
Vanochtend onderweg naar school, moest Bita zichzelf dwingen om niet hardop te zingen. 
In Iran, waar Bita woont, mogen meisjes en vrouwen niet zomaar hardop zingen. Maar 
soms kan Bita zich maar moeilijk inhouden. Ze kent al een paar liedjes over de Here Jezus. 
Die leerde ze van haar ouders. En van andere kinderen die ze ontmoet in de christelijke 
groep waar zij naar toe gaan. Maar dat mag niemand weten. 

Op school kan Bita niet met de andere kinderen praten over de Here Jezus. Ook niet over 
de christelijke groep. De andere kinderen hebben geen christelijke ouders. Papa legt vaak 
uit dat het beter is als ze met niemand praat over hun nieuwe geloof. Tot nu toe lukte het 
Bita om haar mond er over te houden. Maar ze moet goed opletten, want niet iedereen 
vind het goed dat Bita en haar papa en mama christen zijn. Het grootste probleem is dat 
de ouders van Bita niet altijd christen zijn geweest. In Iran is het verboden om christen 
te worden als je familie dat niet altijd al is geweest. Als iemand er achter komt dat Bita’s 
ouders nu toch in de Here Jezus geloven… Bita moet er niet aan denken.

Droom
Een paar dagen geleden hoorde ze haar ouders fluisteren over een telefoontje dat haar 
vader had gekregen. Toen ze voorzichtig de kamer inkeek, zag ze dat haar ouders er erg 
bang en bezorgd uitzagen. Bita bleef op de gang staan wachten. Ze hoorde haar ouders 
bidden en besloot om te doen alsof ze niets had gemerkt. Toen ze later de woonkamer 
binnenliep, lachte haar moeder weer en gaf Bita een knuffel. Het was alsof er niets was 
gebeurd. Maar vannacht droomde ze van vreemde mannen die hun huis binnenkwamen 
en haar vader en moeder meenamen. 

Mama zag vanochtend direct dat Bita niet goed had geslapen. “Zal ik een Bijbelverhaal 
voorlezen?”, stelde mama voor. Bita knikte instemmend en sprong bij haar moeder op 
schoot. Met haar rustige stem las mama het verhaal voor van Jezus’ vrienden die de 
kinderen wilden wegsturen. Mooi vond Bita dat de Here Jezus zei: “Laat de kinderen bij Mij 
komen”. Bita keek naar haar bijbel. Je kon wel zien dat de bijbel vaak wordt gebruikt. Een 
paar jaar geleden kreeg ze die als verrassing aan het eind van een christelijke bijeenkomst. 

Verstopplek
De kinderbijbel ligt altijd goed verstopt op een geheim plekje bij de bijbel van papa en 
mama. Bita houdt meer van haar eigen bijbel dan van die van haar ouders. Die heeft alleen 
maar woorden en geen tekeningen, zoals die van haar. Als mama geen tijd heeft om te 

BITA’S GEHEIM

Pagina 1

Voorleesverhaal



lezen, neemt Bita haar bijbel soms mee naar haar bed en kijkt ze naar de tekeningen. Ze 
leest het liefst over meisjes en vrouwen die zingen. O, wat zou ze graag zingen als zij 
op straat loopt. Tijdens de geheime ontmoeting met andere christenen zingen ze soms 
zachtjes. Vaak kunnen ze niet hardop zingen. Dat is niet veilig.

Bita schrikt op als de lerares de aandacht roept van de meisjes in het klaslokaal. Er zitten 
alleen maar meisjes op school en er geven alleen vrouwen les. In Iran wil de overheid niet 
dat jongens en meisjes bij elkaar op school zitten. Bita houdt van school. Ze leert graag. 
En natuurlijk vindt ze het leuk om met de andere meisjes te spelen. Maar met een ander 
meisje meegaan na schooltijd, of een klasgenootje bij haar laten spelen mag bijna nooit. 
Bita’s ouders vinden het geen goed idee om haar met kinderen te laten spelen die de Here 
Jezus niet zo kennen als zij. Ze zijn bang dat Bita per ongeluk iets vertelt over haar Bijbel 
of de ontmoetingen met andere christenen.

Anderen
Er zijn veel meer kinderen in Iran die net als Bita tegen niemand mogen zeggen dat ze in 
de Here Jezus geloven. Ze gaan in het geheim naar de kerk en lezen in het geheim uit de 
Bijbel. Als christen horen ze er in Iran niet bij.

