Blijdschap bij vervolging
-gezinsmoment (thuis) of objectles (school & kerk) over christenvervolging-

Als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, zijn ze blij.
Als John Bunyan gevangen zit vanwege zijn preken, is hij blij.
Hoe kan dat? Wat is hun geheim?
En wat kunnen wij daarvan leren?

Binnenkomer
Als John Bunyan in de gevangenis zit omdat hij Gods Woord preekt, schrijft hij een gedicht
van 70 coupletten. Lees met elkaar een aantal coupletten uit dit gedicht (zie bijlage 1).

Bespreken
- Wat weet je van John Bunyan?
- Wat valt je op aan dit gedicht van hem?
- Hij zit gevangen, maar schrijft dat hij vrij is. Wat bedoelt hij?
- Weet je voorbeelden uit de Bijbel van mensen die gevangen zitten om hun geloof en toch
blij zijn?

Bijbel erbij
Lees Handelingen 16:22-26 en Filippenzen 1:12-14 en 27-30 en bespreek deze
Bijbelgedeelten met behulp van de volgende vragen.
In Handelingen 16 zie je voorbeelden van christenvervolging in de tijd van de Bijbel.
1. Hoe kan het dat Paulus en Silas zingen in de gevangenis?
2. Kun je blij zijn in tegenspoed? Hoe kan dat dan?
3. Hoe zorgt de Heere hier voor Paulus en Silas (vers 26)?
4. Worden Gods kinderen altijd van hun tegenspoed bevrijd door de Heere?
5. Wat is het doel van tegenspoed/vervolging? Wat zegt antwoord 28 van de Heidelbergse
Catechismus hierover?
6. Welke uitwerking heeft de gebeurtenis op de stokbewaarder?
Paulus heeft veel vaker in de gevangenis gezeten. Hij schrijft erover in Filippenzen 1 en geeft
onderwijs hoe christenen ermee moeten omgaan.
1. Wat schrijft Paulus over de vervolging in zijn leven (vers 12)?
2. Worden mensen bang omdat Paulus in de boeien zit (vers 14)? Wat dan?
3. Welk onderwijs geeft Paulus aan de gemeente (vers 27)?
4. Hoe moet je omgaan met mensen die je tegenstaan (vers 28)?
5. Wat hoort bij geloven (vers 29)?
6. Welk voorbeeld geeft Paulus zelf (vers 30)?
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Bezig
Er zijn verschillende manieren om rond dit thema met elkaar bezig te zijn:
1. Kleur een kleurplaat van John Bunyan
Je kunt hier een kleurplaat vinden van Bunyan in de gevangenis:
https://cdn-5b5b5083f911c8109c8232e6.closte.com/wpcontent/uploads/2018/11/Bunyan_coloring3.pdf
En hier een kleurplaat van Bunyan met zijn gezin:
https://cdn-5b5b5083f911c8109c8232e6.closte.com/wpcontent/uploads/2018/11/Bunyan_coloring4.pdf
2. Maak een (verf)tekening bij dit gedicht van John Bunyan
3. Maak zelf een gedicht of verhaal over vrijheid en gevangenschap
4. Maak met elkaar een poster over vrijheid en gevangenschap met lessen voor ons nu
5. Zoek een boek over de vervolgde kerk en ga dit boek lezen. Hieronder vind je een aantal
titels (bijlage 2).
6. Leer met elkaar een Bijbeltekst die kan bemoedigen in tijden van vervolging.
Bijvoorbeeld:
- Johannes 16 vers 33b
- Romeinen 12 vers 12
- Openbaring 2 vers 10b

Besluiten
Trek lijnen naar nu:
1. We hebben in coronatijd het gevoel dat vrijheden ons worden afgenomen. Wat
kunnen we van John Bunyan leren?
2. Christenvervolging kan er ook in Nederland komen. Hoe kunnen we ons daarop
voorbereiden? Wat leert de Bijbel ons? Wat leert John Bunyan ons?
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Bijlage 1: Overdenkingen in de gevangenis
Een aantal coupletten uit een gedicht van John Bunyan
Wel is mijn lichaam thans geboeid,
Maar toch, mijn geest is vrij,
Want ‘k heb mijn Bijbel in mijn hand
En Jezus aan mijn zij.

Hier wonen eng’len, hier woont vreê,
Hier woont Gods Heil’ge Geest,
Ondanks de vijand, die ons vaak
Ten gesel is geweest.

