Dit is een stuk uit het boek Verborgen
schat van André Heijboer uit de
SERIE VERVOLGDE KERK.

Voorleesverhaal

Het boek is verkrijgbaar via
www.opendoors.nl/webwinkel.
Leeftijd 10-12 jaar.

Verborgen schat
Dae-jung woont in Noord-Korea. (Laat op de bijgevoegde Ranglijst Christenvervolging zien waar Noord-Korea ligt).
Hij woont in de hoofdstad Pyongyang met zijn vader en moeder. Vanwege zijn buitengewoon goede geheugen is
hij erg goed op school. Dae-jung kan namelijk de toespraken van de Geliefde Leider van Noord-Korea gemakkelijk
uit zijn hoofd leren en opzeggen in de klas.
De Geliefde Leider beweert dat Noord-Korea steeds meer op het paradijs gaat lijken. Er staan overal standbeelden
van hem. Daar moeten de mensen bloemenkransen neerleggen en hun leider aanbidden. Ook moet er in elke
kamer een portret van de Geliefde Leider hangen. Iedereen mag alleen maar goede en geweldige dingen over
de Geliefde Leider zeggen.
Maar Dae-jung en zijn ouders krijgen in dit paradijs niet erg veel te eten. Moeder heeft wel eens verteld dat het
een paar jaar geleden op het platteland nog veel erger was, dat er toen gewoon mensen verhongerden. Er rijden
bijna geen auto’s in Noord-Korea, want die kan niemand betalen. Er zijn ook bijna geen fietsen. Maar over die
dingen mag je niks zeggen. Als je de Geliefde Leider niet geweldig vindt, dan vertellen de buren en je vrienden
dat aan de politie. Dan word je opgepakt en naar een strafkamp gestuurd.
Vandaag gaat Dae-jung samen met zijn klasgenoten wilde ginseng zoeken. Dat is een eetbare plantenwortel.
Alle ginseng is natuurlijk voor de Geliefde Leider. Maar het wil Dae-jung maar niet lukken om een paar wortels
te vinden, daarom zoekt hij wat langer door dan de anderen. Net als hij beseft dat hij echt terug moet naar de
bus waarmee ze gekomen zijn, ziet hij een hutje in het bos. De deur staat open. Even kijken, heel even maar…
Het ziet er binnen kaal en ongezellig uit. Op de grond ligt een vaal kleedje. Aan de wand hangt een vergeelde
krantenfoto van de Eeuwige Leider. De foto is niet eens netjes ingelijst en hij hangt nog scheef ook. Een schande!
Even rechthangen. O nee! De roestige spijker waaraan de foto hangt trekt een scheur in het oude krantenpapier.
De foto dwarrelt op de grond.
Nu heeft hij dit eenvoudige hutje onbewoonbaar gemaakt! Welke straf hangt hem boven het hoofd nu hij het
portret van de Eeuwige Leider op de grond heeft laten vallen? Het moet weer aan de muur, en snel! Hij raapt de
foto op en zoekt met zijn ogen naar de spijker in de wand.
Hè, wat is dat? Net onder de spijker zit een gat, een kleine nis in de muur. Doordat de foto er voor hing was dit
eerst onzichtbaar. Nieuwsgierig doet Dae-jung een stapje dichterbij. Er ligt iets in – een klein zwart boekje met
een rood kruis… Een Bijbel! Als door een slang gebeten deinst hij achteruit. Dat is het gevaarlijke boek van de
christenen! Hij moet maken dat hij wegkomt.
Hij raapt zijn spullen bij elkaar en rent de deur uit, weg bij dat gevaarlijke boek.
Maar als de deur met een klap achter hem dichtvalt, staat hij plotseling stil. Dat boek… daar is hij zijn hele leven
al voor gewaarschuwd. Maar waarom eigenlijk? Zal hij…
Nee, veel te gevaarlijk!
Maar…
Dan wint zijn nieuwsgierigheid het van zijn angst. Hij grist het boek uit de nis en stopt het snel in zijn zak. En nu
wegwezen!
Op weg naar de bus kijkt hij nog eens goed om zich heen. Heeft niemand hem gezien?
Het boekje brandt in zijn zak. Jammer dat hij pas thuis kan kijken wat erin staat!
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Voorleesverhaal
Een week later

