
#RedWednesday 2019

wwSta op voor 
vrijheid van 
godsdienst

Een initiatief van:
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Op #RedWednesday vragen we in heel Nederland aandacht voor het 
recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies. Met 
#RedWednesday willen we:

•	 Bewustwording creëren over vervolging van gelovigen
•	 Oproepen tot respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen
•	 Opkomen voor geloof en vrijheid

De afgelopen jaren werden op initiatief van Kerk in Nood wereldwijd 
beroemde gebouwen als de Sacre Coeur in Parijs, de Sagrada 
Familia in Barcelona, de Cristo Redentor in Rio de Janeiro en, vorig 
jaar, de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch rood verlicht op 
#RedWednesday. 

Dit jaar doen meer kerken in Nederland mee: van Texel tot 
Valkenburg aan de Geul vragen rood verlichte kerken aandacht 
voor de wereldwijd afnemende vrijheid van godsdienst. In deze 
kerken en op andere plaatsen wordt bovendien gebeden: voor 
wie gediscrimineerd en vervolgd worden, maar ook voor wie zelf 
discrimineren en vervolgen.  

Omdat bijna 80% van de religieuze vervolging wereldwijd gericht 
is tegen Christenen, vragen we in het bijzonder de Nederlandse 
Christenen om een teken van solidariteit met hun vervolgde broers 
en zussen wereldwijd. 

#RedWednesday presenteert de feiten van christelijke vervolging 
op een eerlijke manier en doet geen afbreuk aan andere 
geloofstradities: centraal staan het bouwen van bruggen.

Vanavond, 27 november, zal in dit verband in kerken in heel het land 
de H. Mis worden gevierd of de vespers worden gebeden. Daartoe 
reiken we u graag de tekst van de vespers van de dag aan, met 
speciale beden rondom vervolging. Daarnaast luisteren we naar 
twee getuigenissen uit Nigeria die een beeld geven van de concrete 
realiteit van vervolging omwille van geloof die zoveel mensen 
wereldwijd het diepst van hun wezen raakt.



Rapporten Vrijheid van Godsdienst & Christenvervolging

Alle geloven en landen
Kerk in Nood is één van de slechts drie instituten wereldwijd die 
de vrijheid voor álle godsdiensten in alle landen analyseert. Sinds 
1999 werpt Kerk in Nood iedere twee jaar licht op gebieden waar 
vervolging de rechten van individuen op vrijheid van godsdienst 
beperkt. Het rapport laat zien dat in 38 van de 196 landen sprake 
is van aanzienlijke schendingen van godsdienstvrijheid, van 
onderdrukking door een stijgend aantal dictatoriale overheden en 
van het fenomeen ultra-nationalisme. 

Oproep tot handelen
Hoewel internationaal bezorgdheid wordt geuit, blijft een plan voor 
de bescherming van het recht op vrijheid van godsdienst uit. De 
feiten in het rapport wijzen op een barrière van onverschilligheid 
waarachter het lijden van religieuze minderheden grotendeels 
onopgemerkt blijft. Zeventig jaar na het ondertekenen van de 
Verklaring van de Rechten van de Mens is aandacht voor het 
fundamentele mensenrecht op vrijheid van godsdienst daarom nog 
steeds hard nodig. 

Rapport over situatie Christenen 
Hoewel veel geloofsgemeenschappen lijden onder extremisten en 
autoritaire regimes, komt het rapport tot de conclusie dat christenen 
de meeste vijandigheid en geweld hebben ervaren. Dat blijkt ook uit 
het andere rapport van Kerk in Nood, Persecuted and Forgotten, dat 
een overzicht biedt van de landen waar christenen vervolgd worden. 

Meer informatie op kerkinnood.nl/redwednesday



Avondgebed 27 november 2019

OPENINGSVERS
God, kom mij te hulp.
 Heer, haast u mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
 Zoals het was in het begin en nu en altijd
 en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. Alleluia.

