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Internationale Vrouwendag – Invloed met impact 

Welkom.  
Van harte welkom bij deze thuisviering. Helaas kunnen we nog niet samenkomen, we hopen dat via 
deze verbinding het toch voelt als een warm en vertrouwd samenzijn met aandacht voor elkaar. 
We openen met het ontsteken van het licht. 

Gebed 
Wees kracht in mij 
opdat ik sterk kan zijn 
beweeg in mij 
opdat ik leven voel 

Wees zacht in mij 
opdat ik niet versteen 

Wees licht in mij 
opdat ik waarheid zie 

Wees vuur in mij 
opdat ik niet uitdoof 

Wees een bron in mij 
opdat ik levend water vind 

Laten we ons bezinnen  
en luisteren naar de verhalen 
van moedige en sterke vrouwen 
en ons laten inspireren 
om zo onze eigen keuzes te durven maken.  
  
Inleiding 
Vandaag staan we stil bij de positie van vrouwen wereldwijd. 
Het thema van Internationale Vrouwendag 2021 is: Invloed met Impact. 
De al jaren durende strijd van vrouwen duurt voort.  
Vrouwen verdienen een gelijkwaardige positie maar moeten daarvoor nog steeds strijden. 
Er is al veel veranderd voor vrouwen op een positieve manier, laten we zorgen voor nog meer 
verandering en verbinding met elkaar. 

Het zijn vrouwen en mannen die aan de frontlinie van de COVID-19-crisis staan, als 
gezondheidswerkers, zorgverleners, innovators, maatschappelijke organisatoren en als enkele van de 
meest voorbeeldige en effectieve nationale leiders in de strijd tegen de pandemie. 
Vrouwelijke leiders en vrouwenorganisaties verdienen het speciaal genoemd te worden, zij hebben 
hun vaardigheden, kennis en netwerken getoond om effectief leiding te geven aan COVID-19-respons 
en herstelinspanningen. Tegenwoordig wordt er meer dan ooit geaccepteerd dat vrouwen verschillende 
ervaringen, perspectieven en vaardigheden op tafel leggen en onvervangbare bijdragen leveren aan 
beslissingen, beleid en wetten die voor iedereen beter werken.                                                                                                                                                 
De meerderheid van de landen die er beter in zijn geslaagd het tij van de COVID-19-pandemie in te 
dammen en te reageren op de gezondheid en bredere sociaaleconomische gevolgen, worden geleid 
door vrouwen. Regeringsleiders in Denemarken, Ethiopië, Finland, Duitsland, IJsland, Nieuw-Zeeland 
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en Slowakije worden bijvoorbeeld algemeen erkend voor de snelheid, daadkracht en doeltreffendheid 
van hun nationale reactie op COVID-19, evenals voor de medelevende communicatie van feiten, op 
basis van volksgezondheidsinformatie. Toch zijn vrouwen in slechts 20 landen wereldwijd 
staatshoofden en regeringsleiders.                                                                                                      
Naast aanhoudende reeds bestaande sociale en systemische belemmeringen voor de participatie en 
leiderschap van vrouwen, zijn er nieuwe belemmeringen ontstaan met de COVID-19-pandemie.                         
Over de hele wereld worden vrouwen geconfronteerd met toenemend huiselijk geweld, onbetaalde 
zorgtaken, werkloosheid en armoede. Ondanks dat vrouwen de meerderheid van de eerstelijnswerkers 
uitmaken, is er een onevenredige en ontoereikende vertegenwoordiging van vrouwen in de nationale 
en mondiale COVID-19-beleidsruimten. 

Lied: God zal met je meegaan . https://youtu.be/mN42dzrZnco                                                                    
God zal met je meegaan                                                                                                                                                          
als licht in je ogen                                                                                                                                                                                                    
als lamp voor je voet                                                                                                                                                              
als hand op je hoofd                                                                                                                                                                  
en arm om je schouder                                                                                                                                                                           
als baken bij ontij en verte die wenkt                                                                                                                                           
als groet op je lippen en hoop in je hart                                                                                                                                         
als stem die je uitdaagt                                                                                                                                                          
en woord dat je voorgaat.          

