Op de bres voor vervolgde Christenen
Eind december is de diaconale bestemd voor Open Doors. Deze voor velen bekende stichting steunt Christenen
die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Kort samengevat is hun missie: Op de bres staan voor
vervolgde Christenen. Dit doen zij door (het organiseren van) gebed en A) het verspreiden van Bijbels,
studiematerialen en communicatiemiddelen, B) in bedreigde en onstabiele gebieden Christenen voor te bereiden
op mogelijke vervolging en leiden en C) Christen in de vrije wereld in te lichten over christenvervolging zodat
zij kunnen meevoelen én meehelpen.
Deze interkerkelijke stichting is gestart door Anne van der Bijl in 1955. Tijdens een bezoek aan Warschau
(Polen) trof hem het gebrek aan Bijbels en de vraag hiernaar. Kort hierop startte zijn eenmansmissie en
inmiddels is Open Doors actief in ruim 60 landen, met 1400 medewerkers en 25 kantoren. In het boek God’s
Smuggler (Gods smokkelaar) vertelt Anne over de beginjaren van Open Doors. De website opendoors.nl
vermeldt de volgende twee ‘meest bekende’ projecten die onder naam van Open Doors zijn uitgevoerd.
#1 Project Parel. In juni 1981 vond Project Parel plaats. Een miljoen Bijbels werden in het geheim China
binnengesmokkeld. Het idee ontstond om de Bijbels per schip binnen te halen, maar dat kon niet in een haven
omdat alles in het geheim moest. Open Doors kocht een sleepboot. Een speciale platbodem die alle Bijbels
moest dragen werd voor dit project gemaakt. De platbodem liet men zinken bij het strand van Swatow. De in
plastic verpakte Bijbels gingen drijven en werden naar het strand gesleurd. Na de aflevering vertrokken de
medewerkers dankbaar en opgelucht met de sleepboot en platbodem naar huis. Maandenlang waren de
medewerkers onderweg, en vanwege geheimhouding mochten ze zelfs niet met hun vrouwen praten over de
reisbestemming.
#2 Project S. Met Project S. heeft Open Doors tussen 1970 en 1990 honderdduizenden Bijbels naar Oost-Europa
gebracht. Een aantal vrachtwagens reden naar het Oostblok om goederen af te leveren. Ergens in die wagens
zaten ook duizenden Bijbels verstopt. Om de Bijbels te kunnen afleveren reisden medewerkers met een busje
achter de vrachtwagens aan om op een geheime plek de Bijbels over te nemen. De medewerkers en uiteindelijke
ontvangers spraken vervolgens een afleverlocatie af. Zo’n aflevering resulteerde meestal in een explosie van
vreugde bij de christenen die de Bijbels ontvingen.
Ook nu is Christenvervolging nog steeds actueel. Waarschijnlijk kent u wel de zogenaamde ranglijst
Christenvervolging die jaarlijks door Open Doors wordt uitgebracht. 50-landen waaronder Zuid-Korea (plek
#1), Afghanistan (#2), Nigeria (#9), China (#17) en Turkije (#25) worden genoemd als landen waar Christenen
vandaag de dag ‘zwaar vervolgd’ worden.
Van de vervolging in China (#17) wordt vandaag (23 november) gemeld dat er steeds meer christelijke content
van internet verdwijnt. Na het verbieden van de verkoop van Bijbels in 2018 versterkt China nu de grip op
godsdienstvrijheid door ook digitaal de toegang steeds moeilijker te maken.
Laten we Open Doors en hiermee de vervolgde christenen steunen. De diaconale collecte op 19 december
(hierbij alvast) van harte aanbevolen!
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