
Medemens4



II

En als ik mijn ogen open ...
zie ik en hoor ik mensen zingen tegen de wanhoop  
in ‘De steppe zal bloeien’



Medemens4
KerK in Actie, noveMber 2015



2

 3. Vooraf 
 5. Om medemens te zijn
 7. Zijn woorden
 9. Mensen hebben mensen nodig

11. Open handen
13. Ik wil weer vliegen als een duif
15. Geef ons een hart dat begrijpt
17. Moge uw koninkrijk komen
19. Mijn mantel is mijn huid
21. Gebed voor de ‘onuitzetbare’ mensen onder ons
23. Wij delen
25. Aarde, handen
27. Voor hen die verloren lopen
29. Gebed van een onbekende gevangene
31. Bede voor iedereen die liefheeft
33. Er is zoveel te zien
35. Beter of beter af
37. Volgen en begrijpen
39. Hoor alsjeblieft wat ik niet zeg
41. Maak ons hart onrustig
43. Heb het hart

45. Gebed voor de wake bij detentiecentrum Zeist 
47. Kom in mijn klein bestaan
49. Een vlam van hoop
51. Gebed voor mensen in nood
53. Op deze aarde
55. Vraag of antwoord
57. Eén ster
59. Wat zie ik?
61. Gebed van een uitgeprocedeerde asielzoeker 
63. Werk van onze handen
65. Geloven in de kracht van delen
67. Richtinggevend
69. Mijn droom voor de mensheid
71. Belijdenis
73. Engel
75. Zegenbede uit Zuid-Afrika
77. Tot het uiterste
79. Wat doet Kerk in Actie?
82. Verantwoording
84. Colofon

inhoud



3

Christenen zijn wereldwijd geroepen te laten zien dat de boodschap van Jezus  
Christus hoop en troost biedt en verandering teweeg kan brengen. We zijn allemaal 
elkaars medemens. Daarom wil Kerk in Actie plaatselijke gemeenten in Nederland en 
kerken wereldwijd versterken in het delen van deze boodschap en samen bouwen  
aan een solidaire en duurzame samenleving.

Geloven in delen drukt dat kernachtig uit. Betrokkenheid van de plaatselijke gemeente 
is voor Kerk in Actie van groot belang. Het draait om ontmoetingen tussen mensen en 
plaatselijke gemeenschappen wereldwijd die met elkaar een delende gemeenschap 
willen vormen. Wij zijn samen leden van één lichaam: het lichaam van Christus.

Als we leren te delen dan zijn de wonderen de wereld nog niet uit. Daarom geloof ik in 
de kracht van delen. Samen kunnen we bergen verzetten. Dat kan gaan om gastvrijheid 
voor de vreemdeling in ons midden, steun voor bedreigde minderheden elders, steun 
aan vrouwen die samen opkomen voor hun recht. Daarbij hebben we elkaar, maar 
bovenal ons geloof nodig om te kunnen groeien in krachtig delen.
 
Ik hoop dat dit boekje inspiratie en hoop geeft in een wereld waarin delen nodig is.  
In navolging van Christus die Medemens bij uitstek is geworden kunnen we dat.
 
Evert Jan  Hazeleger

Programmamanager Kerk in Actie

vooraf
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Wie je ook bent,
méns ben je,

mens genoeg
om in je ware gedaante

schitterend
aan het licht te komen,

mens genoeg
om openhartig

in bloei te staan,

mededeelzaam
op weg te gaan,

mens genoeg
om medemens te zijn.

Hans Bouma
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Woorden die komen en gaan zonder reden zonder doel.
Zodat ze op hun plek vallen, hun plek is het verstand.
Het verstand van de ander.

Hoor mijn leven, luister naar mij.
Angst om niet te bestaan, ze zwijgen veel te lang, totdat de ziel ontplooit.

Verborgen woorden o zo lang, daar in het achterste van het hart,
zit leven genepen door ondraaglijkheid.
Onbehagelijkheid van het bestaan.

