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HALLO DAAR!
Wat leuk dat jij een spreekbeurt wilt houden over Open Doors en de vervolgde kerk. Je 

hebt een heel bijzonder onderwerp gekozen! In dit pakket zit alles wat je nodig hebt 

voor een goede spreekbeurt. Op opendoors.nl/webshop kun je zelfs nog meer spullen 

vinden die je kunt bestellen om uit te delen in je klas. 

Veel succes met de voorbereidingen! We zijn natuurlijk 
heel benieuwd hoe je spreekbeurt ging! Laat je ons dat na 
afl oop weten? Je kunt ons bellen, mailen of schrijven. Je 
vindt onze contactgegevens op bladzijde 10 van dit pakket.

Wat is Open Doors? 

Ontstaan en geschiedenis van Open Doors

Wat kan jij doen voor de vervolgde kerk? 

Spreekbeurttips 

Puzzels en boeken
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Wat vind je allemaal in dit pakket?
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WAT IS OPEN DOORS?

‘WANnEER ÉÉN LIChAAMsDEEl PIjN LiJDT, 
LIJdEN aLLE ANDeRE mEe.’ 

1 Korintiërs 12:26

Open Doors is een organisatie die in de hele wereld vervolgde christenen helpt. Vervolgde 
christenen zijn mensen die in de Here Jezus geloven, maar het daardoor moeilijk hebben. 
Christenen zoals Sari. Ze worden bijvoorbeeld geslagen, gepest en soms zelfs gedood.

Open Doors gelooft in de Bijbeltekst die 
hierboven staat: jij, ik, wij horen als een 
gezin bij elkaar omdat we allemaal in 
Hem geloven. Daarom helpt Open Doors 
vervolgde christenen. Wij noemen hen ook 
wel: onze broers en zussen. 

In het logo van Open Doors zie je een 
Ichthus-visje. Vroeger, in de Romeinse 
tijd, gebruikten christenen dit om 
elkaar te herkennen. De drie streepjes 
stellen prikkeldraad voor, dat voor 
christenvervolging staat.

Op een dag nam Sari’s tante haar mee naar de kerk, waar voor haar gebeden werd. 
Er gebeurde een groot wonder: Sari werd genezen van haar doofheid. Vanaf dat 
moment wist Sari dat de Here God echt bestaat. Nu leest ze de Bijbel en gaat ze 
naar de kerk. Haar vader en moeder zijn daar zo boos om dat ze haar slaan, haar 
Bijbel in de modder gooien en haar het huis uitzetten. Sari woont nu bij haar tante 
en is thuis niet meer welkom.
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RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 
Open Doors maakt elk jaar een top-50 van landen waar christenvervolging het ergst is. 
Deze lijst heet de Ranglijst Christenvervolging. Je kunt een (Kinder)ranglijstposter bestellen 
op opendoors.nl/ranglijstposter.
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Ranglijst Christenvervolging 
2022 voor kinderen

Als je gebeden hebt, 

Deze kaart toont de 50 landen waar 

christenen het zwaarst worden vervolgd. 

Dat betekent dat ze slecht worden 

behandeld omdat ze in de Here Jezus 

geloven. Ze komen in grote problemen 

omdat ze naar de kerk gaan of de Bijbel 

lezen. 

Christelijke kinderen worden vaak gepest 

door andere kinderen. Of ze worden 

oneerlijk behandeld door hun leraren. Ook 

volwassenen die in de Here Jezus geloven, 

hebben het erg moeilijk. Sommigen 

worden in elkaar geslagen door hun buren. 

Of hun huizen worden verwoest. Anderen 

moeten zelfs naar de gevangenis omdat ze 

geloven! 

Het is dus erg gevaarlijk om christen 

te zijn in deze landen. Toch houden de 

christenen daar zoveel van de Here Jezus 

dat ze blijven geloven, ondanks het gevaar! 

kan je hier de vlag 

opplakken.