O, wat een bijzondere verhalen staan er in het bijbeltje! Maar niemand mag weten dat Dae-jung er stiekem in leest,
ook vader en moeder niet. Hij verstopt het bijbeltje achter het schilderij van de Geliefde Leider in zijn kamer. Zou het
daar veilig zijn? Dae-jung leest er elke dag uit.
Als Dae-jung op een dag thuiskomt uit school, ziet hij in de ogen van vader een gevaarlijk vuur branden. Heeft hij het
verraad ontdekt?
‘Waar is je eerbied voor onze Geliefde Leider, Dae-jung? Je durft openlijk te beweren dat je beter in een ander land
kunt wonen dan hier.’
Dat had Dae-jung er op het schoolplein zomaar uitgeflapt. Heeft een vriendje het doorverteld? Dae-jung schudt zijn
hoofd. ‘Nee, ik…’
Met een boze blik legt vader hem het zwijgen op. Dan geeft vader hem zo’n harde schop tegen z’n achterste, dat hij
voorover op de grond valt.
‘Ik ga je aangeven’, schreeuwt vader, ‘vanaf vandaag heb ik geen zoon meer’. Hij rukt zijn jas van de haak en gooit
de voordeur open.
‘Je moet er vandoor, Dae-jung’, zegt moeder gejaagd. ‘De politie staat binnen enkele minuten op de stoep.’
‘Gaat vader me echt aangeven?’ vraagt Dae-jung.
Moeder gooit een bruine koffer open op zijn bed en begint hem lukraak vol te proppen met allerlei kledingstukken.
‘Schiet op! Pak in wat je wilt meenemen.’
Als moeder in de keuken zijn identiteitsbewijs haalt, rukt Dae-jung snel het bijbeltje achter de prent van de Geliefde
Leider vandaan. Dan doet hij de koffer dicht.
‘En nu opschieten!’ zegt moeder.
Dae-jung lift met een vrachtauto mee naar de bergen. Daar moet hij lopend verder. Zijn koffer kan niet mee, het
bijbeltje stopt hij in zijn kleren. Over gevaarlijke bergpaadjes klimt hij omhoog en loopt dagenlang richting China.
Het is koud en hij heeft honger. De zon laat haar stralen vallen op een glinsterende slang in de verte. Dat moet de
rivier de Tumen zijn, de grens tussen China en Noord-Korea. Ineens hoort Dae-jung het gemekker van geiten. Een
geitenhoeder loopt met zijn kudde over het pad. Hij heet Chi en weet precies waar de rivier ondiep genoeg is om
over te steken. Hij is met zijn kudde op weg naar het grensgebied. ‘Je mag wel mee’, zegt Chi, ‘als je me maar niet
in de weg loopt!’
Een dag later is Dae-jung bij de grens. Hij neemt afscheid van Chi. In het zonlicht ziet hij de rivier glinsteren. Nergens
is een patrouille te ontdekken. Hij verbergt zich achter een paar struiken en besluit te wachten tot de avond valt.
‘Wakker worden!’
Ruw wordt Dae-jung wakker geschud. Hij knippert met zijn ogen. Een soldaat houdt hem onder schot…
‘Je bent er gloeiend bij! Laat me je papieren zien!’
Nu is Dae-jung klaarwakker. Uit zijn broekzak vist hij zijn identiteitspapieren.
De soldaat bekijkt ze nauwkeurig. ‘En geen reisdocumenten zeker? Vooruit, lopen!’ Hij duwt Dae-jung voor zich uit
met z’n geweer.
De angst bezorgt Dae-jung loden benen; hij kan nauwelijks een stap verzetten. Met hangende schouders sjokt hij
voor de soldaat uit. Regelmatig krijgt hij met het geweer een por tussen zijn schouders. ‘Doorlopen.’
Plotseling hoort hij een kreet van pijn achter zich. Als Dae-jung zich omdraait, ziet hij de soldaat languit op de grond
liggen. Het geweer valt kletterend naast hem neer. Bloed stroomt uit een wond vlak naast zijn oor. Als Dae-jung
opkijkt, ziet hij herder Chi, die hem met een handgebaar duidelijk maakt dat hij moet vluchten.
Wat? Heeft Chi de soldaat met een steen geraakt? Wat een meesterlijke worp!
Met grote sprongen vlucht Dae-jung weg. Door angst gedreven rent hij het ijskoude water in. Het water spat op
tot zijn middel. Tergend langzaam worstelt hij door het snelstromende water. Met moeite kan hij zich op de been
houden. Uitgeput en kletsnat bereikt hij de overkant. Snel schiet hij tussen een paar grote struiken.
China! Hij heeft het gered. China…
Uiteindelijk reist Dae-jung helemaal naar Zuid-Korea. Daar is hij vrij om te doen wat hij zelf wil: hij wil dominee worden!
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Achtergrond bij het voorleesverhaal,
gespreksvragen en collectevoorstel
Achtergrond bij het voorleesverhaal

