Hoofdstad:

PyongYang

staatshoofd:

Kim Jong-un

Godsdienst:

geen (of toch wel??)

Regeringsvorm:

dictatuur

Taal:

Koreaans

In Noord-Korea mag je niet tot God bidden. Dat is verboden. Toch moeten alle
Noord-Koreanen iemand aanbidden: de eerste leider van Noord-Korea, Kim Il-

sung.

De eerste leider van Noord-Korea, Kim Il-sung is al jaren geleden overleden. Maar de overheid
noemt hem de Eeuwige President. Iedereen die een bezoek aan Noord-Korea brengt, moet

buigen voor zijn beeld. Alle Noord-Koreanen moeten een button dragen met zijn afbeelding
erop. De boeken die hij schreef worden behandeld alsof het Bijbels zijn. Maar christenen willen
alleen een levende God aanbidden en geen dood mens.

De overheid vervolgt daarom christenen,
omdat ze bang is dat anders alle Noord-Koreanen
stoppen met het vereren van de Eeuwige President.

Chings vader is verraden
‘Ik kan het niet meer,’ snikt Chings moeder. ‘Hoe kan ik ze ooit nog vertrouwen nu ze dit
hebben gedaan? Wie heeft hem verraden?’
Ching woont samen met haar ouders in China, dichtbij de Noord-Koreaanse grens. Ze wonen
daar met een speciale reden. Dit is het verhaal van Ching.
Dichtbij de grens
Hoi, ik ben Ching. Ik heb een broer, een vader en een moeder. Mijn vader is half Chinees en half
Koreaans en heeft een studie gedaan om dominee te worden. Toen hij klaar was met studeren
werd aan hem gevraagd om dominee te worden van een kerk dichtbij de Noord-Koreaanse
grens. Mijn vader bad ervoor en wist toen: ‘Ja, dat is mijn plek.‘
>>

Honger
Mijn vader was daar nog maar kort dominee toen er in Noord-Korea een hongersnood uitbrak.
Het was echt verschrikkelijk. Honderdduizenden mensen stierven door de honger. Veel mensen
probeerden de grens over te vluchten en waren wanhopig op zoek naar eten, medicijnen en
kleding.
Gebouw met een kruis
Op ons kerkgebouwtje staat een groot kruis. Al snel wisten de gevluchte Noord-Koreanen dat je
bij een gebouw met een kruis erop altijd wordt geholpen. De mensen vonden dat echt heel
bijzonder. Dat zijn ze in Noord-Korea niet gewend. Noord-Koreanen zagen de liefde in de ogen
van mijn vader.
Terug met God
Zo kwamen er veel mensen tot geloof. Ze werden getraind door mijn vader en veel van deze
mensen gingen weer terug naar Noord-Korea om aan hun landgenoten over Jezus te vertellen.
Dat was heel gevaarlijk en dat wist mijn vader natuurlijk ook wel. Maar hij zei: ‘Het is beter om
met God te sterven, dan in een vrij land zonder God te leven.’
>>>

Waarschuwing
Vanuit China en Zuid-Korea kreeg mijn vader waarschuwingen van de veiligheidsdienst: ‘Je leven
loopt gevaar!’ Ik hoorde mijn ouders erover praten of ze misschien met het werk moesten
stoppen. Maar God liet hen merken dat ze door moesten gaan. Wel werden mijn broer en ik naar
een andere en veiliger school gestuurd.

Verraad
Mijn vader werd veel gebeld en ook die middag – een jaar geleden - kreeg hij een telefoontje.
Mijn moeder weet niet wie hij aan de lijn had, maar het leek iemand te zijn die mijn vader kende.
‘Ik kom eraan!’ hoorde ze hem zeggen. Rond etenstijd liet mijn vader niets van zich horen. En dat
was niks voor hem. Gemeenteleden gingen op zoek en vonden dichtbij de grens de auto met mijn
vader erin. Hij was gedood door een huurmoordenaar die in dienst was van Noord-Korea.
Ik haat ze!
We zijn heel verdrietig dat mijn lieve vader er niet meer is. Mijn moeder was in het begin ook
echt boos: ‘Wie heeft mijn man in de val gelokt? Ik haat die Noord-Koreanen!’
Ik geloof dat ze nu niet meer boos is. Ze bidt veel of de Noord-Koreaanse leider God zal leren
kennen.