Hoor mij, ik beitel.
Zie mij, mijn mond zwijgt.
Ga weg met je kritiek.
Maar neem mijn stilte mee.

Mijn woorden willen je vervloeken, ze zullen je martelen.
En je krenken, zo diep, net zolang tot je me haat.

Maar zeg nooit meer, ondanks je afgunst
dat ik niet besta.

Richard

Zijn woorden
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Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan
welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.

Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.

Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Marinus van den Berg

Mensen hebben 
mensen nodig

9





11

God,
In onze woestijn vinden wij vaak geen wegen

dan die dagelijks worden gemaakt: smalle paden vol
stenen. We hebben ook vaak teveel meegesjouwd

uit een voorgoed voorbij verleden. We krijgen
ademnood en verliezen vaart. Als we wat achterlaten,
veren we op, lichtvoetiger. We willen leren leven, niet

in onze veilige, heilige huisjes, maar in een dunne open
tent met oog voor mensen om ons heen.

God,
In onze leegte openen we onze handen naar U.
Vul ze met Uw liefde, uw waarheid, uw woorden van
heil. Sterk onze handen als zij zoeken naar de ander
met wie wij uw weg proberen te gaan.
Amen.

Niek Schuman 

open handen
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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 me niet meer verbergen
Verbergen wie ik ook ben
Ik wil niet meer bang zijn
Bang zijn voor de donkerte
Bang zijn 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 deze lang gesloten kamers binnentreden
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

Bright O. Richards
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Grote God,
geef ons een hart dat begrijpt
dat wij er een rotzooi van maken,
als we de muziek van de aarde verstoren.
Dat wij blind worden
voor haar schoonheid
als we het gelaat van de aarde misvormen.
Dat wij er een stinkend hol van maken
wanneer we haar geuren bederven.

Grote God,
wanneer wij zorgen
voor de aarde,
dan bent U zorgzaam voor ons,
beschermt U ons
en houdt u ons in Leven.

Indianen van Noord-Amerika

Geef ons 
een hart 

dat begrijpt
Grote God,

geef ons een begripvol hart.
Dat we van uw schepping

niet meer wegnemen
dan wij teruggeven kunnen.

Dat wij niet met willekeur vernielen
louter vanwege onze hebzucht.

Maar dat wij uw schoonheid
met onze handen vernieuwen elke dag.

Dat wij nooit van de aarde nemen
wat we niet echt gebruiken.
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Als ik down ben en me hulpeloos voel
als de leugen regeert,
als angst en onverschilligheid toenemen:
moge uw koninkrijk dan komen!

Als er geen vreugde meer is
als de liefde ontbreekt
en het ongeloof groeit met de dag:

moge uw koninkrijk dan komen.

Voor de zieken en de eenzamen
voor de gevangenen

en voor wie worden gemarteld:
moge uw koninkrijk komen.

In de kerken
bij ons bidden en naar ons zingen:

moge uw koninkrijk komen.

In ons hart 
in onze handen, in onze ogen:

moge uw koninkrijk komen.
Vlug.

Litanie uit Tsjechië

17
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Mijn mantel is mijn huid.
Hij koestert en omarmt mij.

Als ik hem om mij sluit,
beschermt hij en verwarmt mij.

Een stof, die zachtjes streelt,
zo kleurrijk en zo prachtig!

Ik voel mij als een prins,
zo rijk, zo sterk, zo machtig.

Mijn mantel is mijn huid.

Mijn mantel is mijn schild.
Met brede epauletten
dwing ik mijn status af. 
Wie durft zich te verzetten?
Mijn wapen tegen kou,
waag ik dat stuk te snijden?
Geef ik de helft aan jou,
wanneer ik je zie lijden?
Mijn mantel is mijn schild.

Mijn mantel, zo vertrouwd!
Maar één kwam langsgereden
die, sterk als een magneet,
van liefde sprak en vrede.
Durf ik het aan, mijn huid,
mijn schild hier op te geven?
Hem achterna te gaan
en kwetsbaar, bloot te leven?
Mijn mantel voelt nu oud.

