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PREEKSCHETS A: ‘IK HOOR JULLIE KLACHT’ 

Wat geweldig dat u Gods hart voor gerechtigheid in het bijzonder wilt benadrukken!
Want hiermee wordt er weer een stapje gezet in de uitbreiding van Gods koninkrijk. Het kan het verschil 
betekenen tussen leven en dood voor de eindeloze rij van mensen die wachten op gerechtigheid.
Vanuit het hart van de bijbel worden we uitgedaagd tot actie, en wel om deze reden: God haat onrecht 
(Ps. 45:8) en wil het door zijn kerk een halt toeroepen. Dit gebeurt meer en meer!
Een nadruk op hoop is belangrijk, juist omdat de thematiek zelf erg heftig is. De overtuiging dat God alle 
kwaad uiteindelijk zal oordelen en recht zal doen aan de vertrapten bemoedigt ons. En tot die tijd willen 
wij als kerk, in navolging van Jezus, ons leven geven voor liefde en recht.

De klacht van Jakobus
Jakobus 5 staat dit jaar centraal. Dit is niet meteen een aangename tekst, maar op treffende wijze legt het 
de vinger wel op de zere plek. Een paar zaken zullen we zo meteen uitlichten.

1 En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. 2 Uw rijkdom is verrot en 
uw kleding is door de mot aangevreten. 3 Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als 
een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. 4 Hoor de klacht 
van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de 
Heer van de hemelse machten doorgedrongen. 5 U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd, u 
hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. 6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich 
niet tegen u verzet.

7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op 
de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen. 8 Wees net zo geduldig 
en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. 9 Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daar-
mee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. 10 Neem een voorbeeld aan het 
geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. 11 Degenen die standhielden prijzen we 
gelukkig! U hebt gehoord hoe standvastig Job was, en u weet welke uitkomst de Heer gaf; de Heer is immers 
liefdevol en barmhartig. (NBV)

Voor en na de rijkdom
Jakobus schrijft bombastisch en huiveringwekkend, maar enkele details maken de boodschap heel tast-
baar. De rijken worden meteen onder vuur genomen, maar dit is bewust sterk gepolariseerd.1 Want de 
nadruk ligt op ónrechtmatig verkregen rijkdom (onthouding van loon, vs. 4) en de verkeerde besteding 
ervan (weelde, losbandigheid en vetmesting, vs. 5). 
De beeldspraak sluit hierop aan: “verrot, aangevreten en verroest” duiden niet zozeer op de vergankelijk-
heid van bezit, maar op het egoïstisch opstapelen van deze middelen.2 “Rijkdom, kleding, goud en zilver” 
zijn niet ingezet voor wie het nodig heeft, maar liggen in onbruik te vergaan.3 Egoïsme lijkt zo onschuldig: 
‘ik doe toch niets verkeerd?’ Maar ondertussen negeren we met een passieve houding de eindeloze rij 
van mensen in nood.4
 De onbarmhartige rijken mogen hun borst natmaken. Zij hebben hun schatkamers gevuld door hun werk-
nemers uit te buiten. Ze hebben de weerlozen “veroordeeld” (katedikasate wijst op een (unfair!) juridisch 
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proces) en hen – hiermee – zelfs “vermoord.” 5 Hier wordt het recht letterlijk met voeten getreden.6 
Ook nu treffen we zulke situaties. Dichtbij in bijvoorbeeld ons asielbeleid (zie ‘Dolmatov,’ mei 2012) en 
verderaf in de uitbuiting op plantages en in fabrieken, veelal voor onze geliefde consumptiegoederen als 
koffi e en chocolade.  Veel van ons geld wordt verdiend over de ruggen van de armen. En met ons verdi-
ende geld kopen we de kleding en gadgets die zij in situaties van uitbuiting produceren. Het is alsof onze 
gepolijste samenleving de muggen van onze zonden zift, maar de kameel inslikt. “Hoor de klacht” van de 
plantageslaven en kinderhanden. Hun roep dringt door tot de hemel.

