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Een visionair, een pionier! 
Een ondernemer, een leider, een geestelijk vader. 
Een profeet zelfs. 
Anne van der Bijl heeft grote indruk gemaakt op mensen. 
Voor iedereen die hij in zijn leven heeft mogen ontmoeten, is 
hij iemand geweest. Simpelweg omdat Anne – klein van stuk 
– grote indruk maakte op mensen. Hij zag mensen staan en 
toonde oprecht belangstelling.

Op het magazine van Open Doors prijkt immer een gezicht 
van een vervolgde broer of zus. “Maar nimmer dit gezicht”, zei 
Anne dan en wees op zichzelf. Samen met de andere leiders 
van het eerste uur formuleerde hij kernwaarden voor Open 
Doors. Het is een belangrijk deel van zijn nalatenschap aan 
deze missie. In 2007 vroeg een adviseur aan Anne en drie van 
z’n vrienden om deze vraag te beantwoorden: “Wat willen 
jullie achterlaten bij Open Doors wanneer jullie het toneel 
verlaten?” Biddend en pratend kwamen de vier mannen tot 
kernwaarden voor Open Doors. 
De eerste luidt: We zijn een deel van het lichaam van Christus; 
we zijn mensen-voor-mensen mensen. Anne belichaamde 
deze kernwaarde. Inderdaad, hij bracht Bijbels of een training 
of praktische hulp; maar allereerst kwam hijzelf, om bij mensen 
te zijn. Hij kwam om te laten merken dat ze niet alleen zijn, niet 
vergeten. Hij zat naast hen, en luisterde en troostte en bad. 
Want we zijn immers deel van elkaar, één lichaam in Christus. 
Als er iets aan de hand is met jouw broers en zussen, dan wil je 
toch bij hen zijn, dan sta je toch voor ze klaar? 
Mensen. Anne zag ze. Hij sprak de Here Jezus na, Die in de 
gelijkenis van het verloren schaap de negenennegentig ach-
terblijvers niet alleen liet, maar duidelijk maakte dat wanneer 
ooit één van hen in de problemen zou komen, Hij hem of 
haar ook zou opzoeken en terugbrengen naar huis. 

God zoekt mensen, Hij verbindt ons aan elkaar als één 
lichaam, één geheel. Anne bracht de vervolgde kerk in beeld 
en deed ons voor wat wij mogen navolgen. Wakker en alert 
zijn én in beweging komen. Wacht niet op je roeping, die heb 
je al ontvangen.

 Anne twijfelde niet, hij ging. Hij schrijft ergens dat als we van 
God vragen om in te grijpen in deze wereld, in de hartver-
scheurende situaties, de kans aanwezig is dat Hij ons dan 
tegelijk roept om zelf deel van die verhoring te zijn. Bidden 
is dus risicovol en niet vrijblijvend, God zet ons aan het werk. 
Bidden ís de strijd. Realiseren we ons dat? 

Dit magazine is natuurlijk een eerbetoon aan onze oprichter, 
maar bovenal willen we wijzen op de ‘magnalia Deï’, Gods 
grote daden in de recente historie. Anne van der Bijl zal wel-
licht niet in een canon van de wereldgeschiedenis worden 
opgenomen, maar we weten dat zijn naam geschreven staat 
in het boek der levenden. ‘Zalig zijn de doden die in de Heer 
sterven van nu aan, Ja, zegt de Geest, dat ze rusten van hun 
moeiten, want hun werken volgen hen na.’ Dat is een tekst uit 
Openbaring 14. Er staat bij dat hier de volharding van de hei-
ligen blijkt; zij hebben Gods geboden bewaard en het geloof 
behouden. Anne heeft de wedloop volbracht, de goede strijd 
gestreden. Hij is ingegaan tot het feest van zijn Heer. 

Het werk gaat door. Wij gaan door, in Anne’s spoor. Met Gods 
hulp. Door Hem geroepen.  

Maarten Dees
directeur Open Doors Nederland

Wees wakker en versterk het 
overige, dat dreigde te sterven

Openbaring 3:2

HET WERK 
GAAT DOOR!
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“Ik heb geen bijzondere 
gaven en ben helemaal 
geen bijzonder persoon.” 
Zo typeert Anne van der 
Bijl zichzelf, als hij in de 
jaren negentig terugblikt 
op zijn roeping voor de 
vervolgde kerk. “Als ik 
terugkijk, zie ik dat God 
al die tijd in mijn leven 
heeft gewerkt.” Voor hem, 
de grondlegger van Open 
Doors, telde alleen dit: 
gaan, want God gaat  
voorop.

