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De afgelopen anderhalf jaar heb ik het voorrecht gehad nauw met Simon op 
te trekken. We hebben samen hardgelopen, zijn samen naar spreekbeurten 
gereden, hebben gespard over dit boek en hebben gesleuteld aan diverse 
preken. Ik heb Simon leren kennen als een man uit één stuk, met een hart dat 
brandt voor christenen wereldwijd. Niet alleen is Simon intrinsiek betrokken 
op de wereldwijde kerk, ook is hij begaafd als het aankomt op spreken, sporten 
en schrijven. Zelf zou hij dit niet snel zeggen, want als Simon iets is, dan is 
het wel bescheiden. Het is een eigenschap die hem siert, maar die niet kan 
voorkomen dat de persoon van Simon door de bladzijden en lessen in dit 
boek heen schijnt.

Helder
De boodschap van dit boek is helder: er is zo ontzettend veel wat wij kunnen 
leren van broers en zussen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Hun 
trouw, moed en liefde zijn niet alleen een inspirerend voorbeeld, maar een 
ijkpunt waarop wij ons discipelschap hier in het Westen kunnen richten.
Als Simon met de Bijbel aan de slag gaat, gebeurt er wat. Hij neemt eeuwenoude 
verhalen uit de Bijbel, bekijkt ze met een frisse blik en trekt lessen naar het hier 
en nu. De scherpte van zijn pen evenaart daarbij de scherpte van zijn denken, 
waardoor de Bijbelse lessen in dit boek helder zijn als water en spreken tot 
het hart.

Verhalend
Simon is een echte verhalenverteller. De spanningsbogen in zijn vertellingen 
zijn zodanig opgebouwd dat je elk hoofdstuk in één ruk uitleest. Hij vertelt 
over gelovigen uit landen als Noord-Korea, Irak en Iran. De verhalen zijn 
soms hartverscheurend, maar altijd met een glimp van de hoop op God, die 
het laatste woord heeft in elke situatie.
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Simon neemt de lezer ook mee in zijn eigen wereld en geeft een inkijkje in zijn 
persoonlijk leven. Hoogte- en dieptepunten wisselen elkaar af. Soms zijn de 
verhalen luchtig en vertederend, dan weer heftig en verwarrend. Maar is dat 
niet zoals het leven kan zijn? De seizoenen van het bestaan trekken aan ons 
voorbij, en in al die seizoenen ontdekken we dat de Here God trouw blijft, 
wat er ook gebeurt. Hij is erbij.

Kwalitatief hoogstaand
Alles wat Simon doet, doet hij met excellentie. Zijn spreken raakt mensen 
op zielsniveau, zijn zinnen kloppen, zijn gebedsvlogs zijn inhoudelijk sterk. 
Maar niet alleen op het gebied van inspiratie legt Simon de lat hoog; ook is 
hij een begenadigd hardloper. Waar hardlopen voor de meesten van ons een 
veredeld joggen is, loopt Simon daadwerkelijk hárd. Kijk alleen maar naar zijn 
persoonlijke record op de tien kilometer: 33,45. Ja, dat is écht hárd. Het is 
met die toewijding en dat gevoel voor kwaliteit dat Simon aan het schrijven 
van dit boek is begonnen.

Intens
Dit boek is een boek dat gelezen móet worden. Het is een urgént boek. Dat 
maakt het voor sommigen van ons geen boek om voor het slapengaan nog 
even te lezen. Dit boek vraagt erom om op de beste momenten van onze dagen 
gelezen te worden. De boodschap is zo intens, zo belangrijk, zo urgent, dat 
het lezen om actie vraagt. Sommigen van ons zullen naar aanleiding van het 
lezen van dit boek een Muskathlon gaan lopen, anderen zullen het werk van 
Open Doors gaan ondersteunen. Ik hoop vooral dat wij allemaal meer zullen 
gaan bidden voor hen die lijden omwille van hun geloof in de Here Jezus.

Vastberaden
De kernles die Simon ons overdraagt vanuit de vervolgde kerk: de gelovigen 
daar zijn vastberaden – en dat is een eigenschap die wij van hen mogen 
overnemen. Vastberadenheid is zwanger van geloof en doorspekt van hoop. 
Zolang ik gelóóf dat God de Schepper is, en de goede Vader en de eeuwige 
Redder, mag ik vastberaden blijven wandelen achter Christus aan. Zolang ik 
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hóóp dat de hemel en de aarde er op een dag anders uit zullen zien, dat alles 
vernieuwd zal worden, dat Christus alles in allen zal zijn, zal ik vastberaden 
de wedloop blijven lopen, tot de finishlijn.

