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KORTE BESCHRIJVING
Dit item gaat over vluchtelingen. De eerste bijeenkomst 
begint met een luchtige werkvorm waarin allerlei vooroor-
delen in het vluchtelingendebat voorbijkomen. Vervolgens 
inventariseren de deelnemers redenen waarom mensen 
vluchten, aan de hand van beeldmateriaal en een stille-
wanddiscussie. Verder lezen ze in de Bijbel dat Jezus zelf 
ook vluchteling was. Daarna bekijken de jongeren een 
fragment van het programma 'Rot op naar je eigen land'. 
Ook proberen ze zich in te leven in een persoonlijke vlucht-
situatie: wat zij zouden meenemen op hun vlucht? In de 
tweede bijeenkomst worden vier Bijbelpassages bespro-
ken over het thema 'vluchten'. Verder staat deze bijeen-
komst in het teken van een ontmoeting met vluchtelingen. 
Tot slot wordt er bekeken of er behoefte is aan een vervolg 
op deze ontmoeting, bijvoorbeeld door gezamenlijk activi-
teiten te ondernemen.
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PROVIDER

DOEL
• De deelnemers realiseren zich dat er veel vooroordelen 

bestaan in het vluchtelingendebat, zowel over vluchtelin-
gen als over Nederland(ers).

• De deelnemers worden zich bewust van de redenen van 
mensen om te vluchten, zoals oorlog, levensbedreigende 
situaties en beangstigende toekomstperspectieven.

• De deelnemers proberen zich te verplaatsen in de situatie 
van een vluchteling, hoe het is om huis en haard achter te 
laten voor een nieuw bestaan in een ander land. 

• De deelnemers ontdekken dat de Bijbel veel verhalen over 
vluchtelingen bevat, vanuit verschillende perspectieven. 

• De deelnemers worden zich bewust van de emoties en 
persoonlijke ervaringen van vluchtelingen.

• De deelnemers krijgen meer inzicht in de behoeftes, wensen 
en interesses van vluchtelingen en onderzoeken de moge-
lijkheden om gezamenlijke activiteiten op te zetten.

VERANTWOORDING
Er zijn vandaag de dag veel mensen op de vlucht, vanwege 
oorlog of andere uitzichtloze leefsituaties. Voor veel vluch-
telingen is Europa de beoogde bestemming, omdat hier 
betere kansen zijn op een veilig leven met meer perspectief. 
Vluchten blijft echter een noodgreep, die gepaard gaat met 
angst, onzekerheid en ontberingen. 

De toeloop van vluchtelingen naar Europa zorgt echter ook 
voor angst en onzekerheid bij veel Nederlanders. Zij zijn 
bijvoorbeeld bang dat er minder welvaart overblijft voor de 
Nederlanders, of bang dat de grote verschillen in cultuur onze 
vrijheden zullen aantasten. Aan de andere kant zijn er Neder-
landers die juist positief staan tegenover de komst van 
vluchtelingen. Zij gunnen de nieuwelingen een beter levens-
perspectief en zien ook voordelen (een verrijking van onze 
cultuur; goed voor onze economie). 
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In dit item gaan de deelnemers niet alleen aan de slag 
met allerlei vragen rondom dit thema, maar ontmoeten ze 
ook vluchtelingen, zodat de jongeren ervaringen uit de 
eerste hand kunnen horen. Vervolgens kunnen zij 
gezamenlijk bekijken hoe ze elkaar tot steun en vreugde 
kunnen worden.

VOORBEREIDING
Praktische voorbereiding
• Lees het hele item goed door, inclusief de bijlagen. 
• Bekijk ook het filmpje.
• Is er geen internetverbinding beschikbaar tijdens de 

bijeenkomst? Download dan het filmpje voor later gebruik.
• Ga in een vroeg stadium op zoek naar vluchtelingen om uit 

te nodigen voor de tweede bijeenkomst. Betrek ook jullie 
diaconie in dit proces. Zie bijlage 1 voor aanwijzingen.

• Ga op zoek naar diverse afbeeldingen van mensen in 
benarde situaties waarvan bekend is dat men eruit 
wegvlucht. Knip foto's uit kranten of tijdschriften en/of 
print geschikte afbeelding van internet.

