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Vooraf	  
	  
Micha	  	  
Wereldwijd	  lijden	  tallozen	  door	  armoede,	  onrecht	  en	  uitbuiting	  van	  de	  schepping.	  Terwijl	  de	  Bijbel	  
ons	  in	  honderden	  teksten	  oproept	  om	  goed	  en	  recht	  te	  doen	  en	  te	  zorgen	  voor	  onze	  naasten.	  
Bijvoorbeeld	  in	  Micha	  6	  vers	  8	  waarin	  staat:	  “Er	  is	  jou,	  mens,	  gezegd	  wat	  goed	  is,	  je	  weet	  wat	  de	  Heer	  
van	  je	  wil:	  niets	  anders	  dan	  recht	  te	  doen,	  trouw	  te	  betrachten	  en	  nederig	  de	  weg	  te	  gaan	  van	  je	  
God.”	  	  
	  	  
Roept	  
Mede	  geïnspireerd	  door	  die	  tekst	  vormen	  vanaf	  1999	  meer	  dan	  500	  kerken	  en	  organisaties	  in	  83	  
landen	  samen	  het	  wereldwijde	  Micha	  netwerk.	  Dit	  netwerk	  roept	  met	  name	  christenen	  op	  om	  
samen	  armoede	  en	  onrecht	  tegen	  te	  gaan	  en	  een	  duurzame	  levensstijl	  te	  ontwikkelen.	  Dat	  kan	  
eenvoudig	  in	  de	  eigen	  buurt	  beginnen,	  maar	  ook	  door	  een	  project	  in	  een	  derdewereldland	  te	  
steunen.	  In	  ieder	  geval	  betekent	  het	  dat	  we	  onze	  ogen	  en	  harten	  openen	  voor	  onrecht	  dat	  mensen	  
om	  ons	  heen	  treft.	  	  
	  
Geniet	  
Recht	  doen	  aan	  onze	  naaste	  kan	  betekenen	  dat	  we	  faire	  koffie	  drinken	  in	  de	  kerk.	  Goed	  doen	  in	  onze	  
buurt,	  betekent	  wellicht	  een	  groentetuin	  voor	  de	  wijk	  aanleggen	  naast	  de	  kerk.	  Het	  kan	  ook	  
betekenen	  dat	  we	  genieten	  van	  genoeg.	  Wie	  erover	  na	  gaat	  denken	  en	  lezen,	  ontdekt	  tal	  van	  
mogelijkheden	  om	  goed	  en	  recht	  te	  doen.	  	  
	  
Zondag	  	  
Ieder	  jaar	  in	  oktober	  vieren	  duizenden	  kerken	  wereldwijd	  Micha	  Zondag.	  Ook	  in	  Nederland	  staan	  dan	  
honderden	  gemeenten	  stil	  bij	  gerechtigheid.	  In	  2012	  is	  het	  thema	  ‘Delen	  in	  overvloed’.	  	  
Micha	  biedt	  hierbij	  materiaal	  voor	  kinder-‐	  en	  tienerwerk,	  preekschetsen,	  liturgieën	  en	  praktische	  tips	  
en	  achtergrondmateriaal.	  Meer	  losse	  tips,	  artikelen	  en	  tijdloze	  materialen	  van	  voorgaande	  zondagen	  
tref	  je	  via:	  www.michazondag.nl.	  
	  
Meer	  
Naast	  de	  jaarlijkse	  Zondag	  organiseert	  Micha	  Nl	  ook	  een	  cursus	  voor	  volwassenen.	  Ontwikkelt	  
materiaal	  voor	  tieners:	  Micha	  Young.	  En	  gaf	  eerder	  al	  losse,	  gratis	  leermodules	  uit	  onder	  de	  noemer:	  
Basic.	  Meer	  daarover	  is	  te	  vinden	  via:	  www.michanederland.nl.	  	  
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4	  

Preekschets	  1	  

'Delen	  in	  Overvloed'	  n.a.v.	  Jesaja	  58	  vers	  6	  t/m	  8	  
	  
Lezen:	  Jesaja	  58	  :	  1	  –	  14	  
Kerntekst:	  Jesaja	  58	  :	  7	  
	  
Is	  dit	  niet	  het	  vasten	  dat	  ik	  verkies:	  	  
misdadige	  ketenen	  losmaken,	  	  
de	  banden	  van	  het	  juk	  ontbinden,	  	  
de	  verdrukten	  bevrijden,	  	  
en	  ieder	  juk	  breken?	  
	  
Is	  het	  niet:	  je	  brood	  delen	  met	  de	  hongerige,	  
onderdak	  bieden	  aan	  armen	  zonder	  huis,	  
iemand	  kleden	  die	  naakt	  rondloopt,	  
je	  bekommeren	  om	  je	  medemensen?	  	  
	  
Dan	  breekt	  je	  licht	  door	  als	  de	  dageraad,	  
Je	  zult	  voorspoedig	  herstellen.	  
Je	  gerechtigheid	  gaat	  voor	  je	  uit,	  
de	  majesteit	  van	  de	  HEER	  vormt	  je	  achterhoede.	  
	  
Leestips	  ter	  voorbereiding:	  	  
Tim	  Keller,	  Ruim	  baan	  voor	  gerechtigheid	  (vooral	  hoofdstuk	  1	  –	  verwijzing	  naar	  Jes.	  58	  op	  blz.	  38;	  en	  
hoofdstuk	  5	  –	  verwijzing	  naar	  Jes.	  58	  op	  blz.	  112-‐114)	  
Richard	  Stearnes,	  Het	  gat	  in	  ons	  evangelie	  (vooral	  hoofdstuk	  	  4	  –	  verwijzing	  naar	  Jes.	  58	  op	  blz.	  86-‐90;	  
en	  hoofdstuk	  16	  -‐	  verwijzing	  naar	  Jes.	  58	  op	  blz.	  245)	  	  
	  
Situatieschets	  Jesaja	  58	  
Voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  ballingschap	  veroordeelt	  de	  HERE	  vooral	  de	  vormendienst.	  	  
Zie	  Jesaja	  1	  en	  Jesaja	  58.	  
In	  beide	  hoofdstukken:	  maatschappelijke	  rechtsongelijkheid,	  maar	  de	  godsdienst	  gaat	  gewoon	  door.	  	  
	   Analyse:	  Jesaja	  29:13	  
Oplossing:	  Jesaja	  1:16b-‐17	  en	  Jesaja	  58:6-‐8	  
Geen	  ‘werkheiligheid’,	  maar	  vanuit	  dankbaarheid	  voor	  wat	  Christus	  Zelf	  bewerkt	  en	  in	  de	  harten	  van	  
de	  gelovigen	  bewerkt.	  	  
	   Dit	  messiaans	  perspectief:	  Jesaja	  11:1-‐5	  
	  
Liedsuggesties	  
Bijvoorbeeld	  	  Psalm	  85	  en	  Psalm	  112	  en	  Liedboek	  44	  (‘Dankt,	  dankt	  nu	  allen	  God	  met	  hart	  en	  mond	  
en	  handen’)	  en	  Liedboek	  473	  (‘Neem	  mijn	  leven,	  laat	  het,	  Heer,	  toegewijd	  zijn	  aan	  uw	  eer’).	  
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Preekschets:	  
	  
ORA	  ET	  	  LABORA	  –	  vraag	  aan	  de	  jongeren	  wie	  weet,	  wat	  dat	  betekent.	  
Ora	  et	  Labora:	  	  bid	  én	  werk.	  
Je	  herkent	  christenen	  aan	  hun	  woorden	  én	  aan	  hun	  daden!	  
	  
Kort	  door	  de	  bocht	  gezegd:	  God	  heeft	  alleen	  maar	  onze	  woorden	  nodig.	  Hij	  is	  meer	  dan	  tevreden	  
met	  onze	  dank.	  Als	  je	  echt	  meent	  wat	  je	  zegt	  en	  met	  je	  hart	  tot	  Hem	  bidt	  en	  voor	  Hem	  zingt	  en	  
muziek	  maakt,	  is	  Hij	  daar	  erg	  blij	  mee.	  Daar	  maakt	  de	  HERE	  er	  een	  troon	  van,	  waar	  Hij	  graag	  op	  zit.	  
Daarom	  staat	  er	  ook	  in	  Hebreeën:	  ‘Laten	  wij	  met	  Jezus’	  tussenkomst	  een	  dankoffer	  brengen	  aan	  
God:	  het	  huldebetoon	  van	  lippen	  die	  zijn	  naam	  prijzen,	  ononderbroken.‘	  (Hebreeën.	  13:	  15).	  	  
	  
Maar	  daarmee	  ben	  je	  als	  christen	  niet	  klaar.	  God	  geeft	  aan	  al	  zijn	  kinderen	  een	  dubbele	  opdracht:	  
Ora	  et	  labora.	  Bid	  en	  werk.	  Daaarom	  staat	  er	  in	  Hebreeën	  ook	  meteen	  achteraan:	  ‘En	  houd	  de	  
liefdadigheid	  en	  de	  onderlinge	  solidariteit	  in	  ere,	  want	  dat	  zijn	  offers	  waarin	  God	  behagen	  schept.’	  
(Hebreeën	  13:16)	  
	  
ORA	  	  et	  LABORA	  is	  dus	  een	  opdracht	  van	  God	  Zelf.	  	  
	  
Voorbeeld:	  	  
Iemand	  zei	  eens	  heel	  erg	  spottend:	  ‘In	  de	  kerk	  zeggen	  ze,	  dat	  je	  met	  een	  dankbaar	  hart	  je	  gaven	  aan	  
de	  HERE	  moet	  geven.	  Nou,	  als	  God	  iets	  nodig	  heeft,	  moet	  Hij	  het	  maar	  komen	  halen.	  Ik	  zal	  de	  
volgende	  keer	  al	  mijn	  geld	  meenemen	  naar	  de	  kerk.	  In	  briefjes	  van	  100	  en	  200	  Euro.	  Bij	  de	  kollekte	  	  
zal	  ik	  het	  allemaal	  in	  de	  lucht	  gooien	  en	  zeggen:	  ‘God,	  neemt	  U	  maar	  alles	  wat	  U	  nodig	  hebt.	  Ik	  zie	  
vanzelf	  wat	  er	  weer	  terugkomt	  op	  de	  grond.	  Dat	  hebt	  U	  dan,	  neem	  ik	  aan,	  niet	  nodig.’	  
	  
Zo	  iemand	  heeft	  één	  ding	  helemaal	  verkeerd	  begrepen:	  God	  	  vráágt	  helemaal	  geen	  dingen	  voor	  
zichzelf.	  Hij	  vraagt	  iets	  heel	  anders:	  ‘Vermijd	  het	  kwaad	  en	  leer	  goed	  te	  doen.	  Zoek	  het	  recht,	  houd	  
tirannen	  in	  toom,	  bied	  wezen	  bescherming,	  sta	  weduwen	  bij.’	  (Jesaja	  1:17)	  In	  het	  N.T.	  zegt	  Paulus	  
het	  zo:	  ‘Laten	  we,	  zonder	  op	  te	  geven,	  voor	  iedereen	  het	  goede	  doen,	  vooral	  voor	  onze	  
geloofsgenoten.’	  (Galaten	  6:10).	  En	  Jakobus	  zegt	  het	  zo:	  ‘Voor	  God,	  de	  Vader,	  is	  alleen	  dit	  reine,	  
zuivere	  godsdienst:	  weduwen	  en	  wezen	  bijstaan	  in	  hun	  nood,	  dus	  wat	  heeft	  het	  voor	  zin	  als	  
iemand	  zegt	  te	  geloven,	  maar	  hij	  handelt	  er	  niet	  naar?	  Zou	  dat	  geloof	  hem	  kunnen	  redden?’	  
(Jakobus	  1:27	  en	  2:14)	  
	  
Als	  je	  al	  je	  geld	  omhoog	  gooit	  en	  zegt:	  ‘God,	  U	  mag	  wel	  houden	  wat	  U	  nodig	  hebt’?	  Dan	  geeft	  de	  
HERE	  dit	  antwoord:	  ‘Bedankt	  voor	  het	  royale	  gebaar,	  maar	  Ik	  heb	  jouw	  geld	  niet	  nodig.	  Ik	  laat	  het	  
allemaal	  weer	  naar	  beneden	  vallen.	  Maar	  denk	  erom,	  dat	  van	  al	  dat	  geld	  wat	  je	  Mij	  hebt	  
aangeboden,	  niets	  meer	  oppakt	  om	  het	  voor	  jezelf	  te	  gebruiken.	  Je	  gaf	  het	  aan	  Mij,	  dus	  besteed	  het	  
nu	  op	  de	  juiste	  manier,	  namelijk	  door	  goed	  te	  doen	  voor	  alle	  mensen	  om	  je	  heen.	  ’t	  Is	  niet	  meer	  van	  
jezelf,	  want	  je	  hebt	  het	  aan	  Mij	  gegeven.	  Gebruik	  het	  daarom	  voor	  je	  medemens	  in	  nood.	  	  	  
	  