Simon, dank je wel voor het schrijven van dit boek. Dank je wel voor je hart. 
Dank je wel voor je vastberadenheid, gekweekt en gerijpt in de eindeloze 
rondes hardlopen door de polders rondom Kampen. Ik hoop dat velen achter 
Christus aan zullen gaan, zoals jij achter Hem aan gaat.
En voor jou, lezer, maak je stoelriemen vast, zet een veiligheidshelm op en 
ga het leesavontuur van dit boek aan. Laat je meevoeren door de stroom van 
woorden die je zal brengen naar sommige van de laagste plekken van planeet 
aarde, en naar de hoogste plek die er bestaat: de voet van het kruis van Christus.

Henk Stoorvogel
Zwolle
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Gert-Jan Segers • Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer
‘Er is geen vervolgde kerk en er is ook geen vrije kerk. We zijn samen één kerk, 
de kerk van Jezus.’  Het is een zinnetje uit het boek van Simon Visser dat me 
raakte. Met hartstocht schrijft Simon over zijn ontmoetingen met christenen 
die te lijden hebben onder vervolging in bijvoorbeeld het Midden-Oosten 
of Noord-Korea. Zelf had ik ooit in Egypte indrukwekkende ontmoetingen 
met Mohammed. Hij had Jezus leren kennen en niets kon hem meer scheiden 
van de liefde van Christus. Hij zei: ‘Gert-Jan, ik sta iedere ochtend op in het 
besef dat dit m’n laatste dag kan zijn.’ Door al Simons verhalen heen, klinkt 
de verbondenheid met de wereldwijde kerk. Bovenal komt naar voren hoe 
God Zijn genadige gang gaat en hoe de Heilige Geest mensen raakt in al die 
landen waar je alleen met gevaar voor eigen leven kunt geloven. Wie dit boek 
leest, kan niet anders dan zelf in beweging komen voor vervolgde christenen, 
in diepe verbondenheid met hen én met Degene die ons allemaal verenigt 
in die ene Kerk: Christus.

Olfert Molenhuis • Voormalig Nederlands Kampioen 10 kilometer
Als fanatiek hardloper en christen voel ik me al snel verbonden met het 
boek en de schrijver. Simon weet vanuit de meest onmogelijke plekken op 
aarde persoonlijke en aangrijpende verhalen te vertellen. Hij heeft ontmoe-
tingen met mensen in de wereldwijde kerk, die door lichaam en ziel blijven 
resoneren. Simon neemt je mee op zijn persoonlijke reis als christen, en 
vertelt hoe zijn passie voor het hardlopen een manier is geworden om in 
beweging te komen voor Gods koninkrijk. Je wordt aan het denken gezet, 
geprikkeld en uitgenodigd om uit je comfortzone te stappen en op jouw 
eigen manier in beweging te komen voor de wereldwijde kerk.

AANBEVELINGEN



Ds. Ron van der Spoel • Directeur Open Doors Vlaanderen
Vastberaden is een persoonlijke weergave van de lessen die Simon heeft 
geleerd van zijn ontmoetingen met de vervolgde kerk. In combinatie met zijn 
passie voor hardlopen, ontdekt hij wat vastberadenheid is, wat het betekent 
om vol te houden en te groeien tegen de verdrukking in. In de Bijbel ziet hij 
deze lessen ook terug en daardoor is het een inspirerend boek voor iedereen 
die wil leren volharden.

Jan Vermeer • Schrijver Open Doors
Een Open Doors-collega zei eens: ‘Als iets moet worden gedaan, kun je het 
beste iemand vragen die al druk is. Die weet tenminste van aanpakken en 
afmaken.’ Simon is de collega die we graag bellen als er iets moet gebeuren. 
Voor geen enkele klus voelt hij zich te groot. Hij is een bouwer, maar ook 
een verbinder. Een man die mensen bij naam kent, hen belt en voor hen 
bidt. En dan ’s avonds ook nog enkele tientallen kilometers gaat hardlopen. 
En toch… echt genieten van hem ga je als je met hem in gesprek bent. Dan 
kom je bij een hart uit dat gemaakt lijkt van goud. In Vastberaden neemt 
Simon je mee op ontdekkingstocht door de vervolgde kerk, door de Bijbel 
en dan kom je weer bij zijn hart uit. Of beter gezegd: het hart van Christus, 
dat klopt voor de vervolgde kerk én voor jou. Leg je oor te luister bij Simon 
en hoor Zijn hart kloppen.