‘ ALTIJD GAAN 
ALS GOD JE 
ROEPT’

4   ANNE (1928-2022) ANNE (1928-2022)   5   4   ANNE (1928-2022)



Internationaal is Anne van der Bijl uitge-
groeid tot een bekendheid. Vraag in het 
buitenland wie ‘Brother Andrew’ is, dan 
weten veel christenen dat het die gedreven 
Bijbelsmokkelaar en pionier van Open Doors 
is. Maar Anne vond zichzelf een “gewone 
vent” uit Noord-Holland. “Ik heb na de mid-
delbare school niet verder gestudeerd. Mijn 
enige opleiding is twee jaar Bijbelschool”, zei 
hij in zijn biografie De Roeping. “Als mensen 
vragen wie ik ben en wat ik doe, dan zeg ik 
vaak dat ik een domme Hollander ben, zoon 
van een smid en werkzaam bij een Joodse 
timmerman.”

Anne werd in 1928 geboren in het 
Noord-Hollandse Sint Pancras. Hij groeide als 
tiener op in de oorlogsjaren, bepaald niet als 
een brave Hendrik. “Vanaf het moment dat 
ik voor het eerst klompen droeg, droomde ik 
van avonturen. Ik was een spion, een eenza-
me verkenner in vijandelijk gebied. Ik kroop 
onder prikkeldraad door terwijl de kogels me 
om de oren vlogen”, fantaseerde hij.
Toen Duitse soldaten zijn dorp binnenvielen, 
kwam Anne in verzet. Hij stal de kostbare 
suiker uit de keuken en strooide die in de 
brandstoftank van een auto van een Duitse 
luitenant. Ook haalde hij grappen uit met 
vuurwerk, waarna hij moest rennen om niet 
gepakt te worden.  

Militaire dienst
Aan het einde van de oorlog drukte zijn 
vader hem op het hart na te denken over wat 
hij wilde met zijn leven. “Ik wist heel goed 
waar ik naar zocht”, vertelde Anne. “Een ander 
leven, ver weg van het vertrouwde hier in het 
dorp. Weg van de mensen die vooral terug-
verlangden naar de goede oude tijd.”  

En het andere leven vond Anne in het 
leger. Hij vertrok als 18-jarige vrijwillig naar 
Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Zijn 
moeder gaf hem een Bijbel mee die hij zo 
diep mogelijk wegmoffelde in zijn tas. Voorin 
stond een tekstvers uit Psalm 118: ‘Het is 
beter op de Heer te vertrouwen dan op men-
sen’. Toch kwam die Bijbel pas weer in beeld, 
nadat Anne gewond was geraakt tijdens een 
patrouille en in het ziekenhuis belandde. 

Anne mocht graag hardlopen. Maar met een 
door een kogel verbrijzelde enkel voelde 
het alsof zijn leven voorbij was. “Ik had met 
zoiets nooit rekening gehouden”, bekende hij 
later. “Om als kreupele te leven, dat was het 
ergste. Ik was twintig jaar oud en ik ontdekte 
toen dat er maar weinig avontuurlijks op de 
wereld was.” Een gesprekje met een non in 
het ziekenhuis zette Anne aan het denken 
en voor het eerst opende hij het bijbeltje dat 
zijn moeder hem gegeven had.

Betere wereld 
Naast zijn tijd als soldaat waren er meerdere 
ingrijpende gebeurtenissen die Anne’s leven 
een andere wending gaven. De eerste vond 
plaats vlak voordat hij afstudeerde aan de 
Worldwide Evangelization Crusade (WEC) 
Bijbelschool in Glasgow. In de kelder van het 
Schotse studentenhuis lag zijn koffer. Op een 
dag haalde Anne die op, toen zijn blik plotse-
ling viel op een tijdschrift bovenop een oude 
doos. “Het had een glimmende omslag met 
vierkleurenfoto’s van jonge mensen”, herinner-
de Anne zich, “die vol vuur door de straten van 
Praag, Warschau en Peking marcheerden.”