• Maak een sandwichbord: bevestig twee flap-overvellen 
aan elkaar met touwtjes, zo dat je die over je hoofd heen 
kunt doen. Schrijf boven aan het ene vel "Nederlanders" 
en boven aan het andere vel "vluchtelingen". 

• Voor de tweede bijeenkomst heb je lekkere hapjes nodig. 
Je hebt gasten uitgenodigd, dus het mag iets extra's zijn: 
bak eens een cake of koekjes, of maak hartige hapjes. Dit 
is ook leuk om samen met de jongeren te doen. Dat kun je 
dan afspreken aan het eind van de eerste bijeenkomst.

• Leg voor elke bijeenkomst alle benodigdheden klaar. Test 
alle apparatuur.

Persoonlijke voorbereiding
Met behulp van deze vragen kun je je ook persoonlijk 
voorbereiden op de bijeenkomsten:
• Ken je persoonlijk een of meer vluchtelingen? Zo ja, wat 

voor emoties komen er bij je op als je denkt aan die 
persoon of personen? Wat zijn je ervaringen? Wat is je 
mening over die persoon of personen? 

• Hoe sta je in het vluchtelingendebat? Wat is je mening? 
Heb je bepaalde stokpaardjes? Wat vind je van anders-
denkenden in dit debat?

• Heb je zelf weleens moeten vluchten uit een levens-
 bedreigende situatie?
• Stel dat jij nu moest vluchten voor je leven. Wat zou je dan 

zeker meenemen?

• Stel dat jij nu een nieuw leven moest opbouwen in den 
vreemde. Wie of wat zou dan jouw hoop of houvast zijn? 
(Dat kan met geloof te maken hebben, maar het hoeft niet.) 

BENODIGDHEDEN
Eerste bijeenkomst
• Het sandwichbord van twee flap-overvellen (zie Praktische 

voorbereiding);
• De foto's die je vooraf had verzameld (zie Praktische 

voorbereiding);
• Een flap-over met stiften;
• Voor iedere deelnemer een bijbel (NBV);
• Apparatuur om het filmfragment te kunnen afspelen 

(bijvoorbeeld een computer met internetverbinding en 
een beamer met scherm en geluidsboxjes);

• Pennen;
• Kopieën van bijlage 3 voor alle deelnemers.

Tweede bijeenkomst
• Voor iedere deelnemer een bijbel (NBV);
• Lekkere hapjes (zie Praktische voorbereiding) en drankjes; 
• Pennen en schrijfpapier;
• Een kleine attentie voor de gasten, bijvoorbeeld een 

'eerlijke' chocoladereep.

PROGRAMMA
Eerste bijeenkomst
5 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te 
drinken aan. Maak zo nodig een voorstelrondje. Vertel kort 
iets over de opzet van dit item (zie korte beschrijving).

10 minuten
Verkenning 
Hang het 'sandwichbord' van flap-overvellen over jezelf 
heen. Wijs op de koppen: "vluchtelingen" en "Nederlanders". 
Geef aan dat er allerlei vooroordelen bestaan over beide 
groepen. Vraag de deelnemers om er zo veel mogelijk te 
roepen en die op het sandwichbord te schrijven. Benadruk 
dat het daarbij niet uitmaakt of de jongeren het er zelf mee 
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eens zijn of niet; het kunnen ook dingen zijn die ze anderen 
vaak horen roepen. Het hoeven dus geen politiek correcte 
reacties te zijn. Geef hiervoor vijf minuten de tijd. Help de 
jongeren zo nodig op gang met enkele voorbeelden uit 
bijlage 2. Probeer het tempo erin te houden; jut de jongeren 
zo nodig een beetje op. 

Het schrijven op het sandwichbord zal misschien niet zo 
makkelijk lukken. Wellicht wordt de sfeer wat uitgelaten of 
lacherig. Dat geeft niet. Deze werkvorm is vooral bedoeld 
om de deelnemers de gelegenheid te geven om 'leeg te 
lopen' op een beladen onderwerp. Ze kunnen zogezegd 
eerst stoom afblazen om vervolgens de diepte in te gaan. 
Tegelijk krijg je zelf al een idee van wat de jongeren zoal 
meekrijgen van de thematiek en de verschillende stand-
punten. Let op: in dit stadium wordt dus nog niet gevraagd 
naar meningen of stellingname. Voor de deelnemers is het 
veilig om nog even te mogen roepen zonder dat ze verant-
woording hoeven af te leggen voor wat ze roepen. 