De troost van het oordeel
Als we denken aan de uitbuiting en vernedering van talloze slaven, komt het oordeel zelfs als een 
opluchting. Jakobus zegt in vers 5: “u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd.” Dit duidt natuurlijk op de 
overdadige wijze waarop ze leefden en feesten, maar de woordspeling wijst op de slachttijd van het 
oordeel (vgl. Jer. 12:3).7 
Tot die tijd frustreert het ons dat de ongerechtigheid ongeremd voortwoekert. Daarom herinnert Jako-
bus ons aan de boer die geduldig wacht op de oogst. Want… “de Heer zal spoedig komen” (vs. 8).8 Het 
geroep van de verdrukten is tot de Heer doorgedrongen: Denk eraan “dat de rechter voor de deur staat” 
(vs. 9) en dat Hij alle onrecht zal straffen, de rechtvaardigen vrij zal spreken en alle tranen uit onze ogen 
zal wissen (Op. 21). “De Heer is immers liefdevol en barmhartig” (vs. 11).
Wanneer de hartverscheurende beelden van cacaoplantages, steengroeven en duistere bordelen ons 
teveel worden, herinnert Jakobus ons aan Job, binnen de Joodse traditie het perfecte voorbeeld van 
geduld.9 God hoort de roep van het onrecht, en gerechtigheid is in aantocht. Tot die tijd klinkt voor ons 
de roep om ons in te spannen in de strijd tegen het onrecht, want wij dienen een God van liefde, recht 
en… bevrijding!

Een God van bevrijding!
God zij dank dat er uiteindelijk recht wordt gedaan, want de cijfers zijn overweldigend: 25.000 kinderen 
sterven dagelijks door honger en armoede (VN). 27 miljoen mensen zitten vast in slavernij (National 
Geographic), 2 miljoen kinderen worden uitgebuit in de commerciële seksindustrie (UNICEF) en 868 
miljoen mensen lijden honger (VN)…10 

Het gaat hier niet om de oneerlijkheid die wij dagelijks tegenkomen. Onrecht is een specifi eke zonde, het 
is machtsmisbruik: De ander beroven van zijn vrijheid, bezit en/of waardigheid, van zijn loon of zelfs van 
zijn lichaam. We treffen het op directe wijze in de mensonterende seksindustrie, en op indirecte wijze in 
vele producten die wij dagelijks gebruiken. Dit onrecht roept tot de hemel.
God heeft Israël uit de slavernij van Egypte geleid. En door Jezus heeft God ons volledig bevrijdt uit het 
net van zonde en veroordeling… Wij dienen een God van bevrijding. In Egypte, in de brief van Jakobus, 
en ook in onze tijd geldt: “‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerk-
lachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden,” “Daarom zal ik met krachtige hand ingrijpen” 
(Exodus 3:7, 20). Dit is onze God, en wij dienen hem. En in navolging, met een gedeelde hart van gerech-
tigheid, mogen ook wij ons inzetten voor het recht van de vertrapten.11

De motivatie
Want God heeft de mens lief, en heeft iedereen naar zijn evenbeeld geschapen. Vanuit dit ‘Imago Dei’ 
zijn alle mensen gelijkwaardig en is het onbestaanbaar dat wij elkaar uitbuiten. De honger naar gerechtig-
heid komt voort uit de gelijkwaardigheid van mensen, die door God en met de schepping is gegeven.12 

Daarom klinkt de klacht van onrecht zo krachtig. 
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 Dit is het goede nieuws: Jezus stierf voor Jood en heiden, blank en zwart, slaaf en vrije. Het slechte nieuws 
is, helaas, dat we hier vaak niet naar handelen. Daarin is de breuk met God pijnlijk zichtbaar in onze wereld. 
Net zoals de breuk tussen mensen, in het bijzonder in het onrecht dat we elkaar aandoen.
Maar als Jezus er alles voor over had om ons allemaal te bevrijden van onze zonde, en als we werkelijk 
beseffen dat we alleen door Jezus bij God kunnen komen, mogen bidden en zegen kunnen ontvangen… 
dan is het toch onhoudbaar dat wij zelf niet, in navolging, iets van ons leven geven, om zo de ander in 
woord en daad verlossing te brengen? Want dan zijn wij het zout der aarde en het licht der wereld, merk-
baar, tastbaar (Matteüs 5:13). Een lichtend licht in een vaak ondenkbaar grote duisternis. Want onze God is 
een God van liefde, gerechtigheid en bevrijding. Bevrijding de macht van de zonde, maar ook uit slavernij. 

