
Uitgeverij Gideon

TUSSEN HAAT 
EN HOOP

Een waargebeurd verhaal over Christenvervolging in Indonesië



Tussen haaT en hoop

Copyright © 2010 by The voice of the Martyrs
Originally published in the United States, by The voice of 

the Martyrs under the title Hope amid horror
Copyright © 2015 Nederlandse uitgave: Uitgeverij Gideon

Auteur: Ben Avery
Tekenaar: Rob Woodrum

Jaar van uitgave: april 2015

Uitgave: Uitgeverij Gideon, Hoornaar, Nederland
ISBN: 978-90-5999-084-5

NUR: 361

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een data-
bank, of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook – elektronisch, mechanisch, gekopieerd, 
gescand of op enige andere wijze – behalve voor korte citaten in recensies of artikelen, zonder de vooraf-

gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmit-

ted in any form or by any means – electronic, mechanical,photocopy, recording, scanning, or other – except 
for brief quotations in critical reviews or articles, without the prior written permission of the publisher.



3

10 januari 2000

Cera, een dorpje op 
het eiland Doi, 
in Indonesië.

Daar! 
Zie je ze?

Daar komen ze weer! 
Iedereen klaar?

Urenlang al hebben een paar 
mannen uit het dorp de oprukkende 
jihadisten kunnen tegenhouden.

Maar het is een 
hopeloze strijd.

We moeten 
de kerk 

verdedigen!

Nee!!! 
... kijk uit!

Eén van de mannen die zo dapper 
meestrijdt, is Methu Barege.

Zijn vrouw en kinderen 
zijn de jungle al 
ingevlucht.
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Al eerder had Methu gevoeld 
hoezeer de spanningen tussen 
moslims en christenen waren 
opgelopen in dit deel van 
Indonesië.

Maar nooit was het zó 
erg geweest.

Dit soort geweld 
kwam wel eens voor 
op andere eilanden 
en in andere dorpen…

Nooit zo erg als nu…

maar niet in zijn woonplaats en 
niet bij hem en zijn gezin.

Nee! 
NEE!!!!!
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Methu! Kun je 
rennen? We moeten 

rennen!

Ja... 
rennen...

We 
moeten 
hier- 

vandaan…

Ze zullen een tijd lang niet naar 
het dorp kunnen terugkeren.

En dus vlucht ook 
hij naar de jungle.

O, Methu! 
Goddank!

Adel! 
Chrstina! 

Christiano!

Ik 
wist wel dat 
je ons zou 

vinden!

Kom, snel!
We moeten ons 

dieper in de jungle 
verstoppen!

Methu vlucht. Het dorp is 
grotendeels verwoest.

Natuurlijk! 
Je weet toch 

wat de dominee 
zei?

De dominee! Dat leek zo 
lang geleden... en in een 
heel andere wereld...



6

Juli 1989.
Bij Adels ouders.

Mam, hij 
komt hier iedere dag 

en stelt altijd dezelfde 
vraag, en iedere keer geef ik hem 
hetzelfde antwoord! Ik wil niet 

met hem trouwen! Hij lijkt 
wel een aap!

Toon een beetje 
respect, Adel! Iemand 

die zo vastberaden is, zal 
vast en zeker goed voor 

je zorgen.

Adel, je 
hebt nog geen 

antwoord gegeven. 
Daarom vraag ik 

het nog een 
keer.

Hoezo, geen 
antwoord gegeven?!! 
Ik heb het al tig keer 
gezegd, Methu. Ik ben 

te jong om te 
trouwen!!

Ik 
wil helemaal 

niet trouwen, en 
zeker niet met 

jou!

Ik 
begrijp het, maar 

ik zal op je wachten. Ik 
geloof dat God ons voor elkaar 
heeft bestemd. En daarom heb ik 
er alle vertrouwen in dat jij en 

ik binnenkort getrouwd 
zullen zijn.

Ook al 
lijk ik op 
een aap.

Drie maanden later.

Het is een traditionele bruiloft, die aan het begin 
van de middag begint en tot diep in de nacht 
duurt. En alle dorpelingen mogen twee keer 
mee-eten.

Methu 
en Adel, 

dan verklaar 
ik jullie nu tot 
man en vrouw! 
Wat God heeft 

samengebracht, 
mag geen mens 

scheiden!

Dank u, 
dominee.

Ja, 
voor 
alles!

Ik weet dat je je zorgen 
maakt, Adel, of je niet te 

jong bent. En misschien zul 
je de komende dagen en 

weken wel eens twijfelen 
aan je beslissing...

Maar 
jullie zijn nu 

man en vrouw. En ik 
zie hoeveel jullie van 

God houden. Alleen Hij 
kan jullie nu nog 

scheiden...