EXTREME VERVOLGINGEXTREME VERVOLGING

ZEER ZWARE VERVOLGINGZEER ZWARE VERVOLGING
EXTREME VERVOLGING

ZEER ZWARE VERVOLGING
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WAT DOET OPEN DOORS?WAT DOET OPEN DOORS?
In veel landen mogen christenen geen 
Bijbel hebben van de leiders van het land. 
Omdat Open Doors vindt dat iedereen mag 
horen en leren over de Here God, helpt 
Open Doors deze christenen aan Bijbels 
of andere christelijke boeken. Ook geeft 
Open Doors trainingen aan christenen om 
de Bijbel beter te begrijpen. Er zijn ook 

veel mensen die niet eens kunnen lezen 
en schrijven. Open Doors leert hen dit dan, 
zodat zij aan anderen kunnen vertellen uit 
de Bijbel. 

Soms is het nodig om eten en medicijnen 
naar christenen te brengen. Bijvoorbeeld als 
ze het niet krijgen vanwege hun geloof. 

KINDEREN EN VERVOLGINGKINDEREN EN VERVOLGING
In Nederland ben je vrij om op zondag naar 
de kerk te gaan. Weet je dat veel kinderen 
van jouw leeftijd niet naar de kerk kunnen? 
Omdat het te gevaarlijk is? Op school leren 
ze niets over de Here Jezus. Soms worden 
ze zelfs gepest of buitengesloten omdat ze 
christen zijn. Veel van die kinderen hebben 
geen kinderbijbel of weten heel weinig over 
de Here God. 

 

Open Doors vindt het belangrijk dat 
ook kinderen de Here Jezus (beter) leren 
kennen. Daarom zorgt Open Doors ervoor 
dat jeugdleiders een training krijgen 
hoe ze met kinderen over het geloof 
kunnen praten. Ook brengt Open Doors 
kindermaterialen naar landen waar daar 
weinig van is. Zo kunnen ook kinderen leren 
over hun Vader in de hemel.
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ONTSTAAN EN GESCHIEDENIS 
VAN OPEN DOORS 
19551955

Anne van der Bijl is 27 jaar als hij 
als evangelist naar Polen reist. Daar 
ontdekt hij dat de kerken daar bijna 
geen Bijbels hebben! Anne merkt 
dat de Here God hem roept om zich 
in te zetten voor de vervolgde kerk. 
Helemaal als hij zijn eigen Bijbel 
openslaat bij Openbaring 3:2. Hierin 
staat: ‘Wees wakker en versterk het 
overige dat dreigt te sterven.’ 

Steeds meer mensen sluiten zich bij 
Anne en zijn werk aan. De naam van 
hun organisatie is eerst ‘De Akker is 
de Wereld’, later verandert dat naar 
‘Kruistochten’ en nog weer later naar 
‘Open Doors’.

19571957
Anne krijgt een Volkswagen Kever. 
Deze auto wordt een bekend 
symbool bij Open Doors. In deze auto 
kan Anne Bijbels verstoppen en hij 
smokkelt heel veel Bijbels naar landen 
waar dit boek eigenlijk verboden is. 
Ook gebruiken hij en andere smok-
kelaars in deze jaren smokkeljassen. 
In één jas konden wel zestig Bijbels 
verstopt worden!

19671967
God’s Smuggler (Gods Smokkelaar) 
komt uit. Dit boek gaat over het leven 
van Anne van der Bijl.

19721972
Vanaf nu organiseert Kruistochten 
(smokkel)reizen naar Oost-Europa en 
Rusland vanuit een aardappelfabriek 
in Ermelo. Dit is tot op de dag van 
vandaag de plaats van het kantoor 
van Open Doors. 

19751975
In Manilla (de hoofdstad van de 
Filipijnen) organiseert Kruistochten 
‘Love China’. Tijdens dit congres 
komen organisaties uit de hele wereld 
bij elkaar om te bespreken hoe ze in 
China kunnen werken.

ANNe VAn DEr BIjL Is 
BEGoNNEn ALs 
BIJbELSmOKKeLAAr!
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19761976
In dit jaar en de twee jaren die volgen 
krijgen Ethiopië, Angola en Mozam-
bique een regering die in geen enkele 
god gelooft. Deze regeringen stellen 
hele strenge regels op die niet prettig 
zijn voor christenen. 

