
Dag van de Vluchteling 
 

 

 
 

 

Teksten, liederen en gebeden 

Ter inspiratie 
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Wereld Vluchtelingen Dag 
 

De Wereld Vluchtelingen Dag is een speciale herdenkingsdag 

die jaarlijks gevierd wordt op 20 juni. Die dag werd in 2000 

ingesteld via een speciale resolutie door de algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties om begrip voor 

vluchtelingen aan te kaarten en hun bijdrage aan de vrede te 

vieren. Wereld Vluchtelingen Dag wordt in meer dan honderd 

landen gevierd. 

 

In 2007 nodigde de Hoogstraatgemeenschap in samenwerking 

met Vluchtelingen in de Knel pastores, dominees en andere 

kerkelijke werkers uit om met elkaar in Eindhoven tijdens de 

vieringen aandacht te geven aan deze dag.  De gebeurtenissen 

van de laatste tijd, wereldwijd en in onze eigen stad, roepen 

op om de vluchteling opnieuw sterk onder de aandacht van 

ons hart te brengen.  

In Eindhoven heeft van het begin af aan de nadruk gelegen op 

de vluchteling zonder papieren. Zij zijn immers de meest 

kwetsbare, maar ook anderen verdienen onze aandacht.  

 

De voorbereidingsgroep 2015 biedt u deze bundel aan ter 

inspiratie. 
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Evangelie op de 12e  zondag van het jaar: 
(2015) 

 

Marcus 4. 35 – 41 

Uit de Nieuwe Bijbelvertaling (KBS) 

De storm op het meer 

 

35] Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, 

zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ [36] Ze 

stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot 

waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het 

meer op. [37] Er stak een hevige storm op en de golven 

beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 

[38] Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze 

maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet 

schelen dat we vergaan?’ [39] Toen hij wakker geworden was, 

sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: 

‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam 

helemaal tot rust. [40] Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben 

jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ [41] Ze 

werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: 

‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem 

gehoorzamen?’ 

 

** 

 

Eerste lezing:  Job, 38. 1,8 – 11 

Tweede lezing: 2 Cor. 5. 14 - 17 
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Noem mij geen vreemdeling 
 

Noem mij geen vreemdeling: 

mijn woorden klinken vreemd, 

maar mijn gevoelens zijn dezelfde als die van jou. 

 

Noem mij geen vreemdeling: 

ik wil mensen dicht bij me, 

omdat het zo koud is en kil 

diep in mijn hart. 

 

Noem mij geen vreemdeling: 

de grond waarop wij lopen is dezelfde,  

maar niet het ‘beloofde land’ 

dat ik had verwacht. 

 

Noem mij geen vreemdeling: 

grenzen zijn mensenwerk, 

scheidingsmuren bouwen wij zelf  

en isoleren ook jou. 

 

Noem mij geen vreemdeling:  

ik zoek zoals jij vrede en recht 

in naam van God,  

zo is er maar één…. 

 
Uit de Filipijnen.
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Gebed van bootvluchtelingen 
 

Verloren in de stormen 

op de open zeeën 

drijft onze kleine boot. 

We zoeken land  

in dagen en nachten zonder eind. 

 

Wij zijn als het schuim 

op de oceaan. 

Wij zijn als stof 

dat zweeft in de ruimte. 

Onze noodkreet verwaait 

in het huilen van de wind. 

 

Zonder voedsel, zonder water, 

liggen onze kinderen daar, 

uitgeput en mager 

totdat ze nooit meer huilen. 

 

Wij zien uit naar land, 

maar worden weggestuurd van elke kust. 

Onze noodsignalen zijn vergeefs, 

veel schepen varen door. 

Hoeveel bootjes zijn er al vergaan? 

Hoeveel gezinnen al begraven in de golven? 

 

Heer Jezus, luistert U naar ons gebed? 

Heer Allah, Boeddha, hoort u onze noodkreet? 
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Medemensen, horen jullie onze stem 

vanuit de afgrond van de dood? 

Vaste oever, 

Wij verlangen naar jou. 