Bita denkt vaak aan wat papa daar over zegt. Hij zegt dat het niet zo gek is dat mensen 
het vreemd vinden dat Bita en haar ouders in de Here Jezus geloven. Je kunt Hem niet 
zien, dus hoe kun je dan zeker weten dat Hij bestaat? Maar dan vertelt papa weer dat het 
niet anders was toen de Here Jezus op aarde was. Zelfs toen Hij echt rondliep en met 
mensen sprak wilden de mensen al niet in Hem geloven. Hij deed wonderen, maakte zieke 
mensen beter en vertelde prachtige verhalen. Maar altijd waren er mensen die het maar 
raar vonden. Zelfs als ze Hem konden aanraken, geloofden ze niet wat Hij vertelde: dat Hij 
de Zoon van God is. 
Het is lang niet altijd makkelijk om christen te zijn in Iran. Maar Bita weet dat het ooit weer 
goed zal komen: als de Here Jezus terugkomt en alles nieuw wordt. 

Glimlachend probeert Bita weer mee te doen met de les. Nog even geduld hebben. 
Vanavond. Dan gaat ze weer de mooie platen bekijken in haar bijbel. En misschien wil 
mama wel weer een verhaaltje voorlezen. Elke keer als ze dat doet, leert Bita weer een 
beetje meer over de Here Jezus. Ze probeert de verhalen zo goed mogelijk te onthouden. 
Als ze later net zo groot is als papa en mama, durft ze misschien toch tegen andere 
mensen te vertellen dat ze in de Here Jezus gelooft. En als ze dan vragen hebben, kan 
Bita daar antwoord op geven omdat ze weet wat er in de Bijbel staat. Vaak bid ze voor 
het slapengaan of de Here God papa en mama en haarzelf wil beschermen tegen boze 
mensen. En ze bid dat ze een sterk geloof krijgt, zodat ze altijd op de Here Jezus blijft 
vertrouwen. Wat er ook gebeurt.

* In het echt heeft Bita een andere naam. Het is voor haar veiliger om haar echte naam en 
foto niet te gebruiken.
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Gebedspunten bij voorleesverhaal
•  Bid voor christelijke kinderen en hun familie in Iran. Bid voor kinderen als Bita 

die hun bijbel altijd goed moeten verstoppen.
•  Bid voor kinderen die nachtmerries hebben omdat ze bang zijn dat wordt 

ontdekt dat ze christen zijn, of omdat ze worden bedreigd.
•  Bid dat meer mensen de Here Jezus leren kennen. Door programma’s 

op televisie of door bijbels en christelijke boeken die het land worden in 
gesmokkeld.

Tip!
Op zoek naar een voorleesverhaal dat nog beter aansluit 
bij de kinderen uit jouw groep? Kijk dan eens naar het 
prentenboek Rosa en Rahim (onderbouw) of lees een 
hoofdstuk uit het kinderboek Live uit Bagdad (bovenbouw). 
Te bestellen op www.opendoors.nl/webwinkel. 

Rosa en Rahim gaat over Rahim, het nieuwe klasgenootje 
van Rosa. Rahim is gevlucht uit Iran. Een land waar het niet 
veilig is als je over de Here Jezus vertelt. In Live uit Bagdad 
moeten de christelijke Jeener en zijn familie kiezen of ze 
blijven in het gevaarlijke Bagdad of op zoek gaan naar een 
veilige plek. Ook leuk om door te geven als leestip.

Uitleg bij thema 
Wees wakker! Dat betekent dat je je ogen open hebt en om je heen kijkt. Je ziet wat er in de 
wereld gebeurt. Soms leuk. Soms spannend of bedreigend, zoals in het verhaal van Bita uit Iran. 
Maar je hoeft niet bang te zijn. Als je maar je ogen richt op de Here Jezus. Hoe? Door te bidden en 
in de Bijbel te lezen. Dan sta je er niet alleen voor, want de Here God zal je sterk en krachtig maken, 
zodat je volhoudt. 

1 Petrus 5:8-11 (NBV):
8 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende 
leeuw, op zoek naar een prooi. 9 Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef 
dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. 10 Maar al 
moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus 
deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult 
blijven en niet meer zult wankelen. 11 Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.

Al 60 jaar op Kinderwerk



Collectevoorstel: spaar voor kinderprojecten
Bita uit Iran groeit op in een christelijk gezin. Maar ze kan er met bijna niemand over praten. Dat is 
te gevaarlijk. En ze is niet de enige. Kinderen uit de vervolgde kerk moeten altijd oppassen met wat 
ze zeggen of doen. Soms weten ze niet wie ze kunnen vertrouwen. Open Doors helpt vervolgde 
christenen. Door het brengen van bijbels, het geven van trainingen en met praktische hulp. Help jij 
mee?