De uitdaging
Bewustwording van de schrijnende situatie, en bekendmaking van bijvoorbeeld ‘fair trade’ en het werk van 
christelijke mensenrechtenorganisaties zijn enorm belangrijk.13 In gesprekken en via de social media kan 
dat als vanzelf kan gaan. Volg het werk van een door jouw favoriete organisaties via facebook en/of twitter. 
Like, deel en/of retweet het nieuws dat je belangrijk vindt. Ook presentaties of groepsstudies hebben ook 
grote invloed.14 Wees de stem die het onrecht aan de kaak stelt en de strijd ertegen bekendmaakt. 
Gebed mag geen excuus worden om verder geen concrete actie te ondernemen. Maar de kracht van 
gebed kan niet vaak genoeg onderstreept: Vele veldwerkers getuigen van een haast tastbare duisternis 
die heerst op de plaatsen waar mensen uitgebuit worden. Tegelijk ervaren ze Gods wonderen zoals we 
ze ook in de bijbel tegenkomen, door de Heilige Geest beschermt en zegent God het werk op een 
bijzondere manier! De strijd tegen onrecht is zeker ook een geestelijk gevecht.15 Bid dus voor de slach-
toffers van ongerechtigheid en bid voor hen die strijden tegen onrecht.
Tot slot is ook het geven van geld een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen onrecht. Hoe meer geld, 
hoe meer undercover agenten, psychologen, advocaten en overige medewerkers hun werk kunnen doen. 
Overweeg dat eens. De meeste giften zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Ook kun je als kerk 
een eenmalige of periodieke collecte houden of bepaalde projecten ‘adopteren’ en daarvoor met leuke 
acties geld inzamelen.

Slot
We hebben de klacht van de verdrukten gehoord, de roep van wie worden uitgebuit. En we kennen het 
grote gebod: God liefhebben boven alles en onze naaste zoals onszelf, want dat is het hart van zowel de 
Wet als de Profeten (Matteüs 7:12). Dit veronderstelt een actieve levenshouding, het doet een appél 
op ons: Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn (3:8)! Kies voor eerlijke producten, geef 
onrecht een stem, geef je tijd en geld aan de goede zaak. Want van de honderd organisaties die zich in 
Gods naam inzetten voor een betere wereld, is er altijd wel eentje die aansluit bij jouw interesses en 
vaardigheden.16

Want ik ben ervan overtuigd dat wie Gods vergeving, zegen en gerechtigheid heeft leren kennen, niets 
ander wil dan naar dat voorbeeld handelen. Levend voor de gerechtigheid! 

Vervolg
Hopelijk is je gemeente geprikkeld door de preek en de voorbeelden daarin om nu zelf iets te doen. Check dan 
eens de lijst ‘Wat doen we na Micha Zondag’ die ook hoort bij het kerkenpakket Micha Zondag 2013. Daar staan 
soms hele korte praktische acties die je samen of alleen kunt uitvoeren: op de Bijbelkring, thuis of na de dienst. 
Je kunt deze tips ook verspreid over de komende weken tonen in de kerk, bijvoorbeeld op de beamer onder de 
collecte of in het kerkblad of de gemeente-website.



Schrijver Jesse de Haan is theoloog en spreker. Na een periode van topsport binnen het wielrennen zet 
hij zich nu in binnen de baptistenkerken en voor IJM Nederland. Zijn motto: “Ik geloof dat we een levens-
veranderende stem van hoop kunnen zijn. Daarom wil ik je uitdagen om ook jouw leven in te zetten voor God 
en je naaste.”