Onderstaande tekst kunt u gebruiken om de kinderen wat meer uitleg te geven bij het verhaal van Dae-jung.
In Noord-Korea mogen mensen geen christen zijn. Als je een bijbel hebt of als je zegt dat je in God gelooft, word
je opgepakt en opgesloten in een strafkamp, dat is een soort gevangenis waar je heel hard moet werken. En
erger nog, ook jouw papa, mama, broers, zussen en andere familieleden worden dan opgepakt en opgesloten!
Mensen in de strafkampen krijgen bijna niks te eten, maar moeten wel hard werken.
Niet alleen voor de politie moet je bang zijn, ook je buren of je vrienden kunnen klikken en de politie vertellen
dat jij de Geliefde Leider niet meer vereert. Samenkomen met andere christenen om te zingen of in de Bijbel te
lezen is heel erg gevaarlijk. Hardop zingen kan niet. Als mensen samenkomen in een huis en iemand ziet dat,
dan wordt dat gemeld bij de politie of de geheime dienst.
Er zijn tussen de 200.000 en 400.000 geheime gelovigen in Noord-Korea. Dat zijn er best veel! De Geliefde
Leider in het verhaal van Dae-jung heet Kim Jong-il. In 2011 overleed Kim Jong-il. Zijn zoon, Kim Jong-un, is nu
de Geliefde Leider van Noord-Korea. Hij volgt het voorbeeld van zijn vader en van zijn opa, Kim Il-sung, die de
Eeuwige Leider wordt genoemd. Heel even hoopte de wereld dat Kim Jong-un goede veranderingen in het
land zou brengen, maar helaas… Hij doet precies hetzelfde als zijn vader en zijn opa en dus zijn de christenen in
Noord-Korea nog steeds in gevaar. Gelukkig weten wij dat God overal is, ook in Noord-Korea, en dat als wij niets
kunnen doen, we in elk geval mogen bidden dat de Here God wél helpt.
Ga voor meer informatie over Noord-Korea naar www.opendoors.nl/noordkorea.

Gespreksvragen
1.

2.
3.

In Noord-Korea moeten de mensen de Geliefde Leider en zijn beelden aanbidden. Stel je voor dat je in
Nederland geen christen meer mag zijn, niet meer naar de kerk mag en verplicht koning Willem-Alexander
zou moeten aanbidden. Wat zou je daarvan vinden?
Vind jij het moeilijk om een geheim te bewaren? Is dat een keer niet gelukt? Hoe zou je het vinden als je een
geheim moet bewaren, omdat je anders je leven in gevaar brengt?
En wat zou jij doen als je in Noord-Korea moest leven? Zou je nog Bijbellezen? Zou je nog in de Here God
durven geloven? Zou je andere mensen over de Here God durven vertellen?

Gebedspunten
•
•
•

Bid voor de Noord-Koreanen, dat steeds meer mensen mogen horen over de Here Jezus, ook al mag dat niet
van de Geliefde Leider.
Bid dat de hongersnood stopt en dat iedereen genoeg te eten heeft.
Dank dat Open Doors via geheime wegen nog steeds eten, medicijnen en christelijke boeken het land in krijgt.
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Collectevoorstel: Christelijke kinderboeken
In veel landen, bijvoorbeeld Noord-Korea, is het moeilijk of zelfs verboden om in de Here God te geloven. Toch
zijn er in alle landen van de wereld christenen, zelfs in de meest gesloten en gevaarlijke landen. In de meeste
landen die in het ranglijstboekje staan, zijn geen christelijke boekwinkels waar je een bijbel en christelijke boeken
kunt kopen. Open Doors helpt christenen in deze landen door in het geheim bijbels en boeken te brengen. Ook
geeft Open Doors training en praktische hulp.
Aan kinderen in landen waar het moeilijk is om vrij in de Here God te geloven, willen we bijbelse kleurboeken en
leesboeken geven. De boeken worden in verschillende talen gedrukt. Een boek kost 1,30 euro per stuk. Hoeveel
boeken gaan jullie geven?

Helpt u mee?

Houd in de zondagsschool of kinderdienst tijdens de Zondag voor de Vervolgde Kerk op 15 juni een collecte voor
christelijke kinderboeken. U kunt ook een spaarproject starten, bij de materialen in deze map zit een spaarpot.
Maak uw gift over op NL08 INGB 0000 007733, o.v.v. ‘Project kindermap bidden kan altijd’.

