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....................................................................................

Voordat je met dit werkboek
aan de slag gaat

....................................................................................

T oen strijders van Islamitische Staat (is) Noord-Irak binnenvielen,
begonnen ze bezittingen van christenen – huizen, bedrijven en ker-
ken – te markeren met de Arabische letter ن (n). Deze enkele letter gaf
uitdrukking aan de aanklacht dat de bewoners of eigenaren van het
betreffende pand volgelingen waren van Jezus van Nazareth – en geen
aanhangers van de islam. Als je het stempel ‘n’ krijgt opgedrukt in
een gemeenschap die door moslimextremisten wordt gedomineerd,
wordt alles anders. 

Iedereen die belooft trouw te blijven aan Jezus, iedereen die be-
sluit ‘n’ te zijn, betaalt een hoge prijs. Zonder waarschuwing zijn
christenen door gewapende strijders uit hun huizen en bedrijven
gesleept en voorgoed verdwenen. Voorgangers zijn onthoofd. Tieners
hebben dienst moeten nemen bij is of zijn verkracht, geslagen, ver-
minkt of voor dood achtergelaten. Zelfs jonge kinderen die Jezus niet
wilden verloochenen zijn doodgeschoten. Als eenmaal vastgesteld is
dat iemand christen is en hij weigert zich tot de islam te bekeren, dan
moet hij buitensporig veel belasting betalen, alles achter zich laten en
vluchten. Of sterven. 

Sinds 2003 heeft vervolging ertoe geleid dat meer dan een miljoen
Irakese christenen hun huizen ontvlucht zijn; zij weigeren Jezus en de
Bijbel te verloochenen. Velen van hen konden bij hun ontsnapping
enkel de kleren meenemen die ze aanhadden. Als ze er al in slaagden
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iets mee te nemen, dan werd dit bij controleposten langs hun ont-
snappingsroute door is-strijders in beslag genomen: materiële goe-
deren, geld, identificatiepapieren, paspoorten, voedsel en water. In
enkele gevallen werden gezinsleden, zelfs kinderen, van hen afgeno-
men. 

Nu wonen deze christenen in de betrekkelijke veiligheid van vluch-
telingenkampen in steden en plattelandsgebieden in Irak, Turkije,
Libanon en Jordanië. Deze mensen vertrouwen dagelijks op God voor
hun voedsel, onderdak en veiligheid omdat ze geen geld hebben,
geen kans op het vinden van werk en geen andere plek om naartoe te
gaan. Nog beklemmender is het feit dat hun situatie niet tijdelijk is.
Niemand verwacht dat hun levensomstandigheden ooit weer ‘nor-
maal’ zullen worden.

Toch geeft hun moedige, onwrikbare toewijding aan God, on-
danks dat ze geconfronteerd worden met vervolging, een krachtig
beeld van wat ‘n’ zijn betekent. Hun houding is buitengewoon inspi-
rerend: zij zijn bereid alles op te geven wat ze in deze wereld hebben
om gehoor te geven aan Gods oproep: Hem gehoorzamen en Hem
dienen. Net als de geloofshelden over wie we verhalen in de Bijbel
lezen en die opgetekend staan in de kerkgeschiedenis, brengen ze
Paulus’ woorden in praktijk: ‘Want het leven is voor mij Christus en
het sterven is voor mij winst.’ (Filipp. 1:21)

Door middel van deze bijeenkomsten willen we je kennis laten
maken met je broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof.
We vragen je hen diep in de ogen te kijken en hun geloofservaringen
te delen, terwijl ze die in hun wereld praktisch tot uiting brengen. Het
zal niet gemakkelijk zijn. De omstandigheden waarmee ze gecon-
fronteerd worden zijn echt beangstigend. Wat zij ervaren is heel ver-
drietig.

Je kunt bij hun verhalen niet zomaar ‘de knop omzetten’ en ze ver-
geten, en dat moet ook niet. Ieder van ons die Jezus volgt, deelt zijn
of haar identiteit met deze vervolgde mensen, omdat we samen leden
zijn van de wereldwijde familie van Jezus Christus. Hun verhalen zijn
belangrijk omdat ze ook onze verhalen zijn. Als gezin van Jezus op
aarde worden we ertoe aangespoord onze lijdende broeders en zus-
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ters te omarmen en de handen ineen te slaan – elkaar te dienen – ter-
wijl we proberen een instrument van Gods genade te zijn in een
wereld vol nood en pijn.