Het bleken communistische jongeren te zijn. 
“Ze maakten deel uit van een wereldwijde 
organisatie met 96 miljoen leden, die zich ten 
doel stelde een betere wereld te scheppen 
en een schone toekomst te waarborgen. 
Het woord communisme werd niet één keer 
gebruikt. Het artikel besloot met een uitno-
diging voor een jeugdfestival in Warschau.” 
Dat tijdschrift, zo ontdekte Anne, opende de 
weg die God voor hem had bedacht naar de 
lijdende kerk. “Ik ging naar die massabijeen-
komst als afgevaardigde van Jezus, en mijn 
leven werd er voorgoed door veranderd.”
Op straat zag hij duizenden jongeren 
langsmarcheren. Onder de indruk van deze 
20e-eeuwse ‘evangelisten’ van het socialisme 
kwamen vragen bij Anne op. “Wat moesten 
wij in het Westen doen? Wat moest ik doen? 
De Bijbel lag opengeslagen op mijn schoot, 
de bladzijden wapperden in de wind. Ik streek 
ze plat en ontdekte dat ik het boek Openba-

ring keek. Mijn vingers lagen op de bladzijde 
alsof ze ergens naar wezen. ‘Wees wakker’, 
stond in het vers bij mijn vingertoppen, ‘en 
versterk het overige, dat dreigde te sterven...’. 
De tekst uit Openbaring 3 werd het adagium 
van Anne van der Bijl en van Open Doors.

Bestseller
Een ander ingrijpend voorval was de ver-
schijning van het boek God’s Smuggler (in 
1967), de bestseller waarin Anne vertelt over 
riskante avonturen en het begin van Bijbels-
mokkel naar de landen achter het IJzeren 
Gordijn. Het verkoopsucces gaf de doorslag 
voor uitbreiding van het werk, want door de 
groeiende inkomsten kwamen een kantoor, 
opslagruimte en auto’s voor smokkelwerk 
binnen handbereik. 
De keerzijde was dat Anne letterlijk zijn ge-
zicht niet meer kon laten zien in het Oostblok 
zonder zijn christelijke contactpersonen in 
gevaar te brengen. De teleurstelling daarover 
verdween toen het inzicht doorbrak dat God 
nog meer mensen wilde inschakelen voor het 
evangelisatiewerk achter het IJzeren Gordijn.

Anne wist dat hij als “gewone vent” weinig tot 
stand kon brengen. ‘Je beschikbaar stellen’ 
is voldoende om het goede nieuws van 
Jezus Christus bekend te maken in gesloten 
landen, ontdekte hij. “Zo hoort het ook”, 
concludeerde hij in De Roeping. “Uit onszelf 
hebben we geen enkele kracht. Verwacht 
daarom alles van Gods kracht. Dit is de enige 
manier om een effectief instrument in Gods 
hand te zijn.”  

Van links naar rechts:
‘Brother Andrew’ 

met een Pakistaanse 
vluchteling in Peshawar.

Anne (m.) met enkele 
dienstmakkers in 

Nederlands-Indië.

In gesprek met Abu 
Nassar (r.) in Gaza.

Anne was een verwoed 
Bijbelverzamelaar.

 
Anne zingt met Corry 

ten Boom (1969).

Ik was een spion, een  
eenzame verkenner in  
vijandelijk gebied.
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Als jonge zendeling reist Anne met een 
communistische jeugdgroep naar Polen 
(1955). Met een koffer vol christelijke boeken. 
Het is zijn eerste reis naar de andere kant 
van de ijzeren grens tussen West-Europa en 
het communistische oosten. Daar, achter 
het IJzeren Gordijn, treft hij een kerk in nood 
aan, vragend om gebed en Bijbels. Een 
voorganger spreekt de volgende woorden 
tegen Anne: “Dat jij hier bent, betekent voor 
ons zoveel. Dat je hier bent, is meer waard 
dan tien van je beste preken. Soms hebben 
we het gevoel dat we er alleen voor staan in 
onze worsteling.” 

