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STATISTIEKEN
Volledige naam: Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK)

Bevolking: 23.990.703

oppervlakte: 122.370 km2 (slechts 15% van het land is bouwland) 

Hoofdstad: Pyongyang (bevolking: 2,74 miljoen)

Andere belangrijke 
steden: Namp’o  
(bevolking: 1,1 miljoen)

Stedelingen: 63,4%

Bevolking onder  
de 15 jaar: 22%

Levensverwachting: 
67,1 jaar

Bevolking: 
Koreaans: 99,8% 
Chinees: 0,2%

Taal: 
Koreaans

Godsdienst: 
Niet-religieus: 69,3% 
Volksreligies: 15,5% 
Anders: 13,2% 
Christen: 1,48% 
Boeddhist: 0,40%

* Circa 100.000 christenen zitten in werkkampen.  
* Ongeveer 300.000 Noord-Koreanen wonen als vluchteling in China. 

(Bron: Operation World, 2010)
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INTRoDUCTIE
Hoewel Noord-Korea op allerlei manieren geïsoleerd is van de rest van de wereld, 
halen ze desondanks de krantenkoppen. Kim Jong-Il, de “Grote Leider”, stierf 
in december 2011. Zijn jonge zoon Kim Jong-Un heeft hem als de volgende 
heerser opgevolgd. Op 15 april 2012 is het precies 100 jaar geleden dat Kim Il-
Sung geboren werd. Noord-Korea had tegen die tijd een sterk en welvarend land 
willen zijn en hoewel ze een sterk leger hebben, lijdt de gewone man honger. De 
diplomatieke gesprekken over Noord-Korea’s nucleaire programma zijn gestopt. 
Het Noord-Koreaanse volk heeft hoop voor de dag van morgen nodig.

God houdt heel veel van Noord-Korea; toch kennen maar weinigen Zijn karakter 
zoals de Schrift dat leert,  Zijn liefde en heiligheid of Jezus’ dood aan het kruis. 
De kerk is er wel, maar erg op de achtergrond. De Heere God wil de mensen 
hoop geven voor morgen en voor vandaag.

Wilt u op de bres staan voor Noord-Korea? Dingen zijn aan het veranderen in 
‘Chosun’. Bid alstublieft door dit boekje en leer over het land en zijn mensen. 
Vraag dat God dit land echt op uw hart legt. Jezus Christus is de bron van hoop, 
en Hij wil Zijn hoop aan hen aanbieden. Wij kunnen daar deel van uitmaken als 
we God bidden voor de mensen in Noord-Korea. Bid met ons mee dat Gods wil 
gedaan zal worden in dat land voor Zijn glorie en hun welzijn.
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DAG 1
Wortels: de geschiedenis van Noord-Korea
“En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht... opdat zij de 
Heere zouden zoeken of zij Hem misschien al tastend mochten vinden...” 
Handelingen 17:26-27

De geschiedenis van Korea gaat 5000 jaar terug. Korea is een klein land, 
ingeklemd tussen China, Japan en Rusland. In de 19e eeuw stond het 

bekend als het “Kluizenaars Koninkrijk” omdat het niets te maken wilde 
hebben met de meeste andere landen. Robert Thomas probeerde in 1865 binnen 
te komen met het Evangelie, maar hij stierf de marteldood in de buurt van 
Pyongyang. In 1884 kregen de eerste protestantse zendelingen toestemming om 
het land binnen te komen. Aanvankelijk ging de verspreiding van het Evangelie 
moeizaam, maar aan het begin van de twintigste eeuw stonden er zoveel kerken 
in Pyongyang dat het de bijnaam “Jeruzalem van het Oosten” kreeg!

In 1910 werd Korea door de Japanners bezet en de bevolking gedwongen om 
Japans te worden, maar Korea behield haar identiteit. De Grote Opwekking 
van Pyongyang voltrok zich in 1907; 
God gebruikte dit waarschijnlijk om de 
kerk te versterken zodat ze de Japanse 
bezetting zou kunnen overleven. Veel 
Koreaanse christenen hielden vol en 
behielden hun identiteit als christenen 
en Koreanen. De bevrijdingsdag kwam 
in 1945 aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog. Het Noorden werd door 
Rusland geholpen, het Zuiden door de 
Verenigde Staten en andere VN-staten 
om er weer bovenop te komen. Op 
15 augustus 1948 werd de Republiek 
van Zuid-Korea uitgeroepen en op  
9 september 1948 de Democratische 
Volksrepubliek Korea (DPRK).  In 
de afgelopen 125 jaar is God aan het 
werk geweest in Korea en Hij gaat daar 
onopvallend mee door in Noord-Korea.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat Hij Korea 

geholpen heeft haar 
identiteit te behouden 
ondanks haar geschiedenis 
van onderdrukking door 
machtige landen in de regio.

•	 Bid dat veel mensen in 
Noord-Korea de geschiedenis 
van de kerk daar zullen leren 
kennen en dat ze terug zullen 
keren naar de God op wie 
hun voorouders vertrouwden 
aan het begin van de 
twintigste eeuw. 

•	 Bid dat God Zijn werk zal 
blijven doen in Noord-Korea 
en dat Pyongyang een stad 
zal worden die zendelingen 
uitzendt!
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DAG 2 
Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk 
“Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving 
dient, u niet bevreemden... maar verblijd u naar de mate waarin u 
gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in 
de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.”  
1 Petrus 4:12-13

Veel volgelingen van Christus 
in Korea hebben hun geloof 

met de dood moeten bekopen. 
Tijdens de Japanse bezetting 
werd dominee Ju Ki-Chul 
doodgemarteld in de gevangenis 
vanwege zijn geloof in Christus 
en omdat hij weigerde te buigen 
voor de Japanse keizer ( Ju, 2007). 
Veel meer christenen ondergingen hetzelfde lot. Tijdens de Koreaanse oorlog 
werd dominee Son Yang-Won door de communisten in Zuid-Korea gemarteld 
vanwege zijn onwankelbaar geloof in Christus. 

Tegenwoordig hebben volgelingen van Christus veel te lijden in Noord-Korea. In 
de jaren negentig van de vorige eeuw zag een vrouwelijke gevangene in een kamp 
daar acht christenen voor hun geloof sterven. Ze schreeuwde het uit toen ze naar 

de lichamen keek en vroeg zich af: “Wat 
kan er belangrijker voor hen zijn dan 
hun leven? In de gevangenis zag ik veel 
gelovigen sterven. Nooit, maar dan ook 
nooit verloochenden ze de God die in de 
hemel is... Wat hebben zij gezien dat ik 
mis?” (Lee, 1999) Die vrouw ontsnapte 
later naar het Zuiden en kwam zelf 
tot bekering. Asia News berichtte dat 
drieëntwintig huiskerk-christenen in 
2010 gearresteerd werden. Drie leiders 
werden geëxecuteerd en de anderen naar 
het Yodok-gevangeniskamp gestuurd. 

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God voor de groeiende 

kerk en voor alle christenen 
die Hem trouw blijven.

•	 Bid voor de christenen 
dat ze ondanks het lijden 
standvastig in hun geloof 
zullen blijven.

•	 Bid dat elke keer wanneer een 
discipel voor Jezus Christus 
sterft er tien mensen zijn die 
Christus zullen leren kennen 
door zijn of haar dood.
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DAG 3 
Juche, de Noord-Koreaanse religie
“Ik heb de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen. Ik 
ben het, Mijn handen hebben de hemel uitgespannen en aan heel zijn 
sterrenleger geef Ik Mijn bevelen.” Jesaja 45:12

Juche (spreek uit als “joe-tsje”) betekent zelfbeschikking en is een belangrijk 
begrip in Noord-Korea. Aan het begin van de jaren zestig van de vorige 

eeuw zei de overheid in de Juche-filosofie dat ze 
onafhankelijk was en op niemand steunde. Juche is 
mens-gericht. Het leert dat de Volksrepubliek het 
centrum van de wereld is en Kim Il-Sung en zijn 
instructies het centrum daarvan. Zo omschrijven 
Kim Il-Sung en zijn zoon, Kim Jong-Il het begrip 
‘Juche’. Op sommige universiteiten maakt de 
bestudering van Juche twintig tot dertig procent uit 
van het curriculum! Het wordt onderwezen vanaf de 

peuterspeelzaal tot de middelbare school. Vooraan in alle klaslokalen hangen 
twee foto’s; een van Kim Il-Sung en een van Kim Jong-Il. Deze twee mannen 
worden samen met de Juche-filosofie overal geëerd. Het wordt overal gedoceerd 
en je hebt het maar te geloven (of je doet alsof je het gelooft). 

Welke religie hangt de Volksrepubliek 
aan? Het land claimt atheïstisch te zijn, 
maar veel Noord-Koreaanse waarnemers 
zeggen dat Kim Il-Sung and Kim Jong-
Il de goden van het volk zijn (Findlay, 
2011). Vandaag de dag lijkt de regering 
de zoon van Kim Jong-Il, Kim Jong-
Un (geboren in 1983), onderdeel 
van de ‘godheid’ te willen maken. De 
Noord-Koreanen leren dat het eren 
en verheerlijken van hun Grote Leider 
(Kim Il-Sung) en de Geliefde Leider 
(Kim Jong-Il) hun levensdoel is. Hoe 
denkt God hierover?

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat  Hij de Heerser 

over het Noord-Koreaanse 
volk is, ook al realiseren velen 
zich dat niet op dit moment.

•	 Bid dat de Noord-Koreanen 
het Woord van God zullen 
horen en leren dat het hun 
levensdoel is om de God 
van de Bijbel te eren en te 
verheerlijken.