Eerste lezing: Exodus 1: 12-22 Het verhaal van Sifra en Pua                                                                                                  
Het volk van Israël werd in Egypte tot zware arbeid gedwongen. Ze moesten voor de farao de 
voorraadsteden Pitom en Raämses  bouwen. Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt werden, des te 
talrijker werden ze. Ze breidden zich zo sterk uit dat de Egyptenaren een afkeer van hen kregen. 
Daarom beulden ze hen af en maakten ze hun het leven ondraaglijk met zwaar werk: ze  moesten 
stenen maken van klei en op het land werken, en ze werden voortdurend mishandeld.                                                                         
Bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua geheten, het volgende:                  
‘Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als 
het een jongen is, moet u hem doden; is het een meisje, dan mag ze blijven leven.’                                                          
Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had 
opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. “Wat heeft 
dit te betekenen?’ vroeg hij hun. ‘Waarom laat u de jongens leven?’ De vroedvrouwen antwoordden de 
farao: ‘De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische: ze zijn zo sterk dat ze hun kind al 
gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is.’ God zegene het werk van de vroedvrouwen, zodat het 
volk zich sterk uitbreidde. En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij hen 
nakomelingen. Toen gaf de Farao aan heel zijn volk het bevel om alle Hebreeuwse jongens die 
geboren werden in de Nijl te gooien; de meisjes mochten in leven blijven.                                                                                            

Tweede lezing: De politieke strijd van de vrouwen in Wit-Rusland (Trouw25 augustus 2020)                                                                                                                                                                                                           
Vrouwen zijn de drijvende kracht achter de Wit-Russische protesten, maar Loekasjenko onderschat hun 
invloed.                                                                                                                                                              
Afgelopen jaar 2020 wisten ze het geweld van de straat te verbannen. ‘Politiek kan ook eerlijk, open 
en warm zijn, in plaats van mannelijk en  wreed. Maria Alieva, een vakbondsvrouw met pensioen,  is 
een van de voortreksters.  
De vrouwen, die elkaar kennen van hun werk, delen hun verhalen met elkaar. Op de dag van de 
verkiezingen, zondag 9 augustus, breidde de onrust in Wit-Rusland zich snel uit. ’s Avonds zagen de 
vrouwen dat er grootschalig gefraudeerd was: het aantal mensen dat buiten aangaf op 
oppositiekandidaat Sviatlana Tichanovskaja te hebben gestemd, was in de resultaten niet terug te zien. 
Protest aantekenen was gevaarlijk omdat de oproerpolitie naast het stembureau stond opgesteld. “De 
mensen kwamen protesteren, zonder dat iemand hen daartoe had opgeroepen”, zegt Alieva,.  Ze vertelt 
over de gewelddadige dagen die volgden. Ondanks de gevaren waren de vrouwen de wijk in gegaan. 
Het regime had het internet platgelegd. Olga Rachmanova, de derde van het stel, die namens een 
politieke oppositiepartij waarneemster was, kon derhalve geen klachten indienen tegen de uitslag. Dus 
ging ze met haar man de straat op, waar ze een jongeman het leven hebben gered, die wankelend 
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rondliep nadat hij geslagen was door politie-in-burger en brachten hem naar het ziekenhuis.                                                                                                                 
Al in het voorjaar werd duidelijk dat Aleksandr Loekasjenko, die ruim een kwarteeuw regeert, bij de 
presidentsverkiezingen geen tegenstand zou dulden. Kansrijke kandidaten werden uitgesloten van 
deelname of verdwenen rechtstreeks in de cel.                                                                                                             
Vanaf het begin heeft het protest tegen de president ‘een vrouwelijk gezicht’, zoals Jevgenia Ivanova, 
de vierde dame van het stel, het omschrijft. Ze is naast haar werk verbonden aan een 
belangenorganisatie voor vrouwen. De kandidatuur van Sviatlana Tichanovskaja voor de 
presidentsverkiezingen was een speling van het lot. De lerares en vertaalster, afkomstig uit de regio, 
groeide razendsnel uit tot symbool van verandering. Ze ging pas meedoen nadat haar man, een 
bekende blogger, werd gearresteerd nog voordat hij zich kandidaat stelde. Ze kreeg steun van twee 
andere vrouwen, die eveneens optraden namens uitgesloten of gevangengezette mannen. Met z’n 
drieën stonden de vrouwen op het podium: de eerste met gebalde vuist, de tweede met haar handen tot 
een hart gevouwen, de derde met haar vingers in een victoriegebaar. “De drie vrouwen waren heel 
verschillend. Daardoor gaven ze veel mensen het gevoel van: ‘zij zijn als wij’”, aldus Ivanova.                                            
Wellicht tot haar eigen verrassing werd Tichanovskaja wel toegestaan als kandidaat. In de woorden 
van president Loekasjenko klonk onderschatting. “Onze maatschappij is niet klaar om voor een vrouw 
te stemmen”, sprak hij.  Toen de mensen op de verkiezingsdag massaal met witte armbandjes kwamen 
stemmen – Tichanovskaja’s symbool – en ’s avonds de protesten losbarstten, kende het regime slechts 
de weg van geweld. ’s Nachts leek het wel oorlog. Op 9, 10 en 11 augustus arresteerde de oproerpolitie 
duizenden mensen, die vervolgens in overvolle gevangenissen werden geslagen en mishandeld.                                           