Laat na afloop beide kanten van je sandwichbord nog eens 
zien. Stel vast dat er nu heel wat meningen en kreten over 
deze twee partijen op het bord staan. Je ziet er nu uit als 
iemand die zó een demonstratie in kan - alleen staan de 
kreten van 'voor' en 'tegen' nu door elkaar. 

Doe je sandwichbord af en leg het weg. Ga niet in discussie 
over de inhoud.

55 minuten
Verdieping 
Vertel dat er van alles wordt gedacht en geroepen over 
vluchtelingen, maar dat niet zoveel mensen persoonlijk 
vluchtelingen kennen. Wel kennen we via de media beelden 
van mensen die op de vlucht zijn of van de nare situaties 
waaruit ze vluchten. 

Leg de foto's op tafel die je vooraf had verzameld (zie 
Praktische voorbereiding). Vraag de deelnemers om langs de 
foto's te lopen en die te bekijken. Laat hen in stilte situaties 
op de flap-over schrijven waaruit mensen mogelijk willen 
vluchten. Geef hiervoor tien minuten de tijd.

Vraag de jongeren of ze zelf ook voorbeelden kennen van 
vluchtelingen (bijvoorbeeld van het journaal, of misschien 
wel uit hun eigen woonplaats). Vraag hun of ze weten 
waarom deze mensen vluchten. Neem tien minuten de tijd 
om dit te bespreken.

Deel Bijbels uit. Lees met elkaar Matteüs 2:13-15. Stel de 
volgende gespreksvragen: 
• Waarom moesten Jozef en Maria vluchten met Jezus?
• Wat had Jezus daarmee te maken?
• Hoe kwamen ze tot het besef dat ze moesten vluchten?

Vertel hier zo nodig iets meer over: Jezus was ook vluchte-
ling, als baby. Zijn ouders vluchtten met Hem weg uit 
Betlehem, omdat koning Herodes Jezus wilde doden. 
Herodes was namelijk bang dat hij van de troon zou worden 
gestoten, want hij had gehoord dat er een nieuwe koning 
geboren was. Jezus en Zijn ouders zijn dus gevlucht omdat 
Jezus anders zou worden vermoord! Ze gingen naar Egypte, 
zoals God Jozef had opgedragen in een droom. Hoe het daar 
verder moest, daarvan hadden ze geen idee - maar ze 
gingen. Ook hierin was Jezus mens onder de mensen: in 
angst, doodsbedreiging en een hoogst onzeker toekomst-
perspectief. 

Lees vervolgens met elkaar het hele gedeelte over Jezus' 
vlucht, Matteüs 2:1-15. 

Dit is eventueel een geschikt moment voor een korte pauze 
met wat drinken.

Geef aan dat jullie een fragment gaan bekijken van het 
programma 'Rot op naar je eigen land', de eerste aflevering 
van het seizoen 2016. Bekijk het fragment op tinyurl.com/
jop-rot (tot 11:57).

25 minuten
Verwerking 
Sta even stil bij het eind van het filmfragment. De deelnemers 
van het programma mochten maar weinig spullen meenemen, 
slechts een klein rugzakje vol. En ze hadden nauwelijks tijd 
om na te denken over de vraag: wat neem je mee, wat laat je 
achter? Geef aan dat nu de deelnemers aan de beurt zijn. 
Vraag hun om zich de volgende beklemmende situatie voor te 
stellen: Het is oorlog in Nederland. Je vader is een week 
geleden opgepakt en weggevoerd. Sindsdien heb je niets 
meer van hem gehoord. En toen je vanmiddag thuiskwam, 
vond je je moeder dood op straat. Doodgeschoten, samen met 
een aantal andere mensen. Je bent bang voor je eigen leven 
en besluit zo snel mogelijk te vluchten. 

http://tinyurl.com/jop-rot
http://tinyurl.com/jop-rot
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Je moet hier weg - vannacht nog! Je wilt naar Ghana, 
want je hebt gehoord dat daar geen oorlog is. Je rent 
naar je kamer om wat spullen te pakken. Wat zou je 
meenemen?