1  F.W. Grosheide, Jakobus uit de Korte Verklaring der Heilige Schrift (Kampen: Kok, 1935): 61.
2  A.F.J. Klijn, De Brief van Jakobus (Nijkerk: Callenbach, 1992): 91.
3  In hoofdstuk 2 spreekt Jakobus in meer algemene zin over de rijken binnen de gemeente. Rijkdom wordt niet zonder meer  
 veroordeeld in het oude of nieuwe testament. Zie bijvoorbeeld 1 Timotheus 6.
4  Denk aan het klassieke onderscheid tussen zonden van commissie en zonden van omissie.
5  Terwijl de uitbuiting ons voor ogen staat, zien we hier tegelijk een beeld van Jezus. De rechtvaardige die zich niet heeft verzet.  
 Zie: Hand. 3:14, 7:52.
6  Het weerloze in “hij heeft zich niet tegen u verzet” doet naast of middenin dit betoog ogenblikkelijk denken aan Jezus die óns  
 lijden onschuldig en zonder verzet op zich wilde nemen.
7  Grosheide, Jakobus, 61.
8  De ‘parousia’ als terugkerend onderwerp in de bijbel. Zie bijv.: Mat 3:2, Mk. 1:15, Rom 13:12, 1 Petr. 4:7.
9  D.A. Carson, G.J. Wenham eds. New Bible Commentary (Downers Grove: IVP, 1994): 1366.
10  Gedurende 2010-2012. Zie: Food and Agricultural Organisation van de VN, 2013.
11  Zie ook de opdracht voor de koning in Spreuken 31:8-9: “Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de 
 vertrapten. Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.”
12  De bekende U2 rockster en mensenrechtenactivist Bono sprak op het National Prayer Breakfast van 2006 in Washington  
 deze, inmiddels befaamde, woorden over gerechtigheid en gelijkheid: It’s annoying but justice and equality are mates. Aren’t they?  
 Justice always wants to hang out with equality. And equality is a real pain. You know, think of those Jewish sheep-herders going to  
 meet the Pharaoh, mud on their shoes, and the Pharaoh says, “Equal?” A preposterous idea: rich and poor are equal? And they say,  
 “Yeah, ‘equal,’ that’s what it says here in this book. We’re all made in the image of God.” And eventually the Pharaoh says, “OK, I can  
 accept that. I can accept the Jews - but not the blacks.” “Not the women. Not the gays. Not the Irish. No way, man.” So on we go  
 with our journey of equality. On we go in the pursuit of justice. 
 Bovengaande tekst en meer tref je via internet op video
13  Voorbeelden van christelijke mensenrechten- en hulporganisaties tref je o.a. via de Micha site
14  Check bijvoorbeeld de Micha Cursus of Micha Young, deze cursussen maken je bewust van ‘goed en recht doen’ en geven  
 concrete handvatten om aan de slag te gaan voor een van de vele organisaties of diaconale projecten die NL rijk is. 
15  Naar een fragment van een undercover agent in de fi lm ‘Leef58.’
16  Noem een organisatie waar jullie kerk of een lid uit jullie kerk bij betrokken is.
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http://www.americanrhetoric.com/speeches/bononationalprayerbreakfast.htm
http://www.michanederland.nl/voorbeeld-pagina/netwer/
http://www.michanederland.nl/cursus/
http://www.michanederland.nl/young/
http://www.michanederland.nl/zondag/
http://www.leef58.nl/
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PREEKSCHETS B: ‘IK HOOR JULLIE KLACHT’ 

Inleiding
 Gevraagd naar een preekschets voor de komende Micha Zondag, begon ik Jacobus 5: 1-11 te lezen. De 
afgelopen tijd berichtten de media over het afschuwelijke drama van het instorten van een kledingfabriek 
in Bangladesh. Grote aantallen doden, meer dan 1100 uiteindelijk. Stuk voor stuk mensen die voor een 
minuscuul loontje vele uren per dag onder de meest erbarmelijke omstandigheden hun werk verrichtten. 
In de kledingindustrie in Bangladesh werken tussen de 3 en 5 miljoen mensen. Na China geldt het land als 
grootste kledingexporteur ter wereld. En ze doen dit niet voor hun “eigen” mensen, maar om de mensen 
in het rijke, welvarende Westen van goedkope kleding te voorzien. Intussen lees ik ook dat Nederland voor 
vele multinationals een belastingparadijs vormt. Duizenden bedrijven hebben op papier hun hoofdkantoor 
in Nederland (en elders) om de hogere belastingdruk in armere landen te ontlopen. Wereldwijd zou dit 
betekenen dat de armere landen in onze wereld zo’n 160 miljard dollar per jaar aan inkomsten missen. 
Dat betekent concreet een gemis aan inkomsten om scholen, ziekenhuis en wegen te bouwen. De gemiste 
belasting in de armste landen zou elk jaar de levens van 85.000 kinderen onder de 5 jaar kunnen redden!

Dan klinkt de stem van Jakobus: “En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over 
u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest, en die 
roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd 
ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaien hebt onthouden…!” 
Zulke woorden komen wel binnen na zulk nieuws.
Opvallend dat de tekst uit Jakobus 5:1-11 onder ons, westerse christenen, veel minder bekend is dan 
de teksten verderop in dit hoofdstuk over wat vaak genoemd wordt ‘gebedsgenezing’ (zie Jak. 5:14-18). 
Opvallend omdat: a. de Bijbel veel vaker waarschuwt tegen de gevaren van de zucht naar rijkdom dan 
dat gesproken wordt over gebedsgenezing; b. de Bijbelteksten over rijkdom en geld zijn heel concreet en 
lijken haast rechtstreeks voor westerse christenen geschreven. 

Hieronder een aantal aandachtspunten voor een preek in uw gemeente.