Jesse van Melle • Teamleider Muskathlon 4M
Ik heb Simon leren kennen als een man die leeft, spreekt en schrijft vanuit 
zijn hart. Door de jaren heen is zijn stem voor de vervolgde kerk steeds 
luider en krachtiger geworden. De inzichten, visie en aanmoedigingen die hij 
beschrijft in zijn boek, zetten je aan het denken, laten je bidden en sporen je 
aan om in beweging te komen voor hen die worden vervolgd vanwege hun 
geloof in Jezus. Het boek Vastberaden vergroot je verbondenheid met de 
lijdende kerk, ontsteekt een vuur om te volharden in gebed en motiveert je 
om manieren te vinden om vervolgde christenen tot steun te zijn.
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Jurjen ten Brinke • Voorganger Hoop voor Noord (Amsterdam) en 
presentator EO
Hoe vaker ik christenen die lijden ontmoet en hoe meer ik de vervolgde 
kerk in de ogen kijk, hoe duidelijker het voor me wordt dat deze broeders 
en zusters méér van God geleerd hebben dan ik. Vele keren heb ik, op hun 
verzoek, gebeden of God hun sterke schouders wil geven, zodat zij hun 
kruis met vreugde en vastberadenheid mogen dragen. Dat is heel wat anders 
dan bidden of vervolging ophoudt… En diverse keren baden ze voor mij 
en Nederland… om verdieping van het geloofsleven en bescherming tegen 
laksheid. Ook in de gemeente die ik in Amsterdam mag dienen zijn er 
inmiddels diverse mensen die lijden om Christus’ wil en ik leer ook van 
hen. In dit boek brengt Simon de verhalen van dáár, het Woord van God 
én zijn persoonlijk leven samen. Dat zorgt voor een mooie dynamiek. Het 
is mijn gebed dat velen na het lezen van Vastberaden biddend in beweging 
komen, om mee te lijden en om standvastigheid te leren.

Maurits Luth • Voorganger Baptistengemeente Kampen
In zijn debuut Vastberaden bewijst Simon Visser dat hij met zijn pen net zo 
geweldig overweg kan als met zijn hardloopschoenen. Simon neemt je in 
een goed te volgen tempo mee naar een zeer afwisselend en ook uitdagend 
landschap, zonder daarbij fragmentarisch te worden. Het schoolplein van 
zijn kinderen, rumoerig Teheran en de Bergrede weet de auteur aan elkaar 
te verbinden door kernachtige boodschappen over christenvervolging. 
Door afwisselende onderwerpen en zijn persoonlijke schrijfstijl, wordt het 
ondraaglijke lijden van vervolgde christenen wereldwijd tóch behapbaar 
voor je en zet het je in de startblokken voor meer betrokkenheid bij lijdende 
zussen en broers. Terwijl je met Simon mee oploopt, in zijn gedachten en 
zijn sneller kloppende hart voor God, ervaar je hoe indrukwekkend het is 
om naast vervolgde christenen te mogen staan, in de radicale navolging van 
onze gekruisigde Heer. Lees dit boek niet als je als gematigde christen verder 
wilt sjokken in het leven. Lees dit boek alleen als je vastberaden wilt worden 
om te delen in het lijden van Gods wereldwijde kerk.

14



Klaas Muurling • Oud-Bijbelsmokkelaar
Anne van der Bijl roept christenen op om in beweging te komen en voegt 
daaraan toe dat je ‘daar moet zijn’. Met ‘daar’ bedoelt hij bij de vervolgde kerk. 
Het boek Vastberaden gaat ook over in beweging komen en Simon neemt je 
vanaf de eerste zinnen mee in het verhaal. Al lezend kom je in beweging. Bij 
een marathon moet je maar door blijven gaan en dan komt eindelijk de finish 
in zicht. Dit boek leest zo prettig dat je, voordat je het weet, de finish (lees: 
einde van het boek) bereikt hebt. In 1978 kwam ik samen met mijn vrouw in 
beweging en begon ik bij Open Doors als assistent op de administratie. Later 
mochten we veel Bijbels brengen naar Oost-Europa en Rusland en groeide ik 
door naar spreker en woordvoerder. Ook Simon begon op de administratie 
en het doet me goed dat hij nu ook reiziger, spreker en woordvoerder is en 
mensen enthousiasmeert voor de vervolgde kerk. Christenen die vervolging 
ervaren, hebben vaak een dapper getuigenis waar we veel van kunnen leren. 
Ze volharden in geloof in de marathon van het leven. Ze houden ons een 
spiegel voor: ‘Wat wij kunnen, dat kunnen jullie met Gods genade ook.’ 
Door het lezen van dit boek ontdek je de grote zegen dat je onderdeel bent 
van de wereldwijde kerk en dat jij door in beweging te komen een verschil 
kunt maken. 

