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OPZET MICHA ZONDAG

Op 16 oktober 2011 is het Micha Zondag. Op deze zondag zullen vele kerken wereldwijd aan-
dacht geven aan de strijd tegen armoede en onrecht. Het thema dit jaar is ‘Op water en brood’. 
Micha Zondag wordt geïnspireerd door de Bergrede: “Gelukkig wie hongeren en dorsten naar 
gerechtigheid” (Matt. 5:6). In dit themapakket vindt u alle benodigde informatie voor het invullen 
en optuigen van een diaconale themadienst. 

Micha Zondag is een activiteit van Micha Nederland - voorheen ‘de Micha Campagne’ - en wordt 
gecoördineerd en ondersteund door de Evangelische Alliantie. Micha Nederland is een beweg-
ing van een dertigtal christelijke organisaties, die christenen in Nederland oproept om verant-
woordelijkheid te nemen voor armoede en onrecht in de wereld, veraf en dichtbij. Ze roepen 
kerken op om mee te doen en op 16 oktober stil te staan bij armoede en onrecht en daarvoor te 
bidden. 

Praktisch
Het kan soms knap lastig zijn om tijdens een kerkdienst tijd vrij te maken voor iets ‘heel anders’. 
Zeker als het de eerste keer is dat er in het bijzonder aandacht wordt gevraagd voor armoede en 
onrecht. Wilt u op Micha Zondag met de gemeente aan de slag, probeer dan een van de onder-
staande ideeën.

Als u de hele kerkdienst kunt gebruiken:
Een kerkdienst die helemaal in het teken staat van armoede en onrecht biedt veel mogelijkheden 
om samen stil te staan bij Gods plan met deze wereld en Zijn opdracht om recht te doen en om 
te zien naar de zwakken. 
• Maak tijdens en na de dienst ruimte voor de ideeën die hieronder genoemd worden. 
• Vraag de voorganger te spreken over het thema ‘op Water en Brood’. 
• Vertel iets extra’s over het collectedoel (zie ‘praktische handvatten’)

Als u maar een paar minuten hebt:
• Maak een Micha-stand achterin de kerk met Micha-Cursus materialen en Fair Trade producten
• Laat een cursist van de MichaCursus kort iets vertellen wat hij/zij van de cursus heeft geleerd
• Gebruik één van de filmpjes van de MichaWebsite ter illustratie van het thema
• Bid samen met de gemeente het Micha Zondaggebed. (www.michacampagne.nl)
• Bid met de kinderen het Micha Zondag Kindergebed. (www.michacampagne.nl) 



PREEKSCHETSEN 

Preekschets 1 – ‘Gerechtigheid… op water en brood’
Gé Drayer (secretaris diaconaat & zending Christelijke Gereformeerde Kerk), n.a.v. Mattheus 5:6 

Preekschets 2 - ‘Op water en brood… en wat is ons (aan)deel?’
Ruben W. Flach (alg. secretaris van de VPE) , n.a.v. Mat.5 en 2Cor. 9:6-15



Gé Drayer (secretaris diaconaat & zending Christelijke Gereformeerde Kerk), 
n.a.v. Mattheus 5:6 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, zrs & brs, jonglui,

Geluk, wie wil het niet? Je gelukkig, plezierig voelen; een goed gevoel hebben over je leven. . 
In deze verzen klinkt het negen keer: Zalig…, gelukkig zijn zij die… 
Maar slaat dat bij ons aan..? Vind je zo wel geluk? De reclame vertelt ons heel iets anders: koop 
dit of dat en geluk, een goed gevoel wordt je deel… en dat slaat meer, lijkt het…
 Jezus zegt: je bent niet gelukkig als je een goed gevoel hebt over je leven. Om echt gelukkig te 
zijn en Hem te volgen in Zijn koninkrijk, moet je een rotgevoel hebben: moet je honger hebben, 
honger en dorsten naar gerechtigheid.
Ja maar, zegt u dan: vertel me dan ook helder en duidelijk wat gerechtigheid is… Want dat is zo 
abstract, zo vaag, zo moeilijk te definiëren.