 
Uit: Wereldwijd Brevier 2, bidden met de armen, 1986 

 

 

 

 

Lampedusa 

 

Op 8 juli 2014, tijdens zijn bezoek aan Lampedusa, droeg 

Paus Franciscus een eenvoudige mis op in de open lucht. Hij 

droeg een paars gewaad, de kleur van rouw en zei tijdens zijn 

preek o.a. het volgende: 

 

“Nieman voelt zich verantwoordelijk voor deze situatie; we 

hebben het besef van broederlijke verantwoordelijkheid 

verloren. We leven in een cultuur waarin mensen vooral op 

zoek zijn naar het eigen welzijn; een cultuur die ons 

ongevoelig maakt voor de roep van anderen, die ons doet 

leven in een zeepbel die weliswaar mooi lijkt, maar die niets 

voorstelt; het leidt tot een globalisering van de 

onverschilligheid. We zijn gewend geraakt aan het lijden van 

anderen. Het raakt ons niet, het is onze zaak niet” 

 
(Vatican News) 
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Maar ik ben geen vluchteling 

want ik ben niet gevlucht. 

Ik ben weggewaaid, als een blad van een boom. 

 

Er is in ons land  

een verschrikkelijke wind opgestoken; 

een wind vol vuur en verkrachting. 

En op ’n dag, 

op een dag die ik me niet meer herinner, 

op een dag die ik mij niet meer durf te herinneren, 

ben ik weggewaaid. 

 

Wie zou er uit zich zelf vluchten 

Wie zou er uit zich zelf 

Z’n eigen huis 

Z’n eigen stad 

Z’n eigen land 

Z’n eigen familie in de staak laten 

En dan ergens aankomen waar je niet welkom bent? 

 

Vluchtelingen zijn nooit welkom 

Dat weet iedereen 

Dat heeft de geschiedenis al zo vaak bewezen. 

 

Waarom dan een langzame dood 

In een vreemd land 

Als je op de drempel van je eigen huis 

Ook kunt sterven? 

Vluchtelingen bestaan niet. 
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Hij kwam als de arme. 

 

Te vaak zijn er goedbedoelende leiders die opstaan om 

namens degenen te spreken die geen stem hebben. Zij 

verheffen hun stem namens hen, in plaats van met hen. 

 

We gaan ervan uit, omdat deze mensen niet gehoord 

worden, ze dus ook niet spreken. De waarheid is dat de 

mensen in de marge roepen, huilen en schreeuwen uit het 

diepst van hun hart. Maar de rest van de wereld houdt stevig 

de handen over de oren. 

 

Leiders zijn mensen die ons kunnen helpen om de oordoppen 

en oogkleppen te verwijderen, zodat we de pijn van anderen 

kunnen zien, horen, voelen. Zodat we ons laten raken en we 

niet anders kunnen dan de last van anderen te helpen dragen 

en hun tranen uit te wissen… 

 

Mensen die het diepst geraakt worden door pijn en onrecht 

zijn de beste leiders. Dat is denk ik de reden dat Jezus niet 

alleen kwam om de armen te helpen, Hij kwam als de arme. 

 
Shane Claiborne en John Perkins in: ‘follow me to freedom’. 
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Red hen die geen verweer hebben. 
 

In de bijbel is het visioen van een menswaardige samenleving 

en worden de grondslagen van een rechtvaardige politiek 

geformuleerd: “Jij zult liefde hebben tot je naaste die een 

mens is zoals jij.” Een beslissende toespitsing van dit woord: 

“jij zult liefde hebben tot de vreemdeling’. 

Vanaf de dag dat Moses ‘al deze woorden’ gesproken heeft, 

van Godswege en in vuur, bestaat de utopie van de 

gerechtigheid in een chaotische wereld, die door geweld en 

eigenbelang geregeerd wordt en waar het leed en de dood 

van anderen niet tellen, roept de Thora de mensenrechten 

uit, het onvervreemdbare recht van ieder mens op leven. 

 Het is in de geest van de bijbel als geheel te zeggen: 

het kan. De bijbel is in zijn geheel het verhaal over een God 

die mensen vráágt, smeekt zelfs, hem na te volgen in zorg en 

liefde voor mensen. Hij schept ruimte voor mensen – zo 

zouden mensen ruimte en vrijheid moeten scheppen voor 

elkaar. Hij ziet de ellende, hoort het schreeuwen om 

bevrijding -. 