De solidariteitsketting                                                                                                                                             
Maar op de woensdagochtend na de verkiezingen, na drie inktzwarte nachten, brachten de vrouwen 
van Minsk een ommekeer teweeg. In de loop van de ochtend verzamelde zich een groep vrouwen op 
het plein voor de Komarovski markt. Ze waren in het wit gekleed en hielden elkaars handen vast. Zo 
vormden ze samen een steeds langer wordende rij, die ze een ‘solidariteitsketting’ noemden. Toen 
staken ze hun hand omhoog en maakten ze met hun vingers het victoriegebaar. “Jongens en mannen 
kwamen op ons af. Ze bedankten ons en ondersteunden ons en gingen ook in het wit.”                                                                                 
De acties hadden een pacificerende werking, zegt Rachmanova. “Als vrouwen op dat moment niet het 
initiatief hadden genomen om overdag te protesteren in plaats van ’s avonds, zouden de gruwelen zijn 
doorgegaan”, denkt ze. “Door de vrouwen werd het protest weer vreedzaam”, vult Alieva aan.                          
Ze legt uit hoe vrouwen zich organiseren via het sociale netwerk Telegram.                                                            
De massaprotesten gaan door. Oppositiesymbool Sviatlana Tichanovskaja, vlucht naar het buurland 
Litouwen en pleit allereerst voor nieuwe, eerlijke verkiezingen, met deelname van alle kandidaten die 
nu in de gevangenis zitten, onder anderen haar echtgenoot. “Ze wil verandering brengen en vervolgens 
haar leven voortzetten. Op die manier wil ze iets goeds doen voor ons allemaal”, aldus Jevgenia 
Ivanova.  Olga Rachmanova vult haar aan. “We weten nu dat politiek zacht, eerlijk, open en warm kan 
zijn.”                                                                                                                                                        
De situatie nu:                                                                                                                                                 
Hoewel Tichanovskaja de opposanten had opgeroepen hun krachten te sparen tot na de koude winter, 
waren er begin 2021 nog steeds beperkte demonstraties op zondag. In februari 2021, een half jaar na 
de verkiezingen, was Loekasjenko's presidentschap onaangetast. De Wit-Russische 
mensenrechtenorganisatie Viasna stelde vast dat in dat halve jaar 33.000 aanhoudingen op politieke 
gronden waren verricht, waarbij de meeste aangehouden demonstranten celstraffen tot 25 dagen of 
geldboetes opgelegd hadden gekregen. De meesten van de 239 politiek gevangenen van dat moment 
waren veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot vijf jaar. Er waren 1000 gevallen van marteling 
gedocumenteerd. Voor advocaten was het soms onmogelijk contact te krijgen met hun cliënten en de 
verdediging in de rechtszaal werd bemoeilijkt.                                                                                                                                                                                        

