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Introductie 

• Circa 5 % van de 2 miljard christenen lijdt 
onder vervolging vanwege het geloof. 

• Jaarlijks komen er van deze 100 miljoen 
mensen meer dan 100.000 om. 



Christenvervolging neemt toe 

• Wereldwijde toename 

• Veel Afrikaanse landen toegevoegd aan 
ranglijst Christenvervolging 

• Arabische lente blijkt Arabische winter: 
fundamentalistische regimes, de 
gewelddadige Islam rukt op. 

• Noord Korea staat al jaren op nummer 1. 



Martelaren wereldwijd 

• Schattingen komen uit op circa 70 miljoen 
martelaren in de kerkgeschiedenis 

• In 20e eeuw ruim 45 miljoen 

• Martelaar: ‘Een gelovige in Christus die zijn 
leven voortijdig heeft verloren, als getuige, als 
gevolg van menselijke vijandigheid’ 

• Bron: Johnson, World Christian Trends, Conwell theologisch seminarium in South Hamilton 



Niet alleen Christelijke martelaren 

• Islam Muslim martyrs 80 million 
• Christianity Christian martyrs 70 million 
• Hinduism Hindu martyrs 20 million 
• Buddhism Buddhist martyrs 10 million 
• Judaism Jewish martyrs 9 million 
• Ethnoreligions Ethnic martyrs 6 million 
• Sikhism Sikh martyrs 2 million 
• Baha’i Baha’i martyrs 1 million 
• Other religions Other religious martyrs 5 million 
• All religions martyrs 203 million 



Criteria voor meting is de mate van 
onderdrukking in:  

 

• Persoonlijke levenssfeer 

• Familieverband 

• Gemeenschap 

• Publieke ruimte 

• Kerk 

• Aantal incidenten 

 



Definities vervolging 

• “Mensen die vanwege hun geloof te maken 
krijgen met fysiek geweld of gevangenschap” 

 

• “Elke vijandigheid die vanuit de wereld wordt 
ervaren als gevolg van de identificatie met 
(navolging van) Christus. Dit kan vijandige 
gevoelens, houdingen, woorden en 
handelingen omvatten.” 



Subtiele vormen van vervolging 

• Minachting 

• Afwijzing 

• Uitsluiting 

• Achterklap 

• Karikatuur (overdrijving) 

 

Kijk ook in eigen spiegel: Wat geeft hiertoe 
aanleiding? 
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Bijbelse lijnen – lijden voorzegd 

• En ook allen, die godzaliglijk willen leven in 
Christus Jezus, die zullen vervolgd worden        
2 Timotheüs 3:12 

• … en vermanende, dat zij zouden blijven in het 
geloof, en dat wij door vele verdrukkingen 
moeten ingaan in het Koninkrijk Gods.. Handelingen 

14:22 

 

 



Bijbelse lijnen – lijden voorzegd 

Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. 
Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u 
vervolgen; Johannes 15:20 



Bijbelse lijnen – lijden voorzegd 

Geschiedenis van Stefanus:  

“En Saulus had mede een welbehagen aan zijn 
dood. En er werd te dien dage een grote 
vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem 
was; en zij werden allen verstrooid…” (Handelingen 
8:1) 

 

Later schrijft Paulus (1 Thess 2:14): 

Welke ook gedood hebben den Heere Jezus, en 
hun eigen profeten; en ons hebben vervolgd…  



Bijbelse lijnen – wat houdt lijden in? 

• Christenen ter verantwoording geroepen, 
overgeleverd in raadsvergaderingen (Markus 13,9,11) 

• Niet ondervinden van gebruikelijke 
beleefdheid of gastvrijheid (Math 10:14; niet gehoord, niet ontvangen) 

• Verdragen van verbaal geweld, gesmaad (Math 10:14) 

• Fysiek geweld: gegeseld, geslagen, gevangen; 
Math 10:17; Markus 13:9; Lukas 21:12 

• Gedood worden Math 10:21, 28; 24:9; Markus 13:12; Lukas 21:16 



Bijbelse lijnen – wat houdt lijden in? 

Samengevat: Haat, vervolging en kruis 

 

“Maar voor dit alles, zullen zij hun handen aan 
ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende 
in de synagogen en gevangenissen; en gij zult 
getrokken worden voor koningen en 
stadhouders, om Mijns Naams wil.” Lukas 21:12 

 



Bijbelse lijnen – wat houdt lijden in? 