Deel pennen en kopieën van bijlage 3 uit. Vraag de deel-
nemers om voor zichzelf te tekenen of op te schrijven wat 
zij zouden meenemen op hun vlucht. Let op: ze moeten goed 
beseffen dat ze alles wel moeten meesjouwen, dus het 
mag allemaal niet te zwaar wegen (maximaal 6 kilo) en niet 
te groot zijn. Geef hier tien minuten de tijd voor. De jongeren 
mogen niet met elkaar overleggen.

Ga met elkaar in gesprek over het resultaat. Wat hebben 
de deelnemers gekozen om mee te nemen? Wat hebben ze 
moeten achterlaten? Welke keuzes waren gemakkelijk en 
welke kostten moeite? Hebben de deelnemers verschil-
lende keuzes gemaakt?

10 minuten
Afsluiting 
Sluit af met de tekst in bijlage 4. 

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en in-
breng. Nodig hen uit voor de volgende bijeenkomst. Geef 
aan dat er dan een ontmoeting is gepland met echte 
vluchtelingen. Vertel daar kort iets over, bijvoorbeeld 
hoeveel er komen, hoe oud ze ongeveer zijn, uit welk land 
ze zijn gevlucht en hoe lang dat geleden is. Vraag de 
jongeren om de komende tijd vast na te denken over 
vragen die ze zouden willen stellen aan de vluchtelingen. 
Eventueel kun je ook afspreken om samen te zorgen voor 
lekkere hapjes (zie Praktische voorbereiding).

Laat ten slotte iedereen elkaar een hand geven en afslui-
ten met de woorden: "Vrede en veilig thuis voor jou." 

Tweede bijeenkomst
5 minuten
Opening 
Heet de deelnemers en de gasten welkom en bied 
eventueel iets te drinken aan. Kom nog even terug op de 
eerste bijeenkomst. Geef aan dat het in deze bijeenkomst 
zal gaan over de vraag: samenleven, hoe doen we dat?

5 minuten
Verkenning 
Laat de deelnemers zichzelf kort voorstellen aan de gasten 
en andersom. Als er ook een diaken aanwezig is, kun je hem 
of haar kort iets laten vertellen over hoe de diaconie betrok-
ken is bij vluchtelingenwerk. 

60 minuten
Verdieping 
Vertel dat vluchten ook een thema is in de Bijbel. Die staat 
vol verhalen over vluchtende mensen en over mensen die 
verstoten worden uit hun thuisland. Je kunt zulke verhalen 
bekijken vanuit verschillende perspectieven: vanuit de 
vluchtende mens, vanuit de groep die vluchtelingen op-
neemt of vanuit Gods perspectief op vluchtelingen. 

Deel bijbels uit. Lees samen de volgende passages:
• Exodus 1:8-14 (over de Israëlieten die als vreemdelingen 

in Egypte zijn komen wonen en daar als minderheid 
worden onderdrukt); 

• Leviticus 19:33-34 (wat God opdraagt met betrekking tot 
de omgang met vluchtelingen);

• Jeremia 29:4-7 (wat God opdraagt aan een gevlucht volk); 
• Matteüs 25:35-36 (wat Jezus zegt over het opnemen van 

vluchtelingen).

Bespreek daarna deze vier Bijbelteksten met elkaar. Wat 
zeggen ze ons voor het hier en nu? Neem een kwartier de 
tijd voor deze Bijbelstudie.

Geef aan dat de rest van de bijeenkomst in het teken staat 
van het uitwisselen van persoonlijke ervaringen. Nodig 
iedereen uit tot gesprek. De vluchtelingen kunnen bijvoor-
beeld iets vertellen over hun situatie, over het opbouwen 
van een nieuw leven in Nederland of over de verschillen in 
culturen. Als er een diaken aanwezig is, kan hij of zij wellicht 
meer vertellen over de contacten van de diaconie met 
vluchtelingen. 

