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Leidingdeel bij Handreiking Actueel ‘Asielzoekers’ 

 

 

Intro 
Sinds de vluchtelingenstroom op gang kwam via Zuid-Europa kunnen we niet meer om het thema 
‘asielzoekers’ heen. Iedereen heeft er wel een mening over, ook in de politiek. De schets over 
asielzoekers dateert nog uit de tijd voor deze grote vluchtelingenstroom, maar asielzoekers zijn van 
alle tijden en de Bijbelse gegevens veranderen niet. In dit korte begeleidend schrijven krijg je als 
leiding van de jeugdvereniging een paar aanwijzingen hoe je de schets kunt aanpassen om ook in 
deze tijd te gebruiken. Belangrijk is om te kijken wat bij jou past en geschikt is voor je groep. 
 
In de schets wordt gesproken over asielzoekers uit Bosnië. Dat is gedateerde informatie. Ook de 
gegevens op pagina 7 van de schets over aantallen en landen van herkomst zijn anders. 
Tegenwoordig komen asielzoekers met name uit de volgende landen: Syrië, Irak, Afghanistan, 
Eritrea en Iran.   
 
Raadpleeg voor de meest actuele informatie de sites:  

- www.coa.nl  
- https://www.coa.nl/nl/over-coa/bezetting/personen-in-de-opvang-uitgesplitst-naar-leeftijd-

en-land-van-herkomst 

- www.ind.nl  
 
Aanwijzing 
Om de schets naar de actualiteit te trekken kun je beginnen met een stelling die je op het 
bord/flapover schrijft, waar leden van de vereniging op mogen reageren door hun mening over de 
stelling op te schrijven. Dit noem je ook wel een stille-bord-discussie. Een stelling kan zijn: 
‘Asielzoekers vormen een bedreiging voor onze welvaart.’ Of: ‘Omdat we christen zijn moeten we 
iedereen gastvrij ontvangen.’ Ook zou je met een actueel nieuwsbericht rondom asielzoekers 
kunnen starten door dit samen te kijken/lezen en hierover door te spreken.  
 
Tip 
Misschien kun je als vereniging aanhaken bij een activiteit die vanuit de kerk wordt georganiseerd 
voor vluchtelingen. Zo krijgt de vluchteling een gezicht.  
Bid ook concreet om de bekering van asielzoekers die in Nederland zijn. Dat ze het evangelie horen 
en tot geloof in Jezus Christus mogen komen.  
 
Let op 
Vanuit de groep kan een vraag komen over moslims die zich bekeren tot het christendom en zich 
laten dopen en daarom niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Het is raadzaam om 
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op deze vragen voorbereid te zijn. Je kunt jezelf daarin verdiepen via: www.digibron.nl met de 
zoekwoorden: ‘doop asielzoeker’ of ‘bekering asielzoeker’.  
 
Daarnaast moet je als leiding van de vereniging soms ook letterlijk de leiding nemen in een 
discussie. Over asielzoekers hebben jongeren soms een ongezouten mening, die nog enige 
bijsturing nodig heeft. Enerzijds moet je er voor waken dat er geen anti-asielzoekers-sfeer ontstaat 
door samen in de Bijbel te lezen en te ontdekken wat de Bijbel zegt over gastvrijheid. Anderzijds 
moet je ook eerlijk zijn en de schaduwkanten onder ogen zien. Denk aan zaken als islamisering en 
economische vluchtelingen. Deze dingen hoeven niet onbenoemd te blijven. Juist door de Bijbel 
open te laten gaan, kan hierin een goede balans ontdekt worden.  
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