•	 Bid dat de machthebber in 
het Noorden toe zal geven 
dat God alleen God is, en 
niet hijzelf.
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DAG 4 
Geestelijke bolwerken
“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de 
duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad 
in de hemelse gewesten.” Efeze 6:12

I n de straten van Noord-Korea hangen spandoeken 
met ideologische kreten als “Ethnische Trots”, 

“Onze Grote Generaal leeft voor eeuwig onder ons”, 
“Behoed onze levenswijze”, “Lang leve Onze Grote 
Generaal” en “Juche-ideologie”. Wanneer de mensen 
iemand tegenkomen die ze niet kennen verraadt hun 
gezichtsuitdrukking vaak wantrouwen en angst. Op 
straat en in scholen zijn muurschilderingen te zien 
waarop de Amerikaanse vijand vermorzeld wordt. In 
elk kantoor, leslokaal en overheidsgebouw hangen 
foto’s van de Grote Leider en de Geliefde Leider (Kim Il Sung and Kim Jong-Il).   
 

Deze kenmerken van Noord-Korea 
laten de zeven geestelijke bolwerken 
van het land zien: de geest van trots, 
afgoderij, angst en intimidatie, wrok, 
verdeeldheid, humanisme en autonomie 
(NK Missions). 

De Juche-ideologie zegt dat de mens 
meester is over alles en zelf zijn 
persoonlijk lot bepaalt. Door middel 
van gebed kunnen we Noord-Korea 
geestelijk claimen voor Christus. 
Wanneer we in het strijdperk treden 
en voor Noord-Korea gaan bidden, 
bieden we tegenstand aan de geestelijke 
bolwerken door in een tegengestelde 
geest te wandelen. Daardoor kunnen we 
de geestelijke bolwerken daar afbreken.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat Hij sterker is 

dan alle geestelijke bolwerken 
in het Noorden bij elkaar.

•	 Bid dat de Heilige Geest de 
kwade machten in Noord-
Korea tegenwerkt en dat Hij 
daar ook christenen voor zal 
gebruiken die er heen gaan. 

•	 Bid dat zendingswerkers 
die het land binnengaan 
nederigheid, liefde en 
vertrouwen zullen tonen, 
vergevingsgezind zullen zijn, 
eenheid laten zien en geloof 
en vertrouwen op God, om zo 
de geestelijke bolwerken af te 
breken.
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DAG 5 
De gezondheid van het Chosun-volk 
“Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden, die al 
uw ziekten geneest.” Psalm 103:2

Noord-Korea’s nationale medische dienst stelt gratis gezondheidszorg ter 
beschikking. En toch zijn er  mensen die lijden aan ernstige ziektes. Vooral 

besmettelijke ziektes zijn wijdverbreid. Vanwege een gebrekkige gezondheidszorg 
en slechte sanitaire voorzieningen heersen sinds de jaren negentig van de 
vorige eeuw ziektes als de mazelen, tyfus, roodvonk, malaria en tuberculose. 
Ondervoeding is de meest waarschijnlijke oorzaak. Meerdere onderzoeken doen 
niet alleen verslag van alarmerende niveaus van ondervoeding, maar ook van 
‘voedselonzekerheid’.

Een evaluatie van het Wereld Voedsel Programma uit 2008 noteert: “Bijna 
driekwart van de deelnemers meldt een verminderde voedselinname en meer 
dan de helft eet nog twee, in plaats van 
drie keer, per dag. De variëteit in het 
voedingspatroon is bijzonder klein bij 
tweederde van de onderzochte groep. 
De meeste Noord-Koreanen houden 
zichzelf in leven met maïs, groenten 
en in het wild groeiende planten, een 
dieet dat geen proteïnen, vetten en 
spoorelementen bevat. Voedsel is het 
schaarst in het ‘magere seizoen’, de 
vijfmaandelijkse periode voorafgaand 
aan de herfstoogst van rijst en maïs, 
waarin de voorraden snel slinken.” 
Het laatste rapport van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO), 
dat details bevatte die te vergelijken 
zijn met andere landen, is van 2002. 
Informatiebronnen uit andere landen 
over de gezondheid van de Noord-
Koreaanse bevolking zijn verouderd.

GEBEDSPUNTEN
•	 Bid dat God hun ziekten 

geneest ( Jak. 5:16). Ondanks 
onze kennis, medische 
wetenschap en financiën, 
zijn de problemen niet op te 
lossen zonder Gods hulp. 

•	 Bid dat meer mensen zich 
bewust zullen zijn van 
de gezondheidssituatie 
in Noord-Korea. Bid om 
voedselhulp,  gediplomeerde 
gezondheidswerkers en 
voor oplossingen van de 
‘hongersnood.’

•	 Bid voor de geestelijke 
gezondheid van de mensen, 
dat de boodschap van 
het evangelie aan hen 
doorgegeven kan worden 
zodat ze nieuw leven 
ontvangen door Christus.
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DAG 6 
Geef ons heden ons dagelijks brood
“Geef ons heden ons dagelijks brood.” Matteüs 6:11

De voedselbehoefte in Noord-Korea is zeer urgent. Een derde van de 
kinderen bleek ondervoed en verminkt in 2011 en vijf miljoen van de 

vierentwintig miljoen mensen leden aan ondervoeding. De meeste Noord-
Koreanen leven op 200 calorieën per dag (Shin, 2011), 
terwijl een mens er 1500 nodig heeft. Amerikanen en 
Zuid-Koreanen leven op 3000 calorieën per dag (NK 
Gebedsbrochure, mei/juni 2011).

De voedselsituatie is op zijn slechtst sinds de late jaren 
negentig van de vorige eeuw. Zelfs de militairen en de 
inwoners van Pyongyang hebben niet genoeg te eten; 
deze twee groepen worden meestal bevoordeeld (Asia 
Press, 2011). De meeste mensen eten maïs omdat rijst 
niet beschikbaar is. In noodgevallen eet men zelfs 
gras. De christelijke organisatie Christelijke Vrienden 
van Korea, die tuberculosepatiënten in het Noorden verpleegt, importeert 
kassen om voedsel te verbouwen voor de tuberculosepatiënten (CFK-website). 
De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Il wil meer kunstmest produceren om de 
voedselproductie van het land te verhogen (Korea Times, 8 mei 2011). 

Jaren geleden vertelde een vrouw die uit 
het Noorden kwam: “Vandaag zijn er veel 
hongerige, stervende mensen in Noord-
Korea die niet alleen voedsel voor hun 
lichaam nodig hebben, maar ook het 
Brood des Levens, Jezus Christus” (Lee, 
1999, 10). Laten we bidden om voedsel 
voor hun lichaam en ziel. 

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God voor de vele 

groepen, met inbegrip van 
China en christelijke NGO’s, 
die voedselhulp geven.

•	 Bid dat Noord-Korea 
haar bouwgrond wijs zal 
gebruiken en er voedsel op 
zal verbouwen, bestemd voor 
al haar inwoners. 

•	 Bid dat de Heere zal voorzien 
in voedsel voor lichaam en 
ziel.
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DAG 7 
Economische situatie
“Voorzie mij van mijn toegewezen deel aan brood. Anders zou ik, 
verzadigd, U verloochenen en zeggen; wie is de Heere? Of anders 
zou ik, arm geworden, stelen, en de naam van mijn God aantasten.”  
Spreuken 30:8-9

De Noord-Koreaanse regering heeft gezegd dat het haar doel is om Chosun 
een ‘sterk en welvarend land’ te maken per 15 april 2012, de honderdste 

verjaardag van Kim Il-Sung. Het Noorden wordt 
enorm door China geholpen. De Chinezen hebben 
veel geïnvesteerd in de regio Rajin/Sonbong, die als 
speciale economische zone aangewezen is. Viervijfde 
van Noord-Korea’s handel wordt met China 
gedreven. Het industriële Kaesong-complex vlakbij 
de gedemilitariseerde zone (DMZ), koppelt Noord-

Koreaanse arbeiders aan middelgrote Zuid-Koreaanse bedrijven. In 2004 is het 
complex gestart en in 2011 waren er meer dan 46.000 arbeiders bij betrokken 
(Chosun Ilbo, 2011). 

Omdat de regering de economie beheerst 
en de krijgsmacht prioriteit heeft, dient 
de economie het leger. Schattingen gaan 
ervan uit dat ongeveer 25% van het 
bruto nationaal product aan het leger 
wordt besteed. Toch is Noord-Korea 
afhankelijk van buitenlandse hulp, maar 
vanwege het nucleaire wapenprogramma 
zijn veel landen terughoudend met het 
verlenen van steun. De zwarte markt is 
een noodoplossing voor de inwoners 
om geld voor het levensonderhoud 
te kunnen verdienen. De mannen 
werken in de fabrieken, dus vaak zijn 
het de vrouwen die op deze (vanuit 
regeringsoogpunt bezien) illegale 
manier geld proberen te verdienen.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God voor de steun van 

China en het industriële 
Kaesong-complex aan de 
Noord-Koreaanse economie.

•	 Bid dat Noord-Korea 
open zal staan voor meer 
economische ontwikkeling 
door contact met 
andere landen en dat het 
buitenlandse bedrijven een 
eerlijke kans zal geven.

•	 Bid dat de bevolking van 
Noord-Korea in staat zal 
zijn om te werken en genoeg 
te verdienen voor hun 
levensonderhoud.
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DAG 8 
Kim Jong-Un, de “Opperste Leider”
“Een koning die in trouw geringen recht doet, diens troon zal voor 
eeuwig bevestigd worden.” Spreuken 29:14

Kim Jong-Il overleed op 17 december 2011. Kim Jong-Un is toen als 
de nieuwe leider aangesteld door de partij en de legergeneraals. Jaren 

geleden heeft Kim Il-Sung zijn zoon al voorbereid om zijn opvolger te worden. 
In september 2010 heeft Kim Jong-Il zijn jongste 
zoon Kim Jong-Un (geboren op 8 januari 1983), 
uitgekozen om hem op te volgen. In 2010 werd 
hij ook bevorderd tot vier-sterren-generaal en 
aangesteld als vice-voorzitter van het Centrale 
Militaire Comité van de Arbeiderspartij (Korea 
Times). Dit is de eerste keer dat een machtswisseling 
van vader op zoon tot twee keer toe voorkomt in een 
communistische staat. 