Met deze studie willen we geen medelijden wekken voor vervolg-
de volgelingen van Jezus in vijandige moslimlanden. Ook is de studie
niet bedoeld om haat te kweken tegen moslims. God doet een mach-
tig werk te midden van de chaos en ondanks het kwaad dat momen-
teel zo’n beroering teweegbrengt in de moslimwereld en daarbuiten.
Veel volgelingen van Jezus zien dat hun gematigde moslimburen een
diepe honger hebben naar de waarheid over Jezus en de Bijbel. In
reactie daarop strekken zij zich enthousiast uit naar geestelijk honge-
rende moslims en vertellen hun over de liefde en waarheid van Jezus
– zelfs wanneer zij of hun geliefden daardoor geslagen, gemarteld of
gedood worden. 

Onze intentie met deze studie is simpelweg je de verhalen te ver-
tellen van vervolgde christenen zodat je naast hen kunt gaan staan,
voor hen kunt zorgen, hen kunt bemoedigen en voor hen kunt bid-
den. We willen niet dat ze hierin alleen staan of in stilte lijden. Ons
verlangen is dat christenen in de hele wereld deze vervolgde volgelin-
gen van Jezus herkennen als huisgenoten van God en hen omarmen
in die innige eenheid: ‘Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook
gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof
u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.’ (Hebr. 13:3)

sdok (Stichting De Ondergrondse Kerk)
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Bijeenkomst 1
........................................................................

Opoffering
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....................................................................................

Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, 
moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks 

opnemen en Mij volgen. • Lukas 9:23
....................................................................................

Begin van de bijeenkomst

Christenen die door moslimextremisten worden vervolgd, weten
dat opoffering erbij hoort. Voor onze vervolgde familie in Christus
zijn de consequenties van het volgen van Jezus helder. Als deze trou-
we gelovigen Jezus als Heere en Heiland verkiezen, berekenen ze de
kosten van discipelschap. Ze weten: zodra anderen ons geloof op-
merken, komt er vervolging. Dus ze verwachten het en aanvaarden
het.

De diepgang van de offers die ze brengen om trouw Christus te
dienen is moeilijk te begrijpen voor mensen als wij, die nooit vervol-
ging hebben meegemaakt. In veel door de islam beheerste gebieden
worden christenen uit hun huis en woonplaats verdreven. Ze worden
geslagen en gevangengezet. Ze krijgen geen woonruimte of werk, of
worden ontslagen. Sommigen worden als seksslaaf verkocht of
gemarteld. Anderen worden onthoofd voor de ogen van hun kinde-
ren die daarna mogelijk zelf worden vervolgd. Christelijke studenten
kunnen van de universiteit worden verwijderd en hun schoolresulta-
ten worden vernietigd. Soms moorden moslimextremisten complete
christelijke gezinnen uit.

Toch verkondigen onze christelijke broeders en zusters in de
moslimwereld door woord en daad: ‘Het is het waard! Wij zijn disci-
pelen van Jezus. Wij willen altijd bij God en Zijn Koninkrijk blijven,

13

Binnenwerk i am n WERKBOEK_Opmaak 1  19-10-16  10:29  Pagina 13



ongeacht welke offers dat kost. Wij zijn geroepen om discipelen te
winnen. Wat er ook gebeurt, wij hebben hoop, want Jezus heeft
beloofd een plaats voor ons gereed te maken om eeuwig bij Hem te
zijn!’ Hun offers leggen krachtig getuigenis af van onze liefhebbende
God, Wiens genade Zich uitstrekt tot elke zondaar en Die ieder die
Jezus als Heiland en Heere aanvaardt, de kracht geeft om getrouw in
Zijn dienst te leven.

Door deze video krijgen we onze vervolgde familieleden persoon-
lijk en van dichtbij te zien. We zullen inzicht krijgen in de offers die
zij dagelijks brengen. We zullen nagaan wat de Bijbel laat zien over
opoffering in Jezus’ leven en in de levens van wie Hem volgen. Mag
God onze ogen openen om de wereld te zien te krijgen waarin onze
broeders en zusters ervoor kiezen ‘een levend offer’ te zijn voor
Christus. Mag Hij ons hart openen om hen lief te hebben en achter
hen te staan, op welke plek in de wereld ze Hem ook dienen.

Gebed
....................................................................................