HYMNE
Die Maria hebt vergeven
en de moordenaar schonk het leven,
mij ook hebt Gij hoop gegeven.
Houd mij mijn gebed ten goede.
Wil, getrouwe, voor het woeden
van het helse vuur mij hoeden.
Wil mij met uw schapen weiden
en mij van de bokken scheiden.
mij ter rechter zijde leiden.
Gaan de zondaars eens verloren,
is hun ’t helse vuur beschoren,
roep mij uit als uitverkoren.
Hoor, ik roep in angstig klagen,
’t hart verbrijzeld en verslagen,
red mij op die dag der dagen.
O, dat is een dag van tranen,
o, hoe moet de mens zich schamen,
naakt en schuldig voor Gods ogen,
Here, wees om hem bewogen.
God in majesteit verheven,
Drie in Eén, door glans omgeven,
leid ons tot het zalig leven.

PSALMODIE
Ant 1: Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,  
de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland.



Psalm 62 (61)        Vrede in God
Moge de God van de hoop u vervullen  
met alle vrede in het geloven (Rom. 15, 13).

2 Bij God alleen kan ik rusten,
   van Hem alleen komt mijn heil.
3  Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
 mijn burcht, nooit laat Hij mij los. _
4 Hoe lang overvalt gij uw medemens nog
   en werpt gij samen hem neer?
   Als waart ge een wijkende muur,
   een stenen omheining die instort.
5  Zij trachten mij neer te halen,
  zij zinnen alleen op bedrog.
  Hun mond spreekt een zegenbede,
  vervloeking schuilt in hun hart. _
6 Bij God alleen moet ik rusten,
   van Hem komt al wat ik hoop.
7  Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
  mijn burcht, Hij laat mij niet los. _
8 Bij God ligt mijn heil en mijn eer,
   mijn sterkte is God en mijn toevlucht.
9 Blijf altijd op Hem vertrouwen, °
  mijn volk, stort uw hart bij Hem uit;
  Hij is onze enige toevlucht. _
10 Een ademtocht slechts zijn de mensen,
    bedrieglijk zijn ze en vals.
    Zij gaan omhoog op de weegschaal,
    zij wegen minder dan lucht. _
11 Op afpersing moet ge niet bouwen,
  niet pochen op diefstal en roof;
  Al wordt uw vermogen steeds groter,
  hecht er uw hart niet aan.
12 Dit is het wat God heeft gesproken,
    twee woorden heb ik gehoord:
13 Bij God is de macht, bij de Heer is genade,
  Hij geeft aan een ieder naar hij verdient. _
 Eer aan de Vader en de Zoon
 en de heilige Geest.
  Zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 
Ant 1: Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,  
de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland.



Ant 2: Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons.

Psalm 67 (66)            Alle volken eren de Heer
Aan u zij bekend dat aan de heidenen  
dit heil van God is gezonden (Hand. 28, 28).

2 God zij ons genadig en zegene ons,
   Hij late zijn aanschijn over ons lichten;
3 Opdat men op aarde uw wegen mag kennen,
  in alle landen uw heil. _
4 Geef dat de volken U eren, o God,
   dat alle volken U eren!
5 Laat alle naties van vreugde juichen, °
  omdat Gij de volken rechtvaardig regeert
  en alles op aarde bestuurt. _
6 Geef dat de volken U eren, o God,
  dat alle volken U eren.
7 De aarde gaf ons haar vruchten,
  de zegen van onze God.
8 God geve ons zo zijn zegen
   dat heel de aarde Hem vreest. _
    Eer aan de Vader en de Zoon
    en de heilige Geest.
   Zoals het was in het begin en nu en altijd
   en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ant 2: Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons.

Ant 3: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem.

Lofzang Kol. 1, 12-20
Christus, de eerstgeborene van heel de schepping, de eerste die van de 
dood is opgestaan.