“En gij zult overgeleverd worden ook van 
ouders, en broeders, en magen, en vrienden; en 
zij zullen er sommigen uit u doden. En gij zult 
van allen gehaat worden om Mijns Naams wil. 
Doch niet een haar uit uw hoofd zal verloren 
gaan.” 
Lukas 21:15 

 



Bijbelse lijnen –  
toetssteen en opdracht 

Kenmerk tijdgeloof:  

• Geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd; 
en als verdrukking of vervolging komt, om des 
Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. 
(Math 13:21) 

Opdracht waar gelovige: 

• Zegent hen, die u vervolgen; zegent en 
vervloekt niet. Romeinen 12:14 

 



De troost van de Kerk 

• Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij 
in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, 
Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33 

• Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en 
vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u 
spreken, om Mijnentwil. Math 5:11 

 



De troost van de Kerk 

Rijke belofte: 

• Christus Zelf bemoedigt Zijn Kerk: Ik ben de 
alfa en de omega;  

• Paulus: Wie zal ons scheiden van de liefde van 
Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of 
zwaard? Romeinen 8:35 

 



Vervolging: Kenmerk van de kerk? 

Ware kerk heeft 3 kenmerken: 

• Zuivere prediking van Gods Woord 

• Zuivere bediening van de sacramenten 

• Handhaving van de kerkelijke tucht 

De Bijbel leert ons daarnaast: 

• Ware Kerk is altijd een vervolgde (verdrukte) 
kerk 



Luther over de ware Kerk 

• Het Woord wordt getrouw onderwezen 

• Er wordt ernstig gebeden 

• Men draagt er oprecht het kruis (het 
ondergaan van lijden, verdrukking en 
vervolging) 



Vroege Christenen 

• Ze zijn ‘zo anders’ 

• Geen vlees eten voor offerdienst aan afgoden 

• Niet bijwonen van theatervoorstellingen 

• Geen zoeken naar volksvermaak 
(sportwedstrijden) 

• Geen militaire dienstplicht in leger 

• Hartelijke leefgemeenschap (werfkracht) 



Vroege Christenen 

• Ingetogen zedelijk leven 

• Gastvrijheid aan vreemdelingen 

• Barmhartigheidsbetoon (daadchristendom!): 

– Zieken 

– Armen 

– Gevangen 

– Eenzamen, bejaarden 



Maar ook verwijten 

• Verdachtmakingen, lastercampagnes 

• Er gebeuren ‘geheimzinnige dingen’ 

• Met name rond sacrament Heilig Avondmaal 

• Incestueuze praktijken (broeder en zusterkus) 

 



Begin vervolging: 

 

– Beschuldiging van atheïsme 

– Weigering te offeren aan inheemse goden 

– Uitzonderingspositie betekent ‘zich keren tegen de 
heersende sociale orde’ 

– Rampen worden aan Christenen toegeschreven 

– Bedreiging voor welvaart en vrede 



Christenvervolging vroege kerk 

Vele vormen, zoals: 

• Verbanning 

• Dwangarbeid 

• Verslinding door wilde dieren 

• Brandstapels 

• Onthoofding 
 



Citaat kerkvader Tertullianus  
(160 - 220 na Christus) 

 

Als de Tiber aanwast, zodat het water aan de 
kanten staat, als de Nijl niet wast en het land 
niet overstroomt, als het weer niet wil omslaan, 
als de aarde beeft, als er hongersnood of pest is, 
dan roept het volk onmiddellijk: “De Christenen 
voor de leeuwen”. 
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3. Situatie in China en Noord-Korea 

 

• China: Sterk groeiend, maar nog steeds een 
verdrukt Christendom 

• Noord-Korea: Zwaar vervolgd Christendom 

 



China 

Overzicht 
ontwikkelingen 

Anno 2013 



 

 

   Zie, deze zullen van verre komen; En 

zie, die van het noorden en van het 

westen, en genen uit het land Sinim.  

 

 
Belofte uit het Oude Testament, Jesaja 49:12 



James Hudson Taylor 



Oude Stadspoort van Sjanghai 



Ds. Samuël Lamb (1924-2013)   



Ds. Samuël Lamb (1924-2013)   



Lectuur 

-Door de overheid geaccepteerde boeken 

 

 

 

 

 

-Ondergronds drukwerk 

 

 

- Dogmatische boeken 

- Preken boeken 

- Bijbelcommentaren 

- Westminster catechismus 

- Bijbelstudie cursus( Heidelbergse 

Catechismus). 

 

- Kinderbijbels 

- Kinderboeken 

- Kerkgeschiedenis boeken 

- Wetenschappelijke boeken 



Lectuur 



Toerusting 

- Structureel: sessies voor geselecteerde                               

voorgangers van huisgemeenten; 

 

-incidentele conferenties voor een bredere    

doelgroep; 

                                                             

- Ondersteunig voor bijbelscholen(gastlessen).  