1. Wegkijken of kijken naar jezelf?
In de brief van Jakobus is al heel wat aan de orde geweest. Over beproevingen in het leven, het gebruik 
van je tong, plannen maken, enz. En misschien dat je de brief tot nu toe met veel instemming beluisterd 
hebt: “Jakobus kan het goed zeggen en hij heeft helemaal gelijk!” En dan is het net alsof Jakobus zich om-
draait, en zegt: “Maar voor jou heb ik ook wat. Je zit misschien wel heel makkelijk te luisteren, maar nu ga 
ik het je even heel ongemakkelijk maken: “En nu iets voor u, rijken!”
Dan heb je misschien de neiging om van jezelf af te kijken, en weg te kijken naar je buurman of –vrouw 
in de kerk, of buiten de kerk. Want zo rijk ben jij toch niet? Die ander is veel rijker. Moet je maar eens 
opletten hoe vaak die met vakantie gaat. Of wat voor huis en auto hij heeft. En wat voor merkkleding 
zij en hun kinderen dragen. Nee, Jakobus kan het natuurlijk niet tegen mij hebben. Prima, als hij het eens 
even stevig zegt tegen die ander…
Maar wat als hij het nu eens wél tegen u heeft? Je kunt jezelf namelijk wel vergelijken met je buurman 
of buurvrouw in de kerk of in de buurt. Maar je kunt jezelf ook vergelijken met anderen in de wereld. 
De wereld is op allerlei manier een stuk kleiner geworden is. De wereld is een dorp geworden, wordt 
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wel gezegd. Zo bezien hebt u het hier in Nederland in de regel heel wat beter dan uw buurman of 
buurvrouw in Afrika of Azië. Weet u dat 80% van de wereldbevolking moet leven van 20% van de 
wereldgoederen, en omgekeerd 20% van de wereldbevolking van 80% van de wereldgoederen? Wij, 
mensen in het rijke westen, horen bij die laatste 20% en dan horen we in Nederland ook nog eens tot 
het rijkste deel van die 20%. En of we dus – over het algemeen! - rijk zijn! We kunnen daarom bij de 
woorden van Jakobus niet zomaar wegkijken. Rijke mensen vind je niet alleen buiten, maar ook binnen de 
kerkelijke gemeente. Daarom doen we er goed aan om naar Jakobus’ indringende woorden te luisteren.

2. Doe recht, want de grote Dag komt!
Jakobus introduceert zichzelf aan het begin van de brief als een ‘dienaar van God en van de Here Jezus 
Christus’. Er zijn goede argumenten om te veronderstellen, dat deze Jakobus één van de broers van Jezus 
is (Mat. 13:55; Marc. 6:3). Die broers moesten eerst niet veel van Jezus hebben. Op een bepaald moment 
vroegen ze zich zelfs af of die broer van hun niet helemaal zijn verstand verloren had (Marc. 3:21; Joh. 
7:5). Maar daar is het niet bij gebleven. Jakobus is op een zeker moment tot geloof in zijn oudste broer 
gekomen. De Heer is na zijn opstanding aan Hem verschenen (1 Kor. 15:7) en Jakobus bekleedde als 
een van de voorgangers een sleutelpositie in de gemeente van Jeruzalem (Hand. 12:17; 21:18; Gal. 1:19,; 
2:9,12). Paulus noemt hem een ‘steunpilaar’ (Gal. 2:9).
Die gemeente van Jeruzalem bestond in eerste instantie uit Joden. Dat waren deels arme mensen, maar 
deels ook rijke, gefortuneerde mensen (zie Hand. 4). Denk bij die laatste categorie bijv. aan mensen als 
Barnabas (Hand. 4:36,37), Ananias en Saffi ra (Hand. 5:1-11), de moeder van Marcus met haar grote huis 
(Hand. 12). Volgens Lukas aanvaardde ook een grote groep priesters het geloof (Hand. 6:7). Priesters 
waren in de regel in die tijd ook mensen met een goed bestaan. Er waren dus niet alleen arme mensen 
in de gemeente van Jeruzalem, óók rijke. Dat blijkt ook wel uit de manier waarop ze enerzijds na hun 
bekering anderen lieten delen in hun rijkdom, en anderzijds door vervolging beroofd werden van hun 
materiële bezit (zie Hebr. 10:32-39).
Die gemeente van Jeruzalem kreeg te maken met armoede door vervolging en hongersnood, maar ken-
nelijk ook met armoede bij bepaalde groepen door een onrechtvaardig omgaan met rijkdom en bezit én 
een onrechtvaardige bejegening van armen door rijken. En daaronder gaat aan de kant van de rijken een 
diep vertrouwen op de macht en mogelijkheden van veel geld schuil.

