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Liturgische bouwstenen voor de herdenking van vluchtelingen en migranten
die zijn omgekomen aan de grenzen van de Europese Unie - zondag 22 november 2020

Colofon

2

Inleiding

2

Achtergrondinformatie

3

Een traditie, in verbondenheid met Europese kerken

4

Suggesties voor een bespreking ter voorbereiding op de kerkdienst
Handleiding voor het gesprek

4
5

Suggesties voor de kerkdienst

5

Lezingen volgens het oecumenisch leesrooster

5

Gebed voor de nood van de wereld (kyrie)

5

Preek

5

Geschikte liederen

6

Voor de kinderen

7

Gedenk de namen

7

Voorbede

7

Collecte Protestantse Kerk - Omzien naar mensen

8

Meer informatie

8

Fotobijlage

8

Colofon
Redactie: Kerk in Actie, met dank aan ds. Martin Snaterse
Voor meer informatie: Karel Jungheim, j.jungheim@protestantsekerk.nl tel. 06 – 15 17 93 61.
Inleiding
Wereldwijd zijn bijna 80 miljoen mensen op de vlucht. Sinds 2013 is hun aantal ieder jaar toegenomen.
Ieder jaar komen duizenden van hen om, onderweg naar een veiliger plek.
In de kerk herdenken veel gemeenten aan het eind van het kerkelijk jaar de mensen uit de gemeente
die het afgelopen jaar zijn overleden. Hiermee nodigen we u uit, ook stil te staan bij en te bidden voor
de vele vluchtelingen die op weg naar Europa zijn omgekomen, op de Middellandse Zee of elders.
Opdat zij niet worden vergeten.
Deze liturgiesuggesties sluiten aan bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2019-2020, zondag 22
november. Op www.kerkinactie.nl/vluchtelingen vindt u bij de Downloads liturgiesuggesties die u ook
op andere momenten kunt gebruiken.
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Achtergrondinformatie
De cijfers zijn schrikbarend. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) waren er op de
Middellandse Zee alleen al in 2020 tot 2 september 514 doden geteld. Wereldwijd gaat het om 1.681
omgekomen vluchtelingen. Hoewel de totale cijfers de afgelopen jaren zijn afgenomen, is de kans op
overlijden tijdens de tocht gestegen. Op nieuwe gevaarlijke routes, bijvoorbeeld over rivieren aan de
buitengrenzen van de EU, worden de cijfers nauwelijks bijgehouden. Sinds 2000 hebben meer dan
30.000 mensen volgens IOM en andere bronnen hun leven verloren op weg naar Europa, zijn
verdronken op zee of in rivieren, verstikt in containers op vrachtwagens of schepen (bron:
www.ccme.eu).
Enige tragische gebeurtenissen uit het afgelopen jaar:
Begin februari verdween een rubberboot met 91 opvarenden voor de Libische kust. (bron: CBS)
Tijdens het Paasweekeinde voeren sommige Mediterrane landen te laat uit om bootjes met
vluchtelingen op zee die in nood waren op de Middellandse Zee te hulp te schieten. (bron: The
Guardian)
Het lot van de mensen die nog in internationale wateren bevinden of in water behorend tot
Noord-Afrikaanse landen is vaak onduidelijk. Malta wordt beschuldigd van het huren van boten om
mensen terug te brengen. (bron: The Guardian). Tijdens één deze tochten kwamen in april 12 van de
63 opvarenden om.
Begin juni verdronken 46 mensen voor de kust van Tunesië. (bron: NU.nl)
Op 27 juli had een groep van 95 migranten meer geluk. Maar ze moesten meer dan 30 uur
ronddobberen op zee, voordat de overheid van Malta onder grote publieke druk besloot hen op te
pikken. (bron: The New York Times)
Schepen van hulporganisaties die mensen proberen te redden uit zee wordt het werk bemoeilijkt. In
mei werden de Duitse Alan Kurdi en de Spaanse Aita Mari in beslag genomen. (bron: Reuters)
De Tunesische overheid en Libische ‘kustwacht’ krijgen Europese subsidie om migranten terug te
halen die al in bootjes onderweg waren naar Europa. In Libië verdween meer dan de helft van de 6.200
mensen die teruggebracht werden door de Libische kustwacht spoorloos, volgens de IOM. (bron: The
New Humanitarian). The New Humanitarian zich af of de EU kan worden aangeklaagd voor hulp aan
Libische autoriteiten om migranten tegen te houden.
De situatie aan de Griekse en Spaanse grens en de oostgrens van de EU is niet veel beter.
Begin maart werden twee mannen aan de Grieks-Turkse grens doodgeschoten door Griekse
grenswachten. Het Europees Parlement heeft om onderzoek gevraagd.
De partner van Kerk in Actie op Lesbos heeft bericht dat eind augustus geen enkele boot meer werd
doorgelaten door de Griekse kustwacht. De Griekse overheid heeft de afgelopen maanden zelfs meer
dan 1.000 vluchtelingen die al zijn aangekomen in Griekenland teruggestuurd. (bron: The New York
Times)
Willen we in zo’n wereld leven?
In 2015 bracht toenmalig scriba dr. Arjan Plaisier namens de Protestantse Kerk in Nederland een
bezoek aan Lampedusa, waar de Italiaanse protestantse kerken proberen de vluchtelingen te