ORA	  et	  LABORA	  is	  dus	  een	  opdracht	  van	  God	  Zelf.	  
Concrete	  naastenliefde	  is	  geen	  kwestie	  van	  liefdadigheid	  maar	  een	  kwestie	  van	  gerechtigheid.	  
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Bij	  liefdadigheid	  is	  er	  sprake	  van	  vrijwilligheid:	  van	  je	  overvloed	  af	  en	  toe	  iemand	  iets	  toestoppen.	  
Bij	  gerechtigheid	  is	  er	  sprake	  van	  plicht:	  doen	  wat	  God	  je	  opdraagt	  tegenover	  alle	  mensen	  in	  nood.	  
	  
In	  Jes.	  58	  maakt	  God	  dat	  heel	  concreet:	  ‘Je	  brood	  delen	  met	  de	  hongerige,	  onderdak	  bieden	  aan	  
armen	  zonder	  huis,	  iemand	  kleden	  die	  naakt	  rondloop,	  je	  bekommeren	  om	  je	  medemensen.’	  
(Jesaja	  58:7)	  
	  
Zo’n	  levenshouding	  is	  niet	  altijd	  even	  gemakkelijk!	  Daarom	  wordt	  het	  in	  Jesaja	  58	  ook	  ‘het	  vasten	  dat	  
Ik	  verkies’	  genoemd.	  Dat	  is	  meer	  dan	  het	  rituele	  vasten	  van	  de	  Israëlieten,	  nl.	  een	  dag	  of	  twee	  zonder	  
voedsel.	  
	  
Als	  je	  God	  hebt	  leren	  kennen	  als	  je	  Redder,	  verandert	  dat	  je	  hart	  en	  dus	  ook	  je	  leven.	  Materialisme	  
en	  zelfverwennerij	  maken	  plaats	  voor	  een	  offerende	  levensstijl	  van	  ‘je	  bekommeren	  om	  je	  
medemensen	  in	  nood.’	  Dan	  ‘open	  je	  je	  ziel’	  voor	  de	  hongerigen	  en	  verdrukten	  (Statenvertaling	  Jesaja	  
58:10).	  De	  Bijbel	  noemt	  dat	  vasten,	  omdat	  het	  je	  iets	  kost.	  
	  
Voorbeelden	  
Je	  geld	  weggeven	  aan	  goede	  doelen	  –	  daar	  kun	  je	  ook	  op	  jaarbasis	  een	  extra	  week	  van	  op	  vakantie.	  	  
Je	  kostbare	  tijd	  aan	  vrijwilligerswerk	  besteden	  –	  daarvoor	  in	  de	  plaats	  kun	  je	  ook	  een	  
bijscholingscursus	  volgen	  voor	  je	  werk.	  
	  
Van	  je	  zakgeld	  een	  paar	  schoolspullen	  en	  andere	  kleine	  dingen	  kopen	  in	  een	  rugzak	  voor	  een	  arm	  
kind	  –	  eigenlijk	  koop	  ik	  liever	  een	  knuffel	  of	  een	  raceauto	  of	  een	  computerspelletje	  voor	  dat	  geld.	  
	  
Waarom	  zou	  je	  dat	  doen,	  als	  je	  er	  niets	  voor	  terug	  krijgt?	  Of	  als	  het	  je	  veel	  moeite	  kost?	  	  
Waarom	  zou	  je	  dat	  op	  vóórhand	  al	  doen	  als	  levenshouding.	  Want	  zo’n	  gevende,	  delende	  houding	  is	  
ook	  opdracht	  in	  tijden	  dat	  je	  het	  zelf	  niet	  breed	  hebt	  (Jes.	  58:9-‐10).	  
Het	  geheim	  van	  zo’n	  leven	  uit	  gerechtigheid	  is	  het	  besef	  dat	  Jezus	  Zelf	  al	  zijn	  rijkdom	  voor	  jou	  heeft	  
prijsgegeven.	  Als	  je	  beseft,	  hoeveel	  het	  Hem	  gekost	  heeft,	  zal	  dat	  je	  levenshouding	  stempelen.	  Dan	  
laat	  je	  je	  leiden	  door	  de	  Geest	  en	  ga	  je	  wandelen	  door	  de	  Geest	  en	  vertoon	  je	  de	  vruchten	  van	  de	  
Geest	  en	  begin	  je	  te	  leven	  door	  de	  Geest	  en	  wil	  je	  ook	  door	  de	  Geest	  het	  spoor	  houden	  (allemaal	  
uitdrukkingen	  die	  Paulus	  in	  Galaten	  5	  gebruikt).	  Dan	  wil	  je	  ook	  niet	  anders,	  dan	  delen	  van	  je	  
overvloed.	  
	  
Alleen:	  waar	  moet	  je	  beginnen?	  Armoede	  is	  een	  wereldwijd	  probleem.	  	  
In	  het	  rijke	  Westen	  sluiten	  veel	  christenen	  hun	  ogen	  voor	  die	  wereldwijde	  armoede.	  
Tweehonderd	  jaar	  geleden,	  in	  1820,	  waren	  de	  rijke	  landen	  gemiddeld	  zo’n	  4x	  rijker	  dan	  de	  arme	  
landen.	  In	  onze	  tijd	  is	  dat	  VIJF-‐EN-‐ZEVENTIG	  KEER	  !!!	  	  
	  
Citaat	  	  
Jimmy	  Carter,	  oud-‐president	  Amerika,	  in	  dankwoord	  bij	  overhandiging	  Nobelprijs	  voor	  de	  vrede	  in	  
2002:	  
“De	  groeiende	  kloof	  tussen	  arm	  en	  rijk	  is	  de	  grootste	  uitdaging	  en	  het	  meest	  diepgaande	  probleem	  
voor	  dit	  nieuwe	  millennium.	  Inwoners	  van	  de	  tien	  rijkste	  landen	  zijn	  nu	  75	  keer	  zo	  rijk	  als	  de	  
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inwoners	  van	  de	  tien	  armste	  landen,	  en	  de	  kloof	  wordt	  steeds	  groter.	  Deze	  ongelijkheid	  veroorzaakt	  
de	  meeste	  onopgeloste	  problemen	  in	  de	  wereld,	  zoals	  hongersnood,	  analfabetisme,	  
milieuproblemen,	  geweldsconflicten	  en	  onnodige	  ziektes,	  van	  guineaworm	  tot	  hiv	  &	  aids.”	  
	  
Die	  kloof	  tussen	  arm	  en	  rijk	  is	  zo	  groot	  geworden,	  omdat	  (de	  mensen	  in)	  de	  rijke	  landen	  geen	  oog	  
hebben	  voor	  de	  arme	  landen	  (waarvan	  de	  inwoners	  die	  zwaar	  onder	  de	  armoedegrens	  leven).	  
Armoede	  is	  geen	  gevolg	  meer	  van	  een	  speling	  van	  de	  natuur,	  maar	  een	  gevolg	  is	  van	  economische	  
ontwikkelingen.	  	  
	  
Vandaag	  geen	  verontschuldiging	  meer	  voor	  mogelijk.	  Want	  wat	  100	  jaar	  geleden	  er	  nog	  niet	  was,	  is	  
er	  vandaag	  wel,	  nl.	  	  

• besef	  (TV	  en	  internet	  laten	  zien	  hoe	  arm	  mensen	  in	  Azië	  of	  Afrika	  het	  hebben)	  en	  	  
• toegang	  (vliegtuigen	  en	  helikopters	  die	  binnen	  24	  uur	  op	  willekeurig	  welk	  deel	  van	  de	  wereld	  

de	  allereerste	  hulp	  kunnen	  brengen)	  en	  	  
• mogelijkheden	  (ziektebestrijding,	  veredeling	  van	  plantenrassen	  en	  technologische	  

hoogstandjes).	  	  
	  
Toch	  lopen	  we	  in	  het	  rijke	  Westen	  aan	  de	  nood	  van	  onze	  verre	  naasten	  in	  nood	  voorbij.	  Dat	  is	  de	  
blinde	  vlek	  van	  onze	  samenleving	  (aldus	  Jimmy	  Carter).	  Het	  is	  ook	  een	  joekel	  van	  een	  blinde	  vlek	  op	  
het	  geweten	  van	  veel	  christenen.	  
	  
‘Je	  bekommeren	  om	  je	  medemensen’(Jes.	  58:7)	  –	  Hoe?	  Want	  als	  de	  omvang	  van	  de	  armoede	  zo	  
groot	  is,	  is	  de	  inzet	  van	  christenen	  toch	  maar	  een	  druppel	  op	  de	  gloeiende	  plaat.	  Probeer	  door	  de	  
ogen	  van	  de	  Here	  Jezus	  te	  kijken	  naar	  mensen	  in	  nood.	  Hij	  zag	  niet	  alleen	  het	  grote,	  verontrustende	  
plaatje.	  Hij	  zag	  ook	  ieder	  mens	  persoonlijk	  staan.	  	  
	  
Voorbeeld:	  
Op	  een	  vroege	  ochtend,	  na	  een	  nacht	  van	  zware	  storm,	  slenterde	  ik	  over	  het	  strand.	  Ik	  schrok	  
vreselijk	  toen	  ik	  zag	  dat	  er	  tienduizenden	  zeesterren	  door	  de	  wind	  en	  de	  golven	  op	  het	  strand	  
aangespoeld	  waren.	  De	  gedachte	  dat	  ze	  allemaal	  zouden	  sterven	  maakte	  me	  verdrietig.	  Wanhopig,	  
omdat	  ik	  niets	  kon	  doen,	  ging	  ik	  op	  het	  zand	  zitten	  met	  mijn	  hoofd	  in	  mijn	  handen.	  
Toen	  ik	  een	  geluid	  hoorde,	  keek	  ik	  op.	  Daar,	  in	  de	  verte,	  zag	  ik	  een	  man	  die	  bukte	  en	  weer	  opstond,	  
bukte	  en	  weer	  opstond.	  Nieuwsgierig	  stond	  ik	  op	  en	  liep	  naar	  hem	  toe.	  Ik	  zag	  dat	  hij	  de	  zeesterren	  
één	  voor	  één	  oppakte	  en	  ze	  in	  zee	  teruggooide.	  	  
‘Wat	  doet	  u?’	  riep	  ik.	  ‘Ik	  red	  de	  zeesterren,’	  antwoordde	  hij.	  ‘Maar	  u	  ziet	  toch	  wel	  dat	  er	  
tienduizenden	  zeesterren	  zijn?’	  vroeg	  ik	  ongelovig	  uit.	  ‘Het	  maakt	  niets	  uit	  wat	  u	  doet.’	  
Hij	  reageerde	  niet	  maar	  bukte	  weer,	  pakte	  een	  zeester	  op	  en	  gooide	  die	  terug	  in	  het	  water.	  Toen	  
glimlachte	  hij,	  keek	  me	  in	  de	  ogen	  en	  zei:	  ‘Voor	  die	  zeester	  maakt	  het	  wel	  wat	  uit.’	  
	  