Mijn mantel 
is mijn huid

19

Jacqueline Roelofs- van der Linden
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Barmhartige God, 
Vader, Moeder van ons mensenkinderen,
wij bidden u voor de mensen in de Vluchthaven en de Vluchtgarage 
en de andere opvangplekken in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en…
Wij vragen u met klem hen niet alleen te laten.
Daarom vragen we u dringend 
ons meer moed en creativiteit te geven 
om hen te kunnen bijstaan en het voor hen op te nemen.
En met hen te delen van onze overvloed! 
Uw komst onder ons is dringend gewenst!
Áls er toekomst is voor onze ene aarde,
met zijn talloze vluchtelingstromen,
dan alleen in uw aanwezigheid, 
dan alleen als wij ons vertrouwen in uw humaniteit bewaren... 
Kom, Schepper, Geest, wéés aanwezig en zegen ons.
Amen.

Gerhard Scholte 

Gebed voor  
de ‘onuitzetbare’ 
mensen 
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Wij delen geloof
Wij delen de hoop
Die wij ontvangen van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Zo willen wij delen
Van wat Hij ons gaf
Totdat het een overvloed wordt 

Wij delen met jou
En met iedereen
De hoop en liefde van God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Zo mogen wij delen
Met handen en hart
Totdat het een overvloed wordt  

Wij delen ver weg
We delen dichtbij 
Eén kerk, één wereld, één God
Vijf broden, twee vissen
De Heer die het brak
En niemand kwam iets tekort
Dat wonder voltrekt zich
Nog iedere dag
Als delen een deel van ons wordt

Wij delen

Matthijn Buwalda
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Daarom weet ik
dat je soms de akker moet keren
voor een wenkend perspectief;
want niets blijft bij het oude,
alles wordt nieuw, zie je het nog niet?
Ik hoop en werk
naar dat kerende vermogen
van de ploegschaar toe.

Pas dan
straalt de overlevering,
en breekt geloof door
als een ontluikende bloemknop
in het leven van alledag.

Godzijdank.

Jack Steeghs

Aarde,
handen.
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Ik mag graag
mijn handen openen

en vuil maken.

Het is een geschenk.
De traditie leert het me: ‘God’

en ik heb het van huis uit
en van de omgeving waarin ik aardde:

Liefde voor zwarte grond;
een bodem onder mijn bestaan,

om zelfvertrouwen op te bouwen,
om een bedrijf op te bouwen,

om dagelijks contact mee te houden,
om met beide benen 

in het heden te kunnen staan.
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voor hen die  
verloren lopen

God, wij vragen u:
vind hen die verloren lopen,
die, gescheiden van hen van wie ze houden,
over grenzen moeten gaan,
uit hun land en weg van hun geboortegrond
die niet meer weten waarheen.
Vind hen, God,
gij die altijd hen die verloren raakten zoekt
en beschermt zoals een kloek haar kuikens.

God, wij vragen u:
laat hen die onder ons wonen, die zich vreemden voelen, ontworteld,
een veilige woonplaats vinden,
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd
hun vaardigheden worden erkend
zodat ze zonder vrees kunnen leven.
Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn
open ons hart voor hen.

27
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Ik zie zoveel onrecht in onze wereld,
zoveel mensen zijn arm omdat anderen rijk zijn,
zoveel leiders misbruiken hun macht.
Luid schreeuwen de slachtoffers van geweld.
O God, ook in deze gevangenis lijden we onder harde omstandigheden. 

U, o God, bent een God van recht.
Luister naar ons schreeuwen om gerechtigheid,
net zoals U luisterde naar het volk Israël
toen zij het naar U uitschreeuwden in Egypte.
Verhef Uw machtige arm 
en versla de krachten van het kwaad.
Raak de geest van de machtigen aan,
vervul hun harten met een geest van barmhartigheid en recht.
Geef kracht aan allen die strijden voor Uw koninkrijk op aarde,
voor een wereld van gerechtigheid en vrede.

een onbekende gevangene uit het detentiecentrum in Zeist

o God,
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Kom, we gaan naar het Paradijs, het antwoord op ons smachten,
een wereld waarin wij ons verbinden met vereende krachten.
Een wereld waarin ‘t leven zich toont in vol, kleurrijk palet,
een wereld waarin de Liefde terug op nummer 1 wordt gezet.