ondersteunen. “Een oplossing voor het gigantische vraagstuk van een continent op drift en een wereld
vol brandhaarden heeft niemand”, schreef Plaisier in een commentaar. “Maar wanneer zich overal in
de wereld rampen voltrekken, zouden wij dan volstaan met het verhogen van de dijken en het
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versterken van de muren? Willen we in zo’n wereld leven? Buiten de ontheemden en wij gezellig bij
het haardvuur?”
Een traditie, in verbondenheid met Europese kerken
Al in 2009 besloot de Conferentie van Europese Kerken (CEC) te Lyon zich ervoor in te zetten dat
kerken in Europa de vele vluchtelingen en migranten herdenken die elk jaar omkomen tijdens hun
tocht naar Europa.
In Nederland worden sinds 2010 herdenkingsvieringen gehouden voor omgekomen vluchtelingen.
Deze begonnen in Amsterdam maar worden de laatste jaren in steeds meer plaatsen georganiseerd.
Veel herdenkingen vinden plaats in de open lucht. Daarmee hebben zij ook iets van een publieke
schreeuw op erkenning van het recht op leven en ontplooiingskansen voor ieder.
Aansluitend bij de oproep van de CEC vragen we kerken in Nederland de vele omgekomen
vluchtelingen te herdenken, in een kerkdienst tijdens de Gedachteniszondag / Eeuwigheidszondag of
op een ander passend moment.
Nodig zo mogelijk vluchtelingen uit eigen stad of regio uit voor deze herdenking. Als direct
betrokkenen is het voor hen indrukwekkend om gestorven medevluchtelingen te gedenken en de
solidariteit van Nederlanders te ervaren.
Suggesties voor een bespreking ter voorbereiding op de kerkdienst
Het tijdschrift ‘De Eerste Dag’ kiest op grond van de lezingen die het oecumenisch leesrooster aanreikt
voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar de invalshoek ‘Leven in een eindtijd’. De beelden van
vluchtende mensen en mensen die leven in vluchtelingenkampen doen denken aan de eindtijd (p. 70).
Wie wil werken met de aangegeven lezingen én aandacht besteden aan Gedachteniszondag, zou ook
kunnen starten vanuit Psalm 97, de antwoordpsalm. Psalmen behoren immers tot de geschriften,
waarin mensen antwoord geven op wet en profeten. ‘Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn’
(Psalm 97, vs. 10b, NBV) Maar hoe moet je je Gods trouw voorstellen, als je ervaringen hebt van een
triest sterfgeval (corona?) in je naaste omgeving, of als je een barre tocht naar Europa hebt gemaakt en
onderweg mensen hebt zien sterven? Een uitdaging om verhalen te durven delen en voor Gods
aangezicht te brengen.
Ter voorbereiding op de dienst kunt u met een klein groepje bij elkaar komen, of u kunt mensen
uitnodigen voor een uurtje ‘beeldbellen’ met elkaar, bv. via Skype, Zoom of Google-Hangouts. Denk aan
de predikant, de ouderling van dienst, de diaken, gemeenteleden die betrokken zijn bij vluchtelingen.
Misschien kent u wel vluchtelingen (zonder of met verblijfsvergunning). Betrek ook hen erbij.
Voordat u het beeldbellen start, nodigt u iedereen uit (per email of whatsapp) en maakt de groep
duidelijk wat u met elkaar wilt bespreken.
- Met elkaar van hart tot hart spreken, hoe God nabij kan zijn in moeilijke omstandigheden, ook
aan de hand van een lezing uit de Bijbel.
- Afspreken of en zo ja hoe we dat kunnen verwerken in de kerkdienst / viering.
- Als begeleider vraagt u de deelnemers om de tekst (Psalm 97, of zo u wilt een andere tekst)
van tevoren alvast een keer door te lezen.
NB. Natuurlijk kan dit gesprek ook op zichzelf staan, wanneer er niet een speciale kerkdienst
georganiseerd wordt/ kan worden.
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Handleiding voor het gesprek
1. Welkom, mondelinge uitleg van de gang van zaken
2. Rondje Vragen over onszelf
- Hoe gaat het met je?
- Als je denkt aan mensen die zijn omgekomen, het afgelopen jaar, dichtbij of verder weg, in de wereld,
voor wie zou je dan willen bidden?
3. Kennismaken met het thema omgekomen vluchtelingen
Op dit moment kunt u de Achtergrondinformatie (zie hierboven) voorlezen of uitdelen.
- Kunnen we de kring ook breder trekken, denken aan de mensen die op weg naar Europa zijn
omgekomen?
3. Lezen van Psalm 97 (laat één persoon hardop voorlezen, het werkt het prettigst als iedereen
dezelfde Bijbelvertaling gebruikt)
4. Bespreken van de Bijbeltekst
- Waar gaat deze tekst, Psalm 97, over?
- Wat zegt ons dit verhaal over Gods betrokkenheid bij mensen?
- Kunnen we het de psalmist nazeggen van Psalm 97 vers 10b:
Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn?
5. Afspraken
- Hoe gaat het verder? Wie doet wat?
6. Afronden gesprek
Suggesties voor de kerkdienst
Lezingen volgens het oecumenisch leesrooster
10e zondag van de herfst / Eeuwigheidszondag / Christus Koning/ Met al de heiligen
3e van de voleinding
Daniël 12:1-4
Psalm 97
1 Tess 5:1-11
Matteüs 24:14-35