Geloven	  is	  ORA	  et	  LABORA.	  
Zo’n	  geloofsleven	  is	  niet	  zweverig,	  maar	  heel	  concreet.	  
ORA	  et	  LABORA	  hetzelfde	  als	  bidden	  tot	  God	  =	  Hem	  liefhebben	  boven	  alles;	  en	  je	  bekommeren	  om	  je	  
medemens	  =	  je	  naaste	  liefhebben	  als	  jezelf.	  
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Dat	  is	  geen	  kwestie	  van	  liefdadigheid,	  maar	  van	  gerechtigheid.	  	  
God	  heeft	  jou	  in	  Christus	  alles	  heeft.	  Laat	  anderen	  dan	  ook	  delen	  in	  alles	  wat	  God	  jou	  gegeven	  heeft!	  
Alles	  wat	  je	  hebt	  voor	  jezelf	  gebruiken:	  	  dikke	  egoïst	  !!	  	  
Royaal	  aandacht	  aan	  anderen	  besteden	  vanwege	  eigen	  eer	  en	  imago:	  grote	  schijnheil	  !!	  
	  
Eens	  komt	  de	  Here	  Jezus	  terug.	  Dan	  blijkt	  wie	  gedaan	  hebben	  waar	  de	  HERE	  in	  Jesaja	  58	  iedereen	  toe	  
oproept.	  Bij	  zijn	  terugkomst	  verdeelt	  Jezus	  alle	  mensen	  van	  de	  wereld	  in	  twee	  groepen.	  	  
De	  mensen	  die	  het	  goede	  gedaan	  hebben,	  zullen	  het	  eeuwige	  leven	  ingaan.	  
	  
En	  de	  mensen	  die	  alleen	  maar	  voor	  zichzelf	  geleefd	  hebben,	  krijgen	  voor	  eeuwig	  straf.	  
Waaruit	  bestaat	  	  dat	  goede	  dan?	  De	  Here	  Jezus	  geeft	  daar	  een	  heel	  duidelijk	  antwoord	  op.	  	  
	  
Hij	  citeert	  Jesaja	  58:	  Hier	  evt.	  de	  plaatjes	  van	  Dorcas	  

• Je	  hebt	  mensen	  die	  honger	  leden,	  te	  eten	  gegeven.	  
• Je	  hebt	  mensen	  die	  dorst	  hadden,	  te	  drinken	  gegeven	  
• Je	  hebt	  vreemdelingen	  en	  daklozen	  onderdak	  gegeven	  
• Je	  hebt	  armen	  die	  niks	  hadden	  om	  aan	  te	  trekken,	  kleren	  gegeven	  
• Je	  hebt	  mensen	  die	  ziek	  waren	  of	  in	  de	  gevangenis	  zaten,	  bezocht	  

	  
Geloven	  is	  dus	  niet	  zweverig.	  Geloven	  is	  heel	  praktisch.	  Niet	  om	  er	  zelf	  beter	  van	  te	  worden	  of	  om	  er	  
zelf	  je	  zaligheid	  mee	  te	  verdienen.	  Jezus	  zegt:	  je	  deed	  het	  voor	  Mij.	  Sterker	  nog:	  die	  ander,	  dat	  was	  
ik!	  
	  
Dat	  is	  wel	  heel	  sterk!	  In	  die	  ander,	  in	  één	  van	  die	  onbeduidende,	  hulpeloze,	  verdrietige	  mensen,	  
daarin	  mag	  je	  de	  Here	  Jezus	  zien!	  Híj	  is	  het,	  die	  jouw	  hulp	  wil	  ontvangen!	  Je	  komt	  Hém	  tegen,	  als	  er	  
iemand	  om	  jouw	  aandacht	  vraagt.	  Achter	  elk	  oud	  hulpbehoevend	  vrouwtje,	  achter	  elke	  sjofele	  
zwerver,	  achter	  elk	  hongerend	  kind,	  achter	  elk	  aidsslachtoffertje,	  achter	  elke	  terminale	  patiënt	  –
daarachter	  gaat	  de	  Here	  Jezus	  schuil.	  Hij	  identificeert	  zich	  met	  hen!	  Zo	  erg	  trekt	  Hij	  Zich	  het	  lot	  van	  
mensen	  aan.	  Besef	  dat	  goed!	  In	  Spreuken	  19	  staat	  dat	  heel	  kernachtig:	  Wie	  barmhartig	  is	  voor	  een	  
arme,	  leent	  aan	  de	  HERE.	  Die	  zal	  hem	  zijn	  weldaad	  vergoeden.’	  (Spreuken	  19:17)	  
	  
Begrijp	  het	  goed:	  je	  verdient	  het	  eeuwige	  leven	  niet	  door	  je	  om	  je	  medemens	  in	  nood	  te	  
bekommeren.	  In	  goede	  werken	  ligt	  geen	  verdienende	  kracht.	  Ze	  zijn	  wel	  de	  zichtbare	  kant	  van	  echt	  
en	  oprecht	  geloof,	  want	  aan	  de	  vruchten	  kent	  	  men	  de	  boom.	  
	  
Als	  je	  gelooft,	  dat	  je	  zelf	  door	  Jezus	  gered	  bent?	  	  
Als	  je	  gelooft,	  dat	  de	  Vader	  het	  eeuwige	  leven	  voor	  jou	  bestemd	  heeft?	  	  
Als	  je	  gelooft,	  dat	  de	  Heilige	  Geest	  je	  van	  deze	  genade	  steeds	  weer	  overtuigt?	  	  
	  
Waar	  leef	  je	  dan	  voor?	  
Om	  wie	  bekommer	  je	  je	  dan?	  
Wat	  ga	  je	  dan	  met	  je	  geestelijke	  én	  materiële	  overvloed	  doen?	  
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Frivole	  afsluiting	  
HAND	  IN	  HAND	  BROEDERS	  EN	  ZUSTERS	  
HAND	  IN	  HAND	  VOOR	  GOD	  DE	  HEER	  
MET	  WOORDEN	  EN	  DADEN	  
GEEF	  IK	  MIJ	  STEEDS	  MEER	  
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Preekschets	  2	  

'Delen	  in	  Overvloed'	  n.a.v.	  Jesaja	  58	  vers	  7	  
	  
Intro	  
Er	  is	  een	  levensstijl	  waartoe	  God	  ons	  uitdaagt,	  ...dwingt	  eigenlijk	  !	  Een	  levensstijl	  waarbij	  uw	  
aandacht	  op	  een	  heel	  praktische	  manier	  uitgaat	  naar	  de	  armen,	  de	  hulpelozen	  en	  de	  genen	  die	  
onderdrukt	  worden.	  God	  spreekt	  iedereen	  aan	  op	  die	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  minder	  
bedeelden	  in	  Zijn	  schepping.	  
	  
Uw	  verlangen	  naar	  een	  diepere	  relatie	  met	  God	  kan	  niet	  zonder	  een	  hart	  dat	  uitgaat	  naar	  degenen	  
die	  hulp	  nodig	  hebben..	  En	  eigenlijk	  weet	  u	  dat	  wel.	  Maar	  in	  economische	  tijden	  als	  die	  van	  nu	  raakt	  
uw	  aandacht	  naar	  binnen	  gekeerd.	  Uw	  eigen	  zorgen	  worden	  belangrijker	  dan	  de	  zorg	  voor	  de	  wereld	  
om	  uw	  heen.	  Uw	  hand	  gaat	  op	  de	  knip,	  de	  uitgaven	  worden	  noodgedwongen	  minder,	  U	  hebt	  zorgen	  
om	  uw	  huis,	  uw	  baan,	  de	  vakantie	  die	  wat	  minder	  moet...	  en	  hoewel	  u	  misschien	  niets	  van	  vasten	  
moet	  hebben,	  leert	  u	  voor	  het	  eerst	  wat	  het	  is	  om	  u	  zelf	  dingen	  te	  ontzeggen.	  
	  
Delen	  in	  overvloed?	  U	  hebt	  misschien	  net	  uw	  giftenpatroon	  bijgesteld...	  Naar	  beneden	  wel	  te	  
verstaan..	  Want	  u	  komt	  tekort;	  u	  hebt	  zorgen.	  Delen	  van	  uw	  eigen	  tekort	  dan	  ?	  Maar	  hoe	  kan	  dat?	  
	  
Echt	  vasten	  
Lang	  voor	  Jesaja’s	  tijd	  waren	  grote	  rampen	  of	  dreigingen	  voor	  Israël	  een	  belangrijke	  reden	  om	  te	  
vasten.	  Het	  was	  dan	  een	  tijd	  van	  verootmoediging	  en	  (be)rouw	  voor	  God.	  Deze	  vastendagen	  waren	  
indrukwekkend,	  heilig	  en	  goed,	  maar	  in	  de	  loop	  van	  de	  tijd,	  zeker	  toen	  gewoonte	  steeds	  meer	  van	  
invloed	  werd,	  ook	  risicovol.	  Want	  de	  vastendagen	  creëerden	  weliswaar	  een	  sfeer	  van	  oprecht	  zoeken	  
naar	  God,	  maar	  steeds	  minder	  mensen	  beleefden	  dat	  nog	  zo.	  Het	  was	  uiterlijke	  schijn	  geworden.	  Op	  
zijn	  ergst	  ging	  het	  zoals	  in	  de	  verzen	  3	  en	  4	  van	  Jesaja	  58	  staat:	  (ik	  parafraseer)	  ‘het	  gaat	  alleen	  nog	  
maar	  om	  jullie	  zelf	  en	  jullie	  eigen	  tekorten.	  Jullie	  vasten	  om	  God	  te	  bewegen	  jullie	  weer	  succesvol	  te	  
maken,	  of	  welvarend,	  of...	  ‘	  
	  
Het	  was	  daarom	  niet	  vreemd	  ,	  dat	  de	  gebeden	  onbeantwoord	  bleven(	  vs	  5)	  .	  Van	  het	  vasten	  zoals	  het	  
ooit	  was	  bedoeld,	  was	  niet	  meer	  over.	  Het	  was	  alleen	  nog	  maar	  ritueel.	  Buitenkant.	  En	  dat	  terwijl	  het	  
God	  altijd	  was	  (en	  is)	  te	  doen	  om	  de	  binnenkant,	  een	  gebroken	  hart,	  dat	  oprecht	  uitzag	  naar	  God	  en	  
naaste.	  De	  mensen	  van	  Gods	  volk	  dachten	  alleen	  nog	  aan....	  hun	  eigen	  tekorten	  !!	  
	  
Het	  doet	  me	  denken	  aan	  allerlei	  oefenprogramma’s	  vandaag	  de	  dag,	  conferenties	  en	  cursussen,	  
stress	  relief	  programma’s,	  zelfs	  uitgekiende	  vormen	  van	  vasten	  enz.,	  om	  tot	  rust	  en	  ontspanning	  te	  
komen.	  Allemaal	  ‘buitenkant’	  vormen	  terwijl	  de	  binnenkant,	  het	  onderliggende	  probleem,	  de	  
levensstijl	  die	  veel	  te	  druk	  is,	  niet	  wordt	  aangepakt.	  
	  
In	  de	  dagen	  van	  Jesaja	  misten	  de	  mensen	  de	  zegen	  van	  God.	  Ze	  deden	  erg	  hun	  best	  en	  begrepen	  
daarom	  maar	  niet	  waarom	  God	  al	  hun	  geloofsijver	  niet	  zag.	  Maar	  God	  maakt	  hun	  duidelijk	  in	  de	  
verzen	  3-‐5,	  dat	  ze	  aan	  het	  verkeerde	  einde	  van	  het	  touw	  trokken.	  Hun	  levensstijl	  deugde	  niet.	  
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Loslaten	  en	  delen	  
In	  de	  verzen	  6	  en	  7	  van	  Jesaja	  58	  legt	  God	  uit	  wat	  Zijn	  wil	  is	  voor	  het	  volk	  en	  wat	  het	  betekent	  om	  
echt	  te	  vasten.	  Echt	  vasten	  betekent	  dat	  u	  het	  normale	  dagelijkse	  patroon	  van	  uw	  eigen	  behoeften	  
loslaat	  zodat	  God	  u	  kracht	  kan	  geven	  om	  in	  deze	  wereld	  een	  levensstijl	  te	  leren	  naar	  Zijn	  wil.	  
	  
