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De dag van de Mensenrechten. 
 

afbeelding: De ontheemde. 

Welkom. 

Kruisteken. 

Het ontsteken van het licht.  

Openingsgebed. 
Goed is dat je goede woorden overweegt en wil: 
Heb je naaste lief die is als jij 
De vluchteling, de arme, doe hen recht, 
 ‘Prent ze in het hart van je verstand!’(3x) 
die woorden: zeg ze voor je uit.  

Inleidend woord. 
De dag van de Rechten van de Mens, een dag om te gedenken, om stil te staan bij 
de lange lijst van een adembenemende verklaring van de Verenigde Naties 

geschreven in 1948. De woorden van de verklaring alleen kunnen loze woorden 
worden zonder betekenis, als de bezieling ervan ontbreekt. 
Door de eeuwen heen zijn er gelijkende manifesten over mensenrechten 
geschreven, 
denkend aan de Tien Geboden, de vele geschriften van de profeten in het Oude 
Testament voor het volk dat zich liet leiden, in afwachting op de komst van de 
grote profeet Jezus, de mensenzoon en brenger van de boodschap van 
gerechtigheid, heelheid en vrede. 
En steeds opnieuw staan mensen op, geïnspireerd door het woord van de Bijbel of 
vele andere religieuze en humanistische bronnen. Denken we aan Maarten Luther 
King, Oscar Romero, Dorothee Sölle, Dietrich Bonhoefer, Catherine Halkes en 
Huub Oosterhuis. 
Zij staan op en manifesteren zich. Ieder komt op voor specifieke rechten van onze 
medemens, de rechten van het kind, van de slaaf, van vrouwen, en niet te vergeten 
de rechten van de aarde, de dieren en de planten en nog veel meer. 
We gaan op zoek naar het verhaal van de schepping, van de mens, het dier, het 
universum. 
Wie is hierin onze naaste?  Is het vanzelfsprekend dat we ergens recht op hebben? 
En met wie wil je delen als je genoeg hebt en aan wie wil je het schenken? 
  
Lied 108: Vreemden zijn wij. Couplet 1,2,3, en 4 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (korte versie) 
Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Minachting voor 
de mensenrechten heeft geleid tot barbaarse handelingen. Als mensen niet worden 
beschermd, is opstand tegen onderdrukking het laatste toevlucht. Mensenrechten 
zijn een plicht van iedereen: regering, individu of maatschappelijk orgaan. Ieder 
wordt vrij met gelijke rechten geboren. De mensenrechten gelden voor wie je maar 
bent en waar je ook bent. 

Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid   
Slavernij is verboden. 
Martelen is verboden.      
Je hebt recht op erkenning voor de wet. 
De wet is voor iedereen gelijk.     
Als je onrecht is aangedaan, moet je rechts- bescherming krijgen. 
Je mag niet zomaar worden opgesloten of het land worden uitgezet.  
Je hebt recht op een eerlijke rechtszaak met een onafhankelijke rechter. 
Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.  
Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam. 
Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je 

eigen)verlaten. 
Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel vragen. 



Je hebt recht op een nationaliteit. 
Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin stichten.  
Je hebt recht op bezit, dat mag niemand je zomaar afnemen. 
Je mag je eigen godsdienst of overtuiging kiezen en daarnaar leven.  
Je mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen. 
Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen ergens lid van te 

worden.  
Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.  
Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.  
Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij. 
Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.  
Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen. 
Je hebt recht op onderwijs.  
 Je hebt recht op te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd. 
Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.  
De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen. 
Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te 

doen. 

Lied 108: Vreemden zijn wij. Couplet 5,6 en 7. 