Wanneer schrijft Jakobus de brief? Van Jakobus is bekend dat hij in het jaar 62 gestenigd is. Waarschijnlijk 
schrijft hij zijn brief zo’n 20 jaar eerder. De indringende woorden van Jezus om je vertrouwen niet te 
stellen op de macht van Mammon zitten hem dus nog vers in het geheugen én in zijn hart. Denk aan wat 
Jezus zegt in de Bergrede om geen schatten te verzamelen op de aarde, want mot en roest vreten ze 
weg (Mat. 6:19). Of de gelijkenis van de rijke boer (Luk. 12:16-21) en de gelijkenis van de rijke man en de 
arme Lazarus (Luk. 16:19-31). 
Jakobus past die oude woorden van zijn Heer toe op de nieuwe situatie, waarin arme landarbeiders uit-
gebuit worden door rijke grootgrondbezitters. Hoe halen jullie, rijken, het in je hoofd om jezelf zo in beslag 
te nemen door een ongebreideld verlangen naar meer, meer en nog steeds meer? Je hébt al zoveel geld, 
en dan laat je nota bene de mensen die hard voor je werken stikken! Hun vrouwen en kinderen smachten 
naar een boterham. En jullie…? Voor jullie is het nooit genoeg! Hoe Goddeloos zijn jullie bezig?! Kijk, een 
boer kan een koe vetmesten met het oog op de slacht. Die koe heeft dat niet in de gaten. Als hij dat zou 
weten, houdt hij bij wijze van spreken wel op met vreten. Maar het lijkt alsof jullie, - mensen! -, niet weten 
dat er een dag van slachting komt: de dag van het laatste oordeel! Jullie vreten je vol en verrijken jezelf, 
maar besef goed wat je doet. Jullie zullen het oordeel niet ontlopen. God staat als Rechter voor de deur!
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 De grote Dag komt. Dag van het oordeel waarin God alles recht zal zetten. Zoals de profeet Jesaja 
(51:4) zegt: “…mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng ik de zege nabij, de hulp die 
ik bied is al onderweg; ik zal krachtig rechtspreken over de volken.”
Als je dat serieus neemt als christen, ga je vandaag al recht doen. Het bestaat niet dat je dan alles maar 
laat gaan zoals het gaat. Dan probeer je waar dat kan in de bestrijding van onrecht iets te laten zien van 
het geloof in die Rechter. In je eigen omgeving door te kijken waar jij je praktisch in kunt zetten voor 
mensen die het in wat voor opzicht dan ook moeilijk hebben. Maar je kijkt ook wat er te ondersteunen 
is aan initiatieven, ook op politiek niveau, om de rijkdom in deze wereld beter te verdelen. Volgens des-
kundigen heeft de aarde meer dan voldoende in huis om al haar inwoners te voeden en te kleden. En 
toch gebeurt het niet. Dat ligt niet aan de aarde die God geschapen heeft, alsof die ontoereikend is, maar 
aan ons, mensen. Weet u wat de politieke partij waarop u gestemd hebt hieraan doet? En ondersteunt u 
organisaties, die op internationaal niveau maar soms ook op lokaal niveau hieraan wat doen?

3. Hij hoort hun klacht!
In het jaar 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen een verklaring voor het bereiken van een aantal 
milenniumdoelstellingen opgesteld. In 2015 zouden deze doelstellingen gehaald moeten zijn. En de Micha 
Campagne heeft deze doelstellingen vanuit het christelijk geloof krachtig onderstreept. Ik noem er vier :
 a. Het uitbannen van extreme armoede en honger;
 b. Het verminderen van kindersterfte;
 c. Het verbeteren van de gezondheid van moeders
 d. De bescherming van een duurzaam leefmilieu.
Ik vertel u geen nieuws, als ik zeg dat deze doelstellingen bij lange na niet gehaald zullen worden. En dat 
heeft mede te maken met de economische crisis, die veroorzaakt is door het rijke Westen en Noorden. 
Steeds maar meer willen hebben, terwijl het niet ‘gedekt’ werd door reële inspanningen. En wie zijn de 
dupe? De allerarmsten in deze wereld. Jakobus noemde de landarbeiders, de dagloners, in zijn tijd. Wij 
kunnen vandaag denken aan de koffi eboeren, de mensen in de kledingfabrieken, de arbeiders op de 
rijstplantages etc. die voor een hongerloontje hun werk leveren. Ja, zo is de niet uitgesproken maar wel 
aangehangen gedachten, als onze Westerse levensstandaard gevaar dreigt, moeten we het behalen van 
de op zichzelf mooie doelstellingen nog maar even uitstellen. Nee, natuurlijk niet afstellen, maar het mag 
best wel een poosje langer duren. 

