
 
 
  

Reina* 
Zodra de Colombiaanse Reina oud genoeg is om met geweer 

en rugzak dagenlang door de jungle te kunnen lopen, wordt 

ze gerekruteerd door guerrillastrijders. Het meisje leeft al snel 

als ervaren paramilitair, tot de Here God haar een bijzondere 

droom stuurt. Haar hele leven verandert. “Als ik de duivel met 

zoveel liefde heb gediend, met hoeveel meer liefde zal ik dan 

Hem dienen die mij het leven gaf?” 

De Golf van Urabá, Colombia, is een regio waar drugshandel 
welig tiert. Illegale groepen vechten er om de macht. Daarbij 
schuwen ze niet kinderen onder dwang te rekruteren om met 
hen mee te vechten. Dit overkwam de nu 45-jarige Reina.  
 
Verlangen naar wraak 
“We waren altijd onderweg, van de ene plaats naar de 
andere. Mijn taak was om patrouille te lopen. Ik werd een 
strijdster, een paramilitair”, vertelt ze. “Ik zat vol woede en 
haat door al het onrecht dat ik in mijn leven had gezien; ik 
verlangde naar wraak.”  
Ze gelooft niet in het bestaan van een God; ze leert religie  
te zien als ‘opium voor het volk’.  
 
Enge tunnel 
Op een dag is Reina onderweg naar huis, na een lange tijd  
in de jungle. Onderweg valt ze flauw. Terwijl voorbijgangers 
haar naar een ziekenhuis brengen, heeft Reina een angstige 
droom. “Ik liep de diepte in, door een enge, koude tunnel.  
Een man toonde mij een vreselijke plek, waar van alles lag 
dat ik graag zou bezitten. ‘Maar wat heb je aan al dat geld,  
als je niet eens je eigen lichaam bezit?’, vroeg hij.” In haar 
droom begint Reina te huilen. “Heer”, bidt ze, “als U bestaat, 
haal mij hier dan vandaan!” 
 
Verzoening 
Reina herstelt en komt tot geloof. Er volgt een lange weg van 
berouw en vergeving, want Reina zit nog vol woede richting 
haar ouders, de maatschappij, maar ook richting zichzelf. 
Uiteindelijk huwt ze een christen en wordt ze voorganger in 
een kerk. In haar gemeente probeert ze mensen met elkaar  
te verzoenen die tot rivaliserende groepen behoorden voor  
ze tot geloof kwamen.  
 
 

Gebedspunten 
• Reina vraagt om gebed voor 

Colombia: “Het is een van de 

landen met het meeste interne 

geweld en armoede. Bid om 

wijsheid om verloren zielen te 

kunnen redden.”  

Dank de Heer dat Hij Reina redde.  

 

• Bid om moed voor Reina. Vraag om 

bescherming voor haar gezin.  

 

• Bid dat de Here God Colombia 

bevrijdt van de spiraal van geweld 

waarin het zich bevindt.  

Colombia 

Als predikant heeft Reina vaak te maken met 
vervolging. Er zijn mannen die haar diensten 
komen beluisteren om te horen wat ze predikt. 
Zij eisen dat ze stopt met het verkondigen van 
het evangelie. Een man dreigde haar zelfs te 
vermoorden als ze niet weer wilde samen-
werken met de guerrillastrijders. “Jij zult me 
niet doden”, was haar antwoord. “Niet de 
duivel, maar God bepaalt wanneer ik sterven 
zal. En ik zal doorgaan Hem te dienen.” 
 
*Schuilnaam 
 



 
 
  

Munah* uit Oost-Afrika  
Munah komt in aanraking met het christelijk geloof door de 

ziekte van haar grootvader. Zendelingen bidden voor hem en 

hij geneest. Steeds als het gezin daarna hulp nodig heeft, 

staan deze christenen klaar om een helpende hand te bieden. 

Een aantal gezinsleden komt tot geloof, onder wie Munah. 

“Veel mensen wilden niets meer met ons te maken hebben.” 

Munah is een van de weinige christenen van haar stam, een 
kleine voornamelijk islamitische bevolkingsgroep in Oost-
Afrika. De keuze om christen te worden, heeft grote gevolgen 
voor Munah en haar gezin.  
 
Er niet bij horen 
“Veel mensen wilden niets meer met ons te maken hebben. 
Ze zeiden dat we niet meer bij de stam hoorden, dat andere 
stammen ons ook niet konden aannemen. Daarom keken ze 
op ons neer”, vertelt Munah. “Kinderen die bij ons kwamen 
spelen, kregen slaag van hun ouders en werden snel naar 
huis gejaagd.” 
 
Ook in de kerk waren er problemen. “Christenen hier weten 
vaak niet hoe ze om moeten gaan met mensen die van een 
ander geloof komen”, legt Munahs voorganger uit. “Ze nemen 
aan dat bekeerlingen begrijpen wat hier allemaal gebeurt, 
maar voor hen is het allemaal nieuw en vreemd.” 
 