(In die tijd zal Michaël opstaan … in die tijd zal je volk worden gered
(Michaël is een belangrijke heilige in de Orthodoxe liturgie!)
(Alle volken juich voor de rechtvaardigheid van de Heer. God behoedt
het leven van wie Hem trouw zijn).
… waken en op je hoede zijn
de komst van de Mensenzoon

Gebed voor de nood van de wereld (kyrie)
U kunt intenties kiezen uit de Achtergrondinformatie (zie hierboven) en deze lezen in twee of drie
gedeeltes, afgewisseld met korte liederen of gebeden (Heer ontferm U).
Preek
Hierin kan wat tijdens de bespreking van het gekozen Bijbelverhaal naar voren kwam een plaats
krijgen.
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Geschikte liederen
●

De Heer is koning - laat de aarde juichen (Psalm 97, NBV)
[U kunt deze psalm heel goed lezen in beurtspraak, waarbij de voorganger de oneven verzen
leest, en de gemeente de even verzen]

●
●

Zingt een nieuw lied voor God de Here (Liedboek 2013: 98 + LB 711d)
Gods goedheid houdt ons staande (Liedboek 2013: 107)
(vers 2 “Al wie verbijsterd zwierven…)
Voor mensen die naamloos (Liedboek 2013: 647)
De mensen die gaan in het duister (Liedboek 2013: 454)
Kyrie eleison (Liedboek 2013: bv. 301j)
Als alles duister is (Taizé, Liedboek 2013: 598)
Je hoeft niet bang te zijn (ook kinderlied. Liedboek 2013: 935)
Zoekend naar licht (Liedboek 2013: 1005)
Nobody knows the trouble I’ve seen (Liedboek 2013: 915)
- en vele duizenden ontheemd, gevlucht uit eigen land (Liedboek 2013: 997, vs 1, 2, 4)
Oh Lord hear my prayer (Taizé)
Groter dan ons hart (t. H.Oosterhuis / m. A. Oomen)
Keer ons om naar u toe (t. H.Oosterhuis / m. A. Oomen)
Kumbaya my Lord
De zee zal haar doden teruggeven *

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

* Speciaal voor de Allerzielenherdenking in 2011 hebben Christiaan Winter (muziek) en Andries Govaart (tekst)
deze hymne gemaakt. In Amsterdam vonden de herdenkingen steeds aan de Amstel plaats, in de openlucht.
Tijdens het zingen van deze hymne strooien deelnemers witte bloemen in het water ter nagedachtenis van de
overledenen.