Heere God, nu wij samen aan deze studie beginnen, danken we U
voor Uw niet-aflatende liefde voor alle mensen. Wij danken U voor de
gelegenheid die we krijgen om U te aanbidden en te dienen. Open
onze ogen en ons hart om de wereld te zien waarin onze vervolgde
broeders en zusters in Christus leven. Help ons een dieper besef te
krijgen van hun uitdagingen en de offers die zij brengen om U trouw
te volgen.

Help ons om hen niet alleen met menselijke ogen te zien, maar
zoals U hen ziet: om hun rol te zien in het bevorderen van Uw
Koninkrijk en om hen te omarmen als onze ware familie in Christus.

Wij vragen het U in Jezus’ Naam. Amen.

14

Binnenwerk i am n WERKBOEK_Opmaak 1  19-10-16  10:29  Pagina 14



Doorpraten over de video
Aantekeningen bij de video 

....................................................................................

Jezus heeft gezegd dat er vervolgingen zouden komen 
Wat het inhoudt om alles prijs te geven
De mensen staan open voor Jezus
Ervoor kiezen om stand te houden en te lijden
God zorgt voor ons

Bespreking van de video
....................................................................................

1. Als je het lijden van deze christenen voor de Naam van Jezus ziet en
ze dan hoort zeggen: ‘Het kan niemand iets schelen wat er gebeurt’,
wat is dan jouw reactie?

2. Vóór de oorlog in Irak en vóór is hadden veel christenen in Noord-
Irak een redelijk comfortabel leven als leraar, vakman of zakenman.
Nu zitten ze zonder huis, zonder geld, met enkel de kleren die ze aan-
hebben, zonder eten of drinken, zonder kans om werk te vinden en
vaak zonder mogelijkheid om naar een betere plek te trekken.

Wat komt er bij jou op als je probeert je in hun situatie te verplaat-
sen?

Hoeveel verschilt hun leven van het leven waarvoor jij dacht ‘in te
tekenen’ toen je christen werd?

3. Denk eens aan wat die geïnterviewde mensen in de video vertelden
over hun situatie en hoe ze ervoor hebben gekozen voor Jezus te
leven. Wat denk je dat mensen nodig hebben aan geloof, ervaringen,
trouw en toewijding om zulke grote offers te brengen en te volharden
in hun geloof in de Heere Jezus?

15
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4. Het is zo makkelijk het nieuws te volgen over wat er in Irak en Syrië
gebeurt, en toch de werkelijke verschrikking van wat er plaatsvindt en
van wat de mensen daar meemaken langs je heen te laten gaan. 

Heeft deze video je geholpen meer besef te krijgen van de groei
van is in de regio (Noordoost-Syrië en Noord-Irak)? 

Helpt deze video je om je verbonden te voelen met de mensen die
jouw vervolgde familie in Christus vormen?

Hoe kijk je nu naar de christenen die je in de video hebt ontmoet?

5. Hoe dagen de getuigenissen van de christenen in deze video je uit
om in jouw wereld je geloof uit te dragen?

Achtergrond: I am n

Zoals eerder vermeld: toen de strijders van Islamitische Staat (is)
Noord-Irak binnentrokken, begonnen ze de eigendommen van
christenen te markeren. Op hun huis, bedrijf of kerk vonden gezin-
nen de Arabische letter ن (nun) of ‘n’ geverfd. Die ene letter maakte
krachtig duidelijk dat de eigenaars ‘nasrani’ waren, volgelingen van
Jezus van Nazareth, en niet van de islam.

Het etiket ‘n’ in een door moslimextremisten gedomineerd ge-
bied geeft iemand een identiteit die heel zijn leven verandert. Het
brengt het ultimatum mee: ‘Als je je bekeert tot de islam of de ver-
schuldigde belasting voor christenen betaalt, kun je je bezittingen
houden en in deze gemeenschap blijven wonen. Zo niet, dan kun je
vertrekken. En anders zul je sterven.’

Sommige christenen zijn zonder enige waarschuwing
door gewapende strijders uit hun huis of zaak gesleept – en
nooit meer teruggezien.

16
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Voorgangers die in hun gemeente de boodschap van Jezus
doorgeven, worden voor de ogen van hun gezinsleden ont-
hoofd.
Kinderen die Jezus niet willen verloochenen kunnen wor-
den doodgeschoten.
Tieners kunnen uit hun huis en gezin worden weggehaald
en worden gedwongen dienst te nemen bij is, dan wel
worden verkracht, geslagen, verminkt of voor dood achter-
gelaten.
Andere wreedheden zijn te gruwelijk om hier te beschrij-
ven.

