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 De gelovigen lieten hem 
 zakken in een mand 

Introductie
In de pikzwarte duisternis wordt een man uit een raam getakeld in een ander-
halve meter brede wasmand. Als de mand de grond raakt, springt er een kalen-
de man van ongeveer dertig jaar oud uit. Hij vlucht weg, de duisternis van de 
Arabische woestijn in. 

De apostel Paulus had nooit gedacht dat hij op deze manier ergens van zou 
moeten ontsnappen. Hij was naar Damascus gekomen om een religieuze zui-
vering te uit te voeren. Nu waren de rollen omgedraaid en was hij degene die 
gezuiverd werd. Niet langer een ambassadeur, maar een vluchteling.

Wat maakt zitten in een mand duidelijk over het leven als christen? Dat is dit: 
bij christen-zijn hoort achtervolging.

Bekijk en bestudeer
• Bekijk deel 5 van Dangerous Faith: Ze lieten hem zakken in een mand.
• Lees Handelingen 9:1-25.

Verken
• Verplaats jezelf in Paulus, die in een mand omlaag wordt getakeld. Hoe denk 

je dat hij zich gevoeld heeft?
• Lees Handelingen 9:3-6. Wat is de aanklacht van de Here Jezus tegenover 

Paulus? Waarom zegt Hij: “Je vervolgt Mij”, terwijl Paulus Zijn volgelingen 
vervolgt?

• “In de vervolgde kerk realiseren christenen zich dat ze in de nesten zitten. Ze 
gaan hier dan mee naar de Here God. In de westerse kerk vergeten christe-
nen dat ze in de nesten zitten, of in oorlog zijn. En zelfs als ze het zich realise-
ren, vinden ze geen tijd om ermee naar God te gaan.” Wat vind je hiervan?

• Onthoud, de Here Jezus zei: “Heb je vijanden lief.” Hij zei niet: “Maak er geen.” 
Heeft jouw geloof vijanden tot gevolg?

SESSIE 5



opendoors.nl/dangerousfaith

Bid
Wereldwijd worden miljoenen christenen opgejaagd vanwege hun geloof.
• In Pakistan worden de blasfemiewetten van het land misbruikt om persoon-

lijke conflicten op te lossen. Hier zijn vooral minderheden, zoals christenen, 
het slachtoffer van.

• Als iemand in Afghanistan verdacht wordt van bekering tot het christendom, 
wordt hij gearresteerd. 

• In Libië worden tientallen christenen ontvoerd of vermoord door extremis-
ten.

Toch blijven op al deze plekken christenen getuigen, ook al is dat met gevaar 
voor hun leven.

Voor de vervolgde kerk
Bid om veiligheid en bescherming voor christenen die op plaatsen leven waar 
het gevaarlijk is om voor hun geloof uit te komen. Bid om wijsheid en on-
derscheidingsvermogen om te weten wanneer en met wie ze het evangelie 
mogen delen. Bid voor christenen die op de vlucht zijn. Bid dat zij getroost en 
bemoedigd worden. 

Voor onszelf
Bid dat we de moed hebben om open over ons geloof te spreken, zelfs wan-
neer dat moeilijk of niet fijn is. Bid dat we, als we in de nesten zitten, de Here 
God opzoeken.