In deze tijd vol oorlog, haat, waarin zoveel mensenrechten worden geschonden
is het nodig om samen te komen en om in samenzijn te zijn verbonden 
Vandaag zijn wij hier samen om een droom te delen,
die pas tot daad wordt omgezet, als je bent met velen;

Dat Liefde schetteren zal door de straten en stegen van elke stad.
Dat Liefde keihard knetteren zal tot in elk boerengat.
Dat Liefde zal stralen in haar prachtig zachte kracht
en dwars door huidskleur en leeftijd schijnt, religie en geslacht.

Thomas de Bresb
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En ik zag
hoogmoed in uw kantoren

hebzucht in uw banken en verzekeringen
nijd in uw politieke partijen en verenigingen

onkuisheid op de Wallen van de oude stad
onmatigheid in uw aankopen

gramschap in uw relaties
traagheid in uw reacties op nood.

En ik zag
ijdelheid u omgeven

u in gierigheid uw geld oppotten
jaloezie in uw kopen en handelen

lust op en in uw media
vraatzucht in uw dagelijks eten

woede om wat u niet heeft
gemakzucht in uw leven stromen.

En ik zag 
u voedselbanken oprichten
koken en maaltijden uitdelen
kleding en ruilwinkels opzetten
zieken bezoeken
exodushuizen in uw wijk verwelkomen
vreemdelingen en illegalen huisvesten
hospices tot leven wekken.

En ik zag
u het dagelijks brood uitdelen
mensen te drinken geven
u uw mantel delen
ongeneeslijk zieken erbij halen
gevangenen vergeven
met illegalen uw huis delen
het verdriet van de doden delen.

En ik zag
in de wereld om me heen
de wonderen van onze tijd.

Hub Crijns

er is zoveel 
te zien
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De wereld zou beter af zijn
als mensen probeerden beter te worden.
En mensen zouden beter worden
als ze ophielden te proberen om beter af te zijn.

Want als iedereen probeert
beter af te zijn
is niemand beter af.
Maar als iedereen probeert beter te worden
is iedereen beter af.

Iedereen zou rijk zijn
als niemand probeerde rijker te worden.
En niemand zou arm zijn
als iedereen probeerde de armste te zijn.

En iedereen zou zijn
wat hij zou moeten zijn
als iedereen probeerde te zijn
wat hij wilde dat de ander was.

Peter Maurin

beter of beter af
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Vader in de hemel,
Wij zijn mensen die proberen,

uw geliefde zoon te volgen,
zoals de menigte dat deed

bij het meer van Galilea.
Wij zijn mensen die ons zo herkennen,

in de hardheid en
in de weerbarstigheid van de realiteit.

Geef ons ook die blik op uw overvloed.
Geef ons ook geloof in het ‘en toch’ in deze wereld.

Geef dat ook wij ons niet neerleggen bij de harde feiten,
niet als het om gerechtigheid gaat,

en niet als het om kwetsbare mensen gaat.
Geef dat ook wij Hem volgen en begrijpen.

Oog hebben voor de wonderen in ons leven.
Dankbaarheid leren voor wat er is.

Leer ons oog krijgen voor,
de broden en de vissen,

die binnen ons bereik liggen.

Amen

Ate Klomp

volgen en 
begrijpen
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Laat je niet voor de gek houden door mij
Laat je niet voor de gek houden door mijn gelaatstrekken

Want ik draag een masker, duizend maskers
Bang om maskers af te zetten

Geen enkele ben ik zelf
‘Doen alsof’ is mijn tweede natuur

Maar laat je niet voor de gek houden.