12 Wilt God de Vader blijmoedig danken, °
     omdat Hij u in staat stelde te delen
     in de erfenis van de heiligen in het licht.
13 Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis
  en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon:
14 In Hem is onze bevrijding verzekerd
     en zijn onze zonden vergeven. _
15 Hij is het beeld van de onzichtbare God,
  de eerstgeborene van heel de schepping.
16 Want in Hem is alles geschapen
    in de hemelen en op de aarde,
     Het zichtbare en het onzichtbare,
     tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. _
  



 Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem;
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. _
18 Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is;
     Hij is de oorsprong.
      Hij is de eerste die van de dood is opgestaan
      om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen.
19 Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid,
20 om door Hem het heelal met zich te verzoenen:
  Om vrede te stichten door het bloed, aan het kruis vergoten, °
  om alles in de hemel en op aarde te verzoenen,
  door Hem alleen. _
   Eer aan de Vader en de Zoon
   en de heilige Geest.
  Zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ant 3: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem.

KORTE SCHRIFTLEZING MET RESPONSORIUM          1 Petr. 5, 5b-7
Allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid, 
want God weerstaat de hovaardigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 
Houdt u dan klein onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd 
omhoogheffen.	Schuift	al	uw	zorgen	op	Hem	af,	want	Hij	heeft	zorg	voor	u.

Bewaar ons, Heer, ° als de appel van uw oog.
 Bewaar ons, Heer, ° als de appel van uw oog.
Bescherm ons in de schaduw van uw vleugels.
 Als de appel van uw oog.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
 Bewaar ons, Heer, ° als de appel van uw oog.

LOFZANG UIT HET EVANGELIE
Ant: Heer, toon de kracht van uw arm,  
drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer              Lc. 1, 46-55

46 Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
47 verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
48 Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
  van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
49 Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
    de Machtige, groot is zijn Naam!
50 Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
  voor ieder die Hem erkent. _

51 Hij doet zich gelden met krachtige arm,



    vermetelen drijft Hij uiteen;
52 Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
  eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
53 Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
    maar rijken gaan heen met ledige handen. _
54 Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,
  zijn milde erbarming indachtig;
55 Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
     voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. _
  Eer aan de Vader en de Zoon
  en de heilige Geest.
    Zoals het was in het begin en nu en altijd
    en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ant: Heer, toon de kracht van uw arm, 
drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen.

SMEEKBEDEN
Broeders en zusters, laten wij met blijdschap voor God treden, want Hij 
vindt vreugde in de weldaden die Hij zijn volk bewijst. Bidden wij tot Hem 
vol vertrouwen:
 Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
Eeuwige God, voor wie duizend jaren zijn als de dag van gisteren die al 
voorbij is; ° laat ons niet vergeten dat ons leven is als een bloem die ’s 
morgens ontluikt, maar ’s avonds verwelkt.
 Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
Schenk uw volk het manna, zodat het geen honger heeft, ° en het levend 
water, zodat het in eeuwigheid geen dorst lijdt.
 Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
Laat allen die in U geloven, het oog gericht houden op het hemelse, ° en 
laat hun arbeid en rust bijdragen tot uw eer.
 Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
Schenk vruchtbaarheid aan de aarde; ° zegen al wat groeit en geef 
overvloedige oogsten.
 Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
Bescherm ons tegen alle gevaren, ° en laat uw rijke zegen rusten op de 
plaats waar wij wonen.
 Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
Mogen de gestorvenen uw heerlijkheid zien; in het bijzonder zij die stierven 
vanwege hun geloof ° maak ons eenmaal deelgenoot van hun geluk.
 Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
Schenk kracht en troost aan hen die door vervolging een naaste verloren
 Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.
Verlicht de vervolgers met uw Heilige Geest; dat zij tot inkeer komen, 
berouw hebben van hun daden en werken aan Uw Koninkrijk van vrede. 
 Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed.



