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Inleiding

De stroom van vluchtelingen die al jaren proberen Europa te bereiken baart zorgen. Kunnen we 
die allemaal wel opvangen, hebben we plaats voor zovelen? Zet de opvang onze verzorgingsstaat 
niet onder te grote druk? Bovendien roept de komst van vluchtelingen onrust op in de bevolking; er 
ontstaat een scheiding tussen 'hulpvaardigen' en 'bangen en bozen'. De laatsten zijn voor een deel 
bereid gebleken tot gewelddadigheden.
Paus Franciscus riep het Congres van de Verenigde Staten op, vluchtelingen als personen te zien. 
Eenzelfde oproep zou ook in ons deel van de wereld nuttig zijn. Daar kunnen we als kerkelijke 
gemeente een bijdrage aan leveren door Bijbelse verhalen te vertellen over mensen, personen, die 
op de vlucht waren, ieder met zijn of haar eigen verhaal. Die verhalen uit de Bijbel willen we met 
verhalen van vandaag verbinden (Geeske, Lia, Marja en Willie gaan daarnaar op zoek).
Vluchtelingen hebben verschillende motieven. Zo zijn er economische en politieke vluchtelingen, 
en ook mensen die vanwege hun geaardheid of morele opvattingen niet welkom zijn in het land 
waar ze geboren zijn. In de vier adventsweken stellen we telkens een ander vluchtmotief aan de 
orde. Op Kerstmorgen richten we ons specifiek op kinderen die (mee) op de vlucht zijn.
Het project wordt ondersteund en mede vormgegeven door kunstwerken van Joki in de vorm van 
kerkramen.

Opzet

Maandag 23 november / Zondag 29 november
Elia vlucht voor Achab & Izebel
Bijbellezing 1 Koningen 19: 1 – 15
Thema: Vluchten vanwege andere denkbeelden 

Maandag 30 november / Zondag 6 december
David vlucht voor Saul
Bijbellezing 1 Samuel 27: 1 – 6
Thema: Vluchten vanwege politieke verschillen

Maandag 7 december / Zondag 13 december
Naomi vlucht voor de honger
Bijbellezing Ruth 1: 1 – 19a
Thema: Vluchten vanwege economische redenen

Maandag 14 december / Zondag 20 december
Jona vlucht voor zijn opdracht
Bijbellezing Jona 1
Thema: Vluchten in figuurlijke betekenis (voor God, jezelf, je verantwoordelijkheid)

Vrijdag 25 december
Jozef en Maria vluchten met Jezus naar Egypte
Bijbellezing Mattheus 2: 1 – 18
Thema: Kinderen op de vlucht


