


80. VREEMDELINGEN 
en MARTELAREN 



Een martelaar, martelaarster of martelares (Grieks: martys, getuige, en 
martyrion, getuigenis) in het christendom is iemand die bereid is voor 
Christus of voor een uit het geloofontstane gewetensbeslissing geweldt 

ondergaan en zich hiervoor desnoods te laten doden.

Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Martelaar_(christendom)

 Strong 3144  Martus

1) een getuige 
      1a) in juridische zin 
      1b) in historische zin 

          1b1) iemand die ergens toeschouwer bij geweest is, b.v. een wedstrijd 
      1c) in ethische zin 

          1c1) zij die met hun voorbeeld de kracht en de echtheid van hun geloof in Christus 
bewezen door een gewelddadige dood te ondergaan 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Wat is een martelaar?

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Martelaar_(christendom)


https://www.opendoors.nl/

Top 10 landen van Christenvervolging 2020:

6. Eritrea
7. Soedan
8. Jemen

9. Iran
10. India

1. Noord Korea
2. Afghanistan
3. Somalië
4. Libië
5. Pakistan

- In de top 50 van 2019 werden 245 miljoen christenen vervolgd
- Meer dan 4000 christenen zijn vermoord voor hun geloof in 2019
- Meer dan 2500 kwamen er in de gevangenis voor hun geloof

https://www.opendoors.nl/


Vrouwen hebben hun doden terug gekregen door 
opstanding uit de dood . Maar anderen zijn gefolterd 
en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat 

zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer 
anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja 

zelfs boeien en gevangenis. 

Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking 
gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij 

hebben rondgelopen in schapenvachten en 
geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en 

mishandeld. 

De martelaren 



De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden 
rond in afgelegen plaatsen en verbleven op 

bergen, in grotten en in holen in de aarde. En 
deze allen hebben, hoewel zij door het geloof 

een goed getuigenis van God gekregen hebben, 
de vervulling van de belofte niet verkregen, 

daar God met het oog op ons iets beters 
voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de 

volmaaktheid zouden komen.
Hebreeën 11:35-40 HSV



Geliefden, ik roep u op als bijwoners en 
vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke 

begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. 
1 Petrus 2:11 HSV

Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed 
het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten 
wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en 

Zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen 
blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. 

Hebreeën 13:12-14 HSV

Als wedergeboren christen ben je nu een hemelburger!



Ons burgerschap is echter in de hemelen, 
waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, 

namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons 
vernederd lichaam veranderen zal, zodat het 

gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt 
lichaam, overeenkomstig de werking 

waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan 
onderwerpen.

Filippenzen 3:20-21 HSV



Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling 
van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte 

gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij 
vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke 

dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland 
zoeken. 

En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij 
weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om 

terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar 
een hemels vaderland . Daarom schaamt God Zich niet voor hen 

om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad 
gereedgemaakt. 

Hebreeën 11:13-16 HSV

Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sara, Jozef en Mozes zochten een beter 
vaderland



Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al 
vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke 

mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte 
verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een 

allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid 
teweeg. 

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de 
dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet 
ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar 

de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
2 Korinthe 4:16-18 HSV

We houden onze ogen gericht op de eeuwige dingen!



Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze 
tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God 

hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar 
eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij 
ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning 
die uit de hemel is, overkleed te worden, als wij maar 

bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. 

Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we 
het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet 

ontkleed, maar overkleed worden, zodat het 
sterfelijke door het leven wordt verslonden. 

2 Korinthe 5:1-4 HSV



Zalig zijn zij die vervolgd worden om de 
gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der 

hemelen.
Mattheüs 5:10 HSV

Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u 
gehaat heeft.

Johannes 15:18 HSV

En ook allen die godvruchtig willen leven in 
Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

2 Timotheüs 3:12 HSV



En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de 
ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor 

Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de 
hel.  Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? 

En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.   
En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.  

Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan 
die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden 

voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij 
verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen 

voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Mattheüs 10:28 - 33 HSV



Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar 
Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij 

ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor 
zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. 

Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en 
wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is 

afgesneden uit het land van de levenden. Om de 
overtreding van mijn volk is de plaag op Hem 

geweest. 
Jesaja 53:7-8 HSV

Christus was het slachtschaap, dan zijn we als christenen nu ook!



Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of 
naaktheid, of gevaar, of zwaard?  Zoals geschreven staat: 
Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij 

worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn 
wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft 

liefgehad. 

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, 
noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch 

tegenwoordige, noch toekomstige dingen,  noch hoogte, 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze 

Heere.
Romeinen 8:35 - 39 HSV



Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand 
sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de 

Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan 
leven of sterven, wij zijn van de Heere. Want met dit doel is 

Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend 
geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen.

Romeinen 14:7 - 9 HSV

Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, 
goedgedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen 

met onze geliefden, Barnabas en Paulus, mensen die hun 
leven overhebben voor de Naam van onze Heere Jezus 

Christus. 
Handelingen 15:25-26 HSV



Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de 
hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten 

hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, 
dan is het goed , maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde 
ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En 

wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen? 

Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen 
koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. 

Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de 
brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand 

verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden 
niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet 

zullen aanbidden.
Daniël 3:15-18 HSV

De 3 jongelingen waren bereid om te sterven voor hun geloof!



8 martelaren in de Bijbel:

1. Jezus

En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon 
gevlochten hadden, zetten zij Hem die op en begonnen Hem te begroeten: 

Gegroet, Koning van de Joden! En zij sloegen op Zijn hoofd met een rietstok 
en bespuwden Hem en zij vielen op de knieën en aanbaden Hem. En toen zij 

Hem bespot hadden, trokken zij Hem de purperen mantel uit en trokken 
Hem Zijn eigen kleren aan en leidden Hem naar buiten om Hem te 

kruisigen. 

En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker 
kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg. En zij 

brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats. En zij 
gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet. En 
toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren: door het lot te 
werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou. En het was het derde uur 

en zij kruisigden Hem. 
Markus 15:17-25 HSV



2. Zacharia:

Toen bekleedde de Geest van God Zacharia, de zoon van 
Jojada, de priester, die hoger dan het volk ging staan, en hij 

zei tegen hen: Zo zegt God: Waarom overtreedt u de geboden 
van de HEERE ? Daarom zult u niet voorspoedig zijn. Omdat 

u de HEERE verlaten hebt, zal Hij u verlaten. 

Zij spanden echter tegen hem samen, en stenigden hem op 
bevel van de koning met stenen in de voorhof van het huis 

van de HEERE. Koning Joas herinnerde zich het gunstbewijs 
dat zijn vader Jojada aan hem bewezen had, niet, maar 

doodde zijn zoon, die toen hij stierf, zei: Moge de HEERE  
het zien en vergelding eisen!

2 Kronieken 24:20 - 22 HSV



3. Johannes de doper:

En daartoe opgestookt door haar moeder, zei ze: Geef mij hier 
op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning 
werd bedroefd, maar omwille van de eden en om hen die met 
hem aanlagen, gaf hij bevel dat het haar gegeven zou worden;  

en hij stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis 
onthoofden.

Mattheüs 14:8 - 10 HSV

4. Jakobus

Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan 
sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij 
doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard.

Handelingen 12:1 - 2 HSV



5. Stefanus:

Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht 
en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem 

de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden 
hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die 

Saulus heette. 

En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en 
zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest.  En terwijl hij op 

de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun 
deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, 

ontsliep hij.
Handelingen 7:57 - 60 HSV



6. Paulus

En nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar 
Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, 

behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad 
getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten 

staan.

 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht 
ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn 

loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de 
bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om 

te getuigen van het Evangelie van Gods genade.
Handelingen 20:22-24 HSV



Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de 
mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem 
zou gaan. Maar Paulus antwoordde: Wat doet u nu 

dat u huilt en mijn hart week maakt? 

Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te 
worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de 
Naam van de Heere Jezus. En toen hij zich niet liet 

overtuigen, deden wij er het zwijgen toe, en 
zeiden: Laat de wil van de Heere geschieden. 

Handelingen 21:12-14 HSV



Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe 
het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten 

volle. Ik word immers reeds als een plengoffer 
uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is 

aanstaande. 

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een 
einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.  Verder is 
voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid 
die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag 
geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn 

verschijning hebben liefgehad. 
2 Timotheüs 4:5- 8 HSV



7. Petrus

Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, 
houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de 

derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen 
Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. 

Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen. 

Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u 
uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, 
zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden 
en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Hij om aan te 

duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat 
Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!

Johannes 21:17 - 19 HSV



8. De martelaren in Openbaring 

En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder 
het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille 

van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat 
zij hadden. En zij riepen met luide stem: Tot hoelang, 

heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons 
bloed niet aan hen die op de aarde wonen?  

En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En 
tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten 

rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten 
en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, 

volledig zou zijn geworden.
Openbaring 6:9 - 11 HSV



En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is 
gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze 
God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van 
onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze 

God, is neergeworpen. 

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het 
Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben 

hun leven niet liefgehad tot in de dood. Daarom, verblijd u, 
hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en 
de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, 
naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar 

weinig tijd heeft. 
Openbaring 12:10-12 HSV



Wie oren heeft, moet horen. Wie gevangenschap moet 
verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het 

zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier 
komt het aan op de standvastigheid en trouw van de 

heiligen.
Openbaring 13:9-10 NBV

En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: 
Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren 
en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw 
dronken was van het bloed van de heiligen, en van het 
bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate 

verwonderd toen ik haar zag.
Openbaring 17:5 - 6 HSV



En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd 
hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om 

het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het 
beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken 

niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij 
leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend 

jaar lang . 

Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat 
de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste 

opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste 
opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij 
zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met 

Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.
Openbaring 20:4-6 HSV



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Foxe’s book of martyrs van John Foxe

– Zij mogen de Hemel niet zien van Soon Ok Lee

– Christen, discipel of slaaf van Torben Sondergaard

– De Christenreis van John Bunyan