HET GEBED DES HEREN
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

AFSLUITEND GEBED
Almachtige God, geef dat wij die de hemelse geboortedag van de heilige 
Oda vieren en ons over haar jaarlijks feesttij verheugen, steun vinden in 
haar voorbeeldig en deugdzaam leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw 
Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, 
door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Een priester of diaken kan i.p.v. de volgende zegenbede de zegen geven 
zoals aan het einde van de H. Mis.
De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.



GetuiGenissen

“Herinnering aan zijn afslachting achtervolgt me’
Catherine Ibrahim leeft in een kamp voor ontheemden van het Katholieke 
bisdom Maiduguri in Nigeria. Tegenover Kerk in Nood vertelde de weduwe 
over de moord op haar man, de ontvoering van haar kinderen en haar 
gevangenschap door Boko Haram.

“De eerste keer dat Boko Haram naar ons dorp kwam, hadden we geluk. 
Net toen we ons klaarmaakten om te eten, hoorden we hun geweerschoten 
en renden we naar de bergen. De twee dagen dat we daar waren, hield de 
angst voor de dood ons in leven. We keerden terug naar verbrande huizen 
en kerken, wat leidde tot een crisis tussen christenen en moslims die alleen 
werd gestopt door militair ingrijpen. Nog geen week later sloeg Boko Haram 
opnieuw toe. Ze kwamen naar mijn familie met een dodelijke missie. Een 
miljoen gedachten gingen door mijn hoofd, vooral de gedachte dat ik mijn 
kinderen, Daniel en Salome, in veiligheid moest brengen.

Maar ze waren eerder dan ik. Toen ik mijn kinderen bereikte, zag ik 
hoe de terroristen hen bij de schouders vasthielden terwijl ze hulpeloos 
worstelden. Ze waren toen ongeveer vijf en zeven jaar oud. De militanten 
zagen er triomfantelijk uit. Mijn knieën knikten en mijn ogen vulden zich 
met tranen. Ik was bang voor wat er met hen zou kunnen gebeuren, vooral 
met mijn dochter. Toen sleepte een van de terroristen mij op brute wijze 
mee om getuige te zijn van de dood van mijn man. Ze slachtten mijn man 
genadeloos af en zorgden ervoor dat ik alles zag. Ik kan de angst in zijn 
ogen niet vergeten. Ik wil niet meer zeggen dan dit. Ik haat de herinnering.

Ondertussen werden mijn kinderen weggenomen. Mijn moederlijke 
instincten waren op een piek. Ze hadden mijn man al meegenomen; ik 
zou niet toestaan   dat ze de vruchten van onze liefde ook zouden nemen. 
Ik zou dood gaan zonder hen. Maar de reis was te riskant en ik belandde 
in Yola, de hoofdstad van de staat, waar ik zes maanden leefde met 
angstaanjagende visioenen van de strijd van mijn kinderen.

Rond mei 2014 hoorde ik dat de soldaten Gworza hadden heroverd. Ik ging 
op zoek naar mijn kinderen, maar ik kon geen voertuig krijgen om me naar 
Ngoshe te brengen. Er was mij verteld dat ze daar waren. Dus ik liep een 
dag lang. Onderweg zag ik een gevecht tussen soldaten en Boko Haram, 
wat niet erger was dan wat ik al had gezien. Ik heb ze eenvoudigweg 
vermeden en de ‘veilige’ paden genomen.

Ik werd gevangen genomen toen ik Ngoshe bereikte. Dat beviel me, 
omdat ik me op een bepaalde manier dichter bij mijn kinderen voelde. Mijn 
schoonmoeder was de eerste persoon die ik zag. Terwijl ze opgewonden 
schreeuwde, kwamen mijn kinderen achter haar vandaan. Ik denk niet dat 
ik de vreugde kan beschrijven die ik voelde. Alleen God kent de diepte van 



mijn dankbaarheid. Dit was de eerste keer in mijn leven dat ik bewust Gods 
aanwezigheid herkende. Nu besef ik dat Hij er altijd is geweest. Ik was blij 
dat mijn schoonmoeder me niet had gevraagd naar haar zoon. Ik weet niet 
hoe ik haar zou hebben verteld wat er is gebeurd.