  In het bijbelse verhaal is de inhoud van ‘de Naam van 

God-Bevrijder: opstand tegen onderdrukking en onrecht, 

uittocht uit alle verhoudingen waarin mensen vernederd 

worden, ontroofd aan zichzelf, misbruikt, kleingehouden, 

kansloos gemaakt. ‘De Naam’ is: oproepen tot sociale 

gerechtigheid, pleidooi  voor nieuwe menselijke verhoudingen 

en profetisch toekomstvisioen. ‘God’ is de stem die roept in 

psalm 82: 
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 Hoe lang nog het recht geloochend, 

 Ploert en Schender begunstigd? 

 Doe recht de minste, het weeskind, 

 De arme, beroofde, vernederde. 

 Red hen die geen verweer hebben, 

 Doe hen ontkomen 

 Aan de hand van de schender. 

  
   Uit: ‘Red hen die geen verweer hebben’ 

Huub Oosterhuis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb geen angst voor vluchtelingen, 

en ik geloof niet in dichte gevangenismuren. 

Maar ik geloof in mensen die stem geven 

aan hen die geen verweer hebben. 
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Wie heeft gehuild? 
Graag wil ik dat we ons nog een derde vraag stellen: ‘wie van 
ons heeft gehuild om deze en dergelijke gebeurtenissen? Wie 
heeft gehuild om de mensen op de boot? Om de jonge 
moeders met hun kinderen? Om deze mannen op zoek naar 
middelen om hun gezinnen te ondersteunen? Wij zijn een 
maatschappij die huilen niet meer kan ervaren evenmin als 
‘lijden met’. De mondialisering van de onverschilligheid heeft 
gezorgd dat we niet meer kunnen huilen. In het evangelie 
klinkt de lange weeklacht van Rachel, die huilt om haar 
kinderen, omdat ze niet meer zijn. Herodes heeft dood 
gezaaid om zijn eigen welzijn te verdedigen, zijn eigen 
zeepbel. En zo gaat het nog steeds. Vraag de Heer om wat 
van Herodes nog in ons hart is, uit te wissen. Vraag om de 
gunst te huilen om onze onverschilligheid , om de wreedheid 
in de wereld, in ons en ook in hen die anoniem 
sociaaleconomisch beslissingen moeten nemen die dergelijke 
drama’s mogelijk maken. ‘Wie heeft gehuild? Wie heeft in de 
wereld vandaag de dag gehuild?’ 
 
Vergeef ons Heer, 
Tijdens deze viering, die ook een dienst van boetedoening is, 
vragen wij om vergeving voor de onverschilligheid tegenover 
onze broeders en zusters . Wij vragen om vergeving. 
Vader, voor wie zich erbij neerlegt, zich opsluit in zijn eigen 
welzijn en daardoor zijn hart doof maakt. Wij vragen 
vergeving voor hen die door hun beslissingen op 
wereldniveau situaties hebben geschapen die leiden tot deze 
drama’s. Heer, vergeef ons. Laat ons vandaag uw vragen 
horen: ‘Adam waar ben je?’ en ‘Waar is het bloed van je 
broeder?’ 

Paus Franciscus in Lampedusa 
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O weet je mijn vriend 

Ik ben niet als vluchteling geboren 

Ik heb nooit gedroomd of besloten 

Een vluchteling te zijn. 

Het is een lang verhaal 

Als je naar mij wil luisteren 

Geef dan je hand 

En open je hart. 

Ik ben een mens  

Jij bent een mens    (uit: asielz. vertellen) 

 

Soms is een mensenleven Zo gekwetst, 

Dat brood niet meer verzadigt 

En water niet meer laaft, 

Dat vuur niet meer verwarmt 

En een huis niet meer herbergt. 

Wonden worden soms alleen geheeld 

Als iemand het opbrengt 

Om voor een ander 

Brood en water 

Vuur en huis te zijn. 

Er is veel vraag 

Naar zo een mens 

Die voor een ander 

Nabij is als God. 

Alleen vraag ik mij af 

Wat ik ben: de vraag 

Of het antwoord.             (uit de schaduw 2000) 
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Gebed 
 

Mijn zuster, mijn broeder 

uit het zuiden, uit de derde wereld, 

zie je mijn uitgestoken hand 

en wil je die drukken? 