Ja, wat gerechtigheid betekend is wel moeilijk te begrijpen en tegelijk is het ook makkelijk. Op 
zich betekent gerechtigheid gewoon: zuiver, oprecht zijn, het goed doen. Een levenshouding dus. 
Maar dan wel op een heel bijzondere manier – waarbij de Here Jezus een heel belangrijke rol 
speelt en daardoor worden vier dingen absoluut essentieel - zoals de vieren wielen voor m’n auto: 
anders kan ik er niet mee rijden. Twee voor en twee achter – als ik er een mis, kom ik nergens… 

Het eerste voorwiel: zuiver leven met God. 
Het moet zuiver, recht zijn tussen mij en God. Ik moet met God in het reine zijn en Hij met mij. 
Ik moet leren te leven van Zijn liefde! Om wat hij door Zijn Zoon voor mij heeft gedaan! En niet 
bang voor Hem zijn! Als kind van God leven – dan komt geluk en vreugde op je toe en zal zegen 
je deel zijn –heb je gerechtigheid en leef je van gerechtigheid. Deze gerechtigheid, zuiverheid, 
verzoening zijn van jou als je in Christus geloofd als je enige bron van behoud en leven. Hij is 
onze gerechtigheid, Hij verzoent ons met Zijn Vader door die vreemde ruil aan het kruis: Zijn recht 
en zuiverheid wordt van mij en mijn onrecht en onzuiverheid wordt van Hem! Dat is de kern van 
‘t evangelie! Hij wil dan dat we ook zo worden als Hij, steeds meer. Door Hem kan dat en wordt 
dat werkelijkheid. Wie dat gelooft en dat vandaag opnieuw onderschrijft, heeft de motor om de 
wielen aan te drijven zelfs goed aan de praat! Die ervaart Gods liefde en erbarmen en deelt daar 
vanuit. En dàt geeft pas echt geluk…! Te meer omdat de Heilige Geest je daarvan zal verzekeren 
en dat geluk in je zal plaatsen. Wie die zuiverheid, die gerechtigheid niet heeft, leeft zonder 
Vader, zonder Herder, zonder ontfermer en zonder verzorger – alleen dus – en God niet wil, niet 
bij Hem wil zijn, zal z’n leven lang zoeken naar geluk maar het nooit vinden. Daarom zul je dus bij 
jezelf moeten nagaan of je Gods kind bent en wilt zijn… ernaar op zoek gaan. Maar bij Christus! 
Daar vind je het en als je ’t gevonden hebt vanaf dat moment zuiver met Hem leven: Hem in alles 
betrekken, niets voor Hem verbergen. Dat is het eerst voorwiel.

Het tweede voorwiel: zuiver leven met andere mensen.
Wie hongert en dorst naar gerechtigheid moet ook zorgen voor zuiverheid en oprechtheid met 
z’n naaste. Eerst je medegelovigen die samen met jou Gods gezin vormen, maar dan ook als die 
anderen waarmee je te maken krijgt en die je ontmoet. En dat maakt Jezus zelf heel concreet: wie 
bij het altaar komt en ontdekt dat een broeder iets tegen jou heeft, laat je offer dan daar en ga 

PREEKSCHETS 1 - ‘GERECHTIGHEID… OP wATER EN bROOD’



je eerst met hem verzoenen. Kom dan terug en breng je offer. De lucht moet geklaard, gezuiverd 
zijn voor je met de kerkdienst begint en in Gods nabijheid komt. 