Vers	  6	  heeft	  het	  daarom	  over	  sociale	  gerechtigheid	  in	  deze	  wereld.	  Vers	  7	  benadrukt	  het	  delen,	  waar	  
we	  het	  deze	  Micha	  zondag	  in	  het	  bijzonder	  over	  hebben.	  Delen	  wil	  zeggen	  dat	  als	  die	  ander	  honger	  
heeft,	  zij	  ook,	  net	  als	  u,	  iets	  te	  eten	  krijgt.	  Het	  betekent	  dat	  als	  haar	  kleren	  op	  zijn,	  zij	  net	  als	  u,	  ook	  
nieuwe	  krijgt.	  Delen	  is	  dat	  als	  het	  gaat	  stormen,	  dat	  andere	  gezin	  ook	  onderdak	  heeft.	  En	  als	  hun	  
dochter	  wil	  leren,	  er	  ook	  voor	  haar	  onderwijs	  is.	  En	  als	  haar	  broertje	  ziek	  is,	  er	  ook	  voor	  hem	  
medicijnen	  zijn.	  En	  als	  die	  ene	  vrouw	  dorst	  heeft,	  er	  ook	  voor	  haar	  iets	  te	  drinken	  is.	  Dat	  is	  allemaal...	  
delen,	  heel	  praktisch.	  
	  
God	  roept	  u	  tot	  verantwoordelijkheid	  voor	  uw	  naaste	  op	  deze	  wereld.	  Verantwoordelijkheid	  voor	  
elkaar	  en	  de	  schepping	  is	  iets	  dat	  God	  al	  in	  de	  schepping	  heeft	  voorzien.	  Hij	  gaf	  Adam	  en	  Eva	  
verantwoordelijkheid	  voor	  alles	  wat	  zich	  in	  de	  schepping	  voordeed..	  en	  voor	  elkaar.	  Zo	  hoorde	  het	  te	  
zijn	  en	  zo	  begon	  het...	  tot	  het	  mis	  ging	  en	  Adam	  geen	  verantwoordelijkheid	  (	  zorg)	  nam	  voor	  Eva	  en	  
haar	  ervan	  de	  schuld	  gaf,	  dat	  hij	  at	  van	  de	  boom	  van	  kennis	  van	  goed	  en	  kwaad...	  en	  ook	  Eva	  de	  
verantwoordelijkheid	  niet	  opnam	  en	  de	  slang	  de	  schuld	  gaf...	  
	  
Verantwoordelijkheid	  nemen	  voor	  elkaar	  en	  voor	  de	  schepping;	  sedert	  de	  zondeval	  is	  het	  een	  
probleem.	  Begrijpt	  u	  hoe	  belangrijk	  God	  het	  vindt	  voor	  Zijn	  volk,	  dat	  het	  wel	  gebeurt	  ?	  Alle	  kleine	  en	  
grote	  dingen	  die	  u	  doet	  voor	  de	  ander	  zijn	  de	  uiterlijke	  bewijzen	  van	  innerlijk	  geloof	  en	  
rechtvaardigheid	  (	  zie	  ook	  Job	  31:	  17-‐20	  en	  Ez.	  7,	  16).	  
	  
Jezus	  vereenzelfde	  zich	  met	  de	  hongerigen,	  vreemdelingen,	  gevangenen,	  dorstigen	  en	  zieken.	  In	  
Matt.	  25:	  35,	  36	  noemt	  Hij	  de	  rechtvaardigen	  degenen	  die	  delen.	  
	  
God	  zoekt	  gelovigen	  die	  meer	  verlangen	  dan	  hun	  eigen	  persoonlijke	  groei.	  Want	  groei	  gaat	  verder	  en	  
leidt	  tot	  daden	  van	  vriendelijkheid,	  medeleven	  en	  vrijgevigheid.	  Tot	  delen...	  
	  
Loslaten	  
Maar,	  zult	  u	  zeggen...	  hoe	  zit	  het	  dan	  toch	  met	  mijn	  eigen	  tekorten?	  Zeker	  nu	  mijn	  baan	  op	  de	  tocht	  
staat.	  Zeker	  nu	  mijn	  uitgaven	  teruggeschroefd	  moeten	  worden?	  
	  
Gods	  weg	  is	  Zijn	  Koninkrijk	  op	  aarde	  zichtbaar	  te	  laten	  worden.	  En	  dat	  gebeurt	  als	  mensen	  delen	  en	  
verantwoordelijkheid	  nemen	  voor	  elkaar.	  En	  dus	  ook	  elkaars	  tekorten	  aanvullen.	  Ook	  die	  van	  u…	  	  
	  
Het	  is	  dus	  tijd	  om	  echt	  los	  te	  laten.	  Waar	  kan	  delen	  beter	  beginnen	  dan	  bij	  u	  !	  Jezus	  vraagt	  u	  uw	  
eigen	  zorgen	  bij	  Hem	  te	  brengen.	  (Matt.	  6:	  34)	  Als	  u	  dat	  kunt;	  als	  u	  het	  aandurft	  om	  van	  het	  weinige	  
dat	  u	  misschien	  kunt	  missen	  te	  delen	  met	  een	  ander,	  dan	  gebeurt	  er	  iets	  !	  
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Wat	  een	  bevrijding	  voor	  u	  zelf	  zal	  het	  zijn,	  wanneer	  u	  dat	  echt	  doet.	  En	  wat	  een	  genade	  zal	  het	  zijn	  
als	  een	  ander	  hetzelfde	  doet	  en	  iets	  met	  u	  deelt.	  Dan	  komt	  er	  overvloed	  !!	  
	  
Zegen	  
In	  zo’n	  wereld	  komt	  er	  ruimte	  voor	  Gods	  belofte	  op	  zegen	  en	  zal	  er	  iets	  zichtbaar	  worden	  van	  Zijn	  
Koninkrijk.	  Want	  Zijn	  wil	  wordt	  gedaan.	  Jesaja	  58:	  8-‐12	  geeft	  zicht	  op	  5	  zegeningen	  waar	  u	  naar	  uit	  
mag	  kijken.	  
	  

1. 	  Herstel	  voor	  uw	  leven.	  De	  dageraad	  breekt	  door	  !	  Gods	  licht	  over	  uw	  eigen	  zorgen.	  
2. 	  God	  zal	  uw	  hulp	  zijn.	  Hij	  weet	  wat	  u	  nodig	  hebt.	  	  
3. 	  God	  zal	  uw	  leven	  sterken	  en	  kracht	  geven.	  	  
4. 	  Uw	  delen	  met	  anderen	  zal	  aanstekelijk	  zijn.	  Het	  zal	  als	  een	  licht	  in	  de	  duisternis	  zijn.	  
5. 	  U	  zult	  eer	  ontvangen.	  Want	  u	  helpt	  mee	  om	  Gods	  Koninkrijk	  te	  bouwen.	  

	  
Ik	  weet	  niet	  hoe	  het	  u	  vergaat,	  maar	  voor	  deze	  beloftes	  kunt	  u	  warm	  lopen.	  God	  geeft	  u	  een	  
perspectief	  op	  Zijn	  Koninkrijk	  waar	  mensen	  elkaar	  werkelijk	  tot	  hulp	  zijn	  en	  delen	  in	  overvloed.	  Waar	  
levens	  van	  mensen	  geschraagd	  worden	  door	  de	  aanwezigheid	  en	  zegeningen	  van	  God.	  Waar	  u	  kracht	  
vindt	  om	  te	  zeggen:	  “ik	  keer	  om	  van	  mijn	  ik-‐gerichtheid;	  het	  gaat	  niet	  om	  mij	  maar	  om	  God	  en	  de	  
ander.	  Ik	  zal	  delen	  wat	  ik	  kan”.	  
	  
	  
	  
Krommenie,	  24	  augustus	  2012	  	  
Ds	  Ed	  van	  Hoof	  
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Boekbespreking	  

Het	  gat	  in	  ons	  evangelie	  –	  Richard	  Stearns	  
	  
In	  dit	  boek	  wordt	  je	  meegenomen	  in	  de	  persoonlijke	  zoektocht	  van	  Richard	  Stearns	  en	  ontdek	  je	  dat	  
de	  werkelijke	  boodschap	  van	  het	  evangelie	  veel	  verder	  gaat	  dan	  onze	  redding	  alleen.	  Het	  boek	  gaat	  
over	  wat	  God	  van	  ons	  vraagt	  in	  de	  strijd	  tegen	  armoede.	  Het	  roept	  ons	  op	  om	  zo	  te	  leven	  dat	  de	  
wereld	  door	  onze	  woorden	  en	  daden	  een	  glimp	  zal	  opvangen	  van	  Gods	  karakter	  –	  zijn	  liefde,	  
rechtvaardigheid	  en	  genade.	  Centrale	  begrippen	  daarbij	  zijn	  barmhartigheid,	  gerechtigheid,	  
opofferingsgezindheid	  en	  Gods	  Koninkrijk.	  Hoewel	  het	  boek	  makkelijk	  weg	  leest,	  is	  het	  zeker	  geen	  
gemakkelijke	  kost!	  Ik	  zou	  dit	  boek	  willen	  aanbevelen	  aan	  iedere	  diaken	  (en	  iedere	  christen).	  	  
	  
Een	  gat	  in	  ons	  evangelie	  
Het	  boek	  is	  geschreven	  door	  Richard	  Stearns,	  directeur	  van	  World	  Vision.	  Hij	  betoogt	  dat	  ons	  
evangelie	  een	  gat	  heeft	  en	  dat	  wij,	  als	  gevolg	  daarvan,	  een	  geloof	  hebben	  dat	  vrijwel	  nietszeggend	  is	  
geworden.	  Doordat	  we	  het	  evangelie	  hebben	  afgezwakt	  tot	  een	  simpele	  transactie,	  waarbij	  alleen	  
juiste	  overtuigingen	  van	  belang	  zijn,	  zien	  we	  niet	  meer	  zien	  welke	  kracht	  het	  evangelie	  heeft	  om	  de	  
wereld	  om	  ons	  heen	  te	  veranderen.	  	  En	  dat	  terwijl	  de	  wereld	  in	  lichterlaaie	  staat	  door	  geweld,	  
armoede,	  onrecht,	  ziekte,	  corruptie	  en	  leed.	  	  
	  
We	  hebben	  geloof	  en	  daden	  tegen	  elkaar	  uitgespeeld,	  terwijl	  deze	  onlosmakelijk	  aan	  elkaar	  
verbonden	  zijn.	  Deze	  twee	  tegen	  elkaar	  uitspelen	  levert	  aan	  beide	  kanten	  slechts	  een	  half	  evangelie	  
op.	  Het	  is	  onze	  opdracht	  om	  het	  evangelie	  zowel	  te	  verkondigen	  als	  te	  belichamen,	  zodat	  mensen	  
Gods	  liefde	  kunnen	  zien,	  horen	  en	  voelen!	  En	  er	  is	  geen	  volledig	  evangelie	  zonder	  barmhartigheid	  en	  
gerechtigheid	  voor	  de	  armen.	  Zo	  simpel	  is	  het!	  
	  
Confronterend	  
De	  Bijbel	  staat	  vol	  met	  verzen	  (meer	  dan	  tweeduizend!)	  die	  gaan	  over	  armoede	  en	  gerechtigheid.	  
Heel	  de	  Bijbel	  laat	  zien	  dat	  God	  onrecht	  haat	  en	  dat	  Hij	  ons	  oproept	  om	  te	  zorgen	  en	  op	  te	  komen	  
voor	  de	  armen,	  zwakken,	  weduwen,	  wezen	  en	  vreemdelingen.	  Het	  is	  bijbels	  gezien	  onmogelijk	  om	  
als	  christen	  hierbij	  je	  schouders	  op	  te	  halen	  wanneer	  God	  er	  zo	  gepassioneerd	  over	  is!	  	  
Maar	  wat	  is	  de	  praktijk	  weerbarstig.	  	  Hoeveel	  christenen	  ken	  je	  die	  warm	  lopen	  voor	  dit	  thema?	  
Bekijk	  voor	  het	  gemak	  eens	  je	  eigen	  geldstroom	  en	  die	  van	  je	  kerk.	  Want	  je	  geldstroom	  geeft	  voor	  
een	  belangrijk	  deel	  je	  passie	  en	  prioriteiten	  weer.	  
	  