Over een ijzeren muur
Op diezelfde reis wordt Anne diep in zijn 
hart geraakt door de tekst uit Openbaring 
3:2 ‘Wees wakker en versterk het overige dat 
dreigde te sterven.’ Anne blikt terug: “Ik zat 
daar in Polen met een opengeslagen Bijbel 
op mijn schoot en dacht alleen maar: ‘hoe 
kan ik nu iets versterken? Hoeveel kracht 
heb ik in een land waar het communistische 
regime zoveel macht heeft?’ Toen ik terug 
was van mijn reis, leerde ik dat God ons het 

best kan gebruiken als wij op ons zwakst 
zijn. Ik had met mijn eigen ogen gezien hoe 
het overblijfsel van Zijn kerk worstelde om 
in leven te blijven. En ik mocht op reis om dit 
kostbare overblijfsel te versterken.” 

Op zijn volgende reis naar Oost-Europa ver-
telt een voorganger hem na een kerkdienst 
dat de meeste mensen helemaal geen Bijbel 
hebben. “Die nacht beloofde ik God dat ik 
elke Bijbel die ik te pakken kon krijgen naar 
Zijn kinderen zou brengen, achter deze door 
mensen opgetrokken muur, het IJzeren 
Gordijn”, schrijft Anne in zijn boek God’s 
Smuggler. “Hoe ik de Bijbels ging kopen en 
hoe ik ze het land in kon brengen, dat wist 
ik niet. Ik wist alleen dat ik ze ging brengen: 
naar Joegoslavië, Tsjecho-Slowakije en 
naar elk ander land waarvan God de deur 
lang genoeg opende zodat ik erdoor kon 
glippen.” 

Huilende dominee
Tijdens zijn reizen ontdekt Anne dat 
de aanwezigheid van christenen net zo 
belangrijk is als de Bijbels die hij meebrengt. 

Een dominee in Hongarije zei: “Niemand weet waar ik 
ben. Zelfs mijn eigen familie niet. Bedankt dat jullie naar 
mij toekwamen.” Toen begon hij te huilen. En hij bleef 
huilen; de politie had zijn kerk gesloten en hij stond onder 
huisarrest. Deze woorden van deze dominee typeerden de 
eenzaamheid van christenen achter het IJzeren Gordijn. 
Anne is vastbesloten om hen te bemoedigen. 

Wat onmogelijk leek, gebeurt toch. Anne smokkelt in zijn 
Volkswagen Kever duizenden Bijbels allerlei grenzen over. 
Hij gaat vol geloof en vertrouwen. Tijdens zijn reis door Joe-
goslavië blijkt de Kever een rijdend wonder te zijn. Zonder 
problemen rijdt de auto over steile bergpaden en stoffige 
wegen. Als tijdens een toespraak van Anne een monteur ‘s 
nachts zijn auto even onderhanden neemt, ontdekt hij dat 
er helemaal geen olie meer in de motor zit: eigenlijk was 
het onmogelijk dat deze auto überhaupt nog had gereden. 
Maar Anne kijkt er niet van op. “Elke ochtend bad ik dat de 
auto goed zou blijven rijden.” 

Bereid om te gaan
Wat was nou het geheim van Gods smokkelaar? Anne was 
bereid om te gaan en om zijn leven aan God over te geven. 
Dat roept herkenning op bij Ron van der Spoel, die betrok-
ken was bij Open Doors. “De beste manier waarop ik Anne 
van der Bijl kan omschrijven is door middel van de titel van 
een Bijbels dagboek dat Anne meer dan vijftig jaar lang 
dagelijks gebruikte: Geheel voor Hem van Oswald Chambers. 
Deze titel typeert Anne omdat dit is wat hij iedere dag bad 
tot God: ‘God, ik wil vandaag alles wat ik ben en alles wat ik 
heb, geven voor U’.”

“Anne heeft me ook talloze keren verteld wat er op zijn 
grafsteen moet komen te staan: ‘Hij deed wat hij niet kon’. 
Daarmee bedoelde Anne dat hij heel vaak lichamelijke of 
psychische weerstand ervaarde, maar zich daardoor niet liet 
tegenhouden om toch weer op reis te gaan en de vervolgde 
kerk te dienen. Hij ging, keer op keer, omdat hij er zo naar 
verlangde om alles voor God te mogen geven. Zo gaf hij het 
uiterste van zichzelf voor zijn Heer.”  