Help vervolgde kinderen
Spaar voor kinderprojecten en help daarmee kinderen aan bijvoorbeeld een kinderbijbel, schoolboeken, 
lees- en schrijfles of een christelijk kinderkamp. Net wat er nodig is. Zet bijgevoegde spaarpot in 
elkaar en spaar met de hele zondagsschool of kinderclub. Of doe samen acties om nog meer geld bij 
elkaar te brengen. Alvast heel hartelijk bedankt!
Maak je gespaarde geld over op IBAN NL08 INGB 0000 007733. Onder vermelding van: kinderprojecten. 
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Verwerkingen algemeen

Alle verwerkingen in deze map horen bij het thema Wees wakker! Gebruik de uitleg van 
het thema om de kinderen duidelijk te maken waar Wees wakker! voor staat en hoe de 
verwerkingen daar bij horen.

Download de verwerkingen op www.opendoors.nl/kind 

Doorfluisterspelletje
Laat de kinderen in een kring zitten en laat ze een zin of Bijbeltekst zo precies mogelijk aan elkaar 
doorfluisteren. Is de zin bij het laatste kind nog exact hetzelfde? Verzin een zin die past bij het thema 
Wees wakker! Of gebruik een Bijbeltekst: 

• Onder-, en middenbouw: “Blijf wakker en bid.” (Matteüs 26:41a) 
•  Bovenbouw: “Laat uw geest voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop 

op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.” (1 Petrus 1:13)

Laat de kinderen eerst oefenen met wat makkelijke zinnetjes en pas de tekst aan op de leeftijd van 
de kinderen. 

Waarom dit spelletje?
Praat na het spelletje met de kinderen door over Wees wakker! Van dit spelletje leer je dat je alert 
moet zijn en goed moet luisteren. Je moet je niet laten afleiden door anderen of door je omgeving. 
Maar zelfs dan kan het nog gebeuren dat de boodschap niet goed overkomt. 
Dat geldt voor dit spelletje maar ook in je leven als christen. Je hoort verschillende boodschappen. 
Maar wil je zeker weten wat de waarheid is, lees dan vooral zelf goed in de Bijbel. De Bijbel is altijd 
waar. Laat je niet afleiden door wat anderen zeggen en doen. Laat je leiden door wat de Here God 
zegt in de Bijbel. Zo blijf je alert en kun je blijven bidden. Voor jezelf en voor de vervolgde kerk. 

Boekenlegger maken
•  Download en print de voorkant van de boekenlegger op wit 

papier (er zijn twee verschillende voorkanten om uit te kiezen) 
•  Download en print de achterkant (foto en gebedspunten) van 

de boekenlegger op gekleurd papier
• Kleur de voorkant mooi in.
• Knip de voor- en achterkant uit en plak ze op elkaar.
•  Beplak de boekenlegger met plakplastic om de boekenlegger langer 

mooi te houden en steviger te maken. 

Telkens als je de boekenlegger in je boek ziet liggen, kun je bidden voor kinderen uit de vervolgde 
kerk of speciaal voor de kinderen in Iran.

Verwerkingsblad 1
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Verwerkingen onder-, middenbouw
Knipkleurplaat
• Download en print de tekening. 
• Print op gekleurd stevig papier de tekst: Blijf wakker en bid!
• Knip of prik de vier puzzelstukjes uit.
• Plak ze in de goede volgorde op het papier met de  tekst.

Maak er een mooie ingekleurde poster van en hang  
deze op in je slaapkamer. Zo kun je elke dag bidden  
voor kinderen uit de vervolgde kerk.

     -wekker
•  Download en print de klok en de wijzers op stevig papier.
• Knip of prik de klok en de wijzers uit.
•  Maak op de plek van de cijfers: 3, 6 en 9 een mooie 

tekening bij: bidden, geven en vertellen. Of zoek in 
tijdschriften naar passende plaatjes en plak die op de klok. 
Dit zijn dingen die jij kunt doen voor de kinderen uit de 
vervolgde kerk.

•  Maak een gaatje in het midden van de klok en in de 
wijzers. 

•  Maak de wijzers met een splitpen vast aan de klok en 
kleur alles mooi in.

•  Plak een schilderijhaakje aan de achterkant van de wekker 
zodat je de wekker op kunt hangen aan de muur.

Iets doen voor een ander (extra informatie voor kinderwerkers)
Maak kinderen er van bewust dat ze iets kunnen betekenen voor een ander. Bijvoorbeeld voor 
kinderen uit de vervolgde kerk die niet in de Here Jezus mogen geloven. Dit kunnen ze doen door te 
bidden, te geven of anderen er over te vertellen.

Bidden: Bestel bij Open Doors (gratis) gebedskaartjes met verhalen en gebedspunten van kinderen 
uit de vervolgde kerk. Lees samen de verhalen en bid er voor met de kinderen. Geef daarna elk kind 
een kaartje mee naar huis, zodat ze ook thuis verder kunnen bidden.

Geven: Spaar voor kinderprojecten in de vervolgde kerk (zie collectevoorstel op pagina 4). Kinderen 
kunnen bijvoorbeeld sponsoracties houden, lege flessen inleveren, of auto’s wassen.