Al zit ik in een nauw vertrek,
Met grendels dichtgedaan,
’t Geloof in Christus heft mijn geest
Ver boven zon en maan.

God klopt soms aan de kerkerdeur
En hoort zijn treurend kind,
Als hij paleizen gaat voorbij,
Waar Hij geen vrienden vindt.

Hun kluisters ketenen geen geest,
Noch scheiden mij van God
Zij binden geen geloof noch hoop,
Maar heerlijk blijft mijn lot.

De waarheid en het leven heft
Ons hart tot God omhoog
En brengt ons in een hemelsfeer,
Waar nooit een ad’laar vloog.

Vrede woont in mijne ziel,
De waarheid is mijn maat;
Geen schepsel rooft me ooit mijn troost.
Ik lach om al hun smaad.

Dat neemt de zorg en last ons af,
Die and’ren nog bezwaart,
En geeft ons lust en moed en kracht
Tot strijden hier op aard.

Mijn kerker was mij aangenaam
Sinds ik hier binnentrad
Ik waar zelfs voor geen strop bevreesd
Als ‘k God maar bij me had.

De cel is ons een heuveltop
Vanwaar een schoon gezicht
Op ’t bovenaardse ons verrukt,
Omstraald door hemels licht.

Een wit gewaad is thans mijn deel
En vrede en rust in ’t hart,
Hoewel in boeien ben ik vrij
Van schuld, hoe zwaar en zwart.

Daarboven deert geen spotternij,
En woedt geen boosheid meer;
Daar wacht de kroon des levens ons,
En Jezus, onze Heer’.

Al zij mijn kerker ook veracht,
Hier schijnt Gods aangezicht;
Gena verkwikt mij vroeg en spa,
De macht des bozen zwicht.

Ik ben de vrijste man op aard,
Al is mijn oor doorboord.
God is mijn Meester voor altijd;
Mijn ziel aan Hem behoort.
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Bijlage 2: Leestips
Er zijn veel boeken te lezen over hedendaagse vervolgde christenen. Bij uitgeverijen ‘De
Banier’, ‘Den Hertog’ en ‘Gebroeders Koster’ zijn er verschillenden uitgegeven. Bij deze een
aantal leestips:
- Met kerstfeest toch een huis – N. van Leerdam – over vluchtelingen die gevlucht zijn
vanwege vervolging in hun land – voor kinderen van 4-7 jaar.
https://www.hertog.nl/artikel/9789463701341/z/?sqr=met%20kerstfeest
- Keigoed! Del 14– J. den Besten – over kinderen van christenen in China – 8-10 jaar.
https://www.hertog.nl/artikel/9789087186166/z/?sqr=9789087186166
- Geheim vuur – J. Donkersteeg – over vervolging in Egypte – 8-10 jaar (uit de serie
Vervolgde kerk)
- Brief op de deur , deel 11– J. Donkersteeg – Over vervolging in India - 8-10 jaar (Uit de serie
Vervolgde kerk) https://www.hertog.nl/artikel/9789087181383/z/?sqr=9789087181383
- Vreemde vogels – Lianne Biemond- over vervolging in Colombia - 9-12 jaar
https://www.hertog.nl/artikel/9789087183806/z/?sqr=9789087183806
- Sang heeft een geheim – Ria Mourits-den Boer – over vervolging in Noord-Korea -9-12 jaar
https://www.hertog.nl/artikel/9789055519521/Sang-heeft-een-geheim/
- Sangs vlucht naar de vrijheid – Ria Mourits-den Boer – over vervolging in Noord-Korea en
China 9-12 jaar https://www.hertog.nl/artikel/9789055519859/z/?sqr=Sang
- Geef mij je hand - B. van de Schoot en anderen, 12 jaar en ouder - een inkijkje in het leven
van ouderen en jongeren uit Irak, Noord-Korea, Peru en veel andere landen
https://www.uitgeverijdenhertog.nl/volwassen/flash/9789033128967/16/
- Hij kent mij - S. Tarniceriu. 12 jaar en ouder- het leven van een jonge christin in Roemenië
https://www.hertog.nl/artikel/9789087186203/z/?sqr=Hij%20kent%20mij
- Een hutje als kerk - M.C. Capelle – 12 zendingsverhalen om voor te lezen op school,
jeugdwerk of andere kringverbanden
https://www.hertog.nl/artikel/9789402900026/z/?sqr=kerkgeschiedenis%20jeugd
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