19781978
Kruistochten organiseert ‘Love Africa’. 
Tijdens deze grote bijeenkomst leren 
Afrikaanse leiders meer over hoe ze 
hun kerk kunnen leiden.

19811981
Dit jaar vindt een heel bijzondere 
gebeurtenis plaats: ‘Project Parel’. 
Met een speciale boot worden in 
het geheim een miljoen Bijbels naar 
China gebracht. Duizenden chris-
tenen zorgen er 
vervolgens voor dat 
de Bijbels verder 
het land in komen. 

19831983
Kruistochten organiseert een gebeds-
campagne: ‘Zeven jaar bidden voor 
de Sovjet-Unie’. Tot 1989 smokkelt de 
organisatie Bijbels naar Oost-Europa. 

19851985
Vanaf dit jaar werkt Kruistochten 
ook in Latijns-Amerika. Met ‘Project 
Kruisvuur’ worden er vijf miljoen 
boeken uitgedeeld. Duizenden 
jongeren leren in een training hoe ze 
over hun geloof kunnen praten met 
anderen.

19891989
In het zesde jaar van de gebedsactie 
voor de Sovjet-Unie geeft Kruis-
tochten een miljoen Nieuwe Testa-
menten aan de Russisch-Orthodoxe 
Kerk. 

19901990
De gebedsactie voor de Sovjet-Unie 
loopt af. In datzelfde jaar kondigt de 
regering van de Sovjet-Unie aan dat 
iedereen weer zelf mag weten wat 
hij gelooft! Kruistochten deelt tussen 
1991 en 1994 een miljoen kinderbij-
bels uit in de landen die eerst bij de 
Sovjet-Unie hoorden.

19911991
De naam ‘Kruistochten’ verandert 
officieel in ‘Open Doors’. Open Doors 
start een nieuwe gebedsactie: 
‘Tien jaar bidden voor de kerk in de 
moslimwereld’. De eerste Open Doors-
film verschijnt: ‘Bamboe in de winter’. 
Deze film gaat over een Chinese 
student die het evangelie ontdekt. 
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19931993
Open Doors maakt voor het eerst een 
Ranglijst Christenvervolging. 

19941994
In China worden voor het eerst 41.000 
Chinese kinderbijbels uitgedeeld. 
Deze zijn speciaal door Open Doors 
ontwikkeld omdat er geen christe-
lijk kindermateriaal in het Chinees 
bestond. 

19951995
De tweede Open Doors-film 
verschijnt: ‘Behind the sun’. Deze film 
gaat over een moslim die christen 
wordt.

19981998
Project ‘Noodhulp Soedan’ begint 
als studenten niet naar een training 
komen. Ze zijn te uitgehongerd 
en verzwakt om de reis te maken. 
Open Doors schrikt hier zo van dat 
ze besluit om vanaf dat moment ook 
praktische hulp te bieden als dat 
nodig is. 

20002000
Er worden een miljoen Bijbels en een 
miljoen christelijke boeken verspreid 
in China: het grootste aantal op 
jaarbasis sinds ‘Project Parel’.

  

20022002
Noord-Korea is voor het 
eerst nummer 1 op de 
Ranglijst Christenvervolging. Het land 
staat vervolgens twintig jaar op de 
eerste plek, tot Afghanistan in 2022 
nummer 1 wordt.

20092009
De vervolging van christenen in 
moslimlanden neemt toe. Zes islamiti-
sche landen verschijnen in de top-10 
van de Ranglijst Christenvervolging.

20182018
Anne van der Bijl wordt 90 jaar. In dit 
jaar heeft Open Doors wereldwijd 
1.400 medewerkers in 25 kantoren. 
In zestig landen helpt Open Doors de 
vervolgde kerk.

20202020
De vervolgde kerk 
krijgt het nog zwaarder 
door het coronavirus. 
Open Doors doet wat ze 
kan om hen te helpen.

