Peter Paul zei dat ze zich geen zorgen moest maken. ‘Ik zei tegen mijn vrouw: “Wat
de Heere met mijn leven wil, zal gebeuren”,
vertelde hij ons. ‘Ik was niet bang. Ik wist dat God me van hen kon bevrijden.’
Een stel mannen plunderde hun huis en sloeg alles kort en klein. Daarna sleepten ze Peter Paul naar de
school waar hij lesgaf. Ze riepen de politie en de media naar de plaats waar hij mensen over Jezus
vertelde. Toen de politie arriveerde, arresteerde deze geen mannen uit de menigte die zojuist een man in
elkaar had geslagen en al zijn bezittingen hadden vernield. In plaats daarvan arresteerden ze Peter Paul en
werd overgebracht naar de gevangenis.
In de gevangenis stond Peter Paul stil bij de Bijbelverhalen over Gods kinderen die in de gevangenis
werden opgesloten. Hij dacht aan Paulus en Silas, die lofzangen zongen voor God terwijl ze met hun
voeten in het blok zaten. Hij dacht aan het verhaal van Petrus, die aan twee Romeinse soldaten zat
vastgeketend toen de engel kwam en hem de gevangenis uitleidde. Hij begon te bidden. Maar het was
geen gebed om redding of vrijlating. ‘Wat Uw wil ook is,’ zei hij tegen de Heere, ‘laat het gebeuren in mijn
leven. leest
he
Peter Paul mocht met de andere gevangenen spreken. Hij deelde zijn getuigenis van Gods werk in zijn
leven. Hij drong erop aan dat we God moeten verheerlijken in alle omstandigheden. ‘Waar we ook
zijn,’ drukte hij zijn medegevangenen op het hart, ‘we moeten God de eer geven. Als we beproevingen en
verzoekingen doormaken. Ook als we alle goede dingen van het leven genieten. Altijd behoren we God te
verheerlijken.’ Na zijn toespraak zochten meerdere gevangenen hem op en vroegen of hij met hen wilde
bidden.
De pastor kwam op borgtocht vrij, maar de aanklachten tegen hem waren nog in behandeling. Er was een
reële kans dat hij terug moest naar de gevangenis. De kleding die ze droegen, was het enige aardse bezit
dat ze overhadden. Al hun andere bezittingen waren vernietigd. Er was geen huis waar ze naar terug
konden. Ze wisten niet waar ze die nacht zouden slapen.
Maar toen we Peter Paul vroegen hoe we voor hen konden bidden, vroeg hij niet om iets voor zichzelf. Hij
vroeg gebed voor zijn ouders. Zij waren diep geschokt, zei hij, toen ze zagen hoe hun zoon werd
gearresteerd en naar de gevangenis gebracht. Konden we bidden dat God hen zou troosten en sterken?
Zijn andere verzoek betrof zijn bediening. Hij vroeg of we wilden bidden dat hij zijn werk als evangelist
kon voortzetten – hetzelfde werk dat hem bijna een week in de gevangenis had gekost, plus zijn huis en al
zijn bezittingen. ‘Vervolging is geen ongelukje‘, zei hij tegen ons. ‘We rekenen erop.’
Dit verhaal kun je vinden in het boek: ‘Een jas met kogelgaten’ Dit boek is gratis aan te vragen:
www.sdok.nl/verhalen-nieuws/peter-paul-we-rekenen-op-vervolging
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Bijlage 2: Creatief met jonge kinderen
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Bijlage 3: Bemoedigingskaarten

John 16:33

Matthew 28:20
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