“Hij denkt zoals zijn opa en lijkt op zijn vader” wordt op de kleuterschool aan de 
kinderen onderwezen. De regering wil dat de bevolking hun verering voor de twee 
machthebbers van het land, ook aan deze jongeman geven. Sommige bronnen 
zeggen dat hij aan de internationale, Engelstalige school in Bern (Zwitserland) 

studeerde. Hij wordt een ijverige leerling 
genoemd die de Engelse taal goed 
beheerst. Andere bronnen zeggen dat 
hij een sterke geldingsdrang heeft. Een 
man van eind twintig is erg jong om 
een land te regeren. Veel Noord-Korea 
waarnemers geloven dat de zwager van 
Kim Jong-Il, Jang Song-Taek (53) samen 
met zijn vrouw en zus van Kim Jong-Il, 
Kim Kyoung-Hui, een belangrijke rol in 
het toekomstige leiderschap zal spelen. 
Zij hebben ervaring en Kim Jong-Un 
heeft de naam. We moeten voor al deze 
mensen bidden.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat Kim Jong-Un 

de waarden en denkbeelden 
van de wereld buiten Korea 
heeft leren kennen, met 
inbegrip van vrijheid, 
eerlijkheid en normbesef.

•	 Bid dat deze nieuwe leider 
van Noord-Korea een leider 
naar Gods hart zal worden.

•	 Bid voor de redding van Kim 
Jong-Un, Chang Song-taek, 
Kim Kyoung-Hui en andere 
sleutelfiguren daar.
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DAG 9 
Noord-Korea en het moderne communisme
“Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen.” Jesaja 43:19

Er voltrekken zich nieuwe ontwikkelingen in Noord-Korea, terwijl China - 
letterlijk - de weg plaveit naar de Noordoostelijke Vrije Economische Zone 

van Rason Rason (Rajin and Sonbong). China 
is overeengekomen om de weg aan te leggen in 
ruil voor het gebruik van de haven van Rajin. De 
starthandeling voor de wegaanleg had plaats in juni 
2011. Deze geasfalteerde weg door de bergen naar 
Rason betekent een enorme kans op economische 
uitwisseling en zakelijke betrekkingen tussen de 
twee landen. Op haar beurt stimuleert Noord-
Korea Chinese toeristen het land te bezoeken. In 
de zomer van 2011 gebruikten Chinese toeristen 
de weg naar Rason voor het eerst met hun eigen 

auto’s. Geconcludeerd kan worden dat de relatie tussen China en Noord-Korea 
steviger wordt.

China is lang doorgegaan voor de 
‘Grote Broer’ van Noord-Korea, en 
de Volksrepubliek onderhoudt haar 
internationale banden met geen ander 
land zo sterk als met China. De reden 
voor deze hechte verhouding is niet 
alleen de geografische nabijheid, maar 
ook de gezamenlijke communistische 
ideologie en Oost-Aziatische cultuur. 
Doordat China in Noord-Korea 
investeert, maakt het land een snelle 
economische ontwikkeling door. God 
is bezig met iets nieuws in Noord-
Korea. Laten we bidden dat Hij 
daarmee doorgaat, gebruikmakend van 
verschillende middelen, andere Oost-
Aziatische landen inbegrepen.

GEBEDSPUNTEN
•	 Bid dat Noord-Korea door 

de Chinese investeringen zal 
opengaan en haar deuren naar 
de wereld  zal openen, net 
zoals China dat gedaan heeft. 

•	 Bid dat de economische 
ontwikkeling van Noord-
Korea ook nieuwe 
kansen zal bieden aan 
christelijke zakenlieden en 
beroepskrachten.

•	 Bid voor nieuw en 
vooruitstrevend beleid dat 
belemmeringen wegneemt om 
het evangelie uit te dragen. 
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DAG 10 
Geestelijk vacuüm en geestelijke behoeften
“Laat mij altijd wonen in uw tent, veilig verscholen onder uw vleugels,  
u hoort mijn geloften, God.” Psalm 61:5,6a

De meeste mensen in Noord-Korea zijn hongerig naar natuurlijk voedsel. 
Maar geestelijke behoeften  hebben ze net zo goed. Vanuit Gods standpunt 

bekeken is hun verlangen naar God en naar de zin van het leven net zo belangrijk 
en zelfs nog belangrijker.

Noord-Korea is officieel een communistische, 
atheïstische staat. Toch hebben de mensen een 
kracht buiten zichzelf nodig die hen hoop geeft. 
God heeft de mens gemaakt met een door Hem 
geschapen vacuüm. “Onze harten zijn rusteloos, 
totdat ze rust vinden in God.” Het lijkt erop dat 
de regering van Noord-Korea dat vacuüm met 
Kim Il-Sung en Kim Jong-Il probeert te vullen. Een Noord-Koreaan zei: “De 
Noord-Koreaanse regering heeft beleid ontwikkeld om het Noord-Koreaanse 
bewustzijn het idee in te prenten dat de Grote Leider (Kim Il-Sung) absoluut 
gezag heeft en goddelijk is.” (Kim Hyun-Sik, 2008). 

De regering leert de bevolking dat 
de Grote Leider in al hun behoeften 
voorziet. Het systeem probeert hun 
geestelijke behoeften met verering van 
mensen te voeden; maar God weet 
dat deze noden alleen door Hemzelf 
vervuld kunnen worden. De Bijbel zegt: 
“Zij... hebben het schepsel vereerd en 
gediend boven de Schepper” (Rom. 
1:25). Laten we bidden dat het hart van 
de mensen zo rusteloos zal worden dat 
ze niet ophouden met zoeken totdat ze 
de God van de Bijbel hebben gevonden.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God voor het God-

bewustzijn dat Hij in het hart 
van Noord-Koreanen heeft 
geplant.

•	 Bid dat de bevolking naar 
God gaat verlangen en dat de 
mensen niet zullen ophouden 
Hem te zoeken, totdat ze 
Hem gevonden hebben.

•	 Bid dat het volk zal inzien 
dat menselijke leiders 
ontoereikende vervangers 
zijn voor de God die zij nodig 
hebben.
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DAG 11 
Het evangelie belichamen
“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond 
(en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van 
de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”  
Johannes 1:14

Vijfendertig jaar lang is D.E. Hoste algemeen directeur geweest van de China 
Inland Mission. Hij was een voorbeeld van een godvrezende dienstknecht; 

een nederige en zichzelf wegcijferende man van 
gebed. Een typerende foto laat hem zien als een 
klassieke Chinese boer die op straat van zijn maaltijd 
geniet in het gezelschap van een lokale inwoner. Zijn 
levensdoel was: te leven om vergeten te worden, 
zodat Christus herinnerd zal worden. Veel mensen 
vergaten zijn naam maar werden enorm uitgedaagd 
door zijn dienstbare leven en zijn voorbeeld dat hen 
op Christus wees.

Het Woord is vlees geworden, als 
een kleine baby in een kribbe, en 
demonstreerde het principe van 
geweldloosheid. 

Wanneer we het evangelie met 
onbereikte volken delen, moeten we 
het belichamen, naar het voorbeeld van 
de Heere. Dit geldt in het bijzonder 
voor Noord-Korea, waar onze levens 
duidelijker spreken dan onze woorden 
en daden.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat een klein 

aantal zendingswerkers nu 
in Noord-Korea werkt of er 
regelmatig zijn. 

•	 Bid voor deze werkers dat ze 
het voorbeeld van de Heere 
volgen door het evangelie 
te belichamen voor de 
Noord-Koreaanse burgers en 
hooggeplaatsten.

•	 Bid dat het zaad van het 
evangelie gezaaid wordt 
in het hart van gidsen, 
ambtenaren, patiënten, hoger 
opgeleiden en studenten;  dat 
het mag uitgroeien tot geloof 
in onze Heere Jezus Christus.
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DAG 12 
Kinderen en onderwijs
“Jezus echter riep die kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen 
tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het 
Koninkrijk van God.” Lukas 18:16

V anaf de kleuterschool leren de 
kinderen in Noord-Korea dat Kim Il-

Sung and Kim Jong-Il voor alles zorgen wat 
ze nodig hebben. Vooraan in elk klaslokaal 
hangen de portretten van de Grote Leider 
en de Geliefde Leider. Iemand merkte op 
dat hij het gevoel had dat de twee leiders 
toezicht hielden op zijn studie (Kang, 
2007). De scholen hebben ook een speciale 
kamer met de portretten. Elke week is een bepaalde leerling verantwoordelijk 
voor die kamer. De student moet speciale sandalen dragen en een speciale 
stofdoek gebruiken om de portretten af te stoffen. 

De geschiedenis van de twee leiders, over hoe ze opgroeiden en over de beroemde 
plaatsen die ze bezochten, is lesstof voor de kinderen van vandaag. Sommen 
hebben te maken met de oorlog, en met name de Koreaanse Oorlog. Hier is een 

voorbeeld van zo’n som: “Tijdens de 
Koreaanse Oorlog sloten 564 Chinese- 
en 45 Russische soldaten zich aan bij 
789 soldaten uit de Democratische 
Volksrepubliek Korea om de invasies van 
de Zuid-Koreaanse soldaten af te slaan. 
Hoeveel soldaten zijn dat in totaal?” 
(Kang, 61-63). Welke gedachten krijgen 
kleine jongetjes daardoor? 

God leert in de Bijbel dat ouders hun 
kinderen van kleins af aan moeten 
onderwijzen over God en Zijn wet. 
Mensen herinneren zich als volwassenen 
wat ze vroeger als kind geleerd hebben.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat Hij van de 

Noord-Koreaanse kinderen 
houdt.

•	 Bid dat God de geest van 
de kinderen beschermt 
zodat zij in staat zijn de 
hen aangeleerde waarden te 
beoordelen.