 

Mijn hoofd is gebogen? 

mijn ogen zijn neergeslagen, 

mijn gezicht drukt beschaamdheid uit, 

mijn gang is tastend 

en mijn voeten vinden aarzelend hun weg. 

 

Mijn zuster, mijn broeder, 

wil je mijn uitgestoken hand, 

mijn geopende hand 

vullen met je vergeving en je mededogen, 

met je wijsheid en je gelovige  

verbondenheid? 

Wil je mijn hand vullen 

met je blijheid en je gulle gastvrijheid? 

 

Mijn zuster, mijn broeder, 

wil je tenslotte je handen vouwen 

rond mijn geopende hand 

en zullen we samen bidden: 

geef ons heden ons dagelijks brood 

en zullen we samen bidden 

dat we mogen breken en delen 



14 

 

onze visies, onze krachten en talenten 

onze rijkdom, onze genegenheid, 

ons hart, ons geloof. 

 

Mijn zuster, mijn broeder, 

zullen we samen onze weg vervolgen. 
 

(uit: Geef ons heden ons dagelijks brood; Bidden met de armen, Jan Brock) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandacht voor Christus die op straat ligt. 

 

 

Ieder van ons verwacht Christus te ontmoeten in de hemel 

maar heb aandacht voor Christus 

die op straat voor uw deur ligt; 

heb aandacht voor Christus 

die honger heeft en kou lijdt, 

die in nood verkeert en vreemdeling is. 

 

Augustinus, preek 25, 8,8 
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Gebed 
Heer, 

Zoveel menen zijn op zoek naar een veilige plek. 

Ze zijn ontworteld en ontheemd.  

Hun geboortegrond bood hen geen zekerheid.  

Ze zijn op zoek naar een plek waar ze welkom zijn,  

waar ze hun leven zeker zijn. 

 

Heer, 

Geef dat wij de plek zijn waar ze warmte vinden en troost. 

Geef dat wij hen ruimte geven om zichzelf te vinden. 

Dat hun kinderen weer vrolijk kunnen zijn. 

Dat ze zeker zullen zijn van hun leven en vrede vinden. 

 

Heer,  

we bidden u voor hun vaderlanden waar ze geboren zijn. 

Kom, Heer, met uw vrede. 

Wij bidden voor de kinderen die bang zijn en onzeker 

We bidden voor de ouders die geen vertrouwen meer 

hebben. 

 

Heer, ontferm U. 
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Illegale God, 

Moeder van verworpenen,  

zoon zonder papieren,  

jouw grenzeloos Woord 

heeft zonder stempels of visa 

de wereld bestempeld tot woonplaats,  

van allen die leven en liefhebben, 

ook zonder papieren. 

Het bekrompen beleid van visa-staten 

verschraalt bij de ruime visie van jouw Rijk. 

Hun uitgeslotenen zijn voorgangers 

in de hemelse liturgie 

van het dagelijkse leven. 
 

Terwijl wij ons druk maken 

om jou een plek te geven in ons bestaan, 

of dat niet meer doen 

en zeggen dat we Jou 

niet meer zo zien zitten, 

zit Jijzelf neer op onze drempel 

En Je vraagt ons 

-als een mens op de vlucht- 

om asiel, om bad en bed, 

om werk en brood, een mensenrecht. 

Je bent iedere man of vrouw 

zonder land. Zonder huis 

zonder eten en drinken. 
 

Jij draagt de kiemen van solidariteit, 

of het nu gaat om migranten, 
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asielzoekers, zigeuners, zieken 

of andere gemarginaliseerden. 

Jij stelt elke uitsluiting, 

elke discriminatie aan de kaak, 

of het nu gaat om clandestiene 

vreemdelingen, 

Illegale verblijvers of andere rechtelozen. 

Jij bent de toetssteen 

van het respect voor mensenrechten. 

Of we het graag horen of niet, 

deze paria’s zijn ereburgers van het paradijs. 

Niet alle mensen ineens, 

niet de hele derde wereld 

leg jij op onze nek, 

maar je komt ons tegen, van dag tot dag, 

als iemand ons nodig heeft 

die klopt op onze deur 

om brood en beker, 

om recht van bestaan. 
 

Jij bent meestal onverwacht 

op altijd ongelegen tijden, 

en Je hoopt dat wij onze deur niet sluiten, 

maar openstaan voor Jou. 