Charles C. Finn 

39

Hoor alsjeblieft  
wat ik niet zeg
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Maak ons hart onrustig, God
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden.
Maak ons hart onrustig God.

Stort in ons Uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons Uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan.
Geef ons moed om op te treden,
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.
Want het is Uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

Liesbeth Goedbloed  
en Roald Schaap
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Mens ben je,
mens met een hart,

mens in een wereld
vol armoede en honger,

onrecht en geweld,

mens in een wereld
waar zoveel mensen

geen mensen,

zoveel dieren
geen dieren mogen zijn,

mens ben je,
mens met een hart,

strek je uit,
laat zien wie je bent,

heb het hart
om een naaste te zijn,

om lief te hebben.

Hans Bouma 

Heb het hart
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Ach mijn God,
We zagen ze bij het hek: honderden vluchtelingen.
Ze waren net uit een boot gekomen, nat, hongerig, angstig, 
maar vastberaden uit op een nieuwe toekomst -  bij ons.

En wij - stopten ze achter een hek, prikkeldraad rondom, 
zeiden dat het zo niet ging, dat ze met teveel, dat wij zelf 
niet genoeg, dat we natuurlijk zouden doen wat we konden,
maar dat er eerst andere regels moesten komen, rechtvaardige, 
maar voor we die hadden stonden er alweer nieuwe mensen, 
en alweer…

En wij - schaamden ons en baden in onze onmacht
tot de herder van alle mensen: Heer ontferm U over ons.

Ach mijn God,
Wij bidden voor alle mensen op hun vlucht 
die in grote onzekerheid verkeren

Wij bidden voor alle mensen 
die geliefden hebben verloren op hun vlucht
vaders, moeders , kinderen, vrienden…
Wij bidden voor hen die zijn omgekomen

dat zij niet naamloos en vergeten zijn
maar met liefde worden herinnerd 
in ons hart, dat zij 
in vrede mogen wonen bij U.G
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Kom in mijn klein bestaan,
ga niet mijn deur voorbij.
Breng licht en warmte aan,
maak mij van doodsangst vrij.
Ontdooi mijn binnenkant,
mijn ingevroren geest
en schep een nieuw verband, 
zodat mijn ziel geneest.

Kom in mijn kleine droom,
verbreed mijn horizon,
dat ik niet langer schroom
te zien naar mensen om.
Genees mijn angst voor pijn,
mijn vrees voor zelfverlies,
zodat ik mens kan zijn
en voor de minsten kies.

Kom in mijn klein geloof,
vernieuw mijn fantasie,
dat ik uw toekomst loof,
steeds nieuwe kansen zie,
zodat ik verder leef
voor vrede mettertijd
en mij uit handen geef
om Uw gerechtigheid.

Jan van Opbergen

Kom in 
mijn klein 
bestaan
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Bij Mattheus 25: 1-13

Kan ik mij warmen aan een vlam
wanneer de jouwe is gedoofd?
Vind ik de richting met een lamp
die ik met jou niet heb gedeeld?

Voel ik mij welkom bij een deur
waardoor jij niet naar binnen mag?
Zou ik genieten van een maal
terwijl jouw bord niet wordt gevuld?

Ik vier geen feest, als jij daarbuiten wacht.
Eén fakkel kan de weg voor twee verlichten.
Eén lamp leidt twee paar voeten door de nacht.
Eén vreugdevuur weerkaatst in twee gezichten.

Jacqueline Roelofs-van der Linden

een vlam van hoop
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Lieve God, 
Er zijn zoveel mensen in nood. 

Net als iedereen in deze wereld 
hebben vluchtelingen een plaats nodig om te leven,  

een warm bed, voedsel, kleren, wasgelegenheid… 
Lieve God, U weet dat wij al deze dingen nodig hebben, 

maar meer dan wat dan ook mensen die om ons geven, 
om onze liefde te delen, onze hoop en onze toekomst. 

We hebben het nodig om nodig te zijn. 
Lieve God, U weet wat wij nodig hebben. 