Mijn kinderen werden in gevangenschap geïslamiseerd en hernoemd. Daniël 
werd Musa, Salome werd Yagana. Na drie dagen plannen, mislukte mijn 
poging om te ontsnappen. Mijn kinderen werden meegenomen en ik werd 
naar een detentiekamp gebracht. Twee weken lang waren mijn handen 
achter mijn nek gebonden, mijn voeten waren aan elkaar vastgeknoopt. 
Ik werd gemarteld met voorwerpen en ze stopten niet voordat ik bloedde. 
Ze hebben me erg hard geslagen, maar ik heb mijn geloof behouden. Toen 
iemand met wie ik gevangen werd gehouden stierf, bad ik angstig in mijn 
taal. Het bleek dat een van de bewakers dezelfde taal sprak; hij was van 
mijn stam. Uiteindelijk werd ik op zijn aandringen na drie maanden uit het 
kamp bevrijd en teruggelaten in het grotere kamp.

Mijn schoonmoeder heeft me verzorgd tot ik weer gezond was. Het is 
vier jaar geleden dat ik werd vrijgelaten en nog steeds kan mijn handen 
niet volledig gebruiken. Sinds ik hier ben, heeft de Kerk geholpen bij 
mijn behandeling. Een medewerker van de kathedraal heeft me naar een 
privékliniek gebracht waar ik zes maanden fysiotherapie heb gehad.

Na drie jaar, op 2 maart 2017, werd ik in Maiduguri herenigd met mijn 
kinderen. Na een gevecht met Boko Haram in Ngoshe hebben soldaten van 
het Nigeriaanse leger hen bevrijd. Nu ik weer samen ben met mijn kinderen 
en schoonmoeder, kent mijn vreugde geen grenzen. Maar de dood van mijn 
man – en dat ik dat moest zien - zal me voor altijd achtervolgen.

Vs eren imam voor redden van 262 christenen
De 83-jarige imam Abubakar Abdullahi uit Nigeria verborg 262 christenen 
in zijn huis en moskee toen ze werden aangevallen door islamitische 
veehoeders.

Volgens een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken, riskeerde 
Abdullahi onbaatzuchtig zijn eigen leven om leden van een andere religieuze 
gemeenschap te redden, die zonder zijn tussenkomst waarschijnlijk 
waren gedood. “Terwijl Imam Abdullahi zijn middaggebeden afmaakte, 
hoorde hij geweerschoten en ging naar buiten om leden van de christelijke 
gemeenschap van de stad op de vlucht te zien slaan. Instinctief leidde 
de imam 262 christenen naar de moskee en zijn huis naast de moskee,” 
aldus de verklaring. “De imam ging toen naar buiten om de schutters 
te confronteren en weigerde hen toe te staan om binnen te komen. Hij 
smeekte hen om de christenen te sparen en opperde zelfs zijn leven voor 
hen	te	offeren.	Hoewel	de	gewapende	mannen	84	mensen	in	Nghar	dorp	
hebben gedood, hebben de acties van imam Abdullahi het leven gered van 
honderden anderen.”



Kerk in Nood is opgericht in 1947 
als katholieke organisatie voor 
oorlogsvluchtelingen en is sinds 
2011 erkend als een pauselijke 
stichting. Kerk in Nood zet zich 
in voor Christenen in de hele 
wereld, door informatie, gebed en 
actie, waar zij worden vervolgd 
of in pastorale nood zijn. Dankzij 
particuliere donaties ondersteunt 
Kerk in Nood jaarlijks rond de 5000 
projecten in zo’n 150 landen.

www.kerkinnood.nl