DE MAN DIE DEED WAT 
HIJ NIET KON

“Elke deur is open om binnen te gaan om Christus bekend te maken, zolang je bereid 
bent om te gaan en je geen zorgen maakt of je wel terugkomt.” Met deze uitspraak ging 
Anne van der Bijl op reis. Niet voor niets kreeg hij de bijnaam ‘Gods smokkelaar’. Hij ris-

keerde zijn leven om Bijbels te smokkelen naar gebieden die afgesloten waren van de rest 
van de wereld. Zijn missie was gevaarlijk, vol geloof en doorspekt met wonderen. 

Onmogelijk als uitdaging

Anne van der Bijl laat zich 
in zijn missie voor de ver-
volgde kerk door niets en 
niemand tegenhouden. 
Als hij hoort dat iets ‘on-
mogelijk’ is, dan wordt hij 
juist gemotiveerd om de 
handen uit de mouwen te 
steken.

-  In 1981 vindt het Project Parel plaats: 
Eén miljoen Bijbels voor China. “Het is 
ons gelukt, maar het lukte ons omdat 
we het in Jezus’ naam deden.” 

-  In 1982 lanceert Open Doors de ge-
bedsactie ‘zeven jaar bidden voor de 
Sovjet-Unie’. Zeven jaar later, op 9 no-
vember 1989, valt de Berlijnse Muur. 

-  Tijdens deze campagne worden er 
1 miljoen Nieuwe Testamenten naar 
leiders van de Russisch-Orthodoxe 
Kerk gebracht. 

-  Enkele jaren later, in 1993,  krijgt de 
president van Albanië 50.000 Bijbels 
toegestuurd.   
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bad ik dat 
de auto 

goed zou 
blijven  
rijden.”
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In de zomer van 1978 verhuisden Anneke en ik naar Ermelo 
om bij Kruistochten (later: Open Doors) te gaan werken. We 
voelden ons door God geroepen, om deze stap te maken. En 
zo vertrokken we van Friesland naar de Veluwe samen met 
onze dochter van zes maanden oud.
Maar onze verbondenheid met Open Doors begon al eerder. 
Anneke moest voor haar havo-eindexamen vijftien Engelse 
boeken lezen. Ze stelde aan de leraar voor om een christelijk 
thema op haar lijst te zetten. Omdat haar ouders bevriend 
waren met Anne van der Bijl, schreef ze hem een brief met 
de vraag of ze de Engelse boeken God’s Smuggler en The 
Ethics of Smuggling kon kopen. Anne stuurde ze op met een 
persoonlijk briefje erbij. 

Onze eerste kennismaking met Anne van der Bijl was in 
zijn kantoor. Anne stelde voor dat we hem  ‘Anne’ zouden 
noemen. We legden uit dat we dat moeilijk vonden, omdat 
we niet gewend waren ouderen met de voornaam aan te 
spreken. Hij stelde voor om dan te kiezen voor ‘meneer’ of 
‘broeder’. Toen Anneke ‘oom Anne’ voorstelde vond hij dat 
een goed idee, dan had hij er een lieve neef en nicht bij, zei 
hij lachend. Zo noemde we hem de eerste jaren ‘oom’ Anne 
en werd het ook ‘tante’ Corry, zijn vrouw. 
 
Bidden en wandelen 
Elke maandagavond was er een bidstond bij hen thuis in de 
woonkamer. Dat waren indrukmakende bijeenkomsten als 
Anne vertelde over zijn contacten in het Midden-Oosten, 
Azië en Afrika. Ook genoten we van zijn Bijbelstudies, die 
later verwerkt zijn in meerdere boeken. 

Hij benoemde regelmatig hoe belangrijk een persoonlijke 
roeping is, als je werkt bij Open Doors. Een ander terug-
kerend thema was het belang van Bijbellezen; ons werk 
draaide immers om Bijbelverspreiding en evangelieverkon-
diging.
 
Hij gebruikte ook graag het dagboekje ‘Licht voor elke dag’, 
waarin Bijbelverzen staan zonder uitleg. Anne wist er elke 
keer weer iets boeiends bij te zeggen. Hij noemde het ook 
wel de ‘lazy men’s Bible’, omdat het lezen van de Bijbel zijn 
voorkeur had.
Anne wandelde graag hele afstanden, bijvoorbeeld langs 
het Wolderwijd. Hij was altijd hartelijk naar ons en onze 
kinderen en belangstellend naar hun verhalen als hij 
hen ontmoette. Op een zondag wandelden wij met onze 
kinderen gezellig met hem mee uit Harderwijk naar de kerk 
in Ermelo. Het raakte ons toen Anne op een dag vertelde 

dat hij al jarenlang een foto van ons gezin in zijn Bijbel had 
liggen en voor ons bad!