Tiemen Westerduin • Compassion Nederland
Op een krachtige en inspirerende manier toont Simon ons de vervolgde 
kerk. Het boek gaat echter niet alleen over de vervolgde kerk, het gaat ook 
over jou en mij. Onze broers en zussen die vervolgd worden hebben niet 
alleen ons gebed en medeleven nodig, maar zijn ook een bemoediging, 
spiegel en stimulans voor je eigen geloofsleven. Simon stelt ons met hen de 
vraag: wil je vastberaden Jezus volgen en Zijn kerk dienen? Om dit boek te 
kunnen schrijven, heeft Simon aandachtig geluisterd naar de verhalen van 
onze vervolgde broers en zussen, naar de verhalen uit de Bijbel en naar het 
verhaal dat God schrijft in zijn eigen leven. Als jij de tijd neemt om de intense 
verhalen, de mooie inzichten vanuit het Woord van God en de persoonlijke 
reflectie van Simon op je in te laten werken, loop je een aanzienlijke kans 
dat je in beweging wilt komen voor de vervolgde kerk.
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Didi Companjen • Spreekster en reisleidster Open Doors
Simon weet je door zijn manier van schrijven mee te nemen in het verhaal 
van onze broers en zussen die vervolgd worden. De verteltrant is levendig 
en verfrissend, met een duidelijk appel op onze verantwoordelijkheid met 
betrekking tot dat deel van de kerk dat lijdt. De elementen die hij in zijn 
verhaal gebruikt, en op een knappe manier met elkaar verbindt, zijn uniek te 
noemen. Vastberaden stemt tot nadenken – ook over je eigen (geloofs)leven. 
Het is een aanrader: ook als je, zoals ik, al meer dan veertig jaar betrokken 
bent bij de lijdende kerk en de verhalen uit de eerste hand kent.

Janne-Marie E. • Reizigster Open Doors
Ik heb Simon Visser leren kennen tijdens een gezamenlijke reis. In een van de 
hoofdstukken schrijft hij over een ontmoeting waar ik ook bij was. Toen ik 
het las, was ik direct terug in dat moment en het verhaal raakte me opnieuw. 
Ook in de andere verhalen voel ik me een medereiziger van Simon. Hij 
brengt de vervolgde kerk dichtbij. De verhalen zijn soms hartverscheurend. 
Tegelijk zijn de getuigenissen bemoedigend en uitdagend voor mijn eigen 
geloofsleven. Simon deelt in Vastberaden over de impact die ontmoetingen 
met vervolgde broers en zussen op zijn leven hebben. Daarmee maakt hij 
hun verhalen relevant voor iedere christen. Lezen dus dit boek!
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Ik heb al zo veel gelezen van en over deze bijzondere man. Vandaag mag ik 
hem persoonlijk ontmoeten en met hem spreken over zijn roeping, zijn 
reizen en de lessen die hij leerde van de vervolgde kerk.
Het is inspirerend om te horen hoe Anne van der Bijl in beweging is 
gekomen voor de Here God. Hoe hij luistert naar Zijn roeping en biddend 
leeft vanuit het Woord. Het is heerlijk om te merken hoe hij nog steeds vol 
vuur is door en voor het evangelie. Een prachtig voorbeeld van hoe de Here 
God een gewoon mens zeer krachtig kan gebruiken voor Zijn koninkrijk.

Door bij Open Doors te gaan werken ben ik ook in beweging gekomen voor 
mijn vervolgde broers en zussen. Wat de toekomst mij zal brengen in deze 
missie weet ik tijdens dit kopje koffie nog niet. Luisterend naar Anne ben 
ik benieuwd wat ik mag betekenen voor de vervolgde kerk. Hij vertelt me 
dat hij graag radicaler was geweest in zijn leven. Nog radicaler? denk ik.

