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Egypte in de Bijbel
Egypte wordt heel vaak genoemd in de Bijbel. Abraham en de zonen van Jakob gingen naar
Egypte toen er te weinig eten was in hun eigen omgeving. Jozef werd slaaf in Egypte. Denk
verder aan de tien plagen, aan Mozes, aan de Nijl, aan de Rode Zee. Zelfs Jozef en Maria zijn in
Egypte geweest.
Om hun Baby te beschermen tegen de wrede Herodes. Als je dit allemaal leest, denk je dat het

voor christenen een goed land is om te wonen. Jammer genoeg is dit niet waar.

Christen zijn in Egypte
Een aantal jaren geleden hebben veel mensen
geprotesteerd tegen de president van het land.
De president is toen weggegaan, maar helaas is het
land er nog niet beter op geworden.

Christenen zijn ongerust dat strenge moslims nog
meer macht krijgen in het land. Jaarlijks vallen
er veel doden door aanslagen en vaak zijn christenen
het doelwit.
Als je als moslim wordt geboren – en dat is bijna iedereen- mag je niet van geloof veranderen.
Doe je dat wel, dan krijg je een zwaar leven. De meeste mensen houden het daarom geheim dat

ze christen zijn. Maar dat is niet makkelijk! Veel christenen maken zich zorgen over hun toekomst
en vluchten het land uit.

Hoi, ik ben Christine. Ik woon in Egypte. Wij zijn thuis met drie jongens
en drie meisjes. Mijn broers heten George, Mohammed, Mina, Anwar, Kirelos
en Ahmed. Mijn zussen heten Maryam, Souad, Marina en Yasmine. En dan kom ik.

Mijn naam is Christine en Fatima.
En dat is dus gelijk het eerste stuk van mijn verhaal.
Want we zijn met zes kinderen thuis, maar samen hebben
we twaalf namen! Iedereen heeft er twee.
Een islamitische naam en een christelijke.
Echt lastig hoor.
Ik ben geboren in het zuiden van Egypte. Mijn ouders waren
moslim. We woonden in een klein dorp en waren heel arm.
Mijn vader is bakker. Het geld dat hij verdiende, was
nooit genoeg voor ons. Op een dag had mijn vader een
bijzondere ontmoeting. Dat is een lang verhaal en
ons leven werd daarna heel anders.
Mijn vader werd christen en ik vond dat hij een veel lievere vader is geworden. Mijn moeder
werd ook christen en daarna zijn we allemaal gedoopt. Als je wordt gedoopt, laat je je oude
leven achter je en krijg je een nieuw leven met Jezus.
>>

En bij een nieuw leven hoort een nieuwe naam. Maar onze nieuwe naam kunnen we natuurlijk
niet gebruiken. In Egypte mag je helemaal niet van geloof veranderen. Op mijn identiteitskaart
staat dat ik Fatima heet en dat ik moslim ben. En dan ga je naar de moskee, moet je op school
teksten uit de Koran leren en moet je een hoofddoek dragen op mijn leeftijd. Als ik in een
christelijk gezin was geboren, had ik wel gewoon naar een kerk mogen gaan.
Christen?
Hoe voorzichtig we ook deden, toch merkten onze buren iets. ‘Jullie zijn echt veranderd’, zeiden
ze. ‘Zijn jullie christen geworden of zo?!’ Dat lijkt misschien een compliment, maar in het dorp
waar ik woonde, is dat echt een belediging. We reageerden nooit op hun opmerkingen. Gelukkig
kreeg mijn vader via andere christenen een uitnodiging om in een grote stad te gaan wonen. Hier
zou niemand ons kennen. Of toch wel?
Herkend
Het is heerlijk om in de grote stad naar de kerk te gaan. Ik voel me dan zo dicht bij God! Ik wil
meer over Hem leren en echt op Hem gaan lijken. We woonden er nog maar kort, toen
het al misging. Mijn broer was een bekende uit ons dorp tegengekomen.
De man deed agressief en zei nu zeker te weten dat mijn broer christen was geworden. Mijn
broer holde angstig kriskras door de stad. Toen hij zeker wist dat hij niet meer achtervolgd werd,
is hij naar huis gegaan. We zijn nu naar een ander deel van de stad verhuisd.