Sinds 2003 heeft vervolging meer dan een miljoen Irakese christenen
die Jezus en de Bijbel niet willen verloochenen, op de vlucht doen
slaan. Veel overlevenden zijn ontkomen met niets dan de kleding die
ze droegen. Bij controleposten langs de weg hebben is-strijders alle
goederen, identificatiebewijzen, paspoorten en al het geld, voedsel
en water dat de christenen hadden kunnen meenemen in beslag ge-
nomen. In sommige gevallen zijn gezinsleden ontvoerd, zelfs jonge
kinderen. 

Nu leven deze christenen in de broze veiligheid van een vluchte-
lingenkamp. Zij vestigen dagelijks hun hoop op God voor eten, onder-
dak en veiligheid omdat ze geen geld hebben, geen kans op werk en
geen andere plek om naartoe te gaan. Een nog grotere dreiging ligt in
het feit dat hun situatie niet maar tijdelijk is; verbetering van hun
levensomstandigheden in de nabije toekomst is onwaarschijnlijk.

Maar hun moedige, standvastige toewijding aan God in het zicht
van vervolging geeft een krachtig beeld van wat het inhoudt om ‘n’
te zijn. Van harte offeren ze alles op wat ze in deze wereld hebben ter
wille van Gods oproep om Hem te gehoorzamen en Hem te dienen.
Evenals de geloofshelden in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis-
boeken brengen ze Paulus’ woorden in Filippenzen 1:21 in praktijk:
‘Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.’

17
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In het licht van de Bijbel

In de hele wereld zijn mensen, of ze Jezus nu kennen of niet, bereid
en in staat bepaalde offers te brengen. Wij willen bijvoorbeeld wel
offers brengen voor mensen van wie we houden en voor goede doe-
len die ons diep raken. Maar we zijn selectief. We brengen offers voor
wat we de moeite waard vinden, wat voor ons positief uitpakt. Als we
een offer te kostbaar vinden, kiezen we ervoor het niet te brengen.
Dus wat is de basis om alles op te offeren – huis, carrière, aards bezit,
zelfs ons leven – om positie te kiezen voor Jezus?

1. De Bijbel roept ieder die ervoor kiest Jezus te volgen op om zo te
wandelen als Jezus gewandeld heeft (1 Joh. 2:6). Lees elk van de vol-
gende schriftgedeelten en bespreek twee dingen:

1) de offers die Jezus heeft gebracht om Gods doel met Zijn leven
op aarde te vervullen;

2) hoe de offers van vervolgde christenen vandaag Zijn offer weer-
spiegelen.

a. ‘Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met
zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de
legerafdeling om Hem heen. En toen zij Hem ontkleed
hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om,
vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en
gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op
hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de
woorden: Gegroet, Koning van de Joden! Ook bespuwden
zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd.
En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de man-
tel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg
om Hem te kruisigen. Toen zij op weg gingen, troffen zij
een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was; die
dwongen zij om Zijn kruis te dragen.’ (Matth. 27:27-32)
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b. ‘En de mannen die Jezus vasthielden, bespotten Hem en
sloegen Hem. En nadat ze Zijn gezicht bedekt hadden, sloe-
gen zij Hem in het gezicht en vroegen Hem: Profeteer, wie
is het die U geslagen heeft? En vele andere lasterlijke din-
gen zeiden zij tegen Hem.’ (Luk. 22:63-65)

c. ‘En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan
Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. En het Schriftwoord
is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misda-
digers gerekend. En de voorbijgangers lasterden Hem en
schudden hun hoofd en zeiden: Ha! U die de tempel af-
breekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf en kom van
het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen
met de schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden: Anderen
heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Laat de
Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis afkomen,
opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met Hem
gekruisigd waren, smaadden Hem.’ (Mark. 15:27-32)

d. ‘Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus,
dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was,
opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.’ (2 Kor. 8:9)

e. ‘Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus
Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het
niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar
Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan
te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in ge-
daante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd
en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruis-
dood.’ (Filipp. 2:5-8)

2. In welke opzichten bood de video van daarnet een praktijkvoor-
beeld van de bedoeling van Romeinen 12:1: ‘Ik roep u er dan toe op,
broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God
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te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat
is uw redelijke godsdienst’?