>>>

>>>
We wonen nog steeds op dezelfde plek en we gaan nog steeds naar dezelfde kerk. Mijn moeder
doet nog steeds veel werk in de kerk. Maar toch zijn er dingen veranderd. Mijn vader is er niet
meer en mijn moeder durft geen gevluchte Noord-Koreanen meer te helpen.
Weet je wat ik mooi vind? Veel mensen die hulp hebben gehad van mijn vader geloven nu in God
en zij doen nu hetzelfde werk als mijn vader. En zo gaat het werk voor God toch nog door.
Dag! Ching

Om Ching niet in gevaar te brengen, hebben we een andere naam voor haar gebruikt.

<<<

Wat kun jij doen voor vervolgde christenen?
Samen met je klas kun jij ook iets doen voor vervolgde
christenen. Voor kinderen in Noord-Korea, 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 jij mee dat de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un de liefde van God ontdekt? En dat hij
goed voor de Noord-Koreaanse mensen gaat zorgen?
 Wil je bidden voor het gezin van dominee Chan?

 Wil je meedanken voor het leven van dominee Han (Chings vader)?

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.
Kies een mooie kaart, bijvoorbeeld een zelfgemaakte. Stuur geen dierenkaarten, want daar houdt
niet iedereen van.
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.
Schrijf eventueel je 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.
Kaart versturen:
Doe de kaart in een envelop.
Stuur de kaart naar SDOK, wij zorgen ervoor dat de kaart bij een kind uit India terechtkomt.
Schrijf dit adres op de envelop:
Kind in de vervolgde kerk
SDOK, Postbus 705, 4200 AS Gorinchem
Plak er een postzegel op.
Bid dat jouw kaart een kind in de vervolgde kerk zal bemoedigen.

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.

Geheime symbolen
Vroeger bedachten mensen geheime symbolen om elkaar te herkennen in tijden van gevaar. Zo
gebruikten christenen het ichthus-symbool. In het Romeinse Rijk werden christenen erg
vervolgd. Bijvoorbeeld tijdens de regering van keizer Nero ( van 54 tot 68 na Chr.). Ze werden
gemarteld en soms zelfs voor de leeuwen gegooid.

Christenen bedachten een herkenningsteken waarmee ze zich in het geheim aan elkaar bekend
maakten. Dat deden ze door een visje te tekenen. Heb je wel eens een plaatje van zo’n vis
achterop een auto gezien? Dat is een Ichthus.

Ichthus is het Griekse woord voor vis (ΙΧΘΥΣ).
De letters van het woord ICHTHUS zijn een afkorting van de volgende Griekse woorden:
I

Iesous

Jezus

CH

CHristos

Christus

TH

THeou

Gods

U

Uios

Zoon

S

Soter

Verlosser (Redder of Bevrijder)

Aan de slag met je klasgenoten
DIY
Maak een groepje van twee en ontwerp een geheim teken met een geheime betekenis.
Nu kunnen jullie elkaar herkennen aan jullie symbool,
zonder dat anderen begrijpen wat jullie bedoelen .
Gespreksvragen:
Kun je ook een symbool bedenken voor christenen die nu vervolgd worden?
Hoe zou je hen kunnen helpen elkaar te herkennen zonder dat anderen het door hebben?

Stef voor de hele klas
Je kunt ook voor je hele klas gratis het magazine Stef en het spaarpakket aanvragen om
tijdens je spreekbeurt uit te delen in de klas. Kijk op www.stefweb.nl of stuur een mailtje
naar stef@sdok.nl om de magazines en/of spaarpakket aan te vragen.