Vijandschap 
Munah heeft het erg moeilijk met de hele situatie. Ze voelt 
zich eenzaam in het kleine dorp, waar iedereen van elkaar 
afhankelijk is, maar waar mensen haar zo vijandig bejegenen. 
En die vijandigheid neemt steeds heviger vormen aan.  
“Als we ons terrein verlieten, lieten dorpsgenoten hun dieren 
los tussen onze gewassen. Ze scheurden onze kleren, ze 
hakten onze bomen om. We vreesden voor ons leven.”  
 
Op een dag gebeurt er iets verschrikkelijks. Als Munahs 
ouders een kerkdienst bezoeken, dringt een oom het huis 
binnen om zich aan Munah te vergrijpen. Een buurman hoort 
haar schreeuwen en haalt haar ouders erbij. “Ze brachten me 
naar het ziekenhuis. Ik heb daar een maand gelegen om te 
herstellen.” 

Gebedspunten 
 

• Dank de Here God dat Munah 
traumazorg ontving. Dank dat het  
nu beter met haar gaat en dat zij 
anderen bijstaat in hun nood.  

• Bid dat Munah sterk staat in haar 
geloof. Vraag de Here God om Zijn 
nabijheid en bemoediging in haar 
leven.  

• Munah wil graag studeren en een 
baan vinden, zodat ze anderen kan 
helpen. 

 

 
Haar oom wordt gearresteerd en gevangen-
gezet. Hij overlijdt na twee jaar in de 
gevangenis. 
 
Traumazorg 
Lokale partners van Open Doors zoeken het 
gezin op en bieden traumazorg. “Ik kon eerst 
niet naar school van de pijn, van de stress.  
Ik vroeg me af waarom ik nog leefde. Maar ik 
dank God, want Hij genas me stukje bij 
beetje. Het hielp me ook om alles te kunnen 
delen met mijn voorganger. Nu wil ik graag 
mensen helpen die in soortgelijke situaties 
zitten, zodat zij niet dezelfde moeite hoeven te 
doorstaan als ik.” 
 
* Schuilnaam 
 



 

Elahe*  
Zachtjes zingend, in kleine groepjes. En op een andere datum 

dan 25 december. De Iraanse Elahe* moet het Kerstfeest in 

het diepste geheim vieren. “Kerst is de tijd van het jaar dat de 

agenten van de geheime dienst ons het scherpst in de gaten 

houden.” 

 

“Onze kinderen praten niet over onze kerstviering, zelfs niet 
met hun beste vrienden”, vertelt Elahe. De geheime dienst 
arresteert elk jaar weer veel christenen omdat ze Kerst vieren, 
daarom moeten ze heel voorzichtig zijn.  
 
Dekmantel 
“Wij vieren Kerst niet op 25 december, zoals de meeste 
andere christenen. Dat zou te gevaarlijk zijn”, legt Elahe uit. 
“Om geen argwaan te wekken, vieren we Kerst vaak op de 
verjaardag van mijn dochter, in januari.”  
 
Vanwege de veiligheid viert Elahes gemeente het kerstfeest 
in kleine groepjes. Iedereen verzint een dekmantel, zoals een 
verjaardag, om samen te komen. “De kinderen zingen of 
voeren een kerstspel op. We zingen de kerstliederen 
zachtjes. Na de dienst eten we met elkaar.” Ook al moet alles 
in het geheim, ze vieren het feest met vreugde. 
 
Motto 
“Natuurlijk zouden we graag als voltallige gemeente samen 
willen komen, maar we hebben te maken met de 
omstandigheden die in Iran heersen”, vertelt Elahe verder. 
“We zijn dan ook blij met onze vieringen, die klein zijn, maar 
wel veilig en vredig. Beperkingen brengen creativiteit naar 
boven, dat is het motto van onze gemeente.”  
 
Ze hebben weinig financiële middelen, maar met Kerst stellen 
ze voedselpakketten samen, die ze uitdelen aan arme 
gezinnen en daklozen. “Het zijn goedkope kerstgeschenken, 
dat is waar. Maar wij hebben het grootste geschenk van God 
ontvangen: Zijn redding voor de mensheid. Daarom is het 
belangrijk dat wij ook een gul hart tonen, anderen liefhebben 
en hen dienen.” 
 
* Schuilnaam. Foto ter illustratie.  

 

Gebedspunten 
 

• Dank de Here God voor Elahes 

creativiteit en vermogen er naar 

omstandigheden het beste van te 

maken. Bid om een gezegend 

kerstfeest voor haar en haar 

geliefden. 

• Bid om bescherming voor Elahe 

en haar gemeente, met name in 

de periode rond Kerst.  

• Dank dat Elahe de liefde van God 

wil uitdelen. Vraag om zegen op 

haar werk.  

Iran 