3. Lees 1 Petrus 2:21-23: ‘Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook
Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na,
opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen zonde gedaan
heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uit-
gescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde,
maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt.’

Op welke manieren hebben je vervolgde broeders en zusters dit
principe in praktijk gebracht? Hoe spreekt hun voorbeeld jou aan?

Wat leren deze verzen je over hoe je kunt reageren op vervolging –
spot, wraak, buitengesloten worden – waaraan je kunt blootstaan
vanwege je geloof in Jezus?

Als je daar geen problemen mee hebt, vertel dan eens wat er in
jouw geloofsleven moet veranderen om meer voluit Christus’
oproep na te volgen.

4. Mensen die Jezus’ volgelingen vervolgen en letsel toebrengen, zijn
vanuit menselijk oogpunt geneigd hun ‘slachtoffers’ inferieur, zwak,
hulpeloos en veel minder waardevol te vinden dan zichzelf. Maar God
ziet hen totaal anders. Lees Lukas 21:10-17 en Johannes 16:1-3. Let
erop hoe Jezus juist heel anders aankijkt tegen mensen die in feite
krachtig zijn wanneer ze worden vervolgd omwille van Hem: 

‘Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere
volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere konink-
rijk; en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende
plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zul-
len ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de
hemel plaatsvinden. Maar vóór dit alles zullen ze de han-
den aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de
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synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en
stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. En dit
zal u overkomen, opdat u zult getuigen. Neem u dan in uw
hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet ver-
dedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw
tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weer-
staan. En u zult ook door ouders, broers, familieleden en
vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van
u doden. En u zult omwille van Mijn Naam door allen ge-
haat worden.’ (Luk. 21:10-17)

‘Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zul-
len u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die
u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen
zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben
en Mij ook niet.’ (Joh. 16:1-3)

Welke zekerheid, beloften en kracht geeft Jezus aan gelovigen die
kiezen voor het offer van vervolging voor Zijn Naam?

Welke mogelijkheden biedt vervolging volgens deze verzen aan
wie Jezus volgen? Hoe ga jij daarop in?

Welke uitwerking heeft Christus’ aanmoediging op gelovigen die
vervolgd worden? Hoe heb je dit in de video tot uiting zien ko-
men?

De vervolgde kerk is uiteindelijk geen kerk van slachtof-
fers! Als zij trouw is aan de Schrift, gaat ze voort in Gods
kracht, in het geloof dat lijden niet het slechtste is wat haar
kan overkomen.
Glenn M. Penner
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Ons antwoord

Wij weten dat Gods volk door de eeuwen heen vervolging heeft
doorstaan en zware offers heeft gebracht om stand te houden voor
Jezus, maar het kan moeilijk zijn om wat in de geschiedenis is
gebeurd te ‘koppelen’ aan ons dagelijks leven. Wat we vandaag zien,
is in bepaalde opzichten een herhaling van wat we lezen in de Bijbel;
maar het is heel reëel, het gebeurt nú. Het betreft onze wereld, onze
tijd, onze broeders en zusters die we kunnen zien, aanraken en spre-
ken. Zij zitten er middenin!

Wat voor uitwerking heeft hun bezieling om zoveel voor Jezus te
offeren op jou?

Tot wat voor actie zet hun opofferingsgezindheid jou aan?

1 Korinthe 12:12-18, 25-26 geeft ons een beeld van onze verantwoor-
delijkheden ten opzichte van onze vervolgde familieleden in Chris-
tus, waar ook ter wereld:

‘Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de
leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één
lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen
immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij
dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen;
en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. Want ook het
lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet
zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het
lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het
oor zou zeggen: Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van
het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het
hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het
hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu
heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam
een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft (…) opdat er geen

22

Binnenwerk i am n WERKBOEK_Opmaak 1  19-10-16  10:29  Pagina 22



verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor
elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lij-
den alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle
leden zich mee.’

Wanneer volgelingen van Jezus die we kennen – in onze omgeving,
op ons werk, in onze gemeenten – tijden van nood of opoffering erva-
ren, komen we vaak in actie om hen te bemoedigen, te helpen en voor
hen te bidden. In welke opzichten kunnen we dit doen voor onze ver-
volgde familieleden in Christus? 