20212021
Het Open Doors Bezoekerscentrum 
opent de deuren. Iedereen kan nu 
naar Ermelo komen om te luisteren 
en kijken naar de verhalen uit de 
geschiedenis en het heden van 
Open Doors en de vervolgde kerk. Je 
kunt er zelfs naartoe met je klas!
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WAT KAN JIJ DOEN VOOR DE 
VERVOLGDE KERK?
Je geeft natuurlijk een spreekbeurt over Open Doors en dat is al heel belangrijk: andere 
mensen vertellen over de vervolgde kerk. Maar misschien wil je nog tips over wat jij en 
andere kinderen nog meer kunnen doen. Wat denk je hiervan: 

Bidden
“Bid alsjeblieft voor ons!” Die vraag krijgt 
Open Doors heel vaak van christenen die 
vervolgd worden. Ook al voelen deze mensen 
misschien heel ver weg, de Here God hoort 
jouw gebed altijd! Wil je meebidden voor 
vervolgde kinderen? Bestel dan het Geheime 
vrienden-pakket met gebedspaspoort op 
opendoors.nl/geheimevrienden. 

Sparen
Je kan geld sparen voor kinderen uit de 
vervolgde kerk. Haal zelf, met je vrienden 
of met je klas geld op. Hoe? Bijvoorbeeld 
door klusjes te doen, een rommelmarkt te 
organiseren, een fl essenactie te houden, 
rondjes te fi etsen of koekjes te bakken en te 
verkopen!

Luisteren
Open Doors komt graag langs op jouw school 
of in jouw kerk om te vertellen over landen 
waar vervolging is. Lijkt dit je leuk?  Kijk op 
opendoors.nl/spreker.

Schrijven
Wist je dat je soms zelf een kaartje of 
tekening naar vervolgde christenen kunt 
sturen? Kijk op opendoors.nl/schrijfacties
aan welke mensen je nu iets kunt sturen!

Bezoeken
Kom langs bij het Open Doors 
Bezoekerscentrum in Ermelo! Beleef een 
avontuur in de blauwe Kever van Anne 
van der Bijl, breng een bezoek aan de 
gevangeniscel en bekijk de smokkeljas 
waarin wel 60 Bijbels gesmokkeld 
konden worden. Plan je bezoek op 
opendoors.nl/bezoekerscentrum. 
Misschien heb jij met jouw spreekbeurt je 
klas wel zo enthousiast gemaakt dat jullie met 
de hele klas willen komen! 

Leren
Eerder in dit pakket kon je al iets lezen 
over de Ranglijst Christenvervolging. 
Daar is ook een kinderversie van! Wil jij 
ontdekken in welke landen christenen 
het meest vervolgd worden? Of wil je 
de Ranglijst Christenvervolging uitdelen 
tijdens je spreekbeurt? Je vindt hem in 
het Geheime vrienden-pakket dat we al 
eerder noemden. Bestel hem gratis op  
opendoors.nl/geheimevrienden. 
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SPREEKBEURTTIPS
Het is natuurlijk heel tof om je spreekbeurt over Open Doors te houden. Maar… hoe geef 

je eigenlijk een goede spreekbeurt? Wij hebben een paar tips voor je!

TIP 1
Bedenk waarom je een spreekbeurt over 
Open Doors wilt houden. Dat kan je misschien 
aan het begin van je spreekbeurt vertellen!

TIP 2
Kies waar je over wilt vertellen. Je hoeft 
niet per se alle informatie uit dit pakket te 
gebruiken. Wel is het handig om, voor je 
kiest, het hele pakket even door te lezen.

TIP 3 
Verzamel extra informatie, plaatjes, video’s 
of verhalen van vervolgde christenen op 
het internet. Kijk maar op onze website!

TIP 4 
Lees alle informatie die je wilt gebruiken 
goed door en bedenk alvast wat je wanneer 
wilt vertellen.

TIP 5 
Schrijf een paar steekwoorden op een briefj e. 
Tijdens je spreekbeurt kun je op dat briefj e 
kijken om te zien wat je wilt vertellen.

TIP 6 
Oefen je spreekbeurt voor de spiegel, 
dan zie je hoe je erbij staat en kun je 
meteen proberen of je jouw verhaal uit 
het hoofd kent.

TIP 7 
Maak een mooie PowerPointpresentatie. 
Met foto’s of teksten kun je heel 
gemakkelijk laten zien waar je over praat.

