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Handleiding
Welkom
65.3 miljoen vrouwen, kinderen en mannen raakten begin 2016 gedwongen ontheemd. Elke
dag in 2015 werden 34.000 mensen gedwongen om hun huizen te ontvluchten. Dat zijn 24
nieuwe vluchtelingen per minuut!
Op dit moment verlaten mensen hun huizen door geweld, en vervolging. In de Bijbel lezen
we verhalen over ontheemde en vervolgde mensen en hoe God met hen mee gaat. In de
evangeliën lezen we over Jozef, Maria en Jezus die vluchtelingen worden omdat King
Herodes de kleine baby Jezus wil vermoorden. Onze Heer werd een vreemdeling en vond
toevlucht in Egypte.
Vandaag hebben we het grote voorrecht en de eer om mensen van over de hele wereld te
ontmoeten die helaas gedwongen werden hun huizen, gezinnen en vrienden te verlaten. Ze
komen in onze straten en in onze kerken en hebben enorm moeilijke en gevaarlijke reizen
achter de rug. Tegelijkertijd tonen zij opmerkelijke moed en veerkracht. Deze mensen
zoeken naar hoop en een betere toekomst. Ze hebben behoefte aan veiligheid, stabiliteit
en een plaats waar zij erbij horen.
Elke vluchteling en ontheemde is een mens met een naam en is gemaakt naar het
prachtige beeld van God. Moge ieder van ons onze nieuwe vrienden verwelkomen en hen
de liefde van Jezus laten zien. Moge onze vrienden weten dat er altijd hoop is en dat God
de Almachtige hen niet vergeten heeft. Zoals bij Jeremia is niet alles verloren. Jeremia
zelf zag verder dan de gevangenschap en voorspelde een periode waarin bevrijding zal
komen, dat er herstel zal zijn en er een einde zal komen aan de verdrukking. Jeremia zegt
dat God plannen heeft voor de toekomst van zijn volk:
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet
jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. (Jeremia 29:11)
Wij hopen dat dit Vluchtelingenzondag Kerkpakket je inspireert en helpt je te plannen voor
een eredienst waar Gods liefde voor de vreemdeling een realiteit wordt.
Gods zegen,
Het Wereld Vluchtelingen Zondag team:
Jan Witsel, Michelle Becket, Whitney Gerdes, Samuel Yung en Coralie Diebold

Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
2zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!
Psalm 117
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Hoe gebruikt u het Wereld Vluchtelingen Zondag pakket?
Jaarlijks viert de wereld de Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Deze speciale dag valt dit
jaar in het midden van de week. Daarom stellen wij voor om een speciale eredienst te
organiseren op zondag 18 of 25 juni. U kunt natuurlijk ook een speciale dienst op beide
zondagen plannen en zelfs gedurende de hele week speciale acties organiseren!
Dit Wereld Vluchtelingen Zondag Kerkpakket is een flexibel hulpmiddel om u te helpen de
Wereld Vluchtelingen Zondag in uw kerk te organiseren. Wij geven u enkele suggesties
waaruit u vrij kunt kiezen.
Dit pakket is opgesteld voor kerken in heel Europa en de hele wereld. Als u denkt dat
sommige suggesties niet geschikt zijn voor uw eigen context, voel u zich dan vrij om deze
niet te gebruiken. Hetzelfde geldt voor de invulling van de eredienst, waarin wij
verschillende stijlen van aanbidding en gebed voorstellen. Als u denkt dat sommige
onderdelen niet geschikt zijn voor uw kerk, kunt u deze gewoon overslaan.
U bent geheel vrij om uw eigen middelen en ideeën aan dit pakket toe te voegen en er een
unieke Wereld Vluchtelingen Zondag van te maken!
Het pakket bestaat uit:
• De Wereld Vluchtelingen Zondag poster en social media banners
• Een liturgievoorstel
• Een zondagschoolprogramma
• Preekschetsen
• Speciaal gebedsmateriaal gemaakt door gebedsbeweging 24-7
• Creatieve ideeën voor kerken
• Verhalen van vluchtelingen
• Lobby acties voor kerken en individuen
• Suggesties voor collecte en donaties
• Materiaal van de Refugee Highway Partnership
• Materiaal van de International Association for Refugees
• Materiaal van The Refugee Campaign
• Materiaal van de Church Response for Refugees
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via:
coralie@europeanea.org.