Anne had een speciale band met de kerk in Pakistan. Elke 
medewerker die 25 jaar bij Open Doors werkte, kreeg van 
hem een door Pakistaanse christenvrouwen handgeweven 
wandkleed met christelijke symbolen erin verwerkt. 
 
Gemorste koffie 
Omdat hij veel reisde en overal toespraken hield, had hij 
ook goede tips voor ons als sprekers. Hij noemde dat we 
altijd voorbereid moesten zijn om waar dan ook een preek 
te houden of bemoedigende woorden te spreken. En hij gaf 
ons praktische adviezen als ‘neem ook altijd een extra broek 
mee in het geval dat je koffie morst’.  

 

‘OOM’ ANNE NAM ALTIJD 
EEN BROEK EXTRA MEE 

Hij moedigde ons aan om altijd vol enthousiasme te spre-
ken. Ook als je regelmatig hetzelfde verhaal vertelde. Als 
een acteur als Yul Brunner meer dan 4.300 keer de rol van de 
koning van Siam vertolkt op onnavolgbare wijze, dan was 
dat een goed voorbeeld voor ons. 

Ik herinner me de onvergetelijke reis in 1990 toen ik samen 
met Anne en een EO-cameraploeg naar Moskou ging. Na 
gesprekken met kerkleiders gingen we naar het Rode Plein 
bij het Kremlin. Daar evangeliseerden Anne en Joseph Bon-
darenko, de ‘Billy Graham van Rusland’, openlijk. In die tijd 
was dat ‘gedurfd’ en niet vanzelfsprekend. Een vrouw die van 
hen een kinderbijbel kreeg, was ontroerd.

Rolmodel 
Ik blijf het bijzonder vinden dat Anne in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw begon met reizen naar Polen en andere 
landen. Zijn roeping bracht hem bij christenen die het nodig 
hadden om bemoedigd te worden. 
Ook blijf ik onder de indruk dat hij de vervolgde kerk 
voorging en leerde om hun ‘vijanden’ op te zoeken. Zijn 
bezoeken aan moslimleiders werden in Nederland niet altijd 
begrepen, maar deze leiders hoorden zo wel dankzij hem 
over de Here Jezus en het Evangelie. 

Dankjewel ‘oom’ Anne en ‘tante’ Corry voor jullie voorbeeld 
in ‘leven met God’.  

WERKEN BIJ OPEN DOORS
IS PERSOONLIJKE  roeping

door Klaas Muurling

Iedere maandagavond was er een bidstond in de woon-
kamer van Anne van der Bijl. Wat hij dan vertelde over zijn 
wereldwijde werk, maakte diepe indruk.
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OSAMA 
Bidden voor en huilen om 

BIN LADEN
Door het uitkomen van het boek ‘God’s Smuggler’ in 1967 
kon Anne niet meer terug naar Oost-Europa. Vanaf die 
tijd lag zijn focus en aandacht bij het dienen van de ver-
volgde kerk in andere gebieden zoals China, Afrika en de 
moslimwereld.

In de jaren tachtig vertelde Anne het Open 
Doors-team: “Jullie denken dat het commu-
nisme ingewikkeld en zwaar is? Wacht maar 
totdat de militante islam opkomt.”  Anne stel-
de dat “we moeten leren dat ‘islam’ staat voor 
I Sincerely Love All Muslims [Ik heb van harte 
alle moslims lief ]. We moeten op een goede 
manier met moslims in contact komen. En 
ons niet bang of bedreigd voelen door hen. 
Trouwens, ik heb veel liever een intens debat 
met een toegewijde moslim dan met een 
lauwe christen.”

Anne ging veelvuldig op bezoek in islamiti-
sche landen. Tijdens zijn bezoeken zocht hij 
contact met de leiders van – in de ogen van 
het Westen – terroristische organisaties zoals 
Hezbollah, de PLO, Islamic Jihad, Hamas en 
de taliban. Hij deed ook zijn uiterste best om 

Osama bin Laden te ontmoeten. Dat lukte 
niet, maar Anne bad trouw voor hem.