Kom en reik ons een hand. 
Amen

51

Gebed  
voor mensen  

in nood
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Morgen zullen wij de oorlog 
niet meer leren, zullen wij 
bomen planten in de door ons 
geschapen woestijn, dragen wij 
de zee weer aan de vissen 
over, ruimen wij voor de dieren 
het veld. Morgen zullen wij 
mensen van het licht zijn.

Morgen. Alsof het geen avond 
is geweest en nacht. Alsof 
de voetstappen van de mens 
van God ons niet zijn voor- 
gegaan op deze aarde.

René van Loenen

op deze aarde
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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:
die vraag
of het antwoord?

vraag of 
antwoord
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Eén ster
maakt de lucht minder dreigend

Eén kaars
maakt de nacht minder zwart

Eén hand
maakt de weg minder eenzaam

Eén stem
maakt de dag minder stil

Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn

Eén noot
het begin van een lied

Eén kind
het begin van een toekomst

Jacqueline Roelofs-van der Linden

eén ster
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Wat zie ik?

Ik zie mensen vluchten, honderden! duizenden!
Ik zie mensen oorlog voeren
Ik zie honger! Zo schrijnend, zo mensonterend
Ik zie dode mensenkinderen, weggespoeld, door elkaar geschud, bedolven
Ik zie mensen in rouw
Ik zie mensen die ieder dubbeltje moeten omkeren
Ik zie mensen levend met een versluierde geest
Ik zie mensen gevangen in alcohol en drugs
Ik zie mensen die leven met de gevolgen en de  pijn van verkrachting, uitbuiting en geweld
Ik zie mensen die ziek zijn

Ik sluit mijn ogen en met hart en ziel schreeuw ik het uit  ‘God ontferm u’!

En als ik mijn ogen open…..

zie ik mensen die werken met gevaar voor eigen leven om de aarde te behoeden voor een nucleaire ramp
zie ik vrijwilligers tegen de wanorde in vluchtelingen opvangen
zie ik hoe mensen geven van hun genoeg
zie ik kerkmensen oog krijgen voor hun omgeving, het dorp, de stad en wat daar leeft
zie ik diakenen en andere vrijwilligers mensen helpen orde te scheppen in hun financiële chaos
zie ik mensen werken aan gerechtigheid, barmhartigheid in wederkerigheid
zie ik ambtsdragers en vrijwilligers zich inzetten voor zieken/ouderen en rouwenden
zie ik en doe ik als velen, ik open de ogen en steek de handen uit de mouwen
zie ik en hoor ik mensen zingen tegen de wanhoop in ‘De steppe zal bloeien’ 
zie ik een levende missionair-diaconale kerk die THUIS is in deze wereld en een THUIS wil zijn.

Bea Mulder
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Goede God,
Toen ik het huis van mijn ouders verliet,
mijn huis en mijn land
mijn familie en vrienden,
deed ik dat omdat er geen andere keus was.

Ik wilde alleen maar een beter leven.
Alleen maar een leven, een toekomst voor 
mijn vrouw, mijn kinderen,
alleen maar een plaats om te zijn.

Maar ze wilden ons hier niet.
In Europa is geen plaats voor ons.
Niet in Italië, niet in Griekenland of Spanje.
Naar Nederland hoef je niet te gaan,
daar is geen plaats, geen toekomst, niks.

Ze stopten me in een detentiecentrum
en zeiden keer op keer:
Ga terug naar waar je thuishoort,
maak een nieuwe start in je leven,
verlies de hoop niet, ga. Ga!

Goede God,
Nu vraag ik U: 
Wees hier bij mij,
Wees met ons
als een licht in donkere tijden,
als een schuilplaats om in te vluchten.

Verlaat me niet.
Kom met uw licht en maak een weg
naar een betere toekomst.
Amen

Gebed van een  
uitgeprocedeerde  
asielzoeker 
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De ochtendzon verdrijft de nachtkou
Het land ademt op en slierten dauw

omringen de boer en zijn koeien
die naar de warme melkstal loeien.

Is God hier aanwezig?