Geven	  
Het	  boek	  gaat	  daarom	  uitgebreid	  in	  op	  ons	  geefgedrag.	  En	  dat	  is	  behoorlijk	  confronterend.	  Maar	  wat	  
is	  het	  nodig	  om	  hierover	  eerlijk	  naar	  onszelf	  te	  kijken!	  Het	  streven	  naar	  materieel	  comfort	  en	  succes	  
zijn	  niet	  onmiddellijk	  kernwaarden	  van	  het	  christelijk	  geloof,	  maar	  dat	  zou	  je	  vaak	  niet	  zeggen	  als	  je	  
naar	  de	  kerken	  en	  christenen	  in	  het	  westen	  kijkt.	  	  
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En	  ook	  al	  geven	  christenen	  in	  NL	  gemiddeld	  wat	  meer	  
dan	  de	  rest	  van	  NL,	  erg	  royaal	  zijn	  we	  nog	  steeds	  niet.	  
Een	  groot	  deel	  van	  wat	  we	  geven	  is	  namelijk	  ook	  weer	  
voor	  onszelf.	  En	  ons	  geefgedrag	  is	  zeker	  niet	  zodanig	  dat	  
we	  er	  alom	  bekend	  om	  staan!	  	  
	  
Wat	  kun	  jij	  doen?	  
Het	  boek	  eindigt	  met	  de	  vraag	  wat	  ga	  jij	  er	  eigenlijk	  aan	  
doen?	  En	  daardoor	  eindigt	  het	  boek	  niet	  met	  een	  
mineur,	  maar	  juist	  met	  concrete	  mogelijkheden	  voor	  
jouw	  talenten,	  tijd	  en	  rijkdom.	  En	  daarbij	  gaat	  het	  lang	  
niet	  altijd	  om	  grootse	  dingen.	  Wel	  gaat	  het	  om	  de	  inzet	  
van	  ieder	  van	  ons.	  Als	  wij	  niet	  meedoen,	  zal	  het	  
eindresultaat	  minder	  goed	  zijn.	  Eén	  van	  de	  meest	  
voorkomende	  fouten	  is	  dat	  we	  geloven	  dat	  we	  niets	  te	  
bieden	  hebben.	  Maar	  we	  hebben	  een	  God	  die	  gebruikt	  
wat	  wij	  Hem	  aanbieden,	  hoe	  onbelangrijk	  ook	  in	  onze	  
eigen	  ogen.	  God	  kan	  onze	  kleine	  stukjes	  

vermenigvuldigen.	  Hij	  kan	  er	  grote	  dingen	  mee	  doen.	  Onze	  tijd,	  talenten	  en	  rijkdom	  zijn	  allemaal	  
inzetbaar.	  Maar	  wat	  we	  Hem	  niet	  geven,	  kan	  Hij	  ook	  niet	  gebruiken.	  	  	  
	  
Het	  boek	  eindigt	  met	  een	  hoopvolle	  oproep.	  Een	  oproep	  om,	  wanneer	  je	  het	  boek	  dichtslaat,	  het	  
volle	  evangelie	  te	  omarmen	  én	  te	  belichamen.	  In	  het	  vertrouwen	  en	  de	  verwachting	  dat	  God	  met	  jou	  
inbreng	  grote	  dingen	  kan	  doen!	  Doe	  je	  mee?	  	  
	  

Bespreekpunten	  
Enkele	  vragen	  om	  eens	  over	  na	  te	  denken	  
	  
Wat	  doet	  jouw	  kerk	  om	  de	  armen	  te	  helpen?	  Hoe	  kun	  jij	  helpen	  meer	  te	  doen?	  Denk	  er	  met	  andere	  
leden	  van	  de	  kerk	  eens	  over	  na	  (en	  maak	  eens	  een	  actielijst)	  
	  
Heb	  je	  last	  van	  ‘goededoelenmoeheid’,	  doordat	  de	  media	  ons	  overspoelen	  met	  beelden	  van	  
armoede	  en	  tegenslagen?	  Denk	  eens	  aan	  de	  meest	  recente	  rampen	  	  die	  je	  in	  het	  nieuws	  hebt	  gezien.	  
Heb	  jij	  en/of	  heeft	  je	  kerk	  direct	  op	  de	  nood	  gereageerd?	  Zo	  niet,	  waarom	  niet?	  Wat	  kun	  je	  doen	  om	  
te	  voorkomen	  dat	  je	  afhaakt	  en	  ongevoelig	  wordt	  voor	  deze	  beelden?	  
	  
Als	  het	  waar	  is	  dat	  :	  

1. Het	  niet	  ons	  geld	  is	  –alles	  komt	  van	  God	  
2. We	  er	  geen	  recht	  op	  hebben,	  maar	  het	  ons	  wordt	  toevertrouwd	  
3. God	  verwacht	  dat	  we	  het	  gebruiken	  met	  het	  oog	  op	  zijn	  Koninkrijk;	  

	  
Wat	  kun	  je	  dan	  doen	  om	  op	  een	  Bijbelse	  manier	  met	  geld	  om	  te	  gaan?	  Maak	  een	  lijstje	  van	  3	  of	  4	  
maatregelen	  die	  je	  kunt	  nemen	  om	  dat	  doel	  	  te	  bereiken	  en	  doe	  dat	  ook.	  
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Voor	  de	  liturgie	  

Elementen	  ter	  inspiratie	  
	  
MichaGebed	  
	  
Grote	  Heer	  en	  God,	  
dank	  U	  voor	  Uw	  trouw	  en	  liefde	  aan	  wie	  U	  eren	  en	  U	  
gehoorzaam	  zijn.	  
Hoor	  ons	  gebed.	  We	  bidden	  voor	  wie	  in	  armoede	  leven,	  
we	  roepen	  het	  uit	  voor	  wie	  gebogen	  gaan	  onder	  onrecht,	  
we	  huilen	  mee	  met	  iedereen	  die	  lijdt.	  
We	  belijden	  dat	  we	  U	  niet	  altijd	  gehoorzaam	  zijn	  
geweest.	  
We	  hebben	  uw	  roep	  om	  rechtvaardigheid	  genegeerd.	  
We	  hebben	  ons	  laten	  leiden	  door	  eigenbelang,	  en	  
geleefd	  in	  geestelijke	  armoede.	  
Heer,	  vergeef	  ons.	  
Dank	  U	  dat	  U	  beloofd	  hebt	  het	  goede	  te	  geven	  aan	  wie	  
honger	  heeft,	  het	  land	  te	  verlossen	  door	  uw	  machtige	  
hand,	  en	  de	  vrede	  te	  herstellen.	  
Vader	  God,	  help	  ons	  steeds	  weer	  om	  uw	  gerechtigheid	  
en	  genade	  bekend	  te	  maken,	  in	  nederigheid.	  
Zodat	  door	  de	  kracht	  van	  uw	  Geest	  de	  wereld	  zal	  worden	  
bevrijd	  van	  de	  zonde	  van	  extreme	  armoede.	  
Als	  deel	  van	  uw	  wereldwijde	  kerk	  staan	  we	  samen	  met	  
miljoenen	  gelovigen,	  en	  loven	  en	  prijzen	  we	  uw	  Naam.	  
Laat	  onze	  woorden	  en	  daden	  een	  getuigenis	  zijn	  van	  uw	  
goedheid,	  liefde	  en	  gerechtigheid	  voor	  de	  sterken	  en	  de	  
zwakken.	  
Zodat	  uw	  Koninkrijk	  komt	  op	  de	  aarde,	  zoals	  in	  de	  hemel.	  
	  
AMEN	  
	  

	   Gebed	  
	  
Wie	  is	  mijn	  naaste	  
hij	  moet	  al	  echt	  
op	  mijn	  weg	  liggen	  
onontkoombaar	  zijn	  
wil	  ik	  hem	  helpen	  
nauwkeurig	  blijf	  ik	  binnen	  de	  perken	  
van	  mijn	  verplichtingen	  
waar	  blijf	  je	  
je	  kunt	  ook	  te	  ver	  gaan.	  
	  
O	  God	  ontferm	  u	  over	  mij	  	  
zo	  heb	  ik	  geen	  leven	  
bevrijd	  mij	  van	  mijn	  benepenheid	  
open	  mijn	  hart	  
maak	  mij	  vindingrijk	  
geef	  mij	  oog	  
voor	  wie	  ook	  maar	  
een	  naaste	  in	  mij	  ziet	  
vervul	  mij	  met	  de	  
gezindheid	  van	  uw	  Zoon	  
die	  alles	  prijsgaf	  
om	  het	  verlorene	  
te	  zoeken	  en	  te	  redden.	  
	  
AMEN	  
	  	  	  
(Hans	  Bouwma)	  
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Lied	  -‐	  Marten	  Kamminga	  
	  
1.	  De	  vinger	  die	  je	  uitsteekt;	  
de	  dingen	  die	  je	  zegt;	  
gedachten	  die	  je	  koestert;	  
de	  zaak	  waarvoor	  je	  vecht;	  
de	  bloemen	  die	  je	  uitdeelt;	  
de	  blik	  op	  je	  gezicht,	  
´t	  bepaalt	  wat	  je	  teweegbrent;	  
het	  duister	  of	  het	  licht.	  
En	  de	  wereld	  ademt	  op	  
als	  je	  laat	  wat	  overbodig	  is.	  
En	  de	  wereld	  ademt	  op	  
als	  je	  doet	  wat	  nodig	  is.	  
	  

3.	  De	  toegewijde	  aandacht;	  
´t	  vertrouwen	  dat	  je	  geeft;	  
de	  eenvoud	  van	  je	  handelen;	  
het	  voelen	  dat	  je	  leeft;	  
het	  trilt	  in	  heel	  de	  kosmos;	  
jouw	  daad	  als	  tegenwicht	  
geeft	  net	  die	  andere	  wending;	  
het	  duister	  of	  het	  licht.	  
En	  de	  wereld	  ademt	  op	  
als	  je	  loslaat	  wat	  God	  niet	  behaagt.	  
En	  de	  wereld	  ademt	  op	  
als	  je	  doet	  wat	  liefde	  vraagt.	  
	   	   	   	  

2.	  Het	  mailtje	  op	  de	  website;	  
de	  koffie	  die	  je	  drinkt;	  
het	  ene	  glaasje	  minder;	  
het	  liedje	  dat	  je	  zingt;	  
de	  giro	  die	  je	  uitschrijft;	  
´t	  persoonlijke	  gedicht,	  
´t	  bepaalt	  wat	  je	  teweegbrent;	  
het	  duister	  of	  het	  licht.	  
En	  de	  wereld	  ademt	  op	  
als	  je	  laat	  wat	  overbodig	  is.	  
En	  de	  wereld	  ademt	  op	  
als	  je	  doet	  wat	  nodig	  is.	  
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Voorbeeldliturgie	  1.	  

Voorbeeldliturgie	  1.	  (uitwerking	  voor	  Evangelische	  kerken)	  
	  
Welkom	  –	  korte	  introductie:	  Deze	  Micha	  Zondag	  heeft	  als	  thema	  ‘Delen	  in	  Overvloed’.	  We	  hebben	  vele	  
rijkdommen	  van	  God	  ontvangen.	  Niet	  om	  allemaal	  voor	  ons	  zelf	  te	  houden,	  maar	  om	  uit	  te	  delen.	  
	  