“Als je het evangelie vertelt, ben je je vrees 
kwijt”, zei hij. “Waarom zijn we bang voor de 
islam, bang voor de buurman of voor die 
mensen die ons bespotten? Omdat wij in de 
verdediging zijn gedrongen. Onze cultuur is 
erop gericht dat christenen moeten verdedi-
gen wat zij geloven. Flauwekul, wij moeten 
proclameren dat Jezus Christus Heer is. 
Wij moeten dat overal doen en dan zul je 
zien dat je vrees weg is. Daarom ben ik ook 
helemaal niet bang voor de islam. Je gaat 
naar moslims toe om over Jezus vertellen. 
En de mensen die mij hebben horen preken 
voor mensen van de Taliban of de Hezbollah 
of de Hamas – ik preek daar net zoals ik hier 
preek.”

 ‘Ja’ zeggen
“Offers brengen doen we niet. In onze cul-
tuur willen we voor alles geld lenen; voor een 
hypotheek, een nieuwe auto of een vakantie. 
Maar ik heb nog nooit gehoord van iemand 
die geld leende om aan de zending te geven. 
Zover gaan we niet. Wij gaan tot een bepaald 
punt en niet verder. Die grens ligt heel dicht 
bij mijn eigen ik, bij mijn eigen interesse. 
Daarom neem de wereld ons niet serieus. Als 
we dat eerst geestelijk konden doorbreken 
en werkelijk gaan bidden voor mensen… Ik 
heb dan misschien een extreem voorbeeld: 
laten we bidden voor Bin Laden. Dan schrik-
ken de mensen. Tuurlijk niet, wie bidt er nu 
voor Bin Laden? Maar iemand voor wie niet 
gebeden wordt, is een prooi van de duivel. 
Die heeft geen bescherming.”

Toen Osama bin Laden in mei 2011 werd 
geliquideerd door een Amerikaanse eli-
te-eenheid, reageerden velen opgelucht. 
De beruchte terrorist was dood. Ron van 
der Spoel kan zich nog goed herinneren dat 
Anne hem huilend belde. “Nu heeft niemand 
hem kunnen vertellen over Jezus.” 
“Wij zijn geroepen om getuigen te zijn. Niet 
apologeten of verdedigers van het geloof, 
niet vertegenwoordigers van het rijke Wes-

ten. Een getuige is iemand die ergens was, 
die wat gezien hen gehoord heeft, en dat 
geeft hij door. Nou, dat kan iedereen doen. 
Zo eenvoudig is het. En als je dat goed doet, 
dan zijn er altijd wel een paar mensen die 
zeggen: ‘Kun je dat bij ons ook komen vertel-
len?’, en dan moet je ‘ja’ zeggen. Je moet altijd 
‘ja’ zeggen.”

Liefhebben
De kerk in het Westen moet leren accepteren 
dat er een lijdende kerk is, daarvan was Anne 
overtuigd. “We moeten ons bekeren van ons 
slechte begrip en gebrek aan compassie. We 
hebben niet goed gezorgd voor de ander. 
Zolang we dat niet gaan doen, verandert 
er niets in onze cultuur. En die wordt alleen 
maar slechter: de invloed van de kerk en mo-
rele spiritualiteit nemen steeds verder af.”  
“Naast het helpen van christenen die lijden 
om hun geloof, moeten we leren begrijpen 
waarom de vervolgers doen wat ze doen. 
Heel vaak hebben mensen het verschil niet 
door tussen christenen die de Here Jezus van 
harte liefhebben en liefde en vrede brengen, 
én de westerse landen die al eeuwenlang 
plunderen en blijven plunderen. We mogen 
niet veroordelen; we kunnen wel liefhebben 
en laten weten dat de Here Jezus vergeeft.”.  

Foto:
Anne in Libanon, 1987

‘Ik heb veel liever een 
intens debat met een 

toegewijde moslim dan 
met een lauwe christen’
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In 1955 begon Anne een bediening, niet 
wetend tot welke beweging zijn eenmans-
missie zou uitgroeien. Na verloop van tijd 
kreeg dat werk de nu bekende naam: Open 
Doors. “Die naam mag ik overal de naam 
uitleggen”, sprak Anne later zijn verwonde-
ring daarover uit. “De naam van onze missie 
betekent dat echt elke deur open is voor de 
grote opdracht die God ons geeft. Jezus zei: 
Ga! En dat betekent dat Hij ook alle deuren 
geopend heeft. En niemand kan of zal die 
deuren afsluiten.”