TIP 8 
En... als het eenmaal zo ver is: praat duidelijk 
tijdens je spreekbeurt! Als je rustig, luid 
en duidelijk praat en als je je klasgenoten 
soms aankijkt, is het nóg makkelijker voor 
je klasgenoten om naar jouw interessante 
verhaal te luisteren.

TIP 9 
Zijn er nog vragen? Vergeet niet je klasgenoten 
soms ook aan het woord te laten of een vraag 
te laten stellen. Jij – als nieuwe Open Doors-
expert – kunt ze vast beantwoorden!

TIP 10 
Wil je jouw spreekbeurt nog bijzonderder 
maken? Maak met je klas een puzzel, zamel 
met z’n allen geld in voor de vervolgde kerk 
of bestel de kinderkrant via onze website. 

HeeL veEl sUcceS meT je sprEekbEurt!
Heb je nog vragen? Stel ze maar aan 
iemand die bij Open Doors werkt! 
Je mag altijd bellen (0341-465 000) of 
mailen (info@opendoors.nl).
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PUZZELS EN BOEKEN
Hieronder vind je een aantal puzzels en tips voor boeken over vervolgde christenen.

WOORDZOEKERWOORDZOEKER
Kun jij de landen vinden waar christenen 
vervolgd worden?

CHINA
COLOMBIA
EGYPTE
ERITREA
INDIA
INDONESIE
IRAK
JEMEN
KOEWEIT
MALEDIVEN

MALEISIE
MYANMAR
OEZBEKISTAN
PAKISTAN
RUSLAND
SOEDAN
SOMALIE
SYRIE
TURKIJE
TURKMENISTAN

WOORDPUZZELWOORDPUZZEL
Wat kun jij leren van vervolgde kinderen? 
Pak van elk plaatje de eerste letter en je 
leest het!

D H S M Y A N M A R M P P T E K
X Y X G M A L E I S I E M R G D
E T U R K M E N I S T A N E Y L
I D V N E V I D E L A M Q Z P U
F A J O E Z B E K I S T A N T I
E I L A M O S K A R I C W U E N
J T S C C O L O M B I A Y W K D

W A H G D A T P A K I S T A N O
E J K M A U G J N C H I N A Z N
R I I O R E N G E V D I D M O E
M X R K E A B J M M D N B U P S
G E I Y D W D J E Q A O B S A I
G J P E S S E A J L F D B N O E
E T O L O B S I S R H C C W R S
N S S X Y L N U T A I D N I P F
U Z Q B S U R E R I T R E A Q T

+ +
+

+ +
+ +

+ + + ++

!

Oplossing woordpuzzel: God is altijd bij ons!
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BOEKENBOEKEN
Wil je boeken lezen die over vervolgde kinderen gaan? Misschien vind je een van deze leuk:

Vreemde Vogels

Jean Julio vindt dat hij op een van de mooiste plekken van Colombia 
woont: vlak bij een strand waar hij kan snorkelen én dicht bij de 
jungle, waar hij prachtige vogels kan spotten. Samen met zijn 
klasgenoten Victor en Valeria ruimt hij plastic afval op en maakt 
daarvoor ook de klas warm. Maar als hij op een dag thuiskomt uit 
school en er een zwarte motor voor de deur staat, verandert zijn 
rustige leven abrupt. 

Keigoed! 

Shing en Hai zijn de allerbeste vrienden. Door een geheim 
rond Shings nichtje Mei-Lin komen er echter barsten in hun 
vriendschap. Dat wordt nog erger na een overval op de kerk 
van Shing. Uit angst voor de Chinese regering laten al zijn 
klasgenoten hem links liggen en kijkt zelfs Hai hem niet meer 
aan. Maar dan verkeert Hai in gevaar. Shing staat in tweestrijd...

Mistig spel

Wat is Anh blij als ze hoort dat ze toch op school mag blijven 
ondanks dat ze christen is! Maar dan komt ze erachter dat de 
regering van Vietnam andere plannen met haar heeft. Ze begrijpt er 
niets meer van. Welk spel wordt er met haar gespeeld?

Je kunt deze en nog veel meer boeken vinden op 
opendoors.nl/webshop.

(Lianne Biemond)

(Janny den Besten)

(Arna Deelen)


