Meer over China

Taal:

Mandarijn
Er zijn ook andere talen.

En die zijn best wel verschillend.
Vergelijk het met Nederlands en Duits.
Hoofdstad:

Peking

Inwoners:

bijna 1,4 miljard mensen – miljard is een getal met NEGEN nullen!

Regeringsleider: President Xi Jinping
Religie:

Chinees volksgeloof, boeddhisme, christendom en islam

Hoe is het om christen te zijn in China?
Sinds president Xi Jinping aan de macht is, wordt het
steeds moeilijker om christen te zijn in China.
Iedereen wordt goed bekeken, op veel plaatsen hangen
camera’s met gezichtsherkenning! Diensten houden in
je huiskamer mag niet. En zeker niet voor kinderen. Je
kunt als christen worden gearresteerd, verhoord,
geslagen en gevangen zitten om je geloof.
Er zijn kerken die door de overheid worden bestuurd. In deze kerken zitten door de overheid
gestuurde spionnen. En er hangen camera’s. Daar wil je niet graag zitten, denk ik.
En toch worden heel veel Chinezen christen! Sommigen geloven dat het over tien jaar het meest
christelijke land ter wereld zal zijn. Christenen praten over hun geloof in de Heere Jezus met
andere mensen en die worden ook christen. En die praten weer met anderen, die dan ook
weer…….je snapt het al. Zo kan het snel gaan.

De broertjes Liang en Xun wonen in een super groot land.
Het piepkleine Nederland past er wel 240 keer in.
Welk land denk je dat het is? Juist ja: China.

Controle
De grootste godsdienst in China is het volksgeloof.
De overheid vindt dit geen probleem. Maar van vreemde
godsdiensten daar houdt de Chinese overheid niet van.
Als er mensen zijn die in één God geloven, worden ze streng
gecontroleerd.
Want daar houdt de overheid juist wel van: van controleren.
Wist je dat er in China in iedere straat een camera hangt?
En bij iedere kerk en bij iedere moskee?
Je had het misschien niet gedacht, maar in China wonen
ook veel moslims.
Liang en Xun kunnen je daar alles over vertellen. Zij wonen namelijk in een provincie van China
waar bijna iedereen moslim is. De jongens noemen zichzelf geen Chinezen, maar Oeigoeren.
>>

Het verhaal van Liang en Xun
Liang en Xun hebben een vader en een moeder. Hun ouders waren moslims zoals iedereen.
Totdat Liangs vader in de Bijbel ging lezen en christen werd. Heel bijzonder, want er wonen bijna
geen christenen in die provincie. Dat snap je wel, want dan woon je in een land waar de regering
niet van godsdienst houdt en de moslims niet van christenen houden. Dat is dus dubbel pech. En
dat heeft de vader van Liang en Xun gemerkt.
Zware straf
Tien jaar geleden was de politie heel streng en ze moest van de overheid speciaal christenen in
de gaten houden. Vader Alimjan werd gearresteerd en in de gevangenis gezet. ‘Je hebt met
andere mensen over je geloof gepraat en dat is tegen de wet. En je hebt ook nog met
buitenlanders gesproken en dat is landverraad,’ werd aan vader Alimjan verteld. ‘Daar staat een
heel hoge straf op. Je krijgt 15 jaar gevangenisstraf.’
VIJFTIEN JAAR! Dat is echt heel lang! Reken maar eens uit hoe oud jij bent over vijftien jaar.
Het duurt zo lang
In het begin hoopte Liang dat zijn vader toch eerder naar huis zou komen. Hij bad en hij bad en
op een avond vroeg hij aan zijn moeder: ‘Mama, als er twee of drie mensen die in de Heere Jezus
geloven bij elkaar zijn, dan is God erbij. Over heel de wereld vragen christenen aan God of papa
snel naar huis mag. Waarom komt hij dan niet thuis? We zijn al twee winters zonder papa
geweest, ik wil niet nog een winter zonder papa zijn.’
>>

Tien jaar later
Maar vader Alimjan is ook die winter niet thuis. En de winter daarop ook niet. Er gaan
tien winters voorbij en de jongens hebben nog vijf winters te gaan. Een keer per
maand mogen ze bellen met hun vader. En dat is een feest voor iedereen.
Troost
Moeder Gulner vertelt dat je juist in moeilijke tijden heel veel kan leren. Want door
moeilijkheden leer je om vol te houden. En zo krijg je een sterke geest. En daardoor
leren we steeds meer op God te vertrouwen. Moeder Gulner heeft dit geleerd uit de
Bijbel. Het staat in Romeinen 5. Ze voelt ook dat er veel voor haar gezin wordt
gebeden. Wil jij ook meebidden?
<<<

Wat kun jij doen voor vervolgde christenen?
Samen met je klas kun jij ook iets doen voor vervolgde
christenen. Voor kinderen in China, 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:
 Dat vader Alimjan niet nog vijf jaar in de gevangenis hoeft te zitten!
 Dat vader Alimjan, moeder Gulner en de broers Liang en Xun de moed niet verliezen en op God

blijven vertrouwen, ook als het nog vijf winters duurt.

Post sturen
Schrijf
Vader Alimjan zit in de gevangenis omdat hij christen is. In 2008 werd hij gearresteerd. De
regering zegt dat hij de veiligheid van zijn land in gevaar brengt. Maar dat is natuurlijk onzin. Ze
zijn boos op hem omdat hij aan anderen over de Heere Jezus vertelt. Hij moet vijftien jaar in de
gevangenis zitten..

Stuur jij post?
Klik hier voor schrijftips en het adres.

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!