Je overvalt ons en Je hoopt 

dat wij gastvrij zullen zijn, 

niet wetend wie wij herbergen: 

mensen als wij, 

engelen, …..   of Jou?       (uit Bidden met de armen, Jan Brock) 
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Ik wil weer vliegen als een duif 
 

Ik wil me niet meer opsluiten 

Opsluiten vanwege alles wat ik moeilijk vind om te vertellen. 

Ik wil niet meer rennen 

Rennen voor een wereld die ik niet begrijp. 

Ik wil niet meer ontkennen 

Ontkennen dat het leven anders kan zijn. 

Dat het vreemd is. 

Ik wil mij niet verbergen 

Verbergen, wie ik ook ben 

Ik wil niet meer bang zijn 

Bang voor de donkerte 

Bang voor de nacht 

Bang zijn om door mensen verstoten te worden. 

 

Als de wereld me daardoor vreemd vindt 

Laten ze me vreemd vinden. 

Ik wil langs deze gesloten kamers binnen treden 

Ik wil deze onbekende ik omhelzen 

Ik wil water uit deze rots laten stromen 

Licht uit deze donkerte laten schijnen 

Ik wil deze gekronkelde weg recht maken 

Deze vieze rivier zoet maken 

 

Ik wil weer vliegen als een duif. 

 
(Uit: As I Left My Father’s House / Bright O. Richards) 
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Over de dageraad 
 

Met de zon in de ene 

en de maan in de andere hand 

zweer ik, 

dat de nacht, 

hoe lang ze ook mag duren, 

de dageraad niet kan overwinnen. 

 

Met de wolken in de ene 

en een bloem in de andere hand, 

zweer ik, 

dat de ballingschap, 

hoe bitter ze ook mag zijn, 

onze hoop niet kan bedreigen. 

 

Met mijn zwaard in de ene  

en een bloem in de andere hand 

zweer ik, 

dat onze strijd, 

hoe hard ze ook mag zijn, 

de weg zal openen  

naar liefde 

naar vrijheid 

de weg naar de zon. 

 
(gedicht uit de Westelijke Sahara) 
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Wat kun je doen? 

Wees kritisch en praat mild over vluchtelingen. Vergroot het 

draagvlak. 

Als je vluchtelingen kent, wees dan hartelijk voor hen. Groet 

hen op straat. Wees uitnodigend. 

 

Vluchtelingen willen je graag helpen met een vriendendienst. 

De Hoogstraatgemeenschap kan bemiddelen om via hen met 

een vluchteling in contact te komen. Tel 040 25 25 609 

 

Schrijf een kaart met een vriendelijk woord naar een 

vluchteling in detentie. Lever de kaart in of stuur haar op 

naar: HOV (Humaan Omgaan met Vluchtelingen)  

Hoogstraat 301 A,  5654 NB   Eindhoven 

Zij zorgen ervoor dat de kaart bij een vluchteling in detentie 

terecht komt. 

 

Stel een telefoonkaart of een anonieme OV chipkaart ter 

beschikking aan een vluchteling via het HOV. 

 

Heeft u een fiets, die u niet meer gebruikt, via de Hoogstraat- 

gemeenschap kan de fiets een nieuwe bestemming krijgen. 

  

Geef u op voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte. 

Adres: HOV   Hoogstraat 301A   5654 NB   Eindhoven. 

 

Doneer een bedrag aan de stichting ‘Vluchtelingen in de Knel’  

voor hulp aan vluchtelingen zonder papieren 

Rekeningnr. NL72 RABO 017 00 25 306 
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Liederen 

 

Voor mensen die naamloos zijn. 

  t. H.Jongerius / m. J. Raas 

 

Om te leven met zo velen 

  t. Jan van Opbergen /  

 

Gij die de stom geslagen mond verstaat.  

  t. H. Oosterhuis / m. A. Oomen 

 

Keer ons om naar u toe. 

  t. H.Oosterhuis / m. A. Oomen 

 

Ik zoek een land. 

  t. H.Jongerius / m. J. De Backer 

 

Groter dan ons hart. 

  t. H.Oosterhuis / m. A. Oomen 

 

Het lied van de stad.  

t. H.Oosterhuis / m. J. Geraedts 

 

Als alles duister is. (Taizé) 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