Delen van het woord.                                                                                                                                        
De vrouwen in de verhalen volgen hun hart en komen op voor wat goed en rechtvaardig is voor hun 
volk. Herkennen we in ons zelf de moed en durven we op onze plek ook het lef te tonen om goede 
keuzes te maken?  
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Lied: Ken je mij Trijntje Oosterhuis   h"ps://youtu.be/0iowndW2Eo8 
Ken je mij? Wie ken je dan?  
Weet jij mij beter dan ik?  
Ken je mij? Wie ben ik dan?  
Weet jij mij beter dan ik? 
Ogen die door de zon heen kijken  
Zoekend naar de plek waar ik woon  
Ben jij beeldspraak voor iemand  
Die aardig is, of onmetelijk ver,  
Die niet staat en niet valt  
En niet voelt als ik,  
Niet koud en hooghartig 
Ken je mij? Wie ken je dan?  
Weet jij mij beter dan ik?  
Ken je mij? Wie ben ik dan?  
Weet jij mij beter dan ik? 
Hier is de plek waar ik woon  
Een stoel op het water,  
Een raam waarlangs het opklarend weer  
Of het vallende duister voorbij vaart  
Heb je geroepen? Hier ben ik 
Ken je mij? Wie ken je dan?  
Weet jij mij beter dan ik?  
Ken je mij? Wie ben ik dan?  
Weet jij mij beter dan ik? 
Ik zou een woord willen spreken  
Dat waar en van mij is  
Dat draagt wie ik ben,  
Dat… 

Geloofsbelijdenis: Inge 
Ik geloof in een Bron van zijn, 
Een Bron van alles wat er is, 
waar alles uit voortkomt en alles mee begint. 
Daar waar mijn verstand en de ratio het laten afweten, er geen woorden meer te vinden zijn,  
daar is voor mij de Bron van zijn die ik God noem. 
Deze Bron bestaat louter en alleen uit liefde en warmte. 
Ik geloof dat ik voortgekomen ben uit deze Bron en deel uitmaak van deze Bron. 
Ik geloof dat ik terugkeer naar deze Bron. 
Ik geloof in mensen als Jezus van Nazareth, die warmte en liefde uitdragen in onze wereld. 
Ik geloof in alle mensen- die binnen en buiten de christelijke traditie, Jodendom, Islam, Boeddhisme, 
Hindoeïsme en andere religies of geestelijke stromingen- die bijzondere liefde, wijsheid en kracht 
uitdragen van deze Bron. 
Ik geloof in een Bron van oneindigende liefde die leeft in alle mensen die toegewijd, goed en spiritueel 
zijn. 
Ik geloof dat de reden waarom wij leven eenvoudig is; namelijk dat wij groeien in liefde. 
Ik geloof dat deze groei in liefde de grootste kracht is.                                                                           
Dan zal er een nieuwe ordening zijn,waarin menselijkheid, waarachtigheid en solidariteit zullen 
heersen. 
Ik geloof dat het leven niet eindigt. 
Dat mijn bewustzijn oneindig en onsterfelijk is, niet gebonden aan tijd en plaats. 
En dat de Bron van waaruit ik leef - de liefde - nooit opdroogt. 

Collecte voor Amnesty:  banknummer NL45Trio 0198100000 
Amnesty maakt onrecht zichtbaar in de wereld. 
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Voorbede. We ontsteken het licht en spreken onze gebeden en intenties uit. 

Lied: Onze vader verborgen. 	https://youtu.be/NsdRnPkoCpQ?t=4 
Onze vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons  
uw koninkrijk kome op aarde  
uw wil geschiede, een wereld  
met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade – 

waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht. 

Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.                                                                                                                   
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 

Een zegen voor de eenzaamheid 

Moge u in uw leven de tegenwoordigheid, de kracht en het licht van uw ziel beseffen. 
Moge u inzien dat u nooit alleen bent, 
dat uw ziel in haar helderheid en verbondenheid met u 
u nauw verbindt met het ritme van het heelal. 
Moge u respect hebben voor uw eigen individualiteit en anders zijn. 
Moge u beseffen dat de vorm van uw ziel uniek is, 
dat u hier een speciale bestemming hebt, 
en dat er achter de façade van uw leven iets schoons, goeds en eeuwigs plaatsvindt. 
Moge u leren uzelf te zien 
met dezelfde blijdschap, trots en verwachting waarmee God u op elk moment ziet. 
Uit Anam Cara John O’Donohue 

Lied: Ga tot de einden der aarde https://youtu.be/iGKHVGL7yXM 
Ga tot de einden der aarde,  
tot het uiterste, daar zal liefde zijn: ga 
We wensen iedereen een fijne zondag! Inge en Riky
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