•	 Bid dat de ouders hun 
kinderen waarden als 
waarheid, eerlijkheid en 
nieuwsgierigheid van huis uit 
mee zullen geven.
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DAG 13 
De kerk van Noord-Korea
“En op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel 
zullen haar niet overweldigen.” Matteüs 16:18

We horen niet veel over de gemeente van Jezus Christus in Noord-Korea 
en de Noord-Koreaanse overheid wil ook niet dat mensen er iets over 

te weten komen... maar de kerk leeft! De regering 
Volksrepubliek beweert dat er vrijheid van godsdienst 
is, maar klopt dat? Er zijn twee door de overheid 
gecontroleerde protestantse kerken in de hoofdstad, 
waarvan een aantal leden waarachtig gelovig kunnen 
zijn. Maar de meeste echte discipelen zijn te vinden 
in onopvallende huiskerken door het hele land heen. 
Sommige ‘kerkdiensten’ in het Noorden bestaan uit 

twee gelovigen die in alle rust en stilte bij elkaar thuis samenkomen, terwijl 
ze samen bidden en de teksten die ze uit hun hoofd hebben geleerd delen en 
bespreken. Eén bron zegt dat er de afgelopen paar jaar veel mensen de Heere 
Jezus zijn gaan volgen. Er is zelfs een vrouw die haar geschreven getuigenis 
rondgestuurd heeft, waarin ze vertelt 
hoe zij van loyaliteit veranderde.  
Prijs God.

Een andere bron vertelt dat mp3-
spelers ‘geladen’ met de Bijbel het land 
binnengebracht worden. Hiermee 
worden zielen gevoed. Bid dat het 
evangelie ingang zal blijven vinden in 
het land en de harten van de bevolking. 
Bid dat de gemeente van Jezus Christus 
zal groeien in diepte, kwaliteit, invloed 
en aantal. Wanneer het Noorden open 
gaat, zullen we ons waarschijnlijk 
verbazen over de diepte van het geloof 
van de Noord-Koreaanse discipelen.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat de gemeente 

van Jezus Christus in Noord-
Korea groeit, ondanks de 
tegenstand.

•	 Bid dat de gelovigen elkaar in 
de onopvallende huiskerken 
door het hele land heen, 
zullen kunnen bemoedigen.

•	 Bid dat het Woord van 
God het land zal blijven 
binnenkomen en in handen 
van de bevolking terecht 
komt, zodat de gemeente 
erdoor opgebouwd wordt en 
zoekenden zal trekken tot de 
Heere Jezus.
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DAG 14 
De lijdende kerk in Noord-Korea
“En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen 
vervolgd worden.” 2 Timoteüs 3:12

De gemeente in Noord-Korea groeit, maar lijdt ook. Jaren geleden zeiden 
basisschoolleraren tegen hun leerlingen: “Als je ouders een zwart boek 

thuis hebben waarin ze vaak lezen in afzondering, 
vertel ons dat dan”. De kinderen die hun ouders 
aangaven zagen hen nooit meer terug. De overheid wil 
ook niet dat mensen weten dat christenen lijden voor 
hun geloof. Als ze dat te weten komen dan zouden 
ze zich af kunnen gaan vragen waarom ze blijven 
volhouden. De christenen die daar wonen weten dat ze 
moeten lijden voor de Heere. Sommigen hebben een 
geloofsbelijdenis geschreven met de titel ‘Gedragscode 
voor de strijders van Christus’:

1) Iemand die in Jezus gelooft zal door anderen geminacht worden.

2) Iemand die in Jezus gelooft zal lijden ervaren.

3) Voordat je leert om complimenten te ontvangen, moet je leren om te gaan 
met afwijzing en kleinering!

4) De mensen die geloven in onze Jezus drogen de tranen van andere 
mensen, net als de tranen van elkaar, 
en moeten troosters worden van  
iedereen die met lijden te maken  
krijgt.

5) Liefde brengt liefde voort en die liefde 
verwekt een nieuwe liefde en door die 
nieuwe liefde moet je veel mensen tot 
strijders voor Jezus Christus maken.

6) Maar boven alles moeten we volgens 
de Bijbelse richtlijn leven.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat de kerk groeit 

als mensen zien hoe ze met 
lijden omgaat.

•	 Bid dat de gelovigen 
standvastig zullen blijven in 
hun geloof in Christus, hoe 
ze ook behandeld worden.

•	 Bid dat de kerk in het 
Noorden zal groeien omdat 
ze lijdt voor de Heere Jezus.
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DAG 15 
De “Grote Leider” Kim Il-Sung
“Daarom heeft God... Hem een Naam geschonken boven alle naam, 
opdat... elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot 
heerlijkheid van God de Vader.” Fillipenzen 2:9-11

Kim Il-Sung werd als de Grote Leider beschouwd. De overheid doceert: “De 
geest van de Grote Leider is altijd met ons, en hij verlangt te allen tijde 

respect van ons omdat hij zoveel voor het land heeft gedaan.”

Kim Il-Sung werd op 15 april 1912 geboren, wat 
betekent dat 15 april 2012 zijn honderdste verjaardag is. 
15 april is de belangrijkste vrije dag in Noord-Korea. De 
overheid wil dat in 2012 het allergrootste feest gevierd 
wordt en dat de het land als sterke en welvarende staat 
haar Grote Leider zal eren.

Ironisch genoeg heeft Kim Il-Sung een christelijke 
achtergrond. Zijn opa was dominee, zijn vader ouderling 
en zijn moeder diacones. Kim zelf was ooit kerkorganist 
(NK Prayer Bulletin, Jan 2011).

Na de Tweede Wereldoorlog haalde Kim Il-Sung zijn land uit de armoede. Hij 
leerde dat de Democratische Volksrepubliek Korea alleen van zichzelf en van 
iedere Noord-Koreaan afhankelijk is. 
Nu wordt hij door iedereen vereerd. 
Hij koos zijn zoon Kim Jong-Il als zijn 
opvolger. Toen Kim Il-Sung in 1994 
stierf, dachten de meeste burgers dat 
god doodgegaan was. De zoon Kim 
Jong-Il heeft zich stevig met zijn vader 
verbonden, zodat hij de eer ontvangt die 
de mensen de Grote Leider gaven. Kim 
Il-Sung wordt nu vereerd als de Eeuwige 
President van de Democratische 
Volksrepubliek Korea. Wie kan hem 
ooit evenaren?

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat de naam van 

Jezus Christus boven elke 
andere naam verheven is.

•	 Bid dat velen in het land 
zullen twijfelen aan de 
verering van iemand die niet 
langer bestaat.

•	 Bid dat veel Noord-Koreanen 
de Schepper God meer zullen 
vereren dan enig menselijk 
wezen. 
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DAG 16 
De “Geliefde Leider” Kim Jong-Il
“Zij spraken tot hem: Als u heden een dienaar voor dit volk wilt 
zijn, en als u hen dient, hun antwoord geeft en goede woorden 
tot hen spreekt, dan zullen zij alle dagen uw dienaren zijn.”    
1 Koningen 12:7

Kim Jong-Il, naar wie verwezen wordt als de ‘Geliefde Leider’, regeerde het 
land van 1994 tot 2011. Hij overleed op 17 december 2011. Hij werd in 

1942 geboren en Kim Il-Sung wees hem in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
al aan als zijn opvolger. Kim Jong-Il beklemtoonde 
het principe van ‘Leger Eerst’, omdat hij zich wilde 
verzekeren van de loyaliteit van de strijdmachten. 
Na de dood van Kim Il-Sung in 1994 verslechterde 
de economie in het Noorden (Oberdorfer, 393). 
In de jaren negentig van de vorige eeuw braken 
hongersnoden uit en veel mensen overleden door 
ondervoeding. De voedselsituatie nam in 2010-
2011 opnieuw in ernst toe. 

In augustus 2008 kreeg Kim Jong-Il een beroerte. In 2010 kondigde hij zijn zoon 
Kim Jong-Un als zijn opvolger aan. Sinds december 2011 wordt de jonge man 
(geboren in 1983) als leider van het land beschouwd. Velen geloven dat hij een 
driejarige periode van rouw in acht zal nemen voor zijn vader, net als Kim Jong-
Il deed voor de zijne. Aangenomen wordt dat er tijdens deze periode geen grote 

veranderingen te verwachten zijn. 

Sinds kort heeft de bevolking meer 
toegang gekregen tot het nieuws van 
buitenaf. Steeds meer cd’s, radio’s en 
vcr’s glippen over de Chinese grens. 
Als de mensen in het land beschikken 
over het nieuws van daarbuiten, zal het 
moeilijker zijn voor de door de Geliefde 
Leider uitgekozen opvolger, om absolute 
macht uit te oefenen. Dat een wijze 
leider dit land mag besturen!

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat Hij de macht 

heeft over alle landen en 
leiders van de wereld.

•	 Bid voor een soepele 
overgang van de macht in 
Noord-Korea na de dood van 
Kim Jong-Il.

•	 Bid om verandering na zijn 
dood, voor het welzijn van 
zijn volk.
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DAG 17 
Meer dan ondernemerschap
“Als er geen koeien zijn, blijft de kribbe schoon, maar door de kracht 
van de os is er een grote opbrengst.” Spreuken 14:4

Behalve Pyongyang zijn er drie speciale economische zones (SEZ’s) in 
Noord-Korea waar het buitenlandse bedrijven toegestaan is om te 

ondernemen: Rajin-Sonbong (Rason) in 
de verre noordoost hoek van het land, een 
gebied in de buurt van Sinuiju, een grote 
stad langs de zuidwestgrens met China 
(waar driekwart van alle handel tussen de 
twee landen plaatsvindt), en Kaesong, aan 
de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. 