Het is niet genoeg om blij te zijn dat het goed zit tussen jou en God in Christus als het nog niet 
goed is tussen jou en je naaste. Misschien leef je niet goed met je vrouw, je man of je kinderen. 
Of buit je zwakkeren uit, neemt onervarenen minder serieus of drukt anderen aan de kant. Je hele 
leven moet een zuiver leven zijn, een leven uit recht en gerechtigheid waarvan jijzelf in Christus 
leeft. Pas dan zal je geluk en vrede van God in je leven ervaren. Dan weet je dat je tweede voor-
wiel in orde is. Zelfonderzoek is daarbij opnieuw nodig. In het reine met God leven en het goed 
doen bij anderen hoort bij elkaar! Gezuiverd zijn in Christus vraagt om verzoening met je naaste: 
de lucht tussen jou en hem moet weer zuiver zijn. Dat leert God door Christus! Concreet betek-
ent dat we bereid zijn die zuivering te bewerkstelligen! Dat deed Christus ook: Hij vernederde 
zich, ruilde met ons – uit liefde. Wij moeten daarom bereid zijn niet op onze strepen te staan als 
we geen schuld hebben, maar bij voorbaat bereid zijn vergeving te geven aan wie ons iets schul-
dig is. Anders verandert er niets en worden we nooit als Hij. Bereid om de ander zo te vergeven, 
zoals God ons vergeeft en in dat proces onszelf, als Christus verloochenen! En God de Vader 
accepteerde die zelfverloochening en bleef niet op het standpunt staan dat de schuldige hoort te 
betalen…
zo werd onze zonde weggenomen opdat wij ook weer zuiver kunnen gaan leven! 
De sterke God kwam naar ons zwakke mensen om ons met zich te verzoenen. D.i. wie sterk is, 
moet het initiatief nemen en zich met z’n zwakkere broeders en/of zusters verzoenen.
Daarin Ging de Here God tot het uiterste! Hij dekte toe, vergat, liet achter zich wat we waren 
– sloot ons zondige verleden af: verzoende door Christus’ ruil ons… Gaf ons nieuwe kansen en 
mogelijkheden… En hoe maken wij dat zichtbaar in ons leven jegens anderen…? 
Wist u dat er vanavond 800 miljoen mensen met honger naar bed gaan? Ruim 100 miljoen 
kinderen krijgen geen basisonderwijs. Wie nieuwe sportschoenen koopt, betaalt ruim € 100 – 
maar degene die ze gemaakt heeft, heeft er vijftig cent aan verdiend. Is dat zuiver? Doen we ’t 
dan goed? Gods Woord is daarin heel duidelijk: dat is onrecht! Net zoals het onrecht is dat wij, 
20% van de wereldbevolking 80% van de energie opgebruiken of in Afrika mensen overlijden 
aan ziektes die te bestrijden zijn met simpele, goedkope medicijnen. Dat is gewoon onrecht en 
on-gerechtigheid. Dat zit dus goed scheef! Dat kan niet… het is zonde en als we hongeren naar 
gerechtigheid krijgen we een slecht/rot gevoel over en willen we dat er iets aan gebeurt, toch? 
Helpen en steunen! Honger in Mozambique: lenigen en zorgen voor voedselzekerheid…

Wie met z’n naaste verzoend is, leeft dus zuiver en transparant met hem verder, dat geeft 
vreugde en geluk en volop redenen om ons geruzie, onze haatgevoelens, onze botsingen en 
conflicten onderling om Christus’ wil op te lossen en te begraven en helpen en delen wat we kun-
nen van wat wij hebben… gerechtigheid doen aan wie onze naasten zijn…! En te genieten van 
wat genoeg is voor ons eigen leven…!  Dat zijn de twee voorwielen: zuiver leven met God én met 
m’n naaste. 