Vertellen: Als je anderen vertelt over de vervolgde kerk, dan kunnen zij ook bidden of sparen. Vraag 
het gratis spreekbeurtpakket aan (opendoors.nl/kind) en houdt een spreekbeurt over Open Doors en 
de vervolgde kerk. Of gebruik de informatie uit het pakket voor je werkstuk op school. 

Dus: Wees wakker en …

Verwerkingsblad 2
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Verwerkingen midden-, bovenbouw
Rebus-puzzel
• Download en print de rebus-puzzel op stevig papier.
• Los de rebus op en leer de tekst uit je hoofd.
•  Als je de tekst goed kent, kun je op de lijntjes de rebus in 

stukjes knippen. Probeer daarna de rebus weer compleet  
te puzzelen. Ken je de tekst al zo goed dat het lukt?

Woordzoeker
•  Download en print de woordzoeker en het 

voorleesverhaal; Bita’s geheim.
•  Zoek de gekleurde woorden uit het voorleesverhaal op 

in de woordzoeker. De overgebleven letters vormen 
een zin.

Uitbeelden Bijbelverhaal
Verdeel de kinderen in twee groepen. Beide groepen bedenken een Bijbelverhaal dat te maken heeft 
met het thema Wees wakker! Ze krijgen een paar minuten voorbereidingstijd. Vervolgens beeld één 
groep als eerste het Bijbelverhaal uit en moet de andere groep raden om welk verhaal het gaat. 
Daarna is de andere groep aan de beurt. Eventueel kun je dit een aantal keren herhalen. Praat na 
elk Bijbelverhaal even kort na. Waarom hebben de kinderen het verhaal gekozen en hoe past het bij 
Wees wakker?

Opties voor Bijbelverhalen
• Daniël in de leeuwenkuil: De Here God is machtiger dan mensen. (Daniël 6)
• Huis op de rots: let goed op, op welk fundament je bouwt. (Matteüs 7:24-27)
• Gelijkenis van de zaaier: op welke grond lijk jij? (Matteüs 13:18-23)
• Wijze en dwaze meisjes: zorg dat je bent voorbereid als Jezus terugkomt. (Matteüs 25:1-12)
• De steniging van Stefanus: luister naar de Here God, wat er ook gebeurt. (Handelingen 7:54-60)

Verwerkingsblad 3
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Quiz
Wees wakker! betekent dat je je ogen open hebt en ziet wat er gebeurt in de wereld om je heen. 
Wat weet jij van andere landen? En van de situatie van christenen in de wereld? 

Vragen

1. Welke taal spreken de mensen in Iran?
A. Frans
B. Perzisch
C. Indisch

2. Er wonen meer dan 1,3 miljard mensen in China. Wat is de meest populaire achternaam?
A. Wang
B. Li
C. Cheng

3. In Egypte zijn veel kamelen. Wat slaan kamelen op in de twee bulten op hun rug?
A. Water
B. Vet
C. Geld

4. Er wonen christenen in Irak. Maar de meeste mensen hebben een ander geloof. Zij zijn…
A. Hindoe
B. Moslim
C. Boeddhist

5.  In India kennen de mensen een ‘kastenstelsel’. Dat laat zien hoe belangrijk je bent.  
Hoe heten de mensen die in India niet meetellen in de maatschappij?

A. Brahmanen
B. Dalits
C. Vaishya’s

6. Hoe heette de eerste christen in de Bijbel die werd gedood omdat hij geloofde in de  
Here Jezus?
A. Saulus
B. Judas
C. Stefanus

7.   Welk feest herinnert je er aan dat de Heilige Geest naar  
de aarde is gekomen om je te helpen om te blijven geloven?

A. Pinksteren
B. Pasen
C. Hemelvaartsdag

8.  Als je vragen hebt over de Here God, dan kun je…
A. Bijbellezen
B. Bidden
C. Iemand die christen is, vragen hoe het zit
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Antwoorden
1. Antwoord B: Perzisch

2. Antwoord A: Wang

3. Antwoord B: Vet

4. Antwoord B: Moslim

5. Antwoord B: Dalits

6. Antwoord C: Stefanus

7. Antwoord A: Pinksteren

8. Alle antwoorden zijn goed: 

Bijbellezen (A), bidden (B)  en 

iemand die christen is, vragen 

hoe het zit (C).
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Extra materialen
De extra materialen uit de map kun je bijbestellen via www.opendoors.nl/kind. Wil één van de 
kinderen graag zelf in de kerk of in de klas vertellen over de vervolge kerk of het werk van Open 
Doors? Kijk dan op de website voor het gratis spreekbeurtpakket.

Oplossing puzzels
Oplossing woordzoeker: 
Blijf wakker en bid. Matteüs 26:41a

Oplossing rebus: 
Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade 
die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. (1Petrus 1:13)

www.opendoors.nl/kind