De Noord-Koreaanse regering wil deze economische zones ontwikkelen. Dit 
betekent echter niet dat ze meewerkt door de zones toe te staan effectief te 
functioneren. Om de invloed van de SEZ’s te kunnen controleren, bepaalt de 
overheid zorgvuldig welke inwoners 
en buitenlanders toegang verleend 
wordt. Ze hoopt dat kleine gebieden 
met beheersbaar kapitalisme voor 
aanzienlijke inkomsten zullen zorgen. 
Het voordeel van Rason is haar 
verbinding met de zee. Het Chinese 
Mansjoerije wordt door land omsloten, 
dus willen Chinesen toegang hebben tot 
de haven van Rajin. Kaesong is zichtbaar 
omdat het gesteund wordt door de 
Zuid-Koreaanse regering. Sinuiju levert 
voornamelijk goedkope arbeidskrachten 
voor Chinese bedrijven. Over het 
algemeen zijn de SEZ’s goed voor de 
Volksrepubliek. Mensen kunnen in hun 
levensonderhoud voorzien en krijgen 
een kans de buitenwereld te leren 
kennen.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God voor deze speciale 

economische zones in Noord-
Korea, waar internationale 
bedrijven toegang hebben.

•	 Bid dat christenen hun 
voordeel zullen doen met 
deze kansen en een groot 
deel uit zullen maken van 
de zakenmensen die in de 
Volksrepubliek leven en 
werken.

•	 Bid dat de internationale 
christenzakenmensen een 
voorbeeld zullen stellen met 
een eerlijke en hardwerkende 
arbeidsmentaliteit, terwijl 
ze licht en zout zijn voor de 
Heere Jezus.
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DAG 18 
Universitaire opleidingen
“De Heere geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en 
inzicht.” Spreuken 2:6

Ongeveer 10-15% van de studenten gaat naar de universiteit (Fouser, 
2001) waar ze vier tot zes jaar studeren. Velen van hen kiezen voor 

natuurwetenschap en wiskunde, maar er wordt 
ook veel tijd besteed aan politicologie, sociale 
wetenschappen en ‘vrijwilligerswerk’. Zoals in 
veel Aziatische landen wordt een opleiding hoog 
gewaardeerd en leraren bijzonder gerespecteerd. 
Universitaire studenten zijn meestal erg dankbaar 
voor hun opleiding en doen hun best om bij te kunnen 
dragen aan de ontwikkeling van hun land. 

In de afgelopen jaren is Russisch als de voornaamste bestudeerde vreemde taal 
verdrongen door Engels. Daardoor is 
de vraag naar buitenlandse docenten 
gestegen, zowel om Engels te 
onderwijzen als om lokale docenten 
te coachen. Noord-Korea lijkt ook 
toegankelijker voor deskundigheid 
van buitenaf op het gebied van ict, 
landbouw, en zelfs bestuur en financiën. 
Er zijn veel kansen voor goed opgeleide 
buitenlanders om docentscholing en 
seminars te geven. De volgende slogan 
is op een van de universiteiten gespot: 
“Blijf met beide benen op je vaderlandse 
bodem staan, maar kijk naar de wereld.” 
Het is opwindend om te merken dat de 
nieuwe generatie leiders dit principe 
in praktijk brengt en meer over de 
‘buitenwereld’ willen weten. Onder 
andere hierdoor is er een grote potentie 
voor onderwijskundigen.

GEBEDSPUNTEN
•	 Bid dat de universiteit-

studenten in Noord-Korea 
na zullen denken over de 
opleiding die ze ontvangen 
en dat ze uit zullen groeien 
tot degenen die werkelijk 
aan het welzijn van hun land 
bijdragen.

•	 Bid dat de buitenlandse 
docenten die al in het land 
werken veel wijsheid zullen 
ontvangen om voortreffelijke 
beroepskrachten te zijn en 
gewaardeerd worden door de 
autoriteiten.

•	 Bid voor meer buitenlanders 
die bereid zijn in het 
onderwijs te werken tot 
welzijn van het land.
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DAG 19 
NGO-bediening in Noord-Korea
“En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit 
voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat 
voor Mij gedaan.”  Matteüs 25:40

Het werk van een NGO (niet-gouvernementele organisatie) heeft 
voornamelijk betrekking op voedselhulp, onderwijs en gezondheidszorg. 

Zoals Jezus voor de natuurlijke noden van de mensen 
zorgde, zo geloven christelijke NGO’s dat God door 
hun handen en voeten heen werkt in Noord-Korea. 
NGO’s brengen niet alleen voorraden mee, maar 
leggen ook contact met lokale bewoners wanneer 
zij dorpen bezoeken met voedsel  en medicijnen 
afleveren bij ziekenhuizen en kindertehuizen. Zo 

komt door dit alles heen ook Gods liefde de dorpen binnen. Lokale bewoners 
weten dat de rijst en de medicijnen die 
door NGO’s gebracht worden, niet van 
hun leider afkomstig zijn. Velen van 
hen bedanken de NGO-medewerkers. 
Sommige NGO’s werken er al meer dan 
vijftien jaar. Ze delen op die manier Gods 
liefde uit.

“We bidden namens hen die niet kunnen 
bidden. We prijzen namens hen die niet 
kunnen prijzen. We ervaren dat God aan 
het werk is in het land; dus het zal niet 
lang meer duren voordat de glorie van 
God over deze plaats opgaat. Wanneer 
wij het land binnenkomen en het volk 
dienen als aanbidders met Gods liefde, 
dan zullen de mensen veranderingen 
ondergaan. Ze beginnen te denken en 
te ervaren dat er tegenstrijdigheden 
bestaan in wat ze van jongs af aan geleerd 
en gekend hebben.” 

GEBEDSPUNTEN
•	 Bid dat christelijke NGO-

medewerkers hun werk als 
voor de Heere zullen doen 
ondanks de vele praktische 
uitdagingen.

•	 Bid dat christelijke NGO-
medewerkers Gods liefde 
op praktische wijze zullen 
laten zien en dat God voor 
verandering in het leven van 
de mensen zal zorgen.

•	 Bid dat christelijke NGO-
medewerkers zullen bijdragen 
aan Gods koninkrijk 
door de materialen die 
ze meebrengen, hun 
dienstbaarheid en gebeden. 
Bid dat de glorie van God 
binnenkort gezien zal worden 
in Noord-Korea.
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DAG 20 
Beroepskrachten mobiliseren
“Ik ken uw werken. Zie Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven 
en niemand kan die sluiten.” Openbaring 3:8

S arah had een opleiding gevolgd als lerares Engels en voelde een sterke drang 
om haar beroep tot eer van God te gebruiken. Ze ontdekte dat Noord-

Korea docenten Engels nodig had en dat sprak haar aan. Ze vond een bureau dat 
bemiddelde voor het plaatsen van beroepskrachten. Ze ging er heen en deed eerst 
twee jaar taalstudie, gaf twee jaar les, breidde haar bevoegdheid uit en geeft nu les 
in Noord-Korea. Ze vindt het heerlijk om deze studenten les te geven omdat ze 
zo leergierig zijn. Een van de studenten schreef: “Sarah is mijn voorbeeld”. Sarah 
voelde zich bijzonder voldaan als onderwijzeres en was blij dat ze deze studenten 
kon helpen, die hier op zekere dag de dienst uit zouden gaan maken.

God heeft een deur geopend voor 
ons om Hem te dienen met onze 
beroepsvaardigheden. Net als sommige 
andere landen beperkt Noord-Korea 
de binnenkomst van christelijke 
zendelingen. Daarentegen verwelkomt 
het christelijke beroepskrachten 
die bereid zijn hun vaardigheden te 
gebruiken om het land te helpen zich 
te ontwikkelen. Deze beroepskrachten 
hebben een visum nodig en moeten 
beschikken over een academische 
bevoegdheid, over vaardigheden die 
het land nodig heeft, en werkervaring. 
Door een integere mentaliteit, het goed 
uitoefenen van hun beroep en door het 
nieuws over Christus met de nodige 
fijngevoeligheid te delen, hebben zij de 
mogelijkheid een getuige te zijn. Dit 
is een goede manier om het evangelie 
in zowel woord als daad in het juiste 
perspectief te plaatsen.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God voor veel open 

deuren die christelijke 
beroepskrachten hebben 
om hun vaardigheden te 
gebruiken om Noord-Korea 
te zegenen. Bid dat deze 
deuren open zullen blijven.

•	 Bid dat veel christelijke 
beroepskrachten bereid 
zullen zijn om van deze 
mogelijkheid gebruik te 
maken.

•	 Bid voor christelijke 
beroepskrachten die altijd in 
de gaten worden gehouden 
en in afzondering leven, 
waardoor ze geestelijke 
gemeenschap en contact 
met de buitenwereld missen. 
Bovendien hebben ze te 
maken met voortdurende 
geestelijke strijd.
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DAG 21 
Koreaanse Chinezen in China
Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen 
die zalig worden en onder hen die verloren gaan...”   2 Korintiërs 2:15-16

Veel Chinezen in Noordoost-China zijn Koreaans-Chinees; etnisch 
Koreaans en politieke burgers van China. Deze mensen spreken zowel 

Koreaans als Chinees. “Choseon-jok” is het Koreaanse woord voor deze mensen:  
Choseon is een oude naam voor Korea en zo noemt Noord-Korea zichzelf nog 
steeds. Deze mensen hebben toegang tot Noord-Korea. Zij kunnen gemakkelijk 
in en uit reizen vanwege zakelijke- of toeristische doeleinden. Het Koreaans 
dat zij spreken lijkt erg op het Koreaans dat in Noord-Korea gesproken wordt 
(de Noord- en Zuid-Koreaanse taal zijn verschillend omdat het de cultuur 
weerspiegelt, en de culturen de afgelopen zestig jaar enorm veranderd zijn). 
De Choseon-jok mensen leven ook in een communistisch land, vandaar dat zij 
Noord-Korea beter begrijpen dan mensen uit kapitalistische landen, Zuid-Korea 
inbegrepen. 