Mededelingen	  	  
Bemoediging	  en	  groet	  	  
Zangdienst.	  Zelf	  in	  te	  vullen.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  de	  volgende	  liederen	  uit	  Opwekking:	  	  
Opw.	  320	  	   Ere	  zij	  aan	  God	  de	  Vader	  	   	  
Opw.	  44	   Geprezen	  zij	  de	  Heer	   	   	  
Opw.	  573	   We	  zij	  hier	  bij	  elkaar	   	  
Opw.	  601	   Deel	  door	  ons	  uw	  liefde	  uit	  
Opw.	  374	   Ik	  wil	  jou	  van	  harte	  dienen	   	  
	  
Kindertijd	  	  
Roep	  de	  kinderen	  van	  ca.	  8-‐12	  jaar	  naar	  voren	  en	  voer	  met	  hen	  een	  gesprekje	  over	  ‘delen’:	  Wat	  kun	  je	  
allemaal	  delen?	  Suggesties	  voor	  kinderliederen:	  

1. Alles	  wordt	  nieuw	  1,	  nr.	  28	   Kijk	  eens	  om	  je	  heen	  	  
2. KinderOpwekking	  143	   	   Handen	  heb	  je	  van	  de	  Heer	  gekregen	  	  

	  
Samenzang:	   Opw.	  470	  	  ‘Heer	  als	  ik	  denk	  wat	  U	  voor	  mij	  deed’	  
Inzameling	  van	  de	  gaven	  /	  Kinderen	  naar	  kinderclub/zondagschool	  	  
Gebed	  voor	  de	  spreker	  	  
Schriftlezing:	  Jesaja	  58:	  5-‐10	  en	  Lucas	  9:	  10-‐17	  
	  
Prediking	  ‘Delen	  in	  Overvloed’	  -‐	  Kerntekst	  Jesaja	  58:	  7	  
	  
Samenzang:	  	  
Opw.	  647	  	   Toen	  u	  bad	  werd	  brood	  vermeerderd	  
Opw.	  518	  	   Heer,	  u	  doorgrond	  en	  kent	  mij	  
Opw.	  561	   Hier	  aan	  uw	  voeten	  Heer	  
	  
Gebedstijd	  	  
Dit	  kan	  op	  verschillende	  manieren:	  

o Dank	  God	  voor	  de	  rijkdommen	  die	  we	  gekregen	  hebben	  
o Bid	  voor	  namen	  /	  stadswijken	  /	  landen	  van	  mensen	  die	  worstelen	  met	  armoede	  
o Uitzending:	  Persoonlijk	  gebed	  voor	  elkaar	  om	  onze	  rijkdommen	  c.q.	  onszelf	  met	  anderen	  te	  delen	  

	  
Afsluiting	  	  
	  
Zingen:	  Opw.	  404	  	  ‘Wij	  gaan	  op	  weg’	  
	  
Zegen	  
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Voorbeeldliturgie	  2.	  

Voorbeeldliturgie	  2.	  (uitwerking	  voor	  Gereformeerde	  kerken)	  
	  
Welkom	  en	  mededelingen	  	  
	  
Intochtslied	  –	  bijv.	  Gez.	  481	  ‘O	  grote	  God	  die	  liefde	  zijt’	  	  
	  
Stil	  gebed	  	  
	  
Votum	  en	  groet	  	  
	  
Aanvangstekst	  	  
Deze	  Micha	  Zondag	  heeft	  als	  thema	  ‘Delen	  in	  Overvloed’.	  We	  hebben	  vele	  rijkdommen	  van	  God	  
ontvangen.	  Niet	  om	  allemaal	  voor	  ons	  zelf	  te	  houden,	  maar	  om	  uit	  te	  delen.	  
	  
Samenzang	  	  
	  	  Psalm	  139	  vs.	  1,	  2,	  7,	  8	  en	  14	  (NB)	  
	  	  Psalm	  25	  
	  	  Psalm	  86	  vs.	  1,	  3,	  6	  
	  
Lezing	  van	  de	  Wet,	  Lev.	  19:	  1-‐4	  en	  9-‐18	  	  
	  
Samenzang	  –	  Gez.	  153	  0f	  121	  
	  
Schriftlezingen	  -‐	  	  OT:	  Jesaja	  58:	  5-‐10	  –	  NT:	  Lucas	  9:	  10-‐17	  
	  
Samenzang:	  Psalm	  143	  vs	  1,	  2,	  5	  en	  6	  (NB)	  
	  
Eventueel	  inlassen:	  Kindertijd	  	  -‐	  Roep	  de	  kinderen	  van	  ca.	  8-‐12	  jaar	  naar	  voren	  en	  voer	  met	  hen	  een	  
gesprekje	  over	  ‘delen’:	  Wat	  kun	  je	  allemaal	  delen?	  	  
	  
Prediking	  ‘Delen	  in	  Overvloed’	  -‐	  Kerntekst	  Jesaja	  58:	  7	  	  
	  
Samenzang	  –	  bijv.	  Gez.	  473	  :	  vs.	  1	  t/m	  6.	  	  	  
	  
Voorbede	  	  
Dankgebed	  -‐	  Voorbeden	  -‐	  Stil	  gebed	  -‐	  Onze	  Vader	  (eventueel	  samen	  hardop	  bidden)	  	  
	  
Inzameling	  der	  gaven	  	  
Slotlied	  -‐	  bijv.	  Psalm	  134	  vs.	  2	  en	  3	  (OB)	  	  ‘Heft	  uwe	  handen	  naar	  omhoog’	  
	  
Zegen	  	  
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Voorbeeldliturgie	  3.	  

Voorbeeldliturgie	  3.	  (uitwerking	  voor	  Oecumenische	  vieringen)	  
	  
Welkom	  en	  mededelingen	  	  
	  
Intochtslied	  –	  Bijv.	  Gez.	  255,	  464,	  465	  of	  487	  
	  
Stil	  gebed	  	  
Votum	  en	  groet	  	  
	  
Aanvangstekst	  	  
Deze	  Micha	  Zondag	  heeft	  als	  thema	  ‘Delen	  in	  Overvloed’.	  We	  hebben	  vele	  rijkdommen	  van	  God	  
ontvangen.	  Niet	  om	  allemaal	  voor	  ons	  zelf	  te	  houden,	  maar	  om	  uit	  te	  delen.	  
	  
Samenzang	  	  

• Psalm	  139	  vs.	  1,	  2,	  7,	  8	  en	  14	  	  
• ‘Delen	  van	  het	  brood’	  (bundel	  ‘Op	  wie	  wij	  wachten’	  uitg.	  Naratio)	  
• ‘Eten	  genoeg,	  brood	  om	  te	  delen’	  (bundel	  Zingenderwijs)	  

	  
Gebed	  van	  verootmoediging,	  gevolgd	  door:	  	  
Samenzang	  –	  Gez.	  237	  of	  250	  
Gebed	  om	  de	  verlichting	  met	  de	  Heilige	  Geest	  	  
Schriftlezing:	  Jesaja	  58:	  5-‐10	  en	  Lucas	  9:	  10-‐17	  
Samenzang:	  Gez.	  75	  1,	  2,	  11,	  12	  
	  
Kindertijd	  	  
Roep	  de	  kinderen	  van	  ca.	  8-‐12	  jaar	  naar	  voren	  en	  voer	  met	  hen	  een	  gesprekje	  over	  ‘delen’:	  Wat	  kun	  je	  
allemaal	  delen?	  Suggesties	  voor	  kinderliederen:	  ‘Kijk	  eens	  om	  je	  heen‘(Alles	  wordt	  nieuw.	  1	  nr.	  28)	  en/of	  
‘Handen	  heb	  je	  van	  de	  Heer	  gekregen’	  (Kinderopwekking	  143)	  	  

Prediking	  ‘Delen	  in	  Overvloed’	  -‐	  Kerntekst	  Jesaja	  58:	  7	  	  
	  
Samenzang	  –	  bijv.	  Gez.	  442	  ‘Jezus	  ga	  ons	  voor’	  
	  
Kinderen	  komen	  terug	  in	  de	  dienst:	  	  
Presenteren	  gebedspunten	  die	  zijn	  voorbereid	  (u	  kunt	  ook	  ter	  plekke	  om	  gebedspunten	  vragen)	  	  
	  
Voorbede	  	  
Dankgebed	  –	  Voorbeden	  (met	  gemeenteleden)	  -‐	  Stil	  gebed	  –	  gezamenlijk	  Onze	  Vader	  	  
	  
Inzameling	  der	  gaven	  	  
Slotlied	  –	  Gez.	  228	  ‘Neem	  mijn	  leven	  laat	  het	  Heer’	  
	  
Zegen	  	  
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Jongerenwerk	  

Jongerenprogramma	  -‐	  Share	  your	  ...	  (life,	  talents,	  money,	  etc.)	  
	  

De	  boodschap	  in	  dit	  programma	  is	  duidelijk:	  deel	  jouw	  talenten	  en	  
rijkdom	  @church,	  @...(woonplaats)	  en	  @theworld.	  	  

Doelen:	  

§ Tieners	  beseffen	  dat	  ze	  enorm	  rijk	  zijn	  (materieel	  en	  immaterieel)	  	  
§ Tieners	  ontdekken	  dat	  Jezus	  hun	  rijkdom	  en	  talenten	  wil	  gebruiken	  in	  het	  leven	  van	  anderen	  
§ Tieners	  worden	  uitgedaagd	  om	  van	  hun	  rijkdom	  te	  delen,	  dichtbij	  en	  ver	  weg	  

	  

Inleiding:	  

Er	  is	  zoveel	  onrecht	  en	  armoede	  in	  de	  wereld,	  dichtbij	  en	  ver	  weg,	  dat	  je	  soms	  het	  gevoel	  kunt	  krijgen	  
dat	  het	  niet	  uitmaakt	  wat	  je	  doet.	  Wat	  kun	  je	  als	  individu	  veranderen	  aan	  deze	  situatie	  in	  de	  wereld.	  
Een	  gevoel	  van	  machteloosheid	  kan	  je	  bekruipen.	  Het	  heeft	  geen	  zin	  om	  ...	  

In	  Lucas	  9:	  13	  daagt	  Jezus	  zijn	  leerlingen	  uit	  om	  duizenden	  mensen	  te	  eten	  te	  geven.	  Een	  onmogelijke	  
opdracht.	  Toch	  kan	  het,	  doordat	  Jezus	  wat	  wij	  hebben	  gebruikt,	  zegent	  en	  vermenigvuldigt.	  Als	  
leerlingen	  van	  Jezus	  is	  het	  onze	  verantwoordelijkheid	  om	  te	  delen	  wat	  we	  hebben,	  ook	  al	  is	  het	  niet	  
veel.	  Als	  we	  het	  in	  Jezus	  handen	  leggen,	  kunnen	  er	  wonderen	  gebeuren	  en	  uiteindelijk	  blijkt	  dat	  je	  
zelf	  meer	  overhoudt	  dan	  je	  weggeeft.	  

	  

Inhoud:	  

• Introductie	  
• Starter:	  Welles	  -‐	  Nietes	  
• Vijf	  broden	  en	  twee	  vissen	  
• Share@church	  
• Share@...	  (woonplaats)	  of	  Share@theworld	  (je	  kunt	  één	  van	  beide	  onderwerpen	  kiezen,	  maar	  

ook	  de	  helft	  van	  de	  groepjes	  het	  ene	  onderwerp	  laten	  doen	  en	  de	  andere	  helft	  het	  andere).	  
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1.	  Introductie	  	  
Dingen	  die	  je	  mooi	  of	  interessant	  vind	  deel	  je	  met	  vrienden	  op	  de	  social	  media:	  Foto's,	  
filmpjes,	  muziek,	  nieuwtjes	  en	  ga	  zo	  maar	  door.	  Door	  te	  delen	  wordt	  het	  leven	  leuker.	  

Met	  dit	  programma	  dagen	  we	  je	  uit	  om	  niet	  alleen	  op	  de	  social	  media	  te	  delen,	  maar	  ook	  in	  het	  
dagelijkse	  leven.	  Deel	  wat	  je	  van	  God	  hebt	  gekregen	  en	  de	  wereld	  zal	  mooier	  worden.	  En	  dat	  is	  geen	  
overbodige	  luxe.	  De	  wereld	  waarin	  we	  leven	  is	  een	  puinhoop.	  Veel	  is	  er	  stuk,	  ver	  weg	  en	  dichtbij.	  