Het verhaal van Rachida Lamrabet. (schrijver en jurist) 
Een aantal jaren geleden leek het ondenkbaar dat onze mensenrechten in twijfel 
getrokken zouden worden. Vandaag doen we dat voortdurend en is het normaal 
geworden. In mijn eigen land, België stond de conventie van Genève meermaals 
onder vuur. Deze beschermt de rechten van de mensen die op de vlucht zijn. En nu 
hebben politici hardop, herhaaldelijk, en zonder zich te schamen gezegd dat het 
onverantwoordelijk toepassen van mensenrechten de veiligheid van onze westerse 
naties in gevaar brengt. 
Dat is ernstig, omdat de mensenrechten na de Tweede Wereldoorlog ons sterkste 
kompas zijn die ons naar een land proberen te navigeren waar alle mensen vrij zijn, 
alle mensen gelijk zijn en waar mensen gelijkwaardig worden behandeld. En we 
laten dat kompas nu dus los. Hoe sneller de wereld verandert, hoe banger we 
worden gemaakt en hoe meer wij op onszelf terugplooien. Hoe meer we denken: 
‘Ja, maar ik eerst. Mijn eigen vrijheid eerst. Mijn eigen veiligheid eerst, mijn eigen 
menswaardigheid eerst.’ Alsof er niet genoeg mensenrechten zijn voor iedereen. 
Alsof menswaardigheid een schaars goed is. En kijk ons nu. Waar staan we nu? 
We dobberen met z’n allen op kompas-loze bootjes op een barre oceaan. Ons 
kompas ligt op de bodem. We laten ons door de stroming meevoeren. En kijk daar, 
in de verte, aan de horizon, een eiland met wuivende palmbomen die ons lokken, 
en we denken: ‘Ja daar moeten we naartoe. We hebben geen kompas nodig. De 
stroming brengt ons daar wel.’ 

Wat we niet weten is dat dit het afschuwelijke, vreselijke eiland is waar King Kong 
en Godzilla wonen, die daar staan te wachten om ons op te peuzelen. Ik denk dat 
we moeten beginnen bij het loslaten van het kompas en onze taal gebruiken. Dat 
begint met hoe we over elkaar praten. Welke namen wij elkaar geven, welke 
karaktertrekken we elkaar toedichten. Het gaat vaak over wij tegen zij, over wij, 
die geciviliseerd zijn, tegenover zij die dat niet zijn. Wij, de verhevenen, de 
verlichten, tegenover zij, de barbaren. Wij hebben het over de clash of civilizations. 
We hebben het over onze normen en waarden – die we hoger aanslaan dan de 
normen en waarden van de zogenaamde barbaren. En we vinden het normaal om 
op die manier over de anderen te spreken.  
Maar het is niet normaal. Hoe we over elkaar spreken is bepalend. Een taal die 
ontmenselijkt en haatdragend is, is gevaarlijk. En we doen het opnieuw als we het 
hebben over vluchtelingen. Dan hebben we het niet meer over mensen op de 
vlucht, maar we hebben het over een vloedgolf die ons dreigt weg te vagen. We 
hebben het niet over individuen met een gezicht, maar over mensenmassa’s. We 
hebben het over anonieme massa’s, over cijfers. Marokkanen worden tuig 
genoemd. En moslima’s die een hoofddoek dragen, dragen geen hoofddoek, maar 
een kopvod. Ik wil zeggen, er is een verschil tussen het vrije woord, en 
ontmenselijkende en haatdragende taal. Dus moeten we alert blijven. 
Wat me ongerust maakt, is dat we eigenlijk al voorbij de retoriek zijn. Want die 
discriminatie  en dat onderscheid wordt ook in wetten verankerd. Dat is een heel 
gevaarlijke evolutie. Ik zal een persoonlijk voorbeeld geven. Ik ben al heel lang 
Belgische, maar ik ben een zogenaamde administratieve Belg. Dat wil zeggen dat 
ik mijn nationaliteit heb verkregen door een administratieve handeling . Ik heb die 
nationaliteit zelf moeten aanvragen. Dat is anders dan de Belgen van de bodem, die 
al generaties lang in het land zijn, daar wordt een onderscheid in gemaakt. Hoewel 
artikel 10 van de Belgische grondwet zegt dat alle Belgen gelijk zijn voor de wet, 
zijn wij dat eigenlijk niet.  
Want stel je nu eens voor dat ik met mijn vriendin, een Belgische van de bodem, 
een zwaar misdrijf pleeg. We worden opgepakt en veroordeeld, we krijgen allebei 
dezelfde straf. We verdwijnen voor een paar jaar in de cel. En als we onze straf 
hebben uitgezeten komt mijn vriendin vrij. En ik in principe ook. Mijn vriendin 
kan haar leven opnieuw beginnen, met een schone lei. Ik daarentegen riskeer er 
bovenop nog een straf te krijgen. Men kan mij namelijk mijn nationaliteit 
ontnemen. Ik kan dus weggestuurd worden, ik kan verbannen worden. Dan zie je 
dat er discriminatie wordt ingesteld tussen Belgen onderling. Het juridisch principe 
van het non bis in idem, dat zegt dat niemand twee keer gestraft mag worden voor 
hetzelfde vergrijp, dat geldt niet voor mij. 
Mensenrechten worden zo oneigenlijk gebruikt. We moeten dringend het kompas 
weer opvissen en herijken. Wat heeft de ander nodig om menswaardig te leven? 
Zouden we een beetje ambitieuzer durven zijn bij het varen op een hernieuwd 
kompas om op de juiste weg te komen?  



