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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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Aanbevolen door:

Anne van der Bijl – oprichter Open Doors
Graag doe ik hieraan mee. Ik ben zelf ook een vluchteling: Ik heb tot Jezus 

de toevlucht genomen (Hebr. 6:18). Er is geen optie, doen dus.

Els van Dijk – directeur Evangelische Hogeschool
Zalig de barmhartigen.

Ed van Hell – directeur stichting Ontmoeting
Vreemdelingschap eist liefde tot en opkomen voor de vreemdeling.

Mor Polycarpus Augin Aydin - aartsbisschop van  
de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland

Reinier Sonneveld - publicist
Jezus is als kind vluchteling geweest en zocht asiel in Egypte.  

Dat zou ons mild moeten stemmen.

Arie Slob – voormalig fractievoorzitter ChristenUnie
Deze tijd vraagt om christelijke betrokkenheid: ware liefde die zich  

uit in concrete daden (1 Joh. 3:18).

Kees van der Staaij – fractievoorzitter SGP
Barmhartigheid en rechtvaardigheid gaan in de Bijbel hand in hand.  

Zo is het ook met vluchtelingen. Wie vervolgd wordt,  
heeft recht op een gastvrij onthaal. Maar wie misbruik  

maakt van de situatie, verspeelt zijn recht.

FEITEN ROND VLUCHTELINGEN

‘Deze crisis is groter en uitdagender dan de voorgaande immigratiestromen  
die Europa kende, zoals tijdens en na de Balkanoorlogen’

Christian Dustmann (migratie-expert en econoom)

Vluchtelingen uit Syrië:
Woont nog in eigen huis: 8 miljoen

Gevlucht in Syrië: 8 miljoen

Gevlucht naar Turkije, 

Libanon en Jordanië: 4 miljoen

Gevlucht naar Europa: 350.000

Op iedere 2.000 inwoners in Europa is er nu  
één Syrische vluchteling. In totaal zijn dat  
350.000 Syriërs, ongeveer evenveel mensen  
als inwoners van de stad Utrecht.

Aantal nieuwe asielzoekers

60 miljoen.

Sinds de Tweede Wereldoorlog 
waren nog nooit zo veel mensen 
op de vlucht:

0,81,01,2

‘Omgord dus de lendenen van uw verstand, wees 
nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht 
wordt in de openbaring van Jezus Christus’. 1 Petr. 1:13

Wees
nuchter

Het nieuws over vluchtelingen buitelt over elkaar heen. Het is moeilijk een beetje 
overzicht te houden. Tegelijk is er maatschappelijke onrust. In het altijd rustige dorp 
waar ik woon staan opeens hakenkruisen op het gemeentehuis, alleen maar omdat er 
over vluchtelingen gepráát wordt.

Met dit manifest willen we u helpen om nuchter te blijven. Nuchterheid heeft voor  
een christen diepte: De eerste werkelijkheid is het besef dat de overwinnaar Jezus 
Christus de wereld regeert, níet dat aardse leiders met de handen in hun haar zitten 
over de vluchtelingencrisis.
Daarnaast is er ook de nuchterheid van de cijfers. Door ongerustheid of angst raken 
cijfers snel uit beeld. Ook die nuchterheid willen we u hier geven.

God houdt overzicht, Hij regeert. ‘De Naam van de Heere is een sterke toren, een 
rechtvaardige snelt er heen en wordt in een veilige vesting gezet’, staat in Spreuken 
18. Als je God zoekt kom je in een vesting, veilig en met meer overzicht. De actualiteit 
maakt ongerust, maar juist dan is het goed om te zoeken naar de opdrachten van 
Hem die overzicht houdt. In dit manifest proberen we Hem na te spreken, concreet 
gemaakt voor deze crisis. Ik hoop dat dit manifest een prominente plaats bij u krijgt zo 
lang deze crisis voorduurt. We komen een wonderlijke God tegen. Hij geeft opdrachten 
voor gewone mensen met gewone verantwoordelijkheden, over zaken die schijnbaar 
onbeduidend zijn. Maar zachtmoedigheid en gebed hebben hun duizenden verslagen. 
Vluchtelingen kennen meestal Jezus Christus niet, maar juist als u Hem laat zien met 
woorden en daden kan de angel uit hun pijn, uit hun angst en eventueel hun haat.

Het is een overheidstaak om alert te zijn op misbruikers van het systeem en mensen 
met jihadistische motieven. Dat is belangrijk, we mogen alert zijn en de overheid daar 
in steunen. Maar verwar deze verantwoordelijkheid niet met die van u als medemens, 
door bang of boos te worden richting de vluchteling. Eventuele haat bij hen tegen het 
westen wordt dan gevoed in plaats van ontkracht. Ik moedig u aan het belangrijkste 
wapen van het evangelie op te nemen, de macht van Gods liefde. Het is een wapen dat 
heilzaam is voor de vluchteling én voor de samenleving.

Jan Pieter Mostert 
directeur stichting Gave
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2015   Europa   Nederland
Aantal nieuwe  1.200.000 36.000

vluchtelingen *

Verhouding tot  1:724 inw. 1:486 inw.

totale bevolking

1995-2014   Europa   Nederland
Aantal** 1.500.000 170.000

vluchtelingen 

Verhouding tot  1:338 inw. 1:100 inw.

totale bevolking

Een initiatief van stichting Gave.

*   = inschatting aantal vluchtelingen
**   = personen die zijn gekomen en zijn gebleven  

 als vluchteling van buiten Europa 

Een initiatief van Gave. Deze organisaties verbinden hun naam aan het 
manifest: Ark Mission, ChristenUnie, de 4e Musketier, deputaten diaconaat 
CGK, Evangelische Omroep, GZB, HiP, Hulp Oost-Europa, Interserve, IZB, 
MissieNederland, Operatie Mobilisatie, Ontmoeting, Open Doors, SDOK, 
SGP, SKIN, Tot Heil des Volks, Verre Naasten en ZOA.

Bestel meer exemplaren
van dit manifest via  

www.gave.nl/bestelmanifest