Het eerste achterwiel: zuiver leven met de schepping.
Dan gaat het erom dat God wil dat we op de juiste manier omgaan met Zijn schepping: dieren, 
planten, lucht, water en grond. Tussen ons en de schepping moet ook een goede en zuivere 
relatie bestaan. Daarom hoort een sterk vervuild stuk land ons te verontrusten; zou uitbuiting en 
onderdrukking van de aarde en haar hulpbronnenouden we echt moeten gaan voor duurzaam-



heid in ons denken en in ons doen. God geeft ons Zijn Schepping niet in bruikleen om die te 
vernietigen – we zijn rentmeesters om het kapitaal te beheren voor onze HERE! Milieuveron-
treiniging en klimaatsverandering zijn dus zaken waar ook wij vanuit Gods Woord ons terdege 
tegenaan moeten bemoeien – dat hoort niet in handen van alleen maar actiegroepen e.d. We zijn 
verantwoordelijk voor Zijn Schepping! Dat mogen we waarmaken! Door Christus ontvingen we 
zuiverheid en werden we recht gemaakt voor God om ook recht te doen en ons druk te maken 
als dat niet gebeurt. Het gebruik van spaarlampen, duurzaam hout, fairtradeartikelen etc., etc. 
horen ook onderwerp van gesprek te zijn in Christus’ gemeente – om blij te zijn met God over zijn 
schepping en ons leven daarin. 
Zo hebt u wel zo ongeveer een idee hoe het ene achterwiel er uitziet.

Het andere achterwiel: zuiver t.o.v. jezelf. 
Dat God ons gerechtigheid schenkt in Christus, ons deel laat worden van de zuiverheid die 
Christus heeft bereikt voor ons, betekent dan naast het voorgaande ook dat je in het reine moet 
komen met jezelf. Je moet een oprecht en eerlijk mens zijn t.o.v. jezelf. Van binnen moet het dus 
ook goed zitten. Concreet betekent dat, dat je de zonde in jezelf moet en wil beteugelen, zelfs al 
gaat dat zo nu en dan toch weer mis: de zonde mag bij jou binnen geen plaats meer hebben of 
krijgen. Van binnen moet je ook zuiver, van Christus zijn. Je moet de zonde gaan beteugelen; ook 
al kan ze zo nu en dan ontsnappen. Waar het omgaat is dat we de zonde e.d. nooit een plaats 
geven…  

Met deze vier wielen in balans en met de motor goed aan de gang – ons geloof dat in Chris-
tus wij vergeven zijn – krijgen we een idee wat dat is: leven van gerechtigheid en zorgen voor 
gerechtigheid in het leven van je naaste, de schepping en jezelf. Dat wij God en onze naaste eer 
en Zijn Schepping in alles bewijzen en hoog houden… Als we toch eens zo konden gaan leven! 
Hoeveel vrede en geluk zou dat niet brengen? Maar gaat dat zo? We beulen ons vaak af, mis-
bruiken anderen en de schepping, veroorzaken elkaar zo vaak pijn en verdriet… Wat maken we 
zo veel kapot bij God, onze naaste, in Zijn Schepping en bij onszelf …

Vraag Gods Geest dan om je steeds meer te leiden in alles wat je doet…! 
Maar vergeet dan niet die arme, behoeftige naaste die zo’n honger heeft of geen geld om 
vandaag eten te komen! Die mensen die aan zoveel gebrek hebben… en help en deel….!
En wees zuinig met energie en grondstoffen…!  

We leven in een gebroken wereld – maar met deze vier wielen op z’n plaats ben je op weg naar 
echt geluk en blijdschap. Dat blijft goed gaan als je maar elke dag die trek/honger hebt. Zoals 
je elke dag moet eten en drinken om je trek weg te krijgen, zo gaat het ook hiermee: leef uit je 
verzoening dag aan dag, zorg dat je relatie met God goed op peil en zuiver, rein is. Maar óók die 
met je naaste en jezelf. Élke dag weer moet de zorg voor Gods schepping je op het hart gebond-
en zijn. Daarnaar hongeren zorgt voor geluk en zegen in je leven en doet je ook intens verlangen 
naar nog meer gerechtigheid in alles omdat je niets liever wil dan worden als je Heiland – elke 
dag weer!  Daarvoor heb je die levensmotor nodig: het geloof dat God in Christus de wereld 
zuiver heeft gemaakt en zal maken, ten lange leste…

Maar ja, dan blijft de vraag: kan ik er wat aan dóen/kan ík er wat aan doen?
Dat is een vreselijke moeilijke vraag want er is zoveel scheef in de wereld.