Lied om vrijheid: tekst en muziek achterop 
 Laat mij maar zingen (CD Huub Oosterhuis) 

Lezing: Jesaja 11: 1-10 
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot 
bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, 
een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de 
Heer. 
Hij ademt eerbied voor de Heer; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch 
grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig 
oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. 
Hij tuchtigt de aarde met gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt 
hij de schuldigen. 
Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel 
om zijn heupen. 
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich als een bokje 
neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een 
koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund 
eten beide stro. 
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar 
het nest van een slang.  
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op mijn heilige berg. Want kennis van 
de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag 
zal de telg van Isaí als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken 
hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 

Lied 1: Acht zaligheden. 

Delen van het woord. 
En nu? Wat kun je doen? 
Over wie of wat heb je je de afgelopen tijd ontfermd ? 

Lied 8: Blijf niet staren. 

Geloofsbelijdenis: (Dorothee Sölle) 
Suze: 
Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste, 
in de taal van het eigenbelang, 
in de macht der machtigen. 
Maar ik wil geloven in het recht van de zwaksten 
in de open hand 
in de macht van de overtuiging. 
Riky: 

Ik zal niet geloven in de scheiding tussen rijk en arm, 
hoog en laag, 
in voorrechten, 
in de gevestigde orde, 
maar ik wil geloven dat alle mensen, mensen zijn, 
dat de orde van de macht 
en het onrecht 
wanorde is. 
Alphons: 
Ik zal niet geloven in het mechanisme 
van productie en consumptie, 
in de mens als kostenfactor, 
in de mens als wegwerpartikel. 
Maar ik wil geloven in de arbeid als dienst, 
in het werken aan de leefbaarheid van deze aarde, 
in de menselijke solidariteit en verbondenheid. 
Suze:  
Ik zal niet geloven dat ik de verdrukking 
elders kan bestrijden, 
als ik onrecht hier laat bestaan. 
Maar ik wil geloven dat recht één is, 
hier en daar, 
dat ik niet vrij ben zolang nog één mens slaaf is. 
Allen:  
We zullen niet geloven dat alle moeite tevergeefs is. 
We zullen niet geloven dat de droom van de mensheid een droom zal blijven. 
Maar we durven geloven – altijd en ondanks alles- 
in de nieuwe mens 
in de andere weg. 
We durven geloven in God’s eigen droom: 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Voorbeden met acclamatie: 
Lied 99: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

Collecte: Voor Amnesty International afdeling Venray 

Lied: We Shall Overcome 
We shall overcome  
We shall overcome  
We shall overcome, some day 



Oh, deep in my heart  
I do believe  
We shall overcome, some day 

We'll walk hand in hand  
We'll walk hand in hand  
We'll walk hand in hand, some day 
Oh, deep in my heart  
I do believe  
We’ll walk hand in hand, some day 
 
We shall live in peace 
We shal live in peace 
We shall live in peace, some day 
Oh, deep in my heart 
I do believe  
We shall live in peace,  some day 

Mededelingen en koffie. 


