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6. Ik help
Want iedere warme blik, ieder klein gebaar kan het verschil  
maken voor een mens in nood. Dankbaar wil ik delen van de 
zegen die ik heb ontvangen. Ik ben bereid om van mijn rijkdom 
in te leveren, als een vluchteling daardoor weer hoop krijgt. 

…Ik geloof niet in afhankelijkheid. Ik wil geven wat het  
meest nodig is: respect en toekomstperspectief, hier of in  
hun eigen land.

8. Ik ben trouw
Want ik geloof dat het nodig is om elkaar in  
moeilijke tijden vast te houden, ook al zullen  
cultuurverschillen misverstanden oproepen.  
Daarom zal ik trouw zijn in mijn omgang met  
vluchtelingen en wil ik hen aanmoedigen om een eigen 
en unieke plek in te nemen in onze samenleving.

…Ik geloof niet in eenvormigheid, maar wel in  
veelkleurigheid die Gods karakter weerspiegelt. 

9. Ik getuIg
Want alleen Jezus Christus redt en geneest mensen 
van binnenuit. Over Gods liefde wil ik niet zwijgen, 
maar spreken. Mijn getuigenis is als een zaadje  
dat geplant wordt, uitgroeit en vrucht draagt in de 
levens van vluchtelingen. 

…Ik wil mij niet schamen voor het Evangelie, ook al 
weet ik dat er moed voor nodig is om te spreken. 
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Want ik wil mijn ogen open houden 
voor de werkelijkheid. Ik zie mensen
 op de vlucht voor geweld, en  
mensen die hen met geweld willen 

tegenhouden. Dat maakt mij soms 
onrustig. Maar ik sta op en help mee 
waar en wanneer dat nodig is en in 
mijn vermogen ligt. 

…Ik ben niet naïef, maar realistisch. 
Ik maak de problemen niet groter, 
maar ook niet kleiner dan ze zijn. 

   
1. Ik kIJk goeD 
  oM MIJ heen 

Want ik geloof dat ieder mens is geschapen door God,  
naar Zijn beeld en gelijkenis. Uniek, ieder met een  
eigen verhaal en allemaal verlangend naar een zinvol en gelukkig 
bestaan. Niet bang, maar vol vertrouwen op God zet ik een stap 
naar mensen in nood, net als Jezus Christus dat deed.

… Ik laat mijn hart niet beheersen door angst, maar  
door liefde. Want in de liefde is geen plaats voor vrees. 

2. Ik open MIJn hart

Want ik geloof dat de zachtmoedigen het land zullen beërven. 
Als mensen, misschien wel in hun onmacht, kiezen voor grote 
woorden, voor afwijzing of zelfs vreemdelingenhaat, zal ik met 
rust en verstand reageren.

…Ik geloof niet in haat. Daarom beantwoord ik geweld niet met 
geweld en scheld ik niet terug als er gescholden wordt.

3. Ik kIes voor  
     zachtMoeDIgheID

5. Ik koM op voor 
   het recht
Want ik heb het niet aan mijzelf te danken dat ik leef in een  
vrij en welvarend land. Ik weet dat God voor ieder mens de zon  
laat opgaan. Daarom bescherm ik ook de rechten van mijn  
gevluchte medemens, zoals die in onze christelijke traditie en  
grondwet zijn verankerd. Ik wil eraan meewerken dat ieder mens  
in ons land eerlijk en rechtvaardig behandeld wordt. 

…Ik geloof niet in het recht van de sterkste. Wij moeten de ander 
liefhebben als onszelf en elkaars lasten dragen. Dat is rechtvaardig 
in Gods ogen.

Want veel vluchtelingen zijn diep van binnen beschadigd door geweld, verlies en angst. 
Terecht vragen wij dat zij zich inspannen om onze taal en cultuur te leren kennen en  
een bijdrage te leveren aan de samenleving. Maar ik heb geduld met hen als ze meer  
tijd, rust en ruimte nodig hebben.

… Ik geloof niet in onredelijke eisen, maar wel in barmhartigheid en liefdevolle aandacht. 

    sta op  voor                                 vluchtelingen

Want ik geloof in de kracht van gebed. Ook als ik mensen tegenkom  
die beheerst worden door haat tegen het westen, tegen christenen of 
vluchtelingen, zal ik bidden dat zij Jezus Christus als oorsprong en doel  
van hun leven gaan erkennen. Dat doe ik omdat ik besef dat ook ik  
iedere dag leef van genade.

…Ik wil niet vervloeken, maar zegenen. Want niet door kracht of geweld, 
maar door Gods Geest krijgt het Koninkrijk van God gestalte.

-ik wil-

4. Ik bID voor hen  
   DIe haten

7. Ik heb geDulD

-ik doe-

-ik blijf-
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