Inmiddels zijn er heel wat jaren voorbijgegaan en ben ik zelf regelmatig 
op bezoek geweest bij de vervolgde kerk. Ik heb vele christenen mogen 
ontmoeten die dagelijks te maken hebben met vervolging. Door er gewoon 
te zijn, mag ik een bemoediging zijn voor mijn vervolgde broers en zussen. 
Tegelijk leer ik ook veel van hen. Hoe ze volhouden, ondanks extreem 
moeilijke omstandigheden. Hoe ze elke dag opnieuw de keuze maken om 
de Here Jezus te volgen. Hoe ze biddend leven vanuit de Bijbel.
Ik voel me geroepen om deze lessen van de vervolgde kerk niet voor mijzelf 
te houden, maar te delen met anderen. Dat mag ik doen door erover te 
spreken, maar ook door dit boek te schrijven.

Eén ding moet aan het begin van mijn verhaal duidelijk zijn. In de praktijk 
hebben we het vaak over de vervolgde kerk dáár en de vrije kerk hier. Ook 

INLEIDING



in dit boek schrijf ik regelmatig over de vervolgde kerk, maar eigenlijk 
klopt dat niet. Er is namelijk geen vervolgde kerk en er is ook geen vrije 
kerk. We zijn samen één kerk, de kerk van Jezus. En dat is niet vrijblijvend; 
dat heeft consequenties voor iedereen die deel uitmaakt van Zijn kerk. De 
Bijbel is daar heel duidelijk over in 1 Korintiërs 12 vers 26: ‘Wanneer één 
lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel 
met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde.’ 
De kerk wordt in dit Bijbelgedeelte beschreven als één lichaam, als één kerk. 
Een deel van die wereldwijde kerk heeft dagelijks te maken met vervolging, 
met lijden, met pijn. Dat mag ons als christenen in het vrije Westen niet 
onberoerd laten.
Hoe lijden wij als ‘vrije christenen’ mee met onze vervolgde broers en 
zussen? Hoe verblijden wij ons met hen? Anders gezegd: hoe delen wij in 
hun lijden en vreugde?
In het boek dat voor je ligt, help ik je om op deze vragen antwoord te 
vinden. Ik hoop dat dit boek je inspireert om handen en voeten te geven aan 
1 Korintiërs 12 vers 26, door in beweging te komen voor Zijn kerk, op een 
manier die bij jou past. 

Voor mij persoonlijk is hardlopen een van de manieren om in beweging te 
komen. Ik heb van de Here God een sportief talent ontvangen dat ik mag 
gebruiken tot eer van Hem. Mijn hardlopen staat echter symbool voor elke 
mogelijke manier om je in te zetten voor Zijn kerk. 
Op welke manier en vanuit welke rol je ook in beweging komt, jij mag 
bijdragen aan de eenheid van Zijn wereldwijde kerk en een bemoediging 
zijn voor jouw broers en zussen, dichtbij en ver weg. 

Het is mijn gebed dat dit boek je helpt in je eigen geloofsleven. Dat de lessen 
uit de Bijbel en de vervolgde kerk, zoals die mij geïnspireerd hebben, ook 
jou helpen om dagelijks vastberaden de Here Jezus te volgen en Hem te 
dienen op die plek waar Hij jou wil gebruiken voor Zijn koninkrijk.

Zegen, wijsheid en veel leesplezier.
Simon Visser
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HOOFDSTUK 1 
G E R A A K T

Het is nog aardedonker als om vijf uur mijn wekker gaat. Vandaag staat er een 
lange duurloop op het programma, in de voorbereiding op een marathon. 
Als ochtendmens vind ik het meestal heerlijk om er op tijd bij te zijn, al is 
het op deze zaterdagmorgen wel erg vroeg. Met nog wat stijve benen van 
de vorige training sluip ik de trap af, zodat er hopelijk niemand wakker 
wordt. Ik weet precies welke traptreden ik beter kan overslaan om gekraak 
te voorkomen, vooral de vierde traptrede van boven is een gevaarlijke. In 
mijn eigen beleving ben ik altijd heel erg stil, mijn vrouw Janita denkt daar 
soms iets anders over. Deze morgen lijkt het geruisloos te lukken. Na een 
kopje koffie en een beschuitje stap ik naar buiten voor 30 kilometer actieve 
ontspanning. Ik ben dankbaar dat ik na een lange periode van blessures weer 
kan genieten van het hardlopen. 
Bij het opkomen van de zon dwalen mijn gedachten af naar de periode 
waarin ik gedwongen sportieve rust moest houden… 