Denk dan aan de woorden van Jakobus: “En nu iets voor u, rijken!” Je kunt wel op allerlei manier proberen 
je oren dicht te stoppen voor de klacht van de arbeiders. Maar er is er Eén die in elk geval wel luistert 
naar de klachten die overal op deze aarde geuit worden. En dat is de Heer van de hemelse machten. Hij 
heeft juist voor dit soort dingen hele goede oren! En God luistert niet alleen naar de klachten die aan 
Hem geadresseerd worden. Denk maar aan de Israëlieten in het slavenhuis van Egypte. Ze gingen gebukt 
onder de dwangarbeid van hun Egyptische drijvers. En dan staat er : ‘Ze klaagden luid en hun hulpgeroep 
steeg op naar God.’ (Ex. 2:24) ‘En God hoorde hun jammerkreten’ staat er dan. Dat was het moment 
waarop God in beweging kwam. God is niet ongevoelig voor het geklaag op deze wereld, ook al kennen 
die klagers God (nog) niet. 

Dat is een reden voor arme mensen om te blijven hopen. Er is er Eén die recht doet, en Hij is rijk aan 
barmhartigheid en ontferming. Een gezonde boer werkt graag en hard. Hij doet er alles aan om zijn ak-
ker goed te bewerken. En hij weet ook dat hij geduld moet hebben en wachten, afhankelijk als hij is van 
de vroege en de late regen. In deze vergelijking wordt ook direct duidelijk, dat een arme maar niet met 
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zijn armen over elkaar hoeft te gaan zitten en niet zou mogen protesteren tegen het onrecht. Integen-
deel, laat hij alle mogelijkheden daartoe benutten, en gezegend die advocaten en politici die hen daarin 
steunen. Maar hij kan dit doen, wetend dat hij dit niet vergeefs doet. God zal recht doen.

En dat betekent voor de rijken in deze wereld weer een stimulans om je geloof in deze God handen en 
voeten te geven. Zoals Jakobus eerder in deze brief zegt (2:27): Voor God, de Vader, is alleen dit reine, 
zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en 
onberispelijk blijven.

4. Geen zweepslagen van een slavendrijver, maar woorden van je Vriend
Het gevaar dat je kunt lopen bij het schrijven en houden van een preek over Jakobus 5: 1-11 is, dat je de 
gemeente met fl inke zweepslagen te lijf gaat. Dan kun je grofweg de volgende reacties bereiken. De een 
zegt: “Tsjonge, de dominee was vanmorgen goed op dreef, zeg! Hij heeft er fl ink studie van gemaakt, en 
hij wist ontzettend rake opmerkingen te maken. Als je rijk bent, had je het niet breed vanmorgen…” En 
de ander zegt: “Ja, vanaf de preekstoel is het makkelijk praten. Maar ik vond het wel een erg politiek en 
eenzijdig verhaal. En daarvoor kom ik toch écht niet naar de kerk…” En een derde kan zich hopeloos 
schuldig voelen: “Ik heb het dus al jaren niet goed gedaan. Vreselijk, ik deug niet!” In al die gevallen gebeurt 
er niets, en heb je het hart van de hoorder niet bereikt. 
Daarom is het van belang te beseffen, dat Jakobus in zijn kritische woorden gedreven wordt door de 
liefde van zijn Heer. Hij is zo goed voor ons geweest! Hij gaf maar niet een klein beetje van zijn bezit aan 
aardige en leuke mensen om Hem heen, maar Hij gaf zichzelf helemaal aan zondaren, mensen die Hem 
aan het kruis spijkerden. En in de manier waarop we omgaan met rijkdom en recht wordt zichtbaar of 
en hoe we geraakt zijn door die overstelpende liefde. En nota bene: Hij noemt ons zijn vrienden, en een 
goede vriend spaart zijn kritiek niet. En de vriend aan de andere kant wil graag de kritiek van zijn vriend 
overwegen, zeker als het zijn Vriend en Heiland Jezus betreft.