Sommige Koreaanse Chinezen gebruiken de gevluchte Noord-Koreanen voor 
hun eigen gewin, als arbeiders of als echtgenotes voor Chinese mannen die geen 
vrouw hebben gevonden. Sommige 
Koreaanse Chinezen hebben hetzelfde 
geloof en zorgen voor het geestelijk 
welzijn van de Noord-Koreanen. 
Koreaanse Chinezen kunnen zout en 
licht voor de Heere Jezus zijn. Zout 
en licht maken niet veel lawaai, maar 
hebben een grote invloed op de mensen. 
Bid dat de geur van Christus zich 
zal verspreiden door gelijkgestemde 
Koreaanse Chinezen.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God voor de Koreaans-

Chinese discipelen in 
Noordoost-China.

•	 Bid dat de christelijke 
principes zichtbaar zullen 
worden in het zaken doen 
van de Koreaans-Chinese 
discipelen.

•	 Bid dat veel van deze 
discipelen elkaar zullen 
vinden en toegerust worden 
om zout en licht te zijn voor 
de Heere Jezus door middel 
van hun bedrijfsactiviteiten 
in Noord-Korea.
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DAG 22 
Een vraaggesprek met een “Zainichi” (een Noord-Koreaan in Japan)

“Maar heilig God, de Heere, in uw hart. En wees altijd bereid tot 
verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u 
is...” 1 Petrus 3:15-16

Hoe zag je onderwijscarrière er uit? “Toen ik 
jong was zat ik op de Chosun-school (gerund 

door Noord-Korea). De onderwijzers spraken 
Koreaans. Ik besloot om niet naar de Chosun 
Universiteit te gaan (de enige Zainichi-universiteit 
in Japan), omdat ik medicijnen wilde studeren en 
zij die studie niet aanboden. En ik wilde niet in die 
bekrompen omgeving blijven.”

Hoe ben je christen geworden? “Ik ben ongelovig opgegroeid. Door een 
Koreaanse studievriend die christen is, ben ik voor het eerst naar een kerk 
gegaan. Ik genoot van het samenzijn en werd geraakt door de preek. Ongeveer 

een jaar later wilde ik gedoopt worden. 
Ik ben toen de Bijbel gaan onderzoeken 
en werd later gedoopt.”

Wat zijn je toekomstplannen? “Ik studeer 
aan de Bijbelschool. Voordat ik daarheen 
ging heb ik mijn nationaliteit veranderd 
van Noord- naar Zuid-Koreaans. Ik heb 
een unieke achtergrond omdat ik in de 
Zainichi-gemeenschap opgegroeid ben, 
maar ik heb geen sterke last voor de 
Zainichi of de Noord-Koreanen. In feite 
houd ik niet van etiketten als ‘Zainichi’. 
Ik wil een getuige voor alle mensen zijn 
en het geweldige evangelie aan iedereen 
bekend maken.”

Hoe kunnen christenen bidden? Zijn 
antwoord op deze vraag is verwoord in 
de gebedspunten.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat de Zainichi 

(Noord-Koreanen in Japan)
godsdienstvrijheid hebben; 
bid dat veel meer van hen 
het evangelie zullen horen 
en Jezus Christus gaan 
vertrouwen en volgen.

•	 Bid dat christenen die 
contact maken met Noord-
Koreanen hun kwaliteiten 
voor ogen zullen houden en 
hen respecteren als normale 
mensen.

•	 Bid dat sommige van deze 
Koreanen in Japan een 
visie zullen krijgen voor 
de geestelijke nood van de 
mensen in Noord-Korea. 
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DAG 23 
Bondgenoten: relaties tussen Noord-Korea en China
“Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg, en het getokkel van 
uw luiten kan Ik niet aanhoren! Laat het recht stromen als water, de 
gerechtigheid als een altijd stromende beek.” Amos 5:23-24

China is de enige bondgenoot, de ‘grote broer’ en vriend, die Noord-
Korea nog bezit. Ze zijn politiek en economisch met elkaar verbonden. 

Voor de Koreaanse Oorlog, toen 
de communisten in China vochten, 
hebben de Noord-Koreaanse soldaten 
veel bijgedragen. Vandaar dat China 
Noord-Korea steunde tijdens de 
Koreaanse Oorlog. In maart 2010 
heeft China een tienjarige vergunning 

van Noord-Korea gekregen om de haven Rajin aan de noordoostelijke grens te 
gebruiken, in ruil voor een miljoeneninvestering in dat gebied ( Jung, 2010). Zo 
profiteerden beide landen van de overeenkomst. 

De regering van Noord-Korea heeft 
goed in de gaten gehouden hoe China 
haar markt ontwikkeld heeft. China 
stootte geleidelijk de staatscontrole op 
de economie af en is een van de grootste 
economieën ter wereld geworden. 
Noord-Korea heeft aan haar starre 
systeem vastgehouden (MacLeod, 
2011). Het lijkt erop dat het Noorden 
wel de voordelen van China wil, maar 
niet bereid is om de prijs ervoor te 
betalen. China is Noord-Korea blijven 
helpen. Een reden daarvoor zou kunnen 
zijn dat Noord-Korea een bufferzone 
van communisme vormt tussen China 
en Zuid-Korea, de Amerikaanse 
strijdkrachten in Zuid-Korea, en Japan. 
We moeten dus ook voor China bidden.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat China Noord-

Korea helpt te overleven, 
voedselhulp biedt en handel 
drijft met ze.

•	 Bid dat Noord-Korea en 
China elkaar over en weer 
op een volwassen manier, als 
respectvolle partners, zullen 
behandelen.

•	 Bid dat China, dat 
economische banden met veel 
andere landen in de wereld 
heeft, Noord-Korea zal 
helpen eveneens economische 
banden aan te gaan met veel 
van deze landen.
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DAG 24 
Verschillend en toch gelijk: Noord- en Zuid-Korea
“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heere van je wil; 
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg 
te gaan van je God.” Micha 6:8

De relatie tussen Noord- en Zuid-Korea is erg belangrijk, maar ook uiterst 
gevoelig. Korea werd tussen 1945 en 1948 verdeeld. Beide landen willen 

een hereniging op hun eigen voorwaarden. Gedurende 
tien jaar hebben twee Zuid-Koreaanse presidenten 
het ‘Zonneschijn Beleid’ gevolgd en veel hulp aan het 
Noorden gegeven. In 2008 werd een andere president 
gekozen die geen gratis hulp geeft, maar er iets voor 
terug verwacht. Zijn termijn loopt in 2013 af. In 
2010 is het tot twee incidenten gekomen tussen het 
Noorden en het Zuiden: het zinken van een Zuid-
Koreaans marineschip (met als mogelijke oorzaak een 
Noord-Koreaanse torpedo) en een schietpartij vlakbij 
een eiland ten westen van de gedemilitariseerde zone. 
Zo’n vijftig mensen kwamen om. Deze gebeurtenissen 
hebben de verhoudingen nog meer op scherp gezet. 

Beide landen zijn belangrijk en kunnen 
elkaar behulpzaam zijn. Zo heeft het 
midden- en kleinbedrijf uit Zuid-Korea 
fabrieken gebouwd in Noord-Korea, 
dichtbij de gedemilitariseerde zone 
in Kaesong. Zo verstrekt het Zuiden 
kapitaal, het Noorden arbeidskracht.

De twee landen hebben één geschiedenis, 
maar zijn nu verdeeld en hebben twee 
verschillende culturen. Waarden, overheid, 
economie, godsdienst en zelfs de taal, zijn, 
tot op zekere hoogte, verschillend. Wat 
zou de Heere willen? 

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God voor het industrieel 

Kaesong-complex en andere 
manieren waarop de twee 
landen samenwerken.

•	 Bid dat de gemeente van 
Christus in het Zuiden de 
liefde van Christus aan elkaar 
en aan de mensen in het 
Noorden zullen tonen.

•	 Bid voor gerechtigheid, 
barmhartigheid, 
gemeenschappelijkheid en 
wederzijds respect op het 
Koreaanse schiereiland.
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DAG 25 
De Noord-Koreaanse relatie met de wereld
“Rechtvaardigheid verheft een volk, zonde maakt het te schande.” 
Spreuken 14:34

Noord-Korea pretendeert autonoom en zelfvoorzienend te zijn. In 
werkelijkheid heeft het, net als alle naties,  andere landen nodig. Over 

het algemeen heeft het goede relaties met andere 
communistische landen, vooral met China. Het heeft 
diplomatieke banden met 160 landen, waaronder 
Australië, Singapore, de Filippijnen, Groot Brittannië, 
Duitsland, Canada en Nederland. Twintig landen 
hebben een consulaat in Noord-Korea (NCNK, 2010).

De Volksrepubliek kan hulp en investeringen op 
veel terreinen gebruiken, met inbegrip van het 
ondernemersklimaat, gezondheidszorg en onderwijs. In 

2011 heeft de Europese Unie bijna twaalf 
miljoen euro aan voedselhulp verstrekt, 
onder voorwaarde van toezicht, zodat 
het de behoeftige mensen zou bereiken 
(Europese Commissie, 2011).  Talrijke 
NGO’s werken onopvallend in het land. 

Het duurt lang om vertrouwen te 
winnen in Noord-Korea. Een bezoeker 
die het land voor het eerst binnenkomt 
wordt overal begeleid door twee 
gidsen. Als iemand vanwege zaken of 
onderwijs het land regelmatig bezoekt 
gedurende twee tot drie jaar en een 
verblijfsvergunning aanvraagt, is het 
vertrouwen van de overheid gegroeid 
en wordt hem of haar meer vrijheid 
toegestaan. Uiteindelijk kan die persoon 
zonder gids functioneren.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat zoveel landen 

diplomatieke banden met 
Noord-Korea aangegaan zijn.

•	 Bid dat christenen van 
de landen die hierboven 
genoemd worden naar 
Noord-Korea toe zullen gaan 
om het land op verschillende 
manieren te dienen en zo 
licht en zout zullen zijn voor 
de Heere Jezus.