In mijn prestatiedrang naar steeds snellere tijden en overwinningen was 
ik geblesseerd geraakt in de aanloop naar mijn eerste snelle marathon. Een 
vervelende scheenbeenvliesontsteking wilde maar niet overgaan. Elke keer 
probeerde ik voorzichtig de trainingen op te pakken, maar telkens was 
het tevergeefs. Toen ik tijdens een nieuwe poging weer verplicht moest 
gaan wandelen, omdat de pijn te hevig werd, was het alsof de Here God 
rechtstreeks tot me sprak. Ik stelde mezelf hardop de vraag: ‘Wie staat er 
op nummer 1?’ Het antwoord was snel gevonden. Ik besloot per direct dat 
de Here God op nummer 1 moest staan en dat mijn hardlopen alleen nog 
tot eer en glorie van Hem zou zijn. 
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In de periode die volgde kon ik mijn trainingen voorzichtig weer opbouwen. 
Hoe ik zou gaan hardlopen in dienst van de Heer wist ik toen nog niet. Ik 
mocht weer genieten van mijn rondjes hardlopen, maar ik trainde niet 
meer dagelijks en ook niet meer zo lang. De tijd die ik hierdoor overhield 
gebruikte ik voor mijn gezin en de Here God. Ik bracht meer tijd door in 
Zijn Woord en in gebed. Ik merkte dat mijn geloof groeide en dat mijn 
leven aan het veranderen was. Alhoewel ik mijn hele leven al christen ben 
en gelovig ben opgevoed, mocht ik ineens nieuwe stappen zetten in geloof. 

 Wie staat er op nummer 1? 

Open Doors
Een van die stappen was gaan werken bij Open Doors. Ik moest een 
vertrouwde en prettige werkomgeving op een steenworp afstand van 
mijn huis achterlaten en een enorme stap buiten mijn comfortzone zetten 
richting Open Doors. Deze stap zou mijn leven nog meer veranderen en 
mijn geloofsleven nog verder verdiepen. Elke dag ben ik de Here God 
dankbaar dat Hij me op deze plek is gaan gebruiken voor Zijn kerk. 
Vanaf de eerste dag dat ik bij Open Doors werkte, hoorde ik de verhalen uit 
de vervolgde kerk. Heftige gebeurtenissen, bemoedigende getuigenissen 
en vaak verhalen die me raken en niet meer loslaten. De verhalen zorgden 
voor een onrust die me in beweging zette, letterlijk en figuurlijk. Maar dat 
gebeurde niet direct. In de eerste maanden bij Open Doors voelde ik me ook 
vaak uit het lood geslagen en verdrietig door alles wat ik zag en hoorde. De 
vervolging van mijn broers en zussen veroorzaakte een rouwproces bij mij.
Een van de eerste verhalen die mij raakte, was de onthoofding van 21 
Egyptische christenen op een strand in Libië. De beelden staan op mijn 
netvlies gebrand. Vaders, vrienden, zonen, broers, gewone mannen in 
oranje overalls. Achter elke man een extremist in zwarte kleding, op het 
hoofd een bivakmuts, in de hand een vlijmscherp zwaard, een moordenaar. 
Mijn broers vermoord om hun geloof in de Here Jezus, onthoofd omdat ze 
trouw bleven aan hun geloof. Ik was geschokt en vol verwondering toen ik 



GER A AK T | 23

hoorde hoe al deze 21 mannen de naam van Jezus op hun lippen hadden 
op het moment dat ze vermoord werden. ‘Jeshua’ was het laatste wat ze 
zeiden. Wat een vastberadenheid, wat een standvastigheid, wat een geloof. 
Ik besefte dat deze mannen dit alleen maar konden doorstaan door de kracht 
van de Heilige Geest. 

Kort na deze brute moorden verscheen er online een indrukwekkend 
schilderij, gemaakt door Wael Mories, een jonge koptische schilder uit 
Caïro. Duizenden keren werd het bericht met de afbeelding van zijn 
schilderij gedeeld en geliket op sociale media. 
Op de afbeelding staan de Egyptische christenen geschilderd. Ze zijn op weg 
naar het moment dat ze onmenselijk worden afgeslacht door de in het zwart 
geklede extremisten. Een groot verschil met de zichtbare realiteit in Libië 
is dat op het schilderij de Here Jezus voorop loopt. Een opvallend detail is 
dat er achter de Here Jezus geen bewaker loopt. Niemand dwingt Hem tot 
het offer dat Hij gebracht heeft. Volledig vrijwillig gaf Hij Zichzelf voor de 
redding van ieder die in Hem gelooft. 