Als God je roept, geloofde Anne, is er altijd 
een plan, een doel. “Alleen laat Hij dat niet 
meteen allemaal aan je zien. Als God mij had 
laten zien hoe Open Doors op een dag zou 
zijn, dan had ik die eerste stap niet gezet. 
Echt niet. Maar God is zeer genadig. Hij laat 
je niet zien waar je na duizend stappen zult 
staan. Hij zegt: ‘Zet maar een stap’ en dan 
vormt Hij je voor de volgende stappen.  

Maak vrienden
Anne hekelde de afwachtende, soms zelf-
voldane houding van westerse christenen. 
“De kerk heeft de kunst van vrienden maken 
verloren”, vond hij. “We zijn verleerd bevriend 
te zijn met gewone mensen. Jezus wandelde 
met de outcasts, de buitenbeentjes. Hij sprak 
met mensen met wie niemand wilde praten. 

Hij hield van de armen 
en onderdrukten. Wij 
moeten dat ook weer 
leren in plaats van wach-
ten op een trainingspro-
gramma of een zende-
ling of een opwekking 
die mensen tot de Here God brengt.”
Het probleem is dat mensen er niet van hou-
den om wakker worden, stelde hij. “Ze zijn 
lekkere slapers. Westerse christenen praten 
zoveel over opwekking; maar wat zij moeten 
doen, is wakker worden en als Jezus zijn voor 
de wereld.” 
Johan Companjen, de eerste voorzitter van 
Open Doors, noemde Anne een pionier: “Hij 
keek altijd naar nieuwe en unieke dingen.” 
Daarnaast zag hij in Anne een profeet. “Vaak 
maakte hij ons deelgenoot van gedachten en 
ideeën die we niet konden plaatsen. Maar ja-
ren later ontdekten we dat hij altijd een paar 
stappen verder was dan wij. Anne hield ervan 
om unieke en haast onmogelijke dingen te 
doen. Als een project makkelijk en haalbaar 
leek, dan was hij niet geïnteresseerd. ‘Ieder-
een kan dat’, zei hij dan.”
Als hij zijn leven over mocht doen, wenste 
Anne dat hijzelf nóg radicaler zou zijn. “Niet 
fanatiek, maar radicaal. Er is één ding waar je 
in de hemel nooit spijt van zal hebben: dat je 
radicaal geweest bent.” 

 Doe wat 
je niet 

kunt

‘LEEF NIET FANATIEK, 
MAAR RADICAAL’

De radicaliteit van Anne van der Bijl was spreek-
woordelijk. ‘Doe wat je niet kunt’ is een van zijn 

meest fameuze oneliners. Met uitspraken die soms 
best eens konden schuren, riep Anne zijn westerse 
geloofsgenoten op tot dadendrang, maar ook tot 

grenzeloos Godsvertrouwen en intens gebed.

Smokkelaarsgebed

Het zogeheten ‘smokke-
laarsgebed’ is afkomstig 
van Anne van der Bijl. 
“Heer, in mijn bagage 
heb ik Uw Woord dat ik 
wil meenemen naar mijn 
broers en zussen achter 
deze grens. Toen U op 
aarde was, maakte U blin-
de mensen weer ziend. 
Nu vraag ik U of U zien-
de ogen blind wilt ma-
ken.” Dat gebed is daarna 
duizenden keren her-
haald: telkens als Open 
Doors-medewerkers voor 
een grens staan, is dit  
gebed in hun gedachten.  
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LEVENSLESSEN 
VAN GODS 
SMOKKELAAR

NIEUW!

Laat je inspireren door 
Anne van der Bijl
Ontvang zeven weken lang elke week een mail met 
inspirerende levenslessen. Anne van der Bijl liet 
zich in zijn missie voor de vervolgde kerk door niets 
en niemand tegenhouden. Als hij hoorde dat iets 
‘onmogelijk’ was, dan motiveerde hem dat juist om de 
handen uit de mouwen te steken.

WIL JIJ DEZE  
MAILSERIE ONTVANGEN?
Meld je dan nu aan:  
opendoors.nl/lessenvananne


