
Catechese dienst  20 januari 2019 

 
Een greep uit wat eerste indruk van migratie was: 
 

 

Zendelingen zijn ook migranten    Tegen houden bij de grens 

Naastenliefde   

Barmhartigheid 

 

 Leiding van God    Op de vlucht  Lilian en Howick

  

Doen wat je zelf wil  

ontvangen 

         Eigen land verlaten, werk,  

         huis, familie 

 

Iedereen wil een  

plek om te wonen        Kinderpardon 

   Angst      

    Nederland is gewoon te vol   Evangeliseren 

 

Vluchtelingkampen     Andere cultuur 

    Inburgeren   

Wat er o.a. ook nog werd genoemd: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik geblesseerd op de grond zou liggen en een Marokkaan zou 

naar mij toe komen dan zou ik denken: ‘Die wil mijn mobieltje en als 

hij mij overeind helpt dan pakt hij vast ook mijn portemonnee’. 

 

Als je in Nederland te gast bent moet je je misschien wel extra goed 

gedragen. 

 

In de winter naar Oostenrijk zou ik wel willen maar verder ben ik 

hier gewend. 

 

Veel migranten doen hier het vieze werk. 

 

Ik denk dat de fam. Van Jozef geweldig is ontvangen in Gosen. Ze 

zijn niet in een AZC gestopt. 

 



Catechese dienst  20 januari 2019 

Van een catechisant: 

 

De wereld is in beweging. 

De hele wereld? Nee! 

Een dorpje houdt nog stand: Reeuwijk. 

  

Reeuwijk daar gebeurt nooit wat ongewilds….. 

  

Tot op een dag een grote boot verschijnt vol met vluchtelingen. 

In één klap is Reeuwijk in beweging. Wat moeten al die mensen hier? Waar moeten ze 

wonen?  

  

De vluchtelingen zijn van alle godsdiensten: Joden, Islamieten, Hindoeïsten en Christenen. 

Tussen deze vluchtelingen zitten grote grenzen op cultuur gebied en op geloof gebied. 

  

Wat doen wij? Staan wij met open armen de vluchtelingen op te wachten? Of keren we de rug 

toe? Demonstreren we tegen een asielzoekerscentrum of willen we de vluchtelingen een 

helpende hand bieden? 

  

De Heilige Geest kent geen grenzen en kan ieder voor het christelijk geloof doen openstaan 

Jezus zelf staat uiteindelijk met zijn vluchtelingen voor de poorten van Reeuwijk en vraagt 

onze naasten lief te hebben als onszelf. 

  

Als Hij terugkomt zegt Hij: Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. 

Misschien vraag je jezelf af wanneer heb ik dit ooit gedaan voor God? 

Dan zal Jezus zeggen: Wat je voor mijn minste broeder heb gedaan, heb je voor Mij gedaan. 

 

Gespreksvragen om door te praten over de dienst: 

 

1. Buitenlanders: weg of welkom? 

2. Waarom vinden wij eigenlijk Marokkanen en Turken vreemd? Hoe is dat zo 

gekomen? Is het door hun huidskleur? 

3. Hoe ga je om als christenen met économische’ vluchtelingen? Is het gebod van 

naastenliefde ook van toepassing op economische vluchtelingen? 

4. Moeten migranten alsnog uitgezet worden als hun land weer vellig is? 

5. Moeten migranten onderdeel worden van het volk? 

• Mogen migranten eigen cultuur houden? 

• Kan dat bij dubbele paspoorten? 

6. Mensen die zich afkeren van de islam en bekeren toe een ander geloof worden 

bedreigd met de dood. Hoe werd er in de tijd van de Bijbel omgegaan met mensen die 

van hun geloof afvallen? 

7. Moeten we anders omgaan met Buitenlanders dan met Nederlanders? 

8. Wat zegt de Bijbel over migratie? 

 

 

We komen ook op dit thema omdat we in Handelingen 17: 26 lezen:  ‘En Hij maakte uit 

êên bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de 

hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied’. 