Het sissen van de poorten en klikken van de banden
begeleiden de dozen op hun weg langs de halwanden

van vulpunt naar pallet, van warm naar koud:
en nimmer dat dit tempowerk halt of stil houdt.

Waart God hier rond?

Beeldschermen flikkeren, mensen voeren data in,
E-mails, printers en faxen ratelen hun data uit,
Telefoons rinkelen, stemmen murmelen data in,
Glasvezelkabels, telefoonverbindingen spuwen data uit. 

Is Gods glorie hier?

Werk van onze handen, brood om te eten
De kracht van samenwerking: water om te drinken.
Geknetter van machines, kleren om te dragen.
Geklepper van zolen, zorg bij ons ziekbed.
Een lach bij de deurbel: bezoek bij de nieuwe buren.
Brieven bezoeken over de aardbol politieke gevangenen.
Redevoeringen en muziek omlijsten een uitvaart.

Ontwaren we hier God?

Hub Crijns

Werk van  
onze handen
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Kom hier ik wil je iets zeggen
blijf daar niet langer staan
kom hier dan zal ik het je uitleggen
kom achter je sluier vandaan.
We hebben je iets te geven
wat we van hem hebben geleerd
een andere manier van leven
waarin de angst niet meer regeert
waarin de hoop blijft drijven
als een lelie op een waterplas
waarin de liefde het vaartuig is
en het geloof het wijzende kompas.
Al zijn we soms met velen
op deze bank is plaats voor meer dan twee
want wij geloven in de kracht van delen
dus vaar maar met ons mee.G
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Wat een genade
dat er méér is

dan de bestaande orde,
de heersende structuren,

wat een genade
dat we niet hoeven te berusten

in de omstandigheden,

dat we op de hoogte zijn
van andere mogelijkheden.

Niet de feiten,
maar de beloften van Hem

die we onze Vader noemen
zijn richtinggevend voor ons.

Niet wat voor ogen is,
maar wat Hij, onze God,
ons voor ogen stelt,

het visioen
bepaalt de weg die wij gaan.

Het visioen -
een glanzende wereld
van licht en vreugde,

leven in de hoogste bloei.

Hans Bouma

richtinggevend
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Ik hoop dat het schijnen van de zon
jou mag doen stralen
en dat jouw glans
de mensen om je heen doet oplichten

Ik hoop dat het leven van de dag
het vuur in jou mag doen aanwakkeren
en dat de stilte van de nacht
jou vrede mag brengen in jouw dromen

Ik hoop dat al het leed in de wereld
jou nooit zal doen verbitteren
dat jij de kracht mag vinden verdriet in 
de ogen te kijken
en het met liefde mag troosten

Ik hoop dat jouw plek op deze aarde
voor jou steeds helderder wordt
en dat waar het leven jou ook brengt
jouw hart altijd open mag zijn

Ik hoop dat liefde
jouw hart mag vullen
en dat jouw woorden
eerlijk mogen zijn

Ik hoop dat elke dag onder de zon
jou mag doen groeien 
en dat ik jou lief mag hebben
evenzo wanneer dit niet zo is

Marieke van Lingen 

Mijn 
droom 
voor de 
mensheid
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Wij beseffen en aanvaarden
dat wij onze rust niet vinden 
in de zekerheid van wat wij belijden,
maar in verwondering 
over wat ons toevalt en geschonken wordt;
dat wij onze bestemming niet vinden 
in onverschilligheid en hebzucht,
maar in wakkerheid en verbondenheid 
met al wat leeft;
dat ons bestaan niet voltooid wordt 
door wie we zijn en wat we hebben,
maar door wat oneindig groter is 
dan wij kunnen bevatten.

belijdenis
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Moet je een engel zien
om bij nacht al de dag te zien gloren,

en van vrede op aarde te horen,
los te komen van ’t oude stramien?
Om op liefde te blijven vertrouwen,

elk begin als een kans te beschouwen,
moet je daarvoor een engel zien?