•	 Bid dat de leider van Noord-
Korea wijs zal zijn in relatie 
met internationale leiders en 
zich op een gezonde, eerlijke 
manier toegankelijker op 
zal stellen ten opzichte van 
andere landen.



30

DAG 26 
Welke beroepskrachten worden gezocht? 
“De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de 
Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.” Matteüs 
9:37-38

Noord-Korea zoekt professionele vakbekwaamheid. Hier liggen kansen 
voor christenen. Welke mensen zijn daar geschikt voor? Het moeten 

stabiele gelovigen zijn, voortrekkers, die een integer leven leiden. Ze moeten 
gekwalificeerd zijn op hun vakgebied. Een doorzettersmentaliteit is een pré in 
verband met de taalstudie en het werken in een land 
dat heel verschillende waarden heeft dan de meeste 
andere landen. Het moeten mensen zijn die bereid 
zijn hun leven te delen, die veel over de cultuur 
en waarden van het land willen leren en licht en 
zout voor het Licht van de wereld willen zijn. Ze 
moeten bereid zijn zeer basale levenscondities te 
accepteren en over een uitstekende gezondheid 
beschikken. 

Mensen die van plan zijn om in dit land te gaan werken zullen veel moeilijkheden 
het hoofd moeten bieden. Ze hebben veel geduld nodig. Ze moeten tijden 
van afzondering kunnen verdragen en hun gezin in deze omstandigheden 
willen betrekken, en bovendien tijden van scheiding van hun gezin kunnen 

verduren. Ze moeten er tegen kunnen 
om geobserveerd te worden door de 
overheid. Het moeten mensen van 
gebed zijn die aan de geestelijke strijd 
deel kunnen nemen, vertrouwend 
op de Heere. Ze moeten bereid zijn 
om te lijden. Ze zullen ook enorme 
vreugde ervaren doordat ze een land 
dat het evangelie nodig heeft zowel 
beroepsmatig als geestelijk van dienst 
kunnen zijn.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat er christelijke 

beroepskrachten in Noord-
Korea werken.

•	 Bid dat de Heere veel meer 
beroepskrachten zal roepen, 
hen toerusten en uitzenden.

•	 Bid dat ze het vol zullen 
houden en dat het werk dat 
de Heere hen daar wil laten 
doen tot zijn recht komt.
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DAG 27 
Vluchten naar het Zuiden
“Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heere.” Leviticus 19:18b

Veel Noord-Koreanen verlaten hun land. Als ze naar China toekomen 
worden ze als illegalen beschouwd en gewoonlijk weer teruggestuurd. De 

meesten willen naar Zuid-Korea, meer dan 23.000 
zijn daar al aangekomen. Deze mensen worden 
‘Talbukja’ genoemd (spreek uit als ‘tahl-boeg-jah’); 
mensen die het Noorden ontvlucht zijn en door de 
Zuid-Koreaanse overheid toegelaten worden.

Ondanks de gemeenschappelijke 5.000-jarige 
geschiedenis en dezelfde basistaal, zijn veel dingen 
toch erg verschillend in Noord- en Zuid-Korea. De 
Talbukja in het Zuiden zijn zich daarvan bewust. 

De ene regering is communistisch, de andere democratisch. De ene economie 
wordt door de staat gestuurd, de andere is kapitalistisch. Het ene land is gericht 
op de leiders, het andere is steeds meer 
individualistisch ingesteld. Zelfs de 
talen zijn afwijkend (geworden). Het 
Zuiden gebruikt behoorlijk wat Engelse 
termen en ‘Konglish’, woorden die een 
combinatie zijn van Koreaans en Engels. 
De taal in Noord-Korea weerspiegelt 
haar communistische macht en 
sociale structuur. De godsdienst is 
verschillend: Noord-Korea is officieel 
atheïstisch en het Zuiden, waar veel 
boeddhisten en christenen wonen, heeft 
godsdienstvrijheid. Zelfs het voedsel is 
anders in het Zuiden. Al deze facetten 
maken het moeilijk voor een Talbukja 
om zich aan het leven in het Zuiden aan 
te passen. 

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat veel Talbukja 

naar Zuid-Korea komen, 
waar ze in vrijheid het 
evangelie kunnen horen.

•	 Bid dat ze zich kunnen 
aanpassen aan de nieuwe 
cultuur in het Zuiden en 
dat veel Zuid-Koreanen 
hen daarbij vriendelijk en 
respectvol zullen helpen.

•	 Bid dat Zuid-Koreaanse 
christenen de liefde van 
Christus op een praktische 
manier zullen laten zien aan 
de Talbukja en het evangelie 
van Jezus Christus met hen 
zullen delen.
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DAG 28 
Aanpassen aan het leven in Zuid-Korea
“Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de 
ander liefheeft, heeft de wet vervuld. ” Romeinen 13:8

Meer dan 23.000 Noord-Koreanen 
zijn naar Zuid-Korea gekomen, maar 

vinden het moeilijk om er te aarden. De Zuid-
Koreaanse regering probeert deze nieuwe 
burgers op veel manieren te helpen, want zij 
gaat ervan uit dat de hulp aan deze Noord-
Koreanen een bijdrage levert aan de hereniging 
in de toekomst.

De Zuid-Koreaanse regering heeft jaren geleden een centrum opgezet voor 
de Talbukja: “Hanawon”. De nieuwkomers leren er om te gaan met financiën, 
gezondheidszorg, taalverschillen in het Zuiden, de sociale- en politieke cultuur 
van het Zuiden en praktische zaken zoals computers en pinautomaten  (Kim, 
Young Jin, 2010; Yu, 2011). Als ze Hanawon verlaten ontvangen ze wat geld 
voor een eenvoudig onderkomen. De regering heeft adviescentra opgericht om 
Talbukja te ondersteunen in hun specifieke problemen. Sommige adviseurs die 

er werken zijn zelf Talbukja. De Zuid-
Koreaanse overheid erkent de rol die 
Talbukja kunnen spelen in het helpen van 
hun lotgenoten. In 2011 is een Noord-
Koreaan uitgekozen door de overheid om 
Zuid-Koreanen iets bij te brengen over 
de hereniging en om ze daarop voor te 
bereiden. Volgens hem begrijpen mensen 
die uit het Noorden komen dat land het 
beste, en zijn zij daarom de aangewezen 
personen om Zuid-Koreanen daar meer 
over te leren (Kim, Young Jin, 2011). Prijs 
God dat de Zuid-Koreaanse overheid 
actief betrokken is bij het ondersteunen 
van deze Talbukja, en zij op hun beurt 
veel lotgenoten helpen.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs de Heere dat de Zuid-

Koreaanse overheid de 
mensen uit het Noorden 
helpt te acclimatiseren.

•	 Bid dat de overheid de 
Talbukja met wijs beleid 
zal ondersteunen en hen als 
gerespecteerde burgers zal 
behandelen.

•	 Bid dat andere Zuid-
Koreanen de nieuwkomers 
zullen waarderen en hen 
respectvol ondersteunen, 
zoals bij het vinden van een 
baan en stageplaats.
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DAG 29 
Talbukja-pastoraat in Zuid-Korea 
“En ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen… 
Voor allen ben ik alles geworden, om in ieder geval enigen te behouden.” 
1 Korintiërs 9:20,22

Gelukkig zijn er Zuid-Koreanen die de Talbukja helpen bij de aanpassing.
Sommige kerken hebben een programma samengesteld dat uitreikt 

naar de Talbukja. Er zijn een aantal Talbukja-
kerken ontstaan die door Talbukja-voorgangers 
geleid worden. Sommige Talbukja ontmoeten 
Jezus Christus, gaan theologie studeren en 
onderrichten andere Talbukja.  Sommige 
christelijke groepen proberen deze nieuwe 
burgers uit het Noorden te bereiken. 

Een van die groepen is in 2004 begonnen met ‘Yeomyeong School’ (dag van de 
nieuwe dageraad) in Seoul, die door verschillende kerken ondersteund wordt. 
Jongeren uit Noord-Korea kunnen er 
hun middelbare school afmaken in een 
christelijke, warme en vrolijke sfeer. In 
2010 werd de school door de regering 
erkend als een alternatieve middelbare 
school voor Talbukja-studenten. In 2011 
stonden er 70-75 studenten bij de school 
ingeschreven. De studenten gaan vaak 
op excursie om meer van het land en van 
beroemde bezienswaardigheden in Zuid-
Korea te zien (Park, 2010). Prijs God voor 
deze en gelijksoortige scholen. Noord- en 
Zuid-Korea hebben een verschillende 
cultuur en de Talbukja zijn zich hiervan 
bewust. Bid dat de Zuid-Koreaanse 
christenen dat bewustzijn ook mogen 
hebben als het gaat om het bereiken van 
hun broers en zussen die in een heel andere 
cultuur opgegroeid zijn.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs de Heere voor de vele 

Zuid-Koreaanse christelijke 
groepen die de Talbukja 
proberen te bereiken.

•	 Bid dat meer Zuid-
Koreaanse christenen deze 
bloedverwanten tegemoet 
willen komen en hen met 
respect en als vrienden zullen 
behandelen.

•	 Bid dat de Zuid-Koreaanse 
hulpverlening aan Talbukja 
uitgaat van het feit dat zij een 
andere culturele achtergrond 
hebben. Dat de Bijbelse 
onderwijzing zal beginnen 
met Genesis 1 voorafgaand 
aan Johannes 3.
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DAG 30 
Voedsel voor hun ziel: de Bijbel
“Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet 
terugkeert, maar de aarde doorvochtigt… zo zal Mijn woord zijn dat uit 
Mijn mond uitgaat…” Jesaja 55:10-11

N oord-Koreanen hebben voedsel voor hun lichaam nodig, maar nog 
belangrijker is de behoefte aan voedsel voor hun ziel. De Bijbel is alleen 

beschikbaar in de vier geregistreerde kerken in Noord-Korea.