De Egyptische christenen gingen dezelfde weg als de Here Jezus, in navolging 
van Hem. Kijkend naar het schilderij komt de tekst uit Johannes 15 vers 
20 bij me op. Daar zegt de Here Jezus tegen Zijn leerlingen: ‘Ze hebben mij 
vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.’
In de geestelijke realiteit van deze gebeurtenis loopt de Here Jezus daadwer-
kelijk voor deze mannen uit. Hij is ook deze weg gegaan en heeft Zijn 
volgelingen al gezegd dat ook zij zouden worden vervolgd omwille van 
Zijn Naam. Deze Egyptische christenen wisten dat het volgen van de Here 
Jezus niet vrijblijvend is. Ze betaalden een hoge prijs, maar hun geloof hield 
stand. Hij gaf hun de kracht hiervoor. 

Aanvankelijk was ik onder de indruk van de verhalen die ik hoorde en zag, 
maar tijdens persoonlijke ontmoetingen werd ik vaak nog dieper geraakt. 
De periode van rouw en verdriet ging voorbij en maakte plaats voor onrust 
in mijn hart, het werd tijd om op te staan en in beweging te komen. 
Het duurde niet lang voordat de Here God me het verlangen gaf om aan 
te haken bij de Muskathlon van Open Doors: een sportieve uitdaging om 
de vervolgde kerk te ondersteunen. Zo kon ik het hardlopen inzetten voor 
Zijn koninkrijk. 

 Het wordt tijd om op te staan en in beweging te komen.

Het drong tot mij door dat dit allang het plan van de Here God was. Hij 
bracht me bij Open Doors en ik mag mijn hart openstellen voor de verhalen 
en getuigenissen uit de vervolgde kerk. Door mijn hart open te stellen sta 
ik mezelf toe geraakt te worden door wat er in deze wereld gebeurt. Het is 
een bewuste keuze om mij te laten raken en daardoor mee te lijden met dat 
deel van het Lichaam van Jezus Christus dat vervolgd wordt, dat pijn lijdt in 
navolging van Hem. Als ik terugkijk, zie ik in dit hele proces een aantal fasen, 
namelijk de fase waarin ik geraakt word door de boodschap. Gevolgd door 
de fase van rouw en verdriet. Na deze periode van verdriet volgt de fase van 
het in beweging komen. Als laatste zie ik de fase van blijvende weerstand.
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Nehemia
In de Bijbel zien we een soortgelijk proces in het verhaal over Nehemia, 
een Joodse schenker in de tijd van het Perzische wereldrijk. In de eerste 
hoofdstukken van het Bijbelboek Nehemia staat geschreven hoe hij geraakt 
wordt door een boodschap uit Jeruzalem. Zijn broer Hanani vertelt hem dat 
het heel slecht gaat met de mensen in Jeruzalem. Hij vertelt hoe de muur 
van Jeruzalem is afgebroken en de poorten in vlammen zijn opgegaan. 
Dat raakt Nehemia, hij gaat huilend op de grond zitten, rouwt dagenlang en 
bidt tot de Here God. Maar dan staat hij op en komt in beweging. Tijdens 
zijn werk als schenker bij de koning, merkt de koning op dat er iets met 
hem aan de hand is. Als de koning ernaar vraagt, grijpt Nehemia zijn kans. 
Hij vertelt de koning waarom hij bedroefd is en verzoekt hem naar Juda te 
zenden. De koning geeft goedkeuring voor de missie van Nehemia. Na een 
gedegen voorbereiding gaat Nehemia op reis naar zijn broers en zussen in 
Jeruzalem. Hij komt letterlijk in beweging. 
Zijn missie is de wederopbouw van de muur van Jeruzalem. Het gaat echter 
om meer dan alleen de bouw van de fysieke muur. Onderdeel van zijn missie 
is ook de geestelijke wederopbouw van het volk. Als we verder zouden 
lezen in het boek Nehemia, zien we dat hij op weerstand stuit en dat deze 
weerstand alleen maar toeneemt. Het in beweging komen en in beweging 
blijven, gaat niet zonder slag of stoot. 
Nehemia gaat vastberaden door met zijn missie, ondanks alle weerstand. 
Ook bij Nehemia zien we dezelfde fasen. Eerst wordt hij geraakt door de 
boodschap. Dan volgt het verdriet, maar Nehemia blijft niet bij de pakken 
neerzitten. Hij komt in beweging. Ook de vierde fase is duidelijk zichtbaar 
in het verhaal van Nehemia. Er is sprake van blijvende weerstand, vooral 
in de personen van Sanballat, Tobia en Gesem die Nehemia en zijn missie 
voortdurend tegenwerken. 