Het is handig om een aantal vragen en gespreksonderwer-
pen in je achterhoofd te hebben, voor als de jongeren zelf 
even geen gespreksstof meer kunnen bedenken. Zie daar-
voor bijlage 5. Let op: probeer er met elkaar een ontspannen 
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gesprek van te maken. Je hoeft je niet strak aan een vragen-
lijstje te houden, en de deelnemers hoeven ook niet om 
beurten een vraag op de gasten af te vuren of iets dergelijks.

Zorg tijdens het gesprek voor hapjes en drankjes.

20 minuten
Verwerking 
Tast af hoe de deelnemers en de gasten denken over een 
tegenbezoek. Is daar behoefte aan, overleg dan samen over 
de mogelijkheden om iets met elkaar te ondernemen en 
elkaar beter te leren kennen. Denk bijvoorbeeld aan het 
organiseren van een gezamenlijke maaltijd. 

Maak een kort besluiten- en actielijstje met betrekking tot 
de vervolgstappen. Noteer wie wat gaat doen. Neem zo 
nodig ook contactgegevens op.

5 minuten
Afsluiting 
Sluit af met het gebed in bijlage 6. 

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Bedank de gasten voor hun komst en hun bijdrage. Geef de 
gasten als blijk van waardering een kleine attentie.  

BIJLAGEN
1.  Tips voor het uitnodigen van vluchtelingen
2.  Overzicht vooroordelen
3.  Werkblad
4.  Gedicht
5.  Gespreksvragen
6.  Gebed



Bijlage 1
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TIPS VOOR HET UITNODIGEN VAN VLUCHTELINGEN

1.  Het beste is om leeftijdgenoten van de deelnemers uit te nodigen, of anders jongvolwassenen. Een ontmoeting waarbij 
beide partijen dicht bij elkaar zitten qua leeftijd is evenwichtiger, leuker en kansrijker voor een goed gesprek.

2.  Vraag de diaconie of er contacten zijn met vluchtelingen of vluchtelingenorganisaties in jullie buurt. Zo nee, ga dan op 
zoek naar andere mogelijkheden (zie tip 3, 4 en 5). Zo ja, vraag dan de diaken met de warmste contacten om je te helpen 
met het regelen van een ontmoeting. 

3.  Ga na waar in jullie buurt organisaties of instellingen zijn die met vluchtelingen werken. Kijk bijvoorbeeld op de website 
www.coa.nl: daar vind je een overzicht van alle asielzoekerscentra in Nederland. Of zoek online op "azc" of "vluchte-
ling" in combinatie met jullie woonplaats, regio of provincie.

4.  Bedenk dat vluchtelingen niet per se mensen in een asielzoekerscentrum zijn: het kunnen ook mensen zijn die al een 
verblijfsvergunning hebben en nu in een eigen huis wonen. Ga bij jezelf na of je zulke mensen kent (misschien via via); 
wie weet zijn contacten dichterbij dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan de sportvereniging waar je bij zit. Of vraag een 
bekende die op een school werkt of daar misschien contacten te leggen zijn. 

5.  Vraag eventueel advies aan Stichting de Vrolijkheid. Deze stichting zet zich in voor een veilige en vrolijke toekomst van 
jonge vluchtelingen in Nederland, door het organiseren van creatieve activiteiten waarin zij zich kunnen uiten. De 
Vrolijkheid is actief op veel asielzoekerscentra in Nederland. Zie voor meer informatie www.vrolijkheid.nl. Je kunt de 
stichting ook bellen (020 627 32 87) of mailen (info@vrolijkheid.nl).

6.  Als je eenmaal contact hebt gelegd, probeer dan verder rechtstreeks te communiceren met de beoogde gasten (dus 
bijvoorbeeld niet alleen via een medewerker van het asielzoekerscentrum). Het is belangrijk dat je de beoogde gasten 
goed uitlegt wat je voor ogen hebt. Leg uit waarom je deze ontmoeting wilt organiseren. Vertel ook iets over jouw eigen 
jongerengroep. Sta open voor suggesties. Wees daarbij flexibel in de mogelijkheden; het is immers tweerichtingsverkeer. 

7.  Maak ruim van tevoren afspraken (denk aan datum, tijd en plaats). Spreek ook duidelijk af wie de contactpersonen van 
beide partijen zijn en zorg dat die elkaars telefoonnummers hebben. 

