Leidingdeel bij Handreiking Actueel ‘Vervolging en overwinning’
Christenvervolging – wat heeft het jou te zeggen?

Inleiding
In de inleiding zijn enkele citaten weergegeven uit de media, die aangeven dat in veel gebieden in
de wereld christenen vervolgd worden. De bedoeling hiervan is dat de jongeren hiervan kennis
(gaan) nemen. Stimuleer de jongeren om nieuws over vervolgde christenen bij te houden. Dit kan
bijvoorbeeld via de websites van verschillende stichtingen zoals www.opendoors.nl, www.sdok.nl,
www.stichtinghvc.nl. Jongeren kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrieven en per mail
gebedspunten ontvangen. Bid ook op de verenigingsavond concreet aan de hand van één of
meerdere gebedspunten voor vervolgde christenen. Het doel van deze Handreiking Actueel is dat
jongeren zich bezinnen op wat de Bijbel zegt over vervolging. Dat ze gaan nadenken over de vraag
of ze zélf de Heere Jezus kennen en daartoe opgeroepen worden. Dat ze gaan bidden voor, en
meeleven met vervolgde christenen.

Tips







Geef de jongeren voor de verenigingsavond al een schets zodat ze zich voor kunnen
bereiden.
Bekijk de websites www.opendoors.nl, www.sdok.nl, www.stichtinghvc.nl voordat je met
de jongeren het thema ‘Vervolging en overwinning’ bespreekt, zodat je op de hoogte bent
van actueel nieuws over christenvervolging.
Vraag bij Open Doors de poster aan waarop te zien is in welke landen christenen vervolgd
worden. Hang deze op in het verenigingsgebouw.
Bespreek het thema aan de hand van een Bijbelgedeelte dat bij dit thema past, bijv. Joh.
15:18-27, Matth. 5:1-12, 1 Petr. 2:19-25 of 1 Petr. 3:12-19.
Suggesties om te zingen, zijn:
- Psalm 35:1 en 4
- Psalm 6: 8, 9 en 10
- Psalm 68:1 en 2
- ‘Als g’ in nood gezeten…’
- ‘Een vaste burcht is onze God…’

Achtergrondinformatie
Op de bovengenoemde websites is veel actuele informatie te vinden over christenvervolging. Het
is echter belangrijk dat jongeren beseffen dat lijden en vervolging niet op zichzelf staat, maar dat
de Bijbel er vol van staat en er in de Bijbel ook uitgelegd wordt waarom dat zo is. Zie Matth. 5:1012, Joh. 15:18-27, 1 Petr. 2:19-25 en 1 Petr. 3:12-19. De informatie onder ‘De Bijbel over
vervolging’ is bedoeld om jongeren vanuit Gods Woord te laten zien wanneer vervolging ontstaan
is; hoe de eeuwen door gelovigen verdrukt zijn, maar óók hoe God er altijd boven blijkt te staan en
dat de overwinning zeker is. ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goede moed, Ik
heb de wereld overwonnen’ (Joh. 16:33).
Zoek samen met je jongeren de Bijbelgedeelten op en lees die. Aantekeningen die gemaakt
worden bij de bespreking, kunnen handvatten geven tot verder onderzoek.

Literatuur
In deze schets is een boekenlijst opgenomen met titels, waarvan de inhoud te maken heeft met
het thema ‘Vervolging en overwinning’.
Hieronder volgt een nog uitgebreidere lijst met boeken die ook geraadpleegd kunnen worden.
Deze lijst bevat boeken voor zowel volwassenen als jongeren. Uiteraard is deze lijst uit te breiden.
Regelmatig verschijnen er boeken rond het thema ‘Vervolging’.
















Ken Anderson – Zijn hart bleef zacht – Uitgeverij Gideon
James A. Beverley – Wegwijzer over Islam – Uitgever Elia Media
Anne van der Bijl – Geheime gelovigen – Uitgeverij Ark Media
Emir Fethi Caner en H. Edward Pruitt – De hoogste prijs – Uitgeverij Barnabas
Ergun Mehmet Caner en Emir Fethi Caner – Islam ontsluierd – Uitgeverij Gideon
Anneke Companjen – Vergeten vrouwen – Uitgeverij Gideon
Anneke Companjen – Zingen in de nacht – Uitgeverij Gideon
Gulshan Esther – De verscheurde sluier – Uitgeverij Gideon
C. Hope Flinchbaugh – Dochter van China – De Groot Goudriaan
C. Hope Flinchbaugh – Morgenlicht – De Groot Goudriaan
David Hathaway – De kracht van het geloof – Uitgeverij Ark Media
Mirjam de Hoop – De gesluierde parel – Uitgeverij Gideon
M. Keehan e.a. – Jezus’ Helden – Uitgeverij Gideon
T.W. Kruithof – Vervolging en overwinning: Bijbels weekboek over de vervolgde kerk voor
het persoonlijk geloofsleven – HVC i.s.m. Uitgeverij De Banier
Soon Ok Lee – Zij mogen de hemel niet zien – Uitgeverij Ark Media








William O. Levi – De Bijbel of de bijl – Grace Publishing House
Joy Loewen – Van vrouw tot vrouw – Grace Publishing House
Jan Pit – Sterren onder de wolken – Uitgeverij Gideon
Tass Saada en Dean Merril – Arafat was mijn held –Uitgeverij Gideon
Jan Vermeer – Kameraad Zhang – Uitgeverij Ark Media
Buitengewone toewijding: 365 verhalen van broeders en zusters uit de lijdende kerk –
Grace Publishing House

Verwerking
Vragen
Enkele opmerkingen bij de vragen in de schets: De lijst met vragen zou natuurlijk langer te maken
zijn. Maar de bedoeling is bezinning, met een spits vanuit de Bijbel naar het persoonlijk leven. Het
gaat om het vermeerderen en verdiepen van Bijbelkennis en het bevorderen van het gesprek met
elkaar. De vragen zijn persoonlijk en bedoeld om het gesprek met elkaar aan te gaan. Er zijn geen
kant en klare antwoorden op de vragen. Bij vraag 2 kan de informatie onder de kopjes ‘Bidden,
helpen en geven’ in de schets gebruikt worden.