Sommige christenen in de video lieten duidelijk merken dat ze met
heel hun hart geloofden dat God hoe dan ook voor hen zou zorgen.
Daarom offeren ze enthousiast alles wat ze hebben op om voor Hem
stand te houden. Welke verantwoordelijkheid hebben wij, als gelovi-
gen die nu niet hetzelfde lijden ervaren als zij, ten opzichte van hen?
Op welke manier kun je met hen ‘meelijden’ en ‘zorg voor hen dra-
gen’ als deel van hetzelfde lichaam, denk je?

De christenen in de video hadden waarschijnlijk niet verwacht dat
hun leven er zo uit zou komen te zien als nu. Maar ze weten zeker dat
hun leven van God is en zijn dus bereid alles te geven. Hoe inspireert
hun voorbeeld jou in je leven met God? Spoort het je aan om Hem vol-
ledig te vertrouwen en Hem vurig te dienen?

Slotgebed
....................................................................................

Laten we onze harten verenigen voor Gods aangezicht en bidden voor
het lichaam van Christus. Laten we ons gebed gezamenlijk beginnen,
en daarna ruimte geven aan wie dat wil om hardop te bidden. We slui-
ten het vervolgens weer gezamenlijk af.

Heere God, wij komen samen voor Uw aangezicht om te bidden voor
onze broeders en zusters in Christus die zulke zware vervolgingen
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hebben te doorstaan … [individuele gebeden] … We zijn gezegend
door hun grote bereidheid om alles te offeren en voor U stand te hou-
den. We bidden dat zij troost zullen ervaren in hun lijden en zullen
merken dat ze niet alleen staan in hun lijden. We vragen het U in
Jezus’ Naam. Amen. 

Verdieping
God zorgt voor ons!

....................................................................................

Jezus heeft een grote beloning beloofd aan wie offers brengen en lij-
den voor Zijn Naam. Keer op keer herinneren onze broeders en zus-
ters, die zoveel voor de zaak van Christus opofferen, ons eraan dat
God voor hen zorgt – zelfs in grote moeilijkheden en noden.

Door dat stellige vertrouwen dat God voor hen zorgt in het heden
en zorg voor hen zal dragen in de eeuwigheid worden ze aange-
spoord tot nog grotere trouw en offers. Dit is wat Aram ertoe brengt
te zeggen: ‘Niets kan mij tegenhouden in wat ik doe, omdat ik weet
dat Hij mij beschermt.’ Het brengt ds. Karim ertoe te zeggen: ‘In de
afgelopen zes maanden hebben we zoveel beloften van God ervaren.
Zoals dat Hij ons niet in de steek laat. Hij laat ons niet verhongeren of
iets tekortkomen.’

Ervoor kiezen om alles voor Jezus te offeren mondt uit in één
grote vraag: geloof ik eerlijk dat Christus leeft, nu voor mij zorgt en
in de hemel op mij wacht? Denk eens na over wat Jezus Zelf heeft
gezegd over hen die om Zijn Naam worden vervolgd en wat zij van
Hem kunnen verwachten:

‘Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid,
want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u
als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei
kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en ver-
heug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo
hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.’
(Matth. 5:10-12)
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‘Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is
die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten
heeft om het Koninkrijk van God, die niet het veelvoudige
zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt,
het eeuwige leven.’ (Luk. 18:29-30)

‘Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij
u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen
omwille van de Zoon des mensen. Verblijd u op die dag en
spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de
hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profe-
ten.’ (Luk. 6:22-23)

‘Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven
verliest omwille van Mij, zal het vinden.’ (Matth. 10:39)

‘En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of
vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille
van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het
eeuwige leven beërven.’ (Matth. 19:29)

Welke aanmoediging zie je in deze schriftgedeelten voor je broe-
ders en zusters die vandaag de dag zware vervolgingen doorstaan
omdat zij staan voor hun geloof in Jezus?

Welke uitwerking hebben deze schriftgedeelten op jou en op je
bereidheid om zelf offers te brengen, mocht je tegenstand krijgen
omdat je standvastig staat in je geloof ? Wees concreet. 

Door onze opoffering zal God de islamitische sluier scheu-
ren en het ware gezicht van de islam laten zien. God kan
alles veranderen, als Hij Zijn wil kan doen in en door ons
leven, zelfs tot de dood.
Narsbek, Kirgizië

25

Binnenwerk i am n WERKBOEK_Opmaak 1  19-10-16  10:29  Pagina 25



.................................................................................... 

Ben jij een ‘n’-christen?
....................................................................................

Laat je inspireren op:

www.i-am-n.nl
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