Eenzaam
Mijn broers gaan bijna nooit meer de deur uit. Soms komen schoolvrienden langs om te vragen
of ze meegaan naar de moskee.
Maar dat willen ze natuurlijk niet en dan zeggen ze dat ze ziek zijn. Volgens mij is dat waar, want
ze zien er niet echt goed uit.

Verstoppen of vliegen
Ik weet soms ook niet hoe het verder moet. We kunnen toch niet altijd verstoppertje
Blijven spelen? Ik wil gewoon ik zijn en dat is Christine. Christen.
Want dat ben ik! Ik wou dat ik vleugels had en weg kon vliegen.
Weet je wat ik mooi vind? Dat er in de Bijbel ook mensen zijn die graag weg wilden vliegen.
David schreef in een lied dat hij graag vleugels als een duif wilde hebben, dan kon hij
wegvluchten naar een veilige plek.
En dat wil ik ook!
Doei, Christine

<<<

Wat kun jij doen voor vervolgde christenen?
Samen met je klas kun jij ook iets doen voor vervolgde
christenen. Voor kinderen in Egypte, maar ook in
andere landen waar christenen om hun geloof worden
vervolgd. Lees hieronder wat je allemaal kunt doen.

Bidden
In de Bijbel staat dat bidden een krachtig wapen is. Wij
kunnen vervolgde christenen helpen door voor hen te
bidden. Je kunt onderstaande gebedspunten gebruiken
of kijken op stefweb.nl.

Bidden en danken:

 Bid voor het gezin van Christine en voor een veilige plek. Het gezin is – net als David bang voor de mensen die hen oneerlijk behandelen.
 Christine wil graag meer leren over God en meer op Hem lijken. Ga jij ook graag naar
de kerk om meer over God te leren? Nee? Bid hier dan voor! Ja? Bedank Hem
en bid dat je nóg meer mag leren.
 Dank God dat je in een land woont waar je gewoon naar een kerk mag
gaan.

 Bid dat in Egypte ook meer vrijheid komt voor christenen.

Post sturen
Bemoedig kinderen in de vervolgde kerk met een kaart. Zo merken ze dat we ook in
Nederland aan hen denken en voor hen bidden.
Een paar tips.
1. Kies een mooie kaart, bijvoorbeeld een zelfgemaakte. Stuur geen dierenkaarten, want

daar houdt niet iedereen van.
2. Schrijf er in het Engels een mooie wens, een gebed of een bijbeltekst op. Op
www.sdok.nl/voorbeeldzinnen vind je teksten die je kunt gebruiken.
3. Schrijf je (voor) naam op de kaart. Schrijf niet je adres of e-mailadres op de kaart.
Noem ook niet de naam van SDOK of een andere organisatie.
4. Doe de kaart in een envelop.
5. Schrijf dit adres op de envelop:
Kind in de vervolgde kerk
SDOK, Postbus 705, 4200 AS Gorinchem
6. Plak een postzegel op de envelop.

SPAAR!
Geld dat je spaart, kunnen we op veel manieren
gebruiken. We helpen bijvoorbeeld kinderen die heel
verdrietig zijn omdat hun vader of moeder in de
gevangenis zit omdat ze in God geloven. Of we zorgen
ervoor dat gevluchte gezinnen een waterpomp krijgen
zodat ze lekker fris water kunnen drinken. Ook geven

we verband en medicijnen aan mensen die gewond
zijn geraakt. Of we geven een motorfiets aan een
dominee zodat die niet uren hoeft te lopen om mensen
over de Heere Jezus te vertellen.

Vraag het spaarpakket op via stefweb.nl.

Stef voor de hele klas
Je kunt ook voor je hele klas het spreekbeurtpakket aanvragen.

Daar zit voor ieder kind uit jouw klas het volgende in:
- Een Stef magazine
- Een prachtige wereldkaart
- Een spaarkubus + spaartips

Kijk op www.stefweb.nl om het spaarpakket aan te vragen.

Succes met je
voorbereiding!