Laten we bidden dat de dominees van deze 
geregistreerde kerken het Woord van God 
verkondigen. Laten we bidden dat Bijbels in 
handen van de burgers komen – door middel 
van het gedrukte Woord, geluid, radio of hoe 
dan ook. De mensen die de Bijbel op de radio 
horen voorlezen (afgestemd op stations zoals 
de FEBC) kunnen het opschrijven of uit hun 
hoofd leren en het weer met andere gelovigen 
delen. Mensen die het land tijdelijk verlaten kunnen kennismaken met de 
Bijbelverhalen en wanneer ze terugkomen anderen daarvan deelgenoot maken. 
Deze verhalen laten zien hoe God de wereld schiep, hoe hij door Abraham en 
Israël, en door Jezus’ leven, dood en opstanding heen werkte. Deze methode van 
chronologische Bijbel onderwijs, wordt in veel landen gebruikt en zou ook voor 
gebruik in Noord-Korea aangepast kunnen worden. Laten we bidden dat de 

Bijbel in handen komt van christenen en 
zoekende mensen in het Noorden. 

De Bijbel kan de gelovigen bemoedigen 
en hen laten zien wie de Almachtige God 
is en wat Zijn wil is voor alle mensen. God 
spreekt tot mensen door het Woord van 
God, ook in Noord-Korea.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God dat sommige 

gelovigen in het land toegang 
hebben tot het Woord van 
God.

•	 Bid dat de Bijbel het land in 
zal komen op verschillende 
creatieve manieren.

•	 Bid dat de Bijbel gelovigen 
en zoekende mensen zal 
bereiken.
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DAG 31 
Wereldwijde gebedsbeweging voor Noord-Korea
“En wanneer dan mijn volk (…) het hoofd buigt, al biddend mijn 
aanwezigheid zoekt en zich bekeert van zijn slechte wegen, dan zal 
Ik vanuit de hemel, hun zonden vergeven en hun land genezen.”  
2 Kronieken 7:14

De opwekking in Korea van 1907 werd gekarakteriseerd door onderlinge 
schuldbelijdenis van zendelingen, wat zich naar lokale christenen 

verspreidde. Ook kregen de mensen een nieuw besef van de kracht van 
aanhoudend gebed. Overal raakten mensen overtuigd van zonde, gevolgd door 
schuldbelijdenis, genoegdoening en openlijk groepsgebed; een nieuwe manier 
van bidden die vanaf toen gewoonte is geworden onder Koreaanse christenen. 

Net zoals Pinksteren in Handelingen 2 voorafgegaan werd door een 
gebedsbeweging, zal er geen opwekking in Noord-Korea tot stand komen, 
totdat christenen zich wereldwijd verenigen in een gebedsbeweging voor Noord-
Korea. God zoekt voorbidders die eenparig en aanhoudend bidden voor het 
land en de inwoners van Noord-Korea. 
De tweemaandelijkse gebedsbrochure 
‘Zicht op Noord-Korea’ wordt nu meer 
dan tien jaar uitgebracht en ook in andere 
talen vertaald. Dit derde gebedsboekje 
over Noord-Korea is een diepgaande, 
geactualiseerde informatiebron voor 
gebed, in aansluiting op gebedsboekjes 
uit 2004 en 2007. In legio kerken, steden 
en landen zijn talrijke gebedsgroepen 
opgericht voor Noord-Korea. 

Dit is een kritieke tijd voor het land; 
met nieuw leiderschap, in het licht 
van toenemende menselijke, sociale, 
economische en geestelijke problemen. 
Laten we samen bidden voor Gods 
genezing van dit land en het een zegen 
voor andere landen zal worden.

GEBEDSPUNTEN
•	 Prijs God voor de 

opkomende wereldwijde 
gebedsbeweging voor Noord-
Korea door de publicatie van 
gebedshulpmiddelen en de 
vorming van gebedsgroepen- 
en -netwerken.

•	 Bid dat veel meer christenen 
de gebedshulpmiddelen 
zullen benutten om effectieve 
voorbidders voor Noord-
Korea te worden.

•	 Bid dat we de ontmanteling 
van de geestelijke bolwerken 
mogen meemaken, die dit 
land en het hart van de 
inwoners binden, en dat we 
een omkering naar de levende 
God zullen zien. 
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VoLGENDE STAPPEN
Als God je leidt om betrokken te raken met Zijn plan voor Noord-Korea, 
overweeg dan de volgende opties:

1) Bid - Gebruik dit boekje en 
ander materiaal om regelmatige 
voorbede te doen voor Noord-
Korea. Schrijf of mail naar 
info@omf.nl en vraag de 
tweemaandelijkse gebedsbrochure 
‘Zicht op Noord-Korea’ aan, die  
voorziet in enkele nieuwsitems en 
dagelijkse gebedspunten. Vorm 
een kleine groep of sluit je aan bij een groep die maandelijks voor Noord-
Korea bidt. Download een kaart van het Koreaanse schiereiland en hang 
hem bij je bureau of op de plek waar je bidt; als een herinnering om te 
bidden.

2) Ga - Bezoek Noordoost-Azië. Zoals je gelezen hebt in dit boekje, zijn er 
manieren (in het bijzonder voor artsen en specialisten) om te gaan en te 
dienen in Noord-Korea. Overweeg om je professionele vaardigheden te 
gebruiken ten dienste van Noord-Korea. Neem contact met ons op om hier 
meer over te horen.

3) Verwelkom - Reik uit naar Koreanen bij jou in de omgeving. Er zijn 
Koreaanse restaurants en kerken waar je relaties kan leggen en opbouwen.

4) Mobiliseer - Bestel een of meer van deze gebedsboekjes voor een 
vriend(in) of voor in je kerk. Begin een gebedsgroep voor Noord-Korea. 
Wees een pleitbezorger voor Gods werk. 

5) Leer - Verken nieuwssites en boeken die betrekking hebben op Noord-
Korea. Twee goede boeken zijn Nothing to Envy door Barbara Demick (in 
het Nederlands: Hand in hand in het donker) en Great Leader, Dear Leader 
door Bertil Linter. Bekijk de DVD Crossing, een waargebeurd verhaal over 
Noord-Korea en een jong gezin daar. 

6) Zend - Wees een partner van organisaties of christenen die in Noord-
Korea werken door je tijd, geld en andere hulpbronnen met hen te delen. 

 
Voor meer informatie over hoe je betrokken kunt zijn, www.omf.org/nederland.
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TIjDSPAD

1866   Robert Thomas, de eerste zendeling naar Korea, wordt gedood.

1884   Protestantse zendelingen worden Korea binnengelaten.

1907   Opwekking in Pyong yang.

1910   Korea komt onder Japanse overheersing.

1945   Na de Tweede Wereldoorlog komt de Japanse bezetting van Korea 
ten einde met Sovjet-troepen die het Noorden, en Amerikaanse 
troepen die het Zuiden, ondersteunen.

1946   Noord-Korea’s Communistische Partij ingehuldigd. Door Sovjets 
ondersteund leiderschap geïnstalleerd, inclusief de door het Rode 
Leger getrainde Kim Il-Sung.

1948   In augustus verklaart het Zuiden zich onafhankelijk; in september 
roept Noord-Korea zichzelf uit tot natie.

1953   Een wapenstilstand beëindigd  de Koreaanse oorlog , die twee 
miljoen mensen het leven kostte.

1991   Noord- en Zuid-Korea worden lid van de Verenigde Naties.

1994   Dood van Kim Il-Sung. Kim Jong-Il volgt hem op als leider van 
Noord-Korea.

1996   Zware hongersnood volgt op wijdverspreide overstromingen.  
Als gevolg hier van ster ven zo’n één miljoen Noord-Koreanen 
tussen 1996-1999.

2003   Zes naties beginnen overleg in Beijing over Noord-Korea’s 
nucleaire programma.

2006   Noord-Korea claimt voor het eerst een nucleair wapen getest te 
hebben.

2010   Zuid-Koreaans oorlogsschip wordt tot zinken gebracht, 
mogelijk door het Noorden. Hierdoor stijgt de spanning op het 
schiereiland tot nieuwe hoogten.

            Kim Jong-Il’s jongste zoon Kim Jong-Un wordt benoemd op hoge 
politieke en militaire posten, dit wakkert speculaties aan dat hij 
voorbereid wordt om zijn vader op te volgen. 

2011   Kim Jong-Il sterft op 17 december. Kim Jong-Un heeft de leiding 
over de begrafenis, wordt begroet als de ‘Grote Opvolger’ en 
neemt als Voorzitter van de Nationale Verdediging Commissie het 
van zijn vader over. 

2012   Het leger zweert trouw aan Kim Jong-Un in een massale parade 
ter ere van de 70e verjaardag.
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OMF International werkt met name in Oost-Azië en onder Oost-
Aziaten over de hele wereld. De organisatie werd in 1865 opgericht 
door James Hudson Taylor onder de naam China Inland Mission. Ons 
doel is God te verheerlijken via evangelieverkondiging aan de miljarden 
mensen die in Oost-Azië wonen.

Om dit doel te bereiken probeert OMF Boeken christenen te motiveren 
en toe te rusten, zodat zij alle volken tot discipelen van Christus kunnen 
maken. Publicaties hebben betrekking op:

•	 verhalen en biografieën waaruit blijkt dat God aan het werk is in 
Oost-Azië ;

•	 uitleg over de Bijbelse basis voor zendingswerk en andere 
aanverwante onderwerpen;

•	 de groei en ontwikkeling van de kerk in Azië ;

•	 studies van de Aziatische cultuur en religies.

De publicaties kunt u terug vinden op onze website :  
www.omf.org/nederland

Adres in Nederland:

OMF International

Eendrachtstraat 29a

3784 KA Terschuur

T: (+31) – (0)342 - 46 26 66

E: info@omf.nl

W: www.omf.org/nederland

Adres in België:

OMF International België v.z.w.

p/a Celestijnenlaan 11-2

3001 Heverlee

T: (+32) - (0)16 - 203 205

E: info@omf.be

W: www.omf.be
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