Bidden kan altijd!
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Vewerkingsblad 1

Creatief gebed
Bidden met rijst!

Om kinderen te helpen bij bidden voor Noord-Koreaanse christenen kunt u het volgende doen: neem een zak
met rijst en twee grote schalen mee. Zet één schaal aan het ene eind van de ruimte en de andere aan het andere
eind. Vul één schaal met rijst.
In Noord-Korea wonen ruim 24 miljoen mensen. Er zijn tussen de 200.000 en 400.000 geheime gelovigen in
het land. Veel mensen kennen de Here God dus nog niet, en degenen die Hem wel kennen moeten vrezen voor
hun leven.
De rijstkorrels zijn als de vele Noord-Koreanen in het land. De kinderen mogen nu een voor een met zorg een
handje rijst oppakken en langzaam naar de andere schaal lopen. Terwijl ze lopen mogen ze de anderen hardop
vertellen waar zij voor bidden. Vertel de kinderen dat we altijd kunnen bidden. De Here God vindt het fijn als wij
tot Hem bidden voor anderen.

Breng alles bij Jezus

Print de letters J E Z U S zo groot mogelijk op 5 pagina’s (dus één letter per pagina). Op www.opendoors.nl/kinderwerk
vindt u de download. Als u veel kinderen heeft kunt u de letters eventueel twee keer printen. Leg de blaadjes naast
elkaar op tafel en laat de kinderen de letters vullen met wensen, gebeden en Bijbelteksten; die dingen waar zij aan
denken voor de geheime gelovigen in Noord-Korea.

Fluisterzingen

Christenen in Noord-Korea kunnen niet zomaar hardop bidden of zingen als ze samenkomen. Dat is veel te
gevaarlijk. Want als andere mensen hen horen, kunnen ze de politie waarschuwen en dan worden ze allemaal
opgepakt en naar een strafkamp gestuurd. Daarom fluisteren de christenen, ook hun gebed of lied. Zingen is ook
een manier van bidden. Als christenen fluisterzingen dan zijn ze buiten niet te horen. Probeer met de kinderen
een lied fluisterend te zingen.

Gebedskaartjes

In de map zitten voorbeelden van de nieuwe gebedskaartjes. Vraag extra gebedskaartjes aan via
www.opendoors.nl/kinderwerk om aan de kinderen mee te geven, zodat zij ook thuis kunnen bidden voor
kinderen uit de vervolgde kerk. De gebedskaartjes kunnen uiteraard ook tijdens de kinderdienst gebruikt worden.
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Vewerkingsblad 2
Kleurplaat (onderbouw)

Een uitvergroting van de kleurplaat vindt u op www.opendoors.nl/kinderwerk.
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Vewerkingsblad 3
Vogel in kooi (onder- en middenbouw)

Inleiding: Noord-Koreanen zitten opgesloten in hun land. Maar wie in de
Here Jezus gelooft is in zijn of haar hart altijd vrij. Net als deze vogel, die
alleen in het kooitje lijkt te zitten. Laat hier het werkje zien.
Benodigdheden:
•
2 cirkels met daarin een vogel en een kooi (downloaden van de
website: www.opendoors.nl/kinderwerk)
•
1 grote satéprikker per kind (of voor extra stevigheid een dikker stokje)
•
Schaar, lijm, kleurpotloden. Eventueel gekleurd papier om propjes mee
te maken voor het versieren van de vogel.
Hoe maak je het werkje:
1. Knip de 2 cirkels uit en beplak of kleur de plaatjes mooi in.
2. Plak de rondjes op elkaar met daar tussenin de satéprikker (zoals een
lolly). Zorg dat de satéprikker onderaan voldoende uitsteekt om hem
vast te kunnen houden.
3. Als de kinderen de satéprikker snel tussen hun handen heen en weer
wrijven (alsof je koude handen hebt) dan zul je zien dat het net lijkt of
de vogel in de kooi zit.

Spel: tikkertje met geheime helper (alle groepen)

Wie in het geheim christen is, moet oppassen dat hij niet door de politie opgepakt wordt. Door elkaar te helpen,
kunnen christenen in moeilijke landen volhouden. Help elkaar bij het volgende spel.
Eerst wordt er een tikker gekozen uit de groep. De tikker moet even op de gang gaan staan. Ondertussen kiest
de leiding een geheime helper. Wie getikt is door de tikker moet op de grond gaan zitten. Maar de geheime
helper kan deze kinderen vrij maken door hen aan te tikken. Dan mogen zij weer meedoen aan het spel. Het spel
is afgelopen als de geheime helper getikt is, of als alle kinderen getikt zijn.