Ik kan niet voor jou/u invullen wat u/jij kunt – ik noemde wat mogelijkheden er zijn meer.  Een 
ding is zeker: ons geloof eist dat we ons zelf bevragen of onze levenswijze met onszelf, met de 
Schepping, met onze naast met God zuiver is – ook dat punt horen we onder de eis van bekering 
te laten vallen. Zeer waarschijnlijk moeten we ons op dat punt zelfs drastisch bekeren…
En daarom: laat dat hongergevoel bij je toe, zoek naar mogelijkheden om je ook op die punten 
te (laten) bekeren. Doe er iets mee. Jezus zei niet: gelukkig de wereldverbeteraars die in hun 
eentje proberen alle onrecht uit de wereld weg te werken. Hij zei: gelukkig zijn zij die honger en 
dorst hebben omdat er zoveel onrecht is…! Zij zullen verzadigd worden, genieten van wat ge-
noeg is om van te leven… Dat is dan je deel… zou dat nu al een beetje kunnen? 

Wat zou het geweldig zijn: samen in dienst van God gelukkig zijn door de zonde te bestrijden 
door te handelen en spreken tegen onrecht en uitbuiting, tegen ruzie en jaloezie, tegen alles wat 
Gods liefde te niet wil doen… omdat we begrijpen dat God ons zo lief heeft gehad…

Amen 

Mogelijk te zingen liederen: 
LdK:  Gezang 21; 285; 350
Psalmen: 85; 72; 61



Inleiding:
Vandaag nemen we deel aan de ‘MichaZondag’, onderdeel van de Micha Campagne, een cam-
pagne tegen armoede en onrecht in de wereld.

De Micha Campagne is genoemd naar de profeet Micha, één van de zogenaamde ‘kleine pro-
feten’ in het Oude Testament. Deze benaming wordt gebruikt om onderscheid te maken met de 
‘grote profeten’, Jesaja, Jeremia en Ezechiël. 
Micha was een tijdgenoot van Jesaja, en in tegenstelling tot hem, een eenvoudige man, een boer, 
met hart voor het volk. Een ‘gewone man’ dus, die van dichtbij zag wat er met het volk gebeurde. 
Mensen werden uitgebuit door de hebzucht, gierigheid, bedrog en wreedheid van de rijken. Er was 
sprake van grote corruptie en de armen kregen het steeds moeilijker. 
De profeet Micha spreekt tegen dit onrecht – waar mensen elkaar tekort doen – en zag dit als een 
last die op hem drukte. Hij durfde te gaan staan en zich hier tegen te verzetten, iets te doen.

Micha is een voorbeeld van het feit dat kinderen van God geroepen zijn om zich niet terug te 
trekken in hun ‘eigen wereldje’, en zoals ons geval in het westen, veelal omringt met overvloed. 
Niet gezellig alleen met ons ‘eigen kerkje’ bezig zijn, waar we veilig en warm steeds bij elkaar 
komen. Nee, hij laat zien dat christenen betrokken behoren te zijn bij armoede en onrecht jegens 
broeders en zusters, dichtbij maar ook ver weg, elders op de wereld. 
En niet alleen jegens broeders en zusters, maar net zo goed jegens hen die niet alleen menselijk 
water en brood nodig hebben, maar juist ook het ‘levend water’ en het ‘brood des levens’ nodig 
hebben.

In het Nieuwe Testament ging Jezus zelf ons voor in het recht doen (en soms recht zetten). Hij 
zocht de armen op, gaf aandacht  aan diegene die verstoten langs de kant van de weg zaten, of 
soms als jaren langs de kant van het water wachtte op iemand die hem zou helpen. Hij bracht ze 
het Koninkrijk van God en dat veranderde hun leven helemaal.