Ø bekijk	  het	  filmpje	  'We	  are	  all	  in	  this	  together'	  of	  zorg	  dat	  je	  een	  aantal	  foto's	  en	  
krantenberichten	  hebt	  die	  laten	  zien	  hoeveel	  onrecht,	  armoede	  en	  ellende	  er	  in	  de	  wereld	  is.	  
	  

Ø bespreek	  het	  filmpje	  of	  de	  foto's/krantenberichten	  kort	  met	  de	  tieners.	  Gebruik	  daarbij	  evt.	  de	  
volgende	  vraag:	  	  
“Ver	  weg,	  maar	  ook	  dichtbij,	  is	  er	  armoede	  en	  onrecht.	  Wat	  doet	  dit	  met	  je?	  Wat	  roepen	  
deze	  beelden	  bij	  je	  op?”	  

	  

Er	  is	  zoveel	  mis	  in	  deze	  wereld	  dat	  je	  misschien	  wel	  het	  gevoel	  hebt:	  Wat	  moet	  ik	  er	  mee?	  Wat	  kan	  ik	  
er	  aan	  doen?	  Je	  voelt	  je	  machteloos.	  Vanavond	  willen	  we	  niet	  blijven	  steken	  in	  de	  gevoelens	  van	  
machteloosheid.	  We	  willen	  juist	  ontdekken	  hoe	  we	  in	  deze	  wereld	  tóch	  van	  betekenis	  kunnen	  zijn.	  
	  

2.	  Starter:	  welles	  -‐	  nietes	  

Ø Hang	  aan	  een	  kant	  van	  de	  ruimte	  een	  bordje	  met	  'welles'	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  een	  bordje	  
met	  'nietes'.	  De	  spelleider	  leest	  een	  stelling	  voor,	  waarna	  de	  deelnemers	  na	  een	  korte	  
bedenktijd	  (bv.	  30	  sec.)	  hun	  positie	  innemen	  onder	  een	  van	  de	  bordjes.	  Een	  tussenpositie	  is	  niet	  
mogelijk.	  De	  spelleider	  staat	  in	  het	  midden	  en	  vraagt	  aan	  één	  van	  de	  deelnemers	  waarom	  hij	  
deze	  positie	  (welles	  of	  nietes)	  inneemt.	  Daarna	  gaat	  de	  spelleider	  naar	  de	  andere	  groep	  en	  doet	  
hetzelfde.	  Nadat	  enkele	  mensen	  uit	  beide	  groepen	  aan	  het	  woord	  zijn	  geweest,	  zodat	  de	  
meeste	  argumenten	  naar	  voren	  zijn	  gekomen,	  geeft	  de	  spelleider	  de	  gelegenheid	  om	  van	  
positie	  te	  veranderen	  en	  over	  te	  steken	  naar	  de	  andere	  groep.	  Indien	  hier	  gebruik	  van	  gemaakt	  
wordt,	  kan	  de	  spelleider	  om	  een	  motivering	  van	  de	  overstap	  vragen.	  Het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  
dat	  de	  deelnemers	  met	  elkaar	  in	  discussie	  gaan	  of	  elkaar	  bekritiseren.	  Wel	  kan	  de	  spelleider	  
iemand	  confronteren	  met	  een	  mening	  uit	  de	  andere	  groep	  en	  om	  een	  reactie	  vragen.	  De	  
spelleider	  neemt	  geen	  eigen	  standpunt	  in;	  wel	  kan	  hij	  als	  ‘advocaat	  van	  de	  duivel’	  optreden,	  als	  
dit	  maar	  duidelijk	  blijkt.	  De	  spelleider	  moet	  steeds	  snel	  reageren	  en	  zodoende	  de	  vaart	  in	  het	  
spel	  houden.	  

	  
Stellingen:	  

• De	  problemen	  in	  de	  wereld	  worden	  steeds	  groter	  
• Dat	  mensen	  arm	  zijn	  in	  de	  derde	  wereld	  landen	  is	  deels	  ook	  hun	  eigen	  schuld	  
• Als	  je	  jong	  bent,	  hoef	  je	  je	  nog	  niet	  zo	  met	  alle	  wereldproblemen	  bezig	  te	  houden	  
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• Jezus	  bedoelde	  het	  niet	  letterlijk,	  toen	  hij	  zei,	  dat	  als	  je	  twee	  jassen	  hebt	  en	  de	  ander	  
geen,	  dat	  je	  er	  een	  weg	  moet	  geven.	  

• Als	  we	  de	  arme	  landen	  echt	  willen	  helpen,	  zullen	  we	  zelf	  met	  minder	  welvaart	  genoegen	  
moeten	  nemen.	  

• Als	  ik	  een	  hele	  arme	  vriend	  of	  vriendin	  zou	  hebben,	  zou	  ik	  hem	  of	  haar	  een	  deel	  van	  mijn	  
geld	  geven	  

• Het	  heeft	  geen	  zin	  om	  geld	  aan	  een	  zwerver	  te	  geven,	  die	  koopt	  er	  toch	  alleen	  maar	  
drank	  van.	  

	  
	  
	  

3.	  Vijf	  broden	  en	  twee	  vissen	  

Lees	  met	  elkaar	  Lucas	  9:	  12	  -‐	  17.	  

In	  vers	  13	  geeft	  Jezus	  zijn	  leerlingen	  de	  opdracht	  om	  5000	  mensen	  
te	  eten	  te	  geven.	  Een	  onmogelijke	  opdracht.	  De	  leerlingen	  denken	  
te	  klein	  over	  wat	  ze	  hebben	  (vijf	  broden	  en	  twee	  vissen)	  en	  te	  klein	  
over	  de	  macht	  van	  Jezus.	  

Jezus	  laat	  zien	  dat	  Hij	  juist	  kleine	  dingen	  kan	  gebruiken	  om	  grote	  dingen	  te	  doen.	  Het	  delen	  van	  vijf	  
broden	  en	  twee	  vissen	  leidt	  tot	  een	  ongelofelijk	  resultaat:	  5000	  mensen	  krijgen	  te	  eten	  en	  er	  blijven	  
twaalf	  maanden	  met	  stukken	  brood	  over.	  	  

Ø Geef	  iedere	  tiener	  een	  kaart	  met	  daarop	  vijf	  broden	  en	  twee	  vissen	  (zie	  bijlage)	  
Vertel	  dat	  Jezus	  wil	  dat	  wij	  onze	  'broden	  en	  vissen'	  inzetten	  om	  iets	  te	  doen	  aan	  de	  ellende	  in	  de	  
wereld.	  Wat	  zou	  jij	  concreet	  in	  de	  handen	  van	  Jezus	  willen	  leggen.	  Welke	  rijkdommen	  
(materieel)	  en	  talenten	  (immaterieel)	  heb	  jij	  waardoor	  je	  iets	  kunt	  betekenen	  voor	  de	  ander	  in	  
nood?	  
	  
- Schrijf	  achter	  ieder	  brood	  één	  rijkdom	  (materieel)	  die	  je	  kunt	  gebruiken	  om	  iets	  te	  

betekenen	  voor	  een	  ander	  in	  nood.	  
- Schrijf	  achter	  iedere	  vis	  één	  talent	  (immaterieel)	  dat	  je	  kunt	  gebruiken	  om	  iets	  te	  

betekenen	  voor	  een	  ander	  in	  nood.	  

Belangrijk	  is	  dat	  je	  jouw	  rijkdommen	  en	  talenten	  in	  handen	  van	  Jezus	  geeft.	  Jezus	  kan	  meer	  met	  je	  
leven	  dan	  jezelf	  voor	  mogelijk	  houdt.	  Ben	  je	  bereidt	  om	  wat	  je	  hebt	  en	  wie	  je	  bent,	  voor	  Hem	  
beschikbaar	  te	  stellen?	  Jezus	  wil	  jouw	  leven	  -‐	  en	  dat	  is	  nog	  meer	  dan	  je	  gaven	  -‐	  nemen	  en	  uitdelen	  
aan	  anderen.	  	  

Groepjes	  indelen	  |	  aan	  de	  slag!	  

Ø Vertel	  dat	  de	  tieners	  nu	  aan	  de	  slag	  gaan	  met	  het	  thema.	  
De	  jongeren	  gaan	  in	  groepjes	  van	  4-‐6	  personen	  aan	  de	  slag.	  	  
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Het	  indelen	  van	  de	  groepjes	  kan	  op	  allerlei	  manieren.	  Kies	  afhankelijk	  van	  de	  tijd	  en	  de	  groep	  
(grootte,	  sfeer)	  hoe	  je	  de	  groepjes	  indeelt.	  Bijvoorbeeld:	  
	  
• Vraag	  de	  deelnemers	  hun	  linkerschoen	  uit	  te	  doen	  en	  deze	  op	  een	  hoop	  te	  gooien.	  

Vervolgens	  leg	  jij	  de	  verschillende	  schoenen	  in	  gelijke	  aantallen	  in	  een	  groepje	  neer	  en	  dat	  
zijn	  dan	  de	  groepjes.	  

• Je	  plakt	  bij	  iedere	  deelnemer	  een	  kleur	  op	  de	  rug	  of	  op	  een	  andere	  plek	  die	  ze	  zelf	  niet	  
kunnen	  zien.	  De	  spelers	  moeten	  er	  nu,	  in	  gebarentaal	  en	  zonder	  te	  praten	  erachter	  komen	  
welke	  kleur	  ze	  zijn.	  De	  kleuren	  komen	  in	  de	  verschillende	  hoeken	  in	  de	  zaal	  

• Ga	  op	  alfabet	  staan	  en	  verdeel	  de	  groep	  vervolgens	  
	  

4.	  Share@church	  	  
Nadenken	  hoe	  je	  jouw	  talenten	  binnen	  de	  kerk	  kunt	  delen	  om	  iets	  te	  betekenen	  voor	  een	  ander.	  

Ø Er	  liggen/staan	  schilderdoeken,	  kwasten	  en	  verf	  klaar	  (dit	  doe	  je	  al	  van	  tevoren)*	  
Ø Elke	  groepje	  heeft	  één	  schilderdoek	  en	  elke	  deelnemer	  heeft	  een	  kleur.	  De	  groepjes	  krijgen	  de	  

opdracht	  om	  te	  schilderen	  wat	  hun	  talent	  is.	  	  
Ø Het	  gaat	  er	  hier	  vooral	  om	  dat	  ze	  hun	  eigen	  talenten	  in	  beeld	  brengen	  (zie	  kaartje	  met	  de	  vijf	  

broden	  en	  twee	  vissen).	  'Wat	  kan	  jij	  goed?'	  is	  dus	  de	  vraag.	  Dit	  talent	  schilderen	  ze.	  Als	  dit	  
klaar	  is,	  denken	  ze	  kort	  na	  hoe	  ze	  dit	  kunnen	  inzetten	  in	  de	  kerk.	  

Ø Ze	  kunnen	  onderling	  overleggen	  hoe	  ze	  dit	  aanpakken.	  	  
Ø De	  tijd	  is	  kort;	  maximaal	  10	  minuten.	  
Ø Na	  afloop	  presenteert	  iedere	  groep	  kort	  hun	  schilderij	  en	  vertellen	  ze	  hoe	  ze	  hun	  talent	  

kunnen	  delen	  in	  de	  kerk	  
Ø De	  schilderijen	  kunnen	  een	  mooi	  plekje	  krijgen	  in	  het	  gebouw	  of	  de	  kerk.	  

*	  Je	  kunt	  ook	  een	  andere	  creatieve	  manier	  verzinnen	  om	  het	  talent	  van	  de	  groep	  uit	  te	  beelden.	  

	  

5.	  Share@...	  je	  woonplaats	  
Nadenken	  over	  hoe	  je	  'dichtbij'	  je	  rijkdom	  en	  talent	  kunt	  delen.	  

Ø De	  groepjes	  bedenken	  in	  een	  korte	  brainstorm	  een	  idee	  om	  hun	  rijkdommen	  en	  talenten	  (zie	  
de	  kaartjes	  met	  5	  broden	  en	  twee	  vissen)	  te	  delen	  met	  mensen	  in	  nood	  in	  hun	  woonplaats.	  