Nieuwslezer (bovenbouw)

Laat de kinderen in kleine groepjes een nieuwsbericht over Noord-Korea voorbereiden, bijvoorbeeld over het feit
dat veel mensen honger hebben of over de manier waarop Kim Jong-un de baas speelt. Het is een nieuwsbericht
voor Nederland/België, dus de kinderen kunnen ook kort iets over de situatie in Noord-Korea vertellen. Ieder
groepje kiest een nieuwslezer en een cameraman. Met een smartphone of tablet kunnen de ‘nieuwsflitsen’
worden opgenomen.
Geef de kinderen de volgende vragen mee voor het opstellen van hun nieuwsbericht:
1. Wat is er aan de hand in Noord-Korea?
2. Hoe is de situatie daar nu?
3. Hoe hopen we dat het in de toekomst zal gaan?
Tip: misschien is het mogelijk om de ‘nieuwsflitsen’ aan de ouders of in de dienst te laten zien?
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Vewerkingsblad 4
Cijfercode (midden- en bovenbouw)
In Noord-Korea moet je de Bijbel geheim houden. Kraak de geheime code en kijk welke Bijbeltekst hier staat.
A=$
H=☺
O=♦
W=@

B=“
I=☻
P=♠
Z=*

C=!
J=☼
R= ▲

D=~
K=▼
S=╬

E=&
L=♣
T=Ω

F=%
M=♥
U=¿

G=#
N=♫
V=§

*♦ ♣☻&%~&§♦♣ $♣╬ &&♫ §$~&▲ ☻╬ §♦♦▲ *☻☼♫ ▼☻♫~&▲&♫
*♦ ♣☻&%~&§♦♣ ☻╬ ~& ☺&&▲ §♦♦▲ @☻& ☺&♥ §▲&*&♫

Windgong van lepeltjes (midden- en bovenbouw)
Benodigdheden:
•
Lepeltjes en vorkjes, bijvoorbeeld uit de kringloopwinkel
•
Wol of touw
•
Ringen (gordijnringen, toiletrollen of iets dergelijks)
•
Plastic bloemetjes van een Hawaiiaanse bloemenslinger
of zelfgeknutselde bloemen. Als je de windgong buiten
ophangt, is het beter om plastic bloemetjes te gebruiken.
•
Kopieën van tekstkaartjes op stevig en kleurig papier
(of even lamineren, dit werkt vooral goed wanneer de
windgong buiten wordt opgehangen). De kaartjes zijn te
downloaden via: www.opendoors.nl/kinderwerk.

De kringloopwinkel en de Action verkopen bestek voor een
zacht prijsje. Zoek theelepeltjes en gebaksvorkjes uit, minimaal drie per kind. Gebruik voor de ringen om alles aan
te hangen een stukje toiletrol (voor binnen) of gordijnringen (voor buiten). Ook de metalen deksels van glazen
groentepotten kunnen dienstdoen. Sla er dan wel van tevoren gaatjes in met een dikke spijker.
De kinderen mogen de vorkjes en lepeltjes met touwtjes aan hun eigen ring ophangen. Zorg ervoor dat de
touwtjes niet te lang worden, want dan raken ze vaak hopeloos in de knoop. Voor een fleurig effect kunnen de
bloemetjes aan de touwtjes geregen worden. Maak onderaan ook het kaartje vast aan een touwtje.
Knoop tot slot drie touwtjes vast aan de ring en bind die bovenin samen in een knoop. Hieraan kan de windgong
opgehangen worden.
Telkens als de kinderen de windgong zien of horen, kunnen ze aan hun vervolgde leeftijdgenoten denken en
bidden voor vrijheid, vrede en voedsel voor de kinderen in Noord-Korea en hun familieleden.
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Extra materialen en downloads

De extra materialen uit de map kunt u bijbestellen via www.opendoors.nl/kinderwerk. Wil één van de kinderen
graag zelf in de kerk of in de klas vertellen over de vervolgde kerk of het werk van Open Doors? Kijk dan op de
website voor het gratis spreekbeurtpakket. Op www.opendoors.nl/kinderwerk vindt u ook alle downloads die
genoemd worden in de map.

Oplossing puzzel

Geheime code: Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen.
Psalm 103:13
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