8.  Indien het contact is gerealiseerd via de diaconie, is het aardig om ook de betreffende diaken uit te nodigen voor de 
tweede bijeenkomst. Bespreek dan ook de mogelijkheid om iets vertellen over de contacten van de diaconie met 
vluchtelingen. 

9.  Neem kort voor de tweede bijeenkomst nog even contact op met de gasten en vraag of alles gereed is voor de ontmoe-
ting. Bevestig het afgesproken tijdstip en de locatie.

http://www.coa.nl
http://www.vrolijkheid.nl
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Bijlage 2

OVERZICHT VOOROORDELEN

Vooroordelen in het vluchtelingendebat

Vooroordelen over Nederlanders:
• Nederlanders hebben een Geert Wilders-mentaliteit ("minder Marokkanen").
• Nederland is zeer tolerant.
• Nederland laat over zich heen lopen.
• In Nederland hoor je veel asocialen met een grote bek, die de orde verstoren.
• Nederlanders zijn slapjanussen die hun eigen grenzen niet bewaken.
• Nederlanders zijn altijd zo bang voor het onbekende.
• Nederlanders worden steeds racistischer.

Vooroordelen over vluchtelingen:
• Vluchtelingen zijn testosteronbommen, een bedreiging voor onze vrouwen en meisjes.
• Vluchtelingen maken ons land islamitisch.
• Vluchtelingen zijn ontevreden.
• Vluchtelingen zijn gelukszoekers en profiteurs.
• Vluchtelingen pikken onze banen, huizen en zorg in.
• Vluchtelingen krijgen alles cadeau waar wij hard voor moeten werken.
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Bijlage 3Bijlage 3

WERKBLAD

    
       Dit neem ik mee als ik moet vluchten:

    

Mijn dagboek

    

WATER
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Bijlage 4

GEDICHT

De vluchteling

O weet je mijn vriend 
Ik ben niet als vluchteling geboren 
Ik heb nooit gedroomd of besloten 
Een vluchteling te zijn 
Het is een lang verhaal 
Als je naar mij wilt luisteren 
Geef dan je hand 
En open je hart 
Ik ben een mens 
Jij bent een mens

Lava, Syrië

Bron: Wijk, M. (Red.). (2001). Vluchtelingen vertellen... Rozendaal: Wijk & Wijk. 
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Bijlage 5

GESPREKSVRAGEN

• Kun je iets vertellen over je huidige leefsituatie?
• Waarvoor ben je gevlucht?
• Wat waren je ervaringen tijdens je vlucht?
• Hoe heb je gekozen wat je wel en niet meenam toen je vluchtte?
• Hoe was je aankomst in Nederland? Hoe waren de eerste dagen? Hoe heb je die beleefd? 
• Hoe vaak ben je verhuisd sinds je in Nederland bent?
• Hoe is het om een nieuw leven op te bouwen?
• Hoe vaak denk je nog terug aan je land, je familie enzovoorts? Heb je nog regelmatig contact met mensen daar? Zo ja, hoe 

is dat?
• Hoe ervaar je de verschillen in cultuur? (Vraag naar anekdotes, bijvoorbeeld: situaties waarin twee culturen botsten, 

situaties waarin men elkaar niet begreep of grappige situaties die ontstonden door het verschil in culturele gewoontes.)
• Wat voor rol speelt je geloof? Heb je bijvoorbeeld steun ervaren van je geloof of juist niet? Is je geloof veranderd door 

deze ervaringen? Zo ja, hoe dan?
• Hoe zijn je sociale contacten? Lukt het om vrienden te maken?
• Wat zijn je hobby's en interesses? Waar beleef je op dit moment plezier aan?
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PROVIDER Gevlucht en opnieuw begonnen

Bijlage 6

GEBED

Rechtvaardige God, 

Volken zijn op drift.
Mensen zoeken een veilig heenkomen en een toekomst voor hun kinderen.
Wij zijn getuige van onrecht en voelen ons overspoeld en machteloos.
Komend uit een veilig land, kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden.
Maar we voelen de pijn en de angst.
We bidden voor allen die zoeken naar een nieuw begin.

Geef ons de moed om niet weg te kijken, maar onze handen uit te strekken;
om te delen wat we hebben met onze naasten in nood.

Amen.

Bron: www.kerkinactie.nl.
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