Muskathlon
Nehemia deinst niet terug voor de weerstand die hij ondervindt en is 
daarmee een krachtig voorbeeld. Niet alleen voor de mensen toen, maar 
ook voor ons vandaag de dag. Toen ik letterlijk en figuurlijk in beweging 
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kwam voor de vervolgde kerk stuitte ik ook op weerstand. Ik herinner me 
mijn eerste werkdag bij Open Doors. Ik stapte gelukkig ruim op tijd de 
voordeur uit om richting Ermelo te rijden, maar mijn auto weigerde te 
starten, terwijl hij altijd liep als een zonnetje. 
Het bleef niet alleen bij een weigerende auto. Familie en vrienden die me 
voor gek verklaarden omdat ik deelnam aan de Muskathlon in Jordanië. 
‘Tienduizend euro sponsorgeld ophalen, op reis naar een gevaarlijk land, 
een marathon lopen onder die omstandigheden en dan ook nog eens je 
eigen reis betalen!? Ben je gek geworden, Simon?’ 
Weerstand, om nog maar te zwijgen over nieuwe blessures. Weerstand, met 
als doel je weg te trekken bij je roeping, ervoor te zorgen dat je niet langer 
in beweging blijft, maar tot stilstand komt.

Mag het je raken?
Een boodschap zoals Nehemia die hoorde, klinkt ook vandaag de dag 
vanaf vele plekken op deze wereld. Die boodschap raakt mij. Het raakt me 
dat mijn broers en zussen vervolgd worden, dat er mensen onschuldig in 
de gevangenis zitten en mishandeld worden, omdat ze in de Here Jezus 
geloven. Mag de werkelijkheid van deze boodschap jou ook raken? Mogen 
de tranen over je wangen rollen als je geconfronteerd wordt met de harde 
realiteit? Dat kan soms even tijd kosten, maar laat je dat toe? Besef je dat 
jij en ik een Nehemia in deze tijd mogen zijn? Misschien eerst huilend en 
terneergeslagen, maar daarna mogen we opstaan en in beweging komen 
tot eer en glorie van Zijn Naam. Voor de een zal dat hardlopend zijn, voor 
de ander misschien zingend, organiserend, biddend of op welke manier je 
de Here God ook mag dienen. En het zal, net als bij Nehemia, niet zonder 
slag of stoot gaan. 

 Besef je dat jij en ik een Nehemia in deze tijd mogen zijn? 
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Vragen
• Wat spreekt jou aan in de eerste twee hoofdstukken van Nehemia?
•  Word jij weleens onrustig van verhalen die je hoort? Zo ja, hoe ga je 
 hiermee om?
• Hoe zou jij meer betrokken willen zijn bij de vervolgde kerk?
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HOOFDSTUK 2 
K A M P  VA N  K A L E B

Het is maandagochtend net even na achten als ik ga zitten op een van de 
blauwe stoelen voor de bidstond bij Open Doors. Mijn collega’s druppelen 
een voor een binnen waardoor het geroezemoes steeds meer toeneemt. 
De bidstond vindt plaats op een bijzondere plek: de ruimte waar vroeger 
de auto’s omgebouwd werden om Bijbels te smokkelen. Elke werkdag 
beginnen we met de Bijbel en gebed.
Tijdens de bidstond vandaag hoor ik opnieuw verhalen over de verschrik-
kingen die plaatsvinden in het Midden-Oosten. Christenen uit Syrië en 
Irak die moeten vluchten voor hun leven. Christenen die onder bizarre 
omstandigheden moeten overleven in de massale vluchtelingenkampen in 
Libanon en Jordanië. Na het zoveelste verhaal voel ik het verlangen branden 
in mijn hart om in beweging te komen voor deze minderheid. 
Ik maak in mijn hart al biddend de keuze om mee te doen aan de Muskathlon 
in Jordanië, een sportieve uitdaging waarbij je in beweging komt voor de 
vervolgde kerk. Ik wil een marathon gaan lopen voor mijn vervolgde broers 
en zussen die zwaar in de minderheid zijn. Naast de sportieve uitdaging ga 
ik het commitment aan om minimaal 10.000 euro aan sponsorgeld op te 
halen voor het werk van Open Doors in het Midden-Oosten. Ik mag gaan 
hardlopen in dienst van de Here God voor Zijn minderheid, voor Zijn kerk.

Kaleb
Kinderen van God zijn vaak in de minderheid geweest. Een inspirerend 
voorbeeld hiervan is het verhaal van Kaleb, een van de twaalf verspieders 
die het beloofde land gaan verkennen. Zijn naam betekent ‘trouw en 
onverschrokken’.