6

Voor de kinderen
Gesprekje: Gedachteniszondag is ook voor kinderen een moment om stil te staan bij verdriet en gemis.
Zij kunnen zich voorstellen dat je iets, of iemand mist. Bijvoorbeeld een knuffel die je bent
kwijtgeraakt, of een vriendje/vriendinnetje dat is verhuisd naar een andere stad.
Zo zijn er ook mensen die verdriet hebben omdat ze iemand missen die is overleden. Mensen uit onze
eigen gemeente, maar ook mensen in de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg, zoals vluchtelingen
die verdronken zijn, op zoek naar een beter leven.
Is God daar dan toch bij? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag.
In de eigen dienst kan de leiding met de kinderen (bijvoorbeeld met de foto’s uit de fotobijlage
hieronder) doorpraten op het thema: ‘iets of iemand missen’ en ‘een licht aansteken voor mensen die
zijn overleden en aan wie je denkt’:
- de mensen uit je eigen familie of in de kerk die het afgelopen jaar zijn overleden.
- alle vluchtelingen die verdronken zijn of omgekomen, op zoek naar een beter leven
- mensen die omkwamen bij natuurrampen,
- onschuldige mensen die omkwamen door zinloos geweld,
- mensen die omkwamen van de honger
Bij terugkomst in de kerk kunnen de kinderen een actieve rol krijgen. Zie: Gedenk de namen.

Gedenk de namen
In veel gemeenten worden tijdens gedachteniszondag de namen genoemd van de mensen uit de
gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden.
U kunt ook de intenties lezen en een kaars aansteken voor:
- alle vluchtelingen die verdronken zijn, of omgekomen op zoek naar een beter leven,
- mensen die omkwamen bij natuurrampen,
- onschuldige mensen die omkwamen door zinloos geweld,
- mensen die omkwamen van de honger
(Zie: De Eerste Dag, herfst 2020, p. 72)
U kunt de kinderen en jongeren hierbij een actief aandeel geven, door hen de kaarsen te laten
aansteken, foto’s neer te zetten, en/of bloemen neer te leggen.
Voorbede
Barmhartige God, U die onze harten en gedachten kent,
bij U komen we met wat we horen over vluchtelingen
die verdrinken in de Middellandse Zee.
Bij U leggen we de verschrikking neer van zoveel doden.
Voor uw aangezicht brengen wij de levens van mensen die oorlog ontvluchtten, die hoopten op een
beter leven, en die verdwenen in zee.
Houd hun namen geschreven in uw hand.
Wees bij allen die zich afvragen of het hun directe verwanten zijn
die naamloos begraven worden.
Wees bij allen die leven in rouw.
Wees bij reddingswerkers die beelden van verschrikking met zich meedragen. Wees bij hen die
drenkelingen opvangen.
Wees bij hen die de laatste zorg aan doden besteden.
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Geef vrede.
Help ons toe te bewegen naar een wereld waarin geen mens meer hoeft te vluchten. Maak een einde
aan de wijze waarop mensensmokkelaars de nood van anderen uitbuiten.
Maak ons mild en barmhartig, wijs en handelingsbekwaam.
Dat wij doen wat gedaan moet worden.
Dat ook wij niet loslaten het werk dat U in ons begon.
Barmhartige God, wij bidden om uw ontferming.
Amen
(Door: Ds. Karin van den Broeke, tot maart 2018 voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in
Nederland)
Collecte Protestantse Kerk - Omzien naar mensen
zondag 22 november 2020 - Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de
gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare
omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op
de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen.
De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.

Meer informatie
https://www.protestantsekerk.nl/thema/gedachteniszondag/
Fotobijlage

De foto’s sluiten aan bij de gebedsintenties:
- de mensen uit eigen familie of gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden.
- alle vluchtelingen die verdronken zijn of omgekomen, op zoek naar een beter leven
- mensen die omkwamen bij natuurrampen,
- onschuldige mensen die omkwamen door zinloos geweld,
- mensen die omkwamen van de honger.
Fotoverantwoording: (1) en (4): Pixabay, (2), (3), (5): Kerk in Actie.
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