Moet je een engel zijn
om bij donker een kaars aan te steken,
oorlogstaal met een grap te doorbreken,
en te troosten bij zorgen en pijn?
Om te weten dat recht het zal winnen,
en vol hoop een nieuw jaar te beginnen,
moet je daarvoor een engel zijn?

Wie durft dan die engel te zijn?

Jacqueline Roelofs-van der Linden

engel
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De Heer onze God,
Hij zegene jullie:

Hij laat jullie voeten dansen
en geeft kracht aan jullie armen.

Hij vervult jullie hart met tederheid
en jullie ogen met lach;

De Heer onze God,
Hij vult jullie oren met muziek

en jullie neus met lekkere geuren;
Hij vult jullie mond met gejuich

en jullie ziel met blijdschap.
Hij schenkt jullie steeds opnieuw

de genade van de stilte:
en het vertrouwen op een mooie

toekomst.
De Heer, onze God,

Hij geeft ons allen de kracht
om in onze wereld

geloof, hoop en liefde 
een gezicht te geven.

De Heer zegen ons:
de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest.
Amen.
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Zó mens zijn
dat je ook medemens,

ook medeschepsel bent,

niet opgaan in jezelf,
niet leven

beneden je niveau,

op weg gaan naar de ander,
hem omringen met aandacht,

vechten voor z’n geluk,

zó mens zijn 
dat je niet vereenzaamt,
niet verschrompelt,

zó mens zijn 
dat je solidair bent,
je verantwoordelijkheid voelt –

dat je leeft,
leeft tot het uiterste,
sámenleeft.

Hans Bouma 

tot het 
uiterste
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Delen is de essentie van het werk van Kerk in Actie. Iedereen kan delen  
van wat hij ontvangen heeft, of het nu gaat om geld, kennis, ervaring of tijd. 

Kerk in Actie biedt mensen wereldwijd de mogelijkheid om kennis en  
ervaring uit te wisselen. De financiële middelen die Kerk in Actie ontvangt, 

worden ingezet voor het ondersteunen van kerken en partnerorganisaties 
in binnen- en buitenland. Hieronder volgen twee voorbeelden.

Diaconale vakantieweken
In Nederland is dat bijvoorbeeld Het vakantiebureau.nl. Deze 

stichting organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken voor mensen 
die niet (meer) zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de 

praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die enige zorg 
of begeleiding nodig hebben. 

Deze ‘diaconale vakantieweken’ zijn inmiddels voor velen 
een begrip. Jaarlijks organiseert het vakantiebureau 

zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen. Tijdens 
deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren 

en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om 
de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel 

te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten en de  
persoonlijke verzorging en bieden een luisterend 

oor. Daarom worden deze vakanties ook wel 
‘Vakanties met Aandacht’ genoemd.

Wat doet Kerk in Actie?
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Een beter inkomen voor Ghanese boerin 
Kerk in Actie werkt wereldwijd samen met partnerkerken. Een van die 

partnerkerken is de Presbyteriaanse kerk in Ghana. Sinds jaar en dag 
verzamelen vrouwen in Ghana kariténoten, die groeien aan bomen  

verspreid over het gebied. Ze maken er boter van die ze gebruiken  
in de traditionele keuken en ook in allerlei verzorgingsproducten.  

Maar hun traditionele manier van werken is tijdrovend, slecht  
voor hun gezondheid en leverde hen tot nu toe weinig op. 

De Presbyteriaanse kerk in Ghana leert de vrouwen moderne 
technieken en geeft hun marketinglessen zodat ze hun  

producten op de markt kunnen verkopen. Ze worden  
gestimuleerd om samen te werken als groep zodat ze meer 

mogelijkheden hebben om hun producten te verkopen en 
zo meer inkomen te genereren. Steeds meer groepen 

functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Ook 
krijgen vrouwen een houtbesparende oven zodat 

minder brandhout nodig is. Op deze manier kunnen 
de vrouwen ervoor zorgen dat er genoeg geld is 

om eten op tafel te krijgen en hun kinderen naar 
school te brengen. 
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