Diaconaat 



Jie Chun Wang 



Jie Chun Wang 



Jie Chun Wang 



Shanghai 



 

 

 

En daar zullen er komen van 

oosten en westen, en van 

noorden en zuiden, …. 
Lukas 13:29 



Noord Korea 

 Zij mogen de hemel niet zien 

(een ooggetuigeverslag van Soon Ok Lee) 

 De geheime erfenis. Hoe drie generaties in 

Noord-Korea het belangrijkste aan elkaar 

doorgaven 

 Vlucht uit kamp 14 (het levensverhaal van een 

jongen die opgroeit in een concentratiekamp) 





Goddelijke verering van de leiders 

















Citaat van voormalig gevangene CH Kang 

Ze had altijd een glimlach voor andere gevangenen, 
een zeer zeldzame eigenschap in ons kamp.  
Ze neuriede vaak vreemde liederen. Later kreeg ik 
te horen dat ze geloofde in een vreemde religie, 
genaamd het Christendom. 
Mij was ook verteld dat ze iets vreemds deed, het 
werd bidden genoemd. 
Niemand van ons wist waar het gebed over ging.  
Als het werk erg moeilijk was zei ze tegen zichzelf: 
“O, Heere, mijn Heere,”  
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Lessen: 

• Doe goed aan de naaste;  

• Betonen van barmhartigheid aan zieken, 
armen, gevangenen en bejaarden, eenzamen  

• China -> hulp door Christenen na 
aardbevingsramp gaf getuigenis 

• ‘opdat onze naaste door onze levenswandel 
voor Christus gewonnen worde’. 

 



Opdracht aan ons: 

• Bidden voor de vervolgde Kerk; zij doen het 
ook voor ons! 

• Ondersteuning bieden aan ‘ondergrondse 
kerk’ in toerusting, lectuur, scholing en 
diaconaat. 



Een oude Christen op 80 jarige leeftijd 
uit de Sovjet Unie: 

 

"Ik bid nauwelijks meer voor de vervolgde kerk. 
Die redt het wel. Want Christus heeft beloofd 
dat Hij haar bewaart van de boze. Ik bid veel 
meer voor de verloren kerk, hier in dit 
welvarende Westen. Die dreigt te verdwijnen en 
die slaapt desondanks; ze is niet wakker te 
schudden." 

 



Een oude Chinese dominee:  

‘Vraag maar niet aan de Heere of hij de 
verdrukking wegneemt. In het strafkamp heb ik 
ervaren dat de Heere juist dan nabij wil zijn 
wanneer de verdrukking het zwaarst is. Ik zou 
het niet volgehouden hebben, als de Heere mij 
niet nabij was geweest. Hij heeft zijn genadige 
hand over mij uitgestrekt. Zó zelfs dat ik in elke 
hap eten en in elke dronk de liefde van de Heere 
mocht ervaren’.  

 



Stelling 1: 

Wie Gods Naam belijdt, betuigt daarmee dat hij 
niet van de wereld is. En wie niet van de wereld 
is, zal gehaat en vervolgd worden.  
(lees Johannes H15:19,20 H16:3,33, H17:14) 

 

Stelling: Als je geen vervolging, verdrukking of 
haat ondervindt, belijd je niet Gods Naam 



Stelling 2: 

Wij kunnen meer van de vervolgde kerk leren 
dat zij van ons. 

 

Onderbouw deze stelling met voorbeelden 



Stelling 3: 

De vervolgde kerk in China en Noord-Korea 
groeit door, ondanks vele verdrukkingen.  

 

1. Welke Bijbelse opdracht ligt er voor ons? 

2. Hoe kunnen wij de verdrukte kerk helpen? 



Vier wapenen van de satan 

 

1. Vervolgen (het bloedige zwaard) 

2. Verdelen (de venijnige trots) 

3. Verleiden (de verraderlijke dwaling) 

4. Verlammen (angst) 



Overwegingen bij bespreking van de 
stellingen 

Handelingen 12:5:  

Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; 
maar van de gemeente werd een gedurig gebed 
tot God voor hem gedaan. 

 

Zowel individueel gebed als in openbare 
samenkomsten. 



Overwegingen bij bespreking van de 
stellingen 

Gevangenbewaarder, Hand. 16:33:  

“En hij nam hen tot zich in dezelve ure des 
nachts, en wies hen van de striemen; en hij 
werd terstond gedoopt, en al de zijnen. En hij 
bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel 
voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis 
aan God gelovig geworden was.” 



Overwegingen bij bespreking van de 
stellingen 

Handelingen 23: 16 en 17: 

De neef van Paulus doet moeite om een 
moordaanslag op Paulus te voorkomen. Paulus 
bewilligt in het verijdelen van een aanslag op 
zijn leven. Hij stuurt hem door naar de overste. 
Paulus gebruikte dus de middelen die Gods 
voorzienigheid hem verleende.  



Overwegingen bij bespreking van de 
stellingen 

Filippenzen 4:14 

Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn 
verdrukking gemeenschap gehad hebt.  

 

Gaven gezonden, met de daad. Hulp bieden 
terwijl Paulus in gevangenschap verkeert in 
Rome.  



Lectuur 
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