Jezus had moeite met de ‘kerk’ van zijn tijd vanwege het feit dat zij hier geen aandacht voor had-
den. Zij waren druk met hun leerstellingen, theologieën en rituelen. De wet houden was tot het 
hoogste doel verheven, omzien naar elkaar paste daar niet meer bij.
Jezus geeft dan ook een duidelijke waarschuwing als hij zegt in Mattheüs 5:20 
“Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de 
Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.”

Hoe gaan wij als gemeente, als kerk, en als individu hier mee om?
Waar zijn wij druk mee? Wat is bij ons het hoogste doel?

Het bewustzijn van de ‘missionaire opdracht’ van de kerk is sterkt gegroeid de afgelopen tijd. 
Veel kerken en gemeenten zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden om invulling te geven aan 
de opdracht van Jezus om discipelen te maken. Het is daarom goed om met elkaar stil te staan 
bij de vraag hoe we daadwerkelijk iets kunnen betekenen. Het zit al in het woord daadwerkelijk, 
want het gaat om daden, die onze mooie prediking moeten volgen.

We lezen een tekst van Paulus aan de Korintiërs waarin hij de gemeente instructies geeft over 
hoe bij te dragen ten behoeve van mensen die in nood verkeerden.

PREEKSCHETS 2 - ‘OP wATER EN bROOD… EN wAT IS ONS (AAN)DEEl?’



2Corintiërs 9:6-15
6  Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 
7  Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft 
lief wie blijmoedig geeft. 8  God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd 
en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei 
goed werk. 9  Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt 
stand, voor altijd.’ 10  God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad 
geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 11  U bent in ie-
der opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze 
bemiddeling tot dankzegging aan God. 12  Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen 
het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig 
danken. 13  Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van 
Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. 14  
In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed 
God voor u is geweest. 15  Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

Bewustzijn
Paulus heeft het in dit gedeelte van de brief over de nood die was ontstaan in Jeruzalem. Hij 
maakt de gemeente bewust van de nood die er is en doet een oproep om te helpen.

Dit is een goed moment om onszelf af te vragen hoe bewust we zijn van de situatie van mensen 
om ons heen en van de situatie van de wereld. Denk aan het Afrikaanse continent bijvoorbeeld. 
Wat kunnen we concreet benoemen als nood? 
Misschien moeten de meesten van ons toegeven dat we zo bezig zijn met ons eigen leven, wat 
vaak al druk genoeg is, dat we ons eigenlijk niet bewust zijn van de werkelijke armoede en on-
recht in de wereld. Ook niet in geestelijk opzicht.

We weten wel dat er in Afrika en de Saoedische wereld nood is, dat christenen vervolgd worden 
in China enzovoorts. Maar hoe concreet is onze kennis? 

Dit is echter wel een eerste belangrijke stap. 
Hoe kunnen we betrokken zijn, als we niet weten waarbij? 
Voor deze zondag is er informatie beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn er verschillende organisat-
ies die hierbij kunnen helpen, zodat het een vast onderdeel wordt van onze betrokkenheid bij 
mensen in nood. Het is zo belangrijk dat we ons meer bewust worden van de nood om ons heen 
en in de wereld. Bewust van het onrecht dat, in veel gevallen kleine kinderen, wordt aangedaan. 
Daar is deze dag speciaal voor bedoeld, om ons te helpen betrokken te raken en te blijven.

Kijkend naar onszelf: Zijn we ons er van bewust dat we veel genade hebben ontvangen en dat de 
welvaart die we hebben niet vanzelfsprekend is? Paulus zegt hiervan dat we rijk zijn geworden om 
‘vrijgevig te kunnen zijn’, en dat deze vrijgevigheid aanleiding zal zijn tot ‘dankzegging aan God’, 
tot het ‘prijzen van God’.

Wat een geweldige kans!