Ø Deel	  pennen	  en	  gekleurde	  blaadjes	  uit	  waar	  ze	  hun	  ideeën	  op	  kunnen	  schrijven	  
Ø De	  opdracht	  is	  vervolgens	  om	  samen	  een	  'reclamespot'	  van	  dertig	  seconden	  te	  maken	  om	  dit	  

idee	  'aan	  te	  prijzen'.	  Iedereen	  moet	  er	  enthousiast	  van	  worden.	  
Ø Moedig	  de	  deelnemers	  aan	  om	  vooral	  voor	  een	  concreet	  idee	  te	  gaan,	  wat	  makkelijk	  

uitvoerbaar	  is	  
Ø Na	  de	  korte	  presentaties	  (houd	  de	  tijd	  in	  de	  gaten	  met	  bijvoorbeeld	  een	  stopwatch	  of	  

kookwekker)	  bedenkt	  iedereen	  voor	  zichzelf	  welk	  idee	  het	  beste	  was	  en	  wat	  je	  moet	  doen	  de	  
komende	  tijd	  om	  dit	  te	  bereiken.	  
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Ø Laat	  de	  tieners	  stemmen	  welk	  idee	  hen	  het	  meeste	  aanspreekt	  en	  voer	  dat	  idee	  in	  de	  
komende	  tijd	  uit.	  

Share@...	  the	  world	  	  
Nadenken	  over	  hoe	  je	  'ver	  weg'	  je	  rijkdom	  en	  talent	  kunt	  delen	  	  

Ø De	  groepjes	  bedenken	  in	  een	  korte	  brainstorm	  een	  idee	  om	  hun	  rijkdommen	  en	  talenten	  (zie	  
de	  kaartjes	  met	  5	  broden	  en	  twee	  vissen)	  te	  delen	  met	  mensen	  in	  de	  derde	  wereld.	  

Ø Vervolg	  als	  Share@...woonplaats.	  
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Kinderwerk	  

Kinderwerk	  –	  tips	  voor	  leuke	  dingen	  om	  samen	  te	  doen	  
	  

1.	  Zonnebloemzaadjes	  planten	  
	  
Benodigdheden	  
Kleine	  potjes	  (bijvoorbeeld	  jampotjes)	  	  
Zonnebloemzaden	  
Potaarde	  
Eventueel:	  verf	  

Boodschap	  
Als	  je	  uitdeelt,	  wordt	  het	  meer!	  	  

Deel	  aan	  alle	  kinderen	  een	  zonnebloemzaadje	  uit.	  De	  kinderen	  zaaien	  hun	  pitje	  in	  de	  grond.	  
Eventueel	  kunnen	  ze	  het	  potje	  versieren	  met	  verf.	  Een	  mooie	  gelijkenis	  die	  je	  hierbij	  kunt	  vertellen,	  is	  
die	  van	  het	  mosterdzaadje	  (Mattheüs	  13:	  31).	  Zo	  wil	  God	  dat	  het	  er	  in	  de	  wereld	  aan	  toe	  gaat:	  zijn	  
koninkrijk	  wordt	  steeds	  groter	  als	  mensen	  zijn	  boodschap	  en	  zijn	  liefde	  uitdelen.	  De	  zonnebloem	  
herinnert	  je	  daaraan.	  In	  een	  zonnebloem	  kunnen	  honderden	  pitten	  zitten.	  Daar	  kan	  je	  het	  volgende	  
jaar	  een	  heel	  veld	  zonnebloemen	  mee	  zaaien!	  

	  

2.	  Snoepjes	  verdelen	  
	  
Benodigdheden	  
M&M’s,	  mannasnoepjes	  of	  chocolademunten	  
Plastic	  bekertjes	  of	  bakjes	  

Boodschap	  
Eerlijk	  delen	  is	  moeilijk	  als	  je	  rijk	  bent,	  maar	  fijn	  als	  je	  arm	  bent.	  

Laat	  de	  kinderen	  in	  een	  kring	  op	  de	  grond	  zitten	  en	  geef	  ze	  allemaal	  een	  bakje	  of	  bekertje,	  dat	  ze	  
voor	  zich	  op	  de	  grond	  zetten.	  Pak	  drie	  keer	  zoveel	  snoepjes	  als	  het	  aantal	  kinderen.	  Stop	  bij	  sommige	  
kinderen	  maar	  één	  of	  helemaal	  geen	  snoepjes	  in	  het	  bakje	  en	  bij	  anderen	  wel	  een	  stuk	  of	  vijf,	  zes.	  
Vertel	  erbij	  dat	  je	  snoepjes	  uitdeelt,	  maar	  dat	  de	  kinderen	  het	  pas	  mogen	  opeten	  als	  ze	  klaar	  zijn	  met	  
het	  spelletje.	  	  

Bespreek	  eerst	  met	  de	  kinderen:	  wie	  is	  er	  in	  deze	  kring	  rijk	  en	  wie	  is	  er	  arm?	  Hoe	  voelt	  dat?	  Voelt	  het	  
eerlijk?	  	  

Laat	  de	  kinderen	  vervolgens	  het	  spelletje	  spelen.	  De	  regels	  gaan	  zo:	  
-‐	  De	  kinderen	  geven	  om	  de	  beurt	  een	  snoepje	  aan	  het	  kind	  rechts	  of	  links	  van	  hen.	  	  
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-‐	  Als	  je	  rechter	  én	  linkerbuurman	  allebei	  meer	  snoepjes	  hebben	  dan	  jij,	  hoef	  jij	  niets	  weg	  te	  geven.	  	  
-‐	  Pas	  als	  iedereen	  evenveel	  snoepjes	  heeft,	  mogen	  de	  kinderen	  ze	  opeten.	  

Om	  na	  te	  bespreken	  
Hoe	  voelt	  het	  om	  snoepjes	  te	  moeten	  weggeven?	  En	  om	  ze	  te	  krijgen	  Hoe	  gaat	  dat	  in	  de	  wereld:	  wie	  
zijn	  er	  rijk	  en	  wie	  zijn	  er	  arm?	  Bij	  welke	  groep	  horen	  wij?	  Hoe	  kunnen	  wij	  delen	  van	  onze	  rijkdom	  en	  
overvloed?	  	  

	  

3.	  Geef	  God	  je	  hart	  
	  
Benodigdheden	  
Werkblad	  1	  (hart)	  
Potloden,	  stiften	  of	  waskrijtjes	  
	  
Boodschap	  
Alles	  wat	  je	  hebt,	  heb	  je	  van	  God	  gekregen.	  
	  
Denk	  na:	  wat	  is	  het	  allermooiste	  ding	  dat	  jij	  bezit?	  Is	  het	  speelgoed	  of	  misschien	  mooie	  schoenen	  of	  
een	  fiets?	  Teken	  dat	  ding	  in	  het	  hart.	  Het	  mogen	  er	  ook	  twee	  of	  drie	  zijn.	  

Bespreek	  met	  de	  kinderen	  welke	  dingen	  ze	  hebben	  getekend.	  Wie	  heeft	  hen	  deze	  dingen	  gegeven?	  
Het	  komt	  allemaal	  van	  God.	  Wat	  zou	  er	  gebeuren	  als	  ze	  deze	  spullen	  zouden	  kwijtraken?	  Zou	  je	  ze	  
kunnen	  weggeven?	  
	  
Een	  mooi	  Bijbelverhaal	  hierbij	  is	  het	  verhaal	  over	  Kaïn	  en	  Abel	  (Genesis	  4).	  Wat	  betekent	  dat:	  geven	  
met	  je	  hart?	  Wat	  is	  er	  belangrijker	  dan	  spullen?	  

Bidden	  en	  danken	  
Laat	  de	  kinderen	  God	  bedanken	  voor	  de	  spullen	  die	  ze	  in	  hun	  hart	  hebben	  getekend.	  	  
	  

	  

4.	  Bijbelteksten	  uitdelen	  
	  
Benodigdheden	  
Werkblad	  2:	  ‘Bijbeltekst’	  
Potloden	  /	  stiften	  
Iets	  om	  de	  teksten	  in	  te	  doen	  (zie	  tips)	  
Een	  leuke,	  versierde	  mand	  o.i.d.	  
	  
Boodschap	  
God	  vindt	  het	  fijn	  als	  we	  uitdelen	  aan	  andere	  mensen.	  
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Leg	  uit	  dat	  de	  kinderen	  vandaag	  in	  of	  na	  de	  dienst	  aan	  de	  gemeenteleden	  iets	  gaan	  geven.	  Het	  is	  een	  
mooie	  versierde	  Bijbeltekst,	  waarin	  God	  zegt	  hoe	  goed	  het	  is	  om	  uit	  te	  delen.	  Voorafgaand	  kun	  je	  het	  
verhaal	  van	  Jezus	  en	  de	  jongeling	  vertellen	  (Marcus	  10:	  17).	  Wat	  vond	  de	  jongen	  het	  allermoeilijkst?	  
Om	  zijn	  bezit	  weg	  te	  geven.	  God	  wil	  ons	  er	  graag	  aan	  herinneren	  dat	  alles	  van	  Hem	  is	  en	  dat	  wij	  alles	  
wat	  we	  hebben	  alleen	  maar	  hebben	  gekregen	  om	  er	  goede	  dingen	  mee	  te	  doen.	  	  
	  
Kopieer	  het	  werkblad	  voor	  het	  aantal	  adressen	  in	  de	  gemeente.	  Als	  dat	  er	  teveel	  zijn,	  mogen	  het	  er	  
ook	  drie	  per	  kind	  zijn.	  Zij	  delen	  ze	  dan	  willekeurig	  uit	  aan	  gemeenteleden	  en	  geven	  de	  predikant	  er	  
ook	  één,	  zodat	  hij/zij	  deze	  aan	  de	  gemeenteleden	  kan	  laten	  zien.	  Mee	  naar	  huis	  nemen	  kan	  natuurlijk	  
ook.	  

Versieren	  kan	  op	  allerlei	  verschillende	  manieren.	  Als	  er	  veel	  ‘productie’	  gedraaid	  moet	  worden,	  is	  het	  
bijvoorbeeld	  een	  idee	  om	  met	  vingerverf	  een	  handafdruk	  te	  maken	  (zie	  voorbeeld).	  Andere	  
mogelijkheden	  zijn:	  kleuren,	  met	  stickertjes	  of	  gekleurd	  papier	  werken	  of	  er	  linten	  van	  (crêpe)papier	  
aan	  vastmaken.	  	  

Tips	  om	  het	  uitdelen	  extra	  feestelijk	  te	  maken	  	  
-‐	  Rol	  de	  teksten	  op	  en	  bind	  er	  verschillende	  kleuren	  linten	  omheen	  
-‐	  Rol	  de	  teksten	  in	  wafelrolletjes	  en	  laat	  ze	  tijdens	  het	  koffie	  drinken	  na	  de	  kerkdienst	  uitdelen.	  Het	  
idee	  is	  dan	  een	  soort	  wenskoekje.	  
-‐	  Doe	  er	  een	  gekleurde	  envelop	  omheen	  
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Werkblad	  1.	  

Geef	  God	  je	  hart!	  
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Werkblad	  2.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Veel	  m

ensen	  w
illen	  altijd	  	  

m
aar	  m

eer	  hebben.	  	  
H
et	  is	  nooit	  genoeg.	  

Een	  goed	  m
ens	  kan	  geven	  zonder	  

iets	  voor	  zichzelf	  te	  houden.	  
Spreuken	  21:	  26	  
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Werkblad	  3.	  voorbeeld	  
	  
	  
	  

	  
Veel	  m

ensen	  w
illen	  altijd	  	  

m
aar	  m

eer	  hebben.	  	  
H
et	  is	  nooit	  genoeg.	  

Een	  goed	  m
ens	  kan	  geven	  zonder	  

iets	  voor	  zichzelf	  te	  houden.	  
Spreuken	  21:	  26	  