Houding
Paulus is in zijn tekst ook duidelijk waarom we betrokken moeten zijn bij mensen in nood.
Hij geeft een aantal redenen:
• We hebben veel gekregen, om veel te geven (ruimschoots) (v.8, 11)
• God wordt geëerd en gedankt als wij geven (v.11, 13) 
• God deelt gul uit aan de armen en zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd’ (v.9)

Deze tekst is een verwijzing naar Psalm 112:9. God is rechtvaardig, een woord dat in relatie staat 
tot recht en gerechtigheid. Gods rechtvaardigheid zal uiteindelijk zegevieren, en wij, als verteg-
enwoordigers van Gods Koninkrijk, mogen hier nu al gestalte aan geven. Het is ‘gehoorzaam zijn 
aan het evangelie van Christus’. Dit is een opmerkelijke zin, die ons wakker moet schudden bij het 
feit dat het evangelie van Christus kennelijk meer is dan alleen prediking. Het is ook doen!
Het betekend betrokken zijn, geven, van jezelf, van je tijd, van je gebedsleven, van je financiën, 
enz.  Eén van de duidelijke veranderingen na de komst van de Heilige Geest in de Nieuwtesta-
mentische gemeente is dat beschreven staat dat ze alles ‘gemeenschappelijk hadden’. Dat is het 
kenmerk van het Koninkrijk van God!

Doen
Als het gaat om in actie komen is Paulus ook duidelijk. Het gaat niet alleen om een eenmalige 
actie, zodat we daarna weer verder kunnen met ons leven. Nee, Paulus is geen activist. Het gaat 
hem ook niet alleen om het feit dat de mensen iets zouden bijdragen, in dit geval aan de col-
lecte. Paulus maakt duidelijk dat het een actie moet zijn als gevolg van de hartgesteldheid, echte 
betrokkenheid dus. 
Hij noemt onder anderen:
• Niet karig, maar ruimhartig
• Zonder tegenzin of dwang
• Met blijdschap
• Met dankzegging
• Tijdig (gewoon doen dus!)

Vanuit deze principes kijken we dus niet alleen naar een collecte die eenmalig gehouden wordt 
voor de gemeente in Jeruzalem. Als deze hartgesteldheid bij ons aanwezig is, zullen we in actie 
komen, betrokken raken, geven, bidden, en daar waar nodig en -mogelijk stappen zetten.

Conclusie
In hoofdstuk 8 zegt Paulus dat iedereen mag geven naar vermogen.
Aan het slot van deze prediking wil ik u/jou vragen om in je hart te overwegen: 
•  Hoezeer bent u/ben jij echt betrokken bij nood van anderen. Bedenk dat dit niet alleen in het 

buitenland is, maar ook soms heel dicht bij, in onze eigen stad.
•  Wat is uw/jouw hart gesteldheid als het gaat om het bieden van hulp, in actie komen voor nood 

en onrecht? Welke stappen kunt u/kun je zetten om hier anders mee om te gaan?
•  Wat ligt er binnen uw/jouw vermogen? Zonder gelijk door te slaan in extremen wil ik je toch de 

vraag voorleggen of u/je bewust bent van uw levensstijl en wat dat voor een ander betekent? 
Willen we altijd alles het goedkoopst en ‘voor een dubbeltje op de eerste rij’, of wordt in onze 
levensstijl het evangelie van Christus zichtbaar? Recht en rechtvaardigheid begint bij de kleine 
dingen in ons dagelijks leven. 



Paulus maakt duidelijk dat in deze betrokkenheid ook het bijbelse principe geld: ‘wie karig zaait, 
zal karig oogsten, wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten’ (v.6)

Ik wil u uitnodigen om samen een moment stil te staan bij de situatie van zo velen verspreid over 
de wereld. Aan de hand van het materiaal van de Micha Campagne kunnen we samen in gebed 
en zegen uitspreken over al deze mensen. We kunnen het meenemen naar huis en in actie ko-
men, betrokken zijn, vanuit een diep besef dat dit een onlosmakelijk deel is van de prediking van 
het Evangelie van Jezus Christus.

Ik sluit me aan bij de woorden van Franciscus van Assisi: ‘Verkondig het Evangelie, desnoods met 
woorden´