Wanneer Jezus spreekt over deze dingen, gaat het steeds over de vraag of we werkelijk ons hart ge-
geven hebben aan God. Of we in ons leven op de macht van onze liefdevolle Vader vertrouwen of op 
de schijnmacht van afgod Mammon? Bij Mammon wil Hij ons weg hebben, omdat die niet alleen ons 
persoonlijk leven stuk maakt maar ook het leven tussen mensen en tussen volken ruïneert. Hij wil dat we 
vrienden maken met behulp van de onrechtvaardige Mammon. Met andere woorden: we moeten ons 
niet passief door Mammon laten gebruiken, maar hem actief gebruiken ten goede. En dat gemotiveerd 
door Christus’ opofferende liefde voor ons. Zoals Paulus schrijft wanneer hij de Korintiërs oproept om 
de armen in Jeruzalem te helpen: “En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil 
gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. (…) Tenslotte kent u de liefde 
die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn 
armoede rijk zou worden.” (2 Kor. 8: 5 en 9). Denk ook aan wat hij verderop in stimulerende zin schrijft 
(2 Kor. 9:12-15): 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. 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. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe over-
stelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.

Ziet u? De Heer dramt of drijft niet, maar bevrijdt u uit de macht van Mammon om het goede in deze 
wereld te doen. Geheel vrij! 
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 5. Ja maar, wat haalt het nu helemaal uit?
 Aan het eind van de preek kun je ingaan op de veelgehoorde tegenwerping en verzuchting, dat je per-
soonlijke inspanningen in het kader van “Micha” toch niets zullen helpen. De druppel op de gloeiende 
plaat… wat haalt het uit?! Wat kun je nou helemaal in je eentje? Wat betekent het nu, als jij dat goedkope 
T-shirt in die winkel niet koopt? Wat helpt het om Fair Trade producten te kopen? En was laatst niet ook in 
het nieuws, dat je zelfs dit soort organisaties niet kunt vertrouwen? En ach, het ingewikkelde en corrupte 
systeem van deze wereld kun je toch niet doorbreken..? 

Dan helpt het misschien om te luisteren naar een variatie op het verhaal van de mees en de duif.
 “Zeg, hoeveel weegt een sneeuwvlok?” vroeg een mees aan een duif. “Minder dan niks” gaf die ten ant-
woord. “Dan moet ik je een merkwaardig verhaal vertellen”, zei de mees. “Ik zat op de tak van een den, dicht 
bij de stam, toen het begon te sneeuwen. Niet hevig, met stormgeweld, nee als in een droom zonder geluid of 
gewicht. Omdat ik niks beters te doen had, begon ik de sneeuwvlokken te tellen die op de twijgen en naalden 
van mijn tak vielen en daar aan bleven hangen. Op de kop af 3.741.952 waren het er. Toen de 3.741.952e 
vlok omlaag kwam, minder dan niks zoals je zei, brak de tak af.” 
Daarop vloog de mees weg. De duif, sedert de dagen van Noach gespecialiseerd in dit soort vragen, 
zei na enig nadenken bij zichzelf: “Misschien ontbreekt er nog maar één stem van één enkele mens om een 
rechtvaardiger verhouding tussen armen en rijken te bewerkstelligen.”

Hoe dan ook, luister naar wat de profeet Micha zegt:
“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.”

En de profeet Jesaja (58:10) voegt er een belofte aan toe: 
“…wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het 
donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.”

Licht in het donker, wie wil dat nu niet?

Preekschets door ds. Roel Venderbos, Kampen (Nieuwe kerk)

Vervolg
Hopelijk is je gemeente geprikkeld door de preek en de voorbeelden daarin om nu zelf iets te doen. Check dan 
eens de lijst ‘Wat doen we na Micha Zondag’ die ook hoort bij het kerkenpakket Micha Zondag 2013. Daar staan 
soms hele korte praktische acties die je samen of alleen kunt uitvoeren: op de Bijbelkring, thuis of na de dienst. 
Je kunt deze tips ook verspreid over de komende weken tonen in de kerk, bijvoorbeeld op de beamer onder de 
collecte of in het kerkblad of de gemeente-website.
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Paradijs tussen hebzucht en hoop
‘Ik hoor jullie klacht’ is het thema van de Micha Zondag 2013 in Nederland. Honderden kerken en 
gemeenten gaan aan de slag met deze tekst uit Jacobus 5: 1-11. Daarnaast preken nog eens duizenden 
buitenlandse zusterkerken over ‘Exposed: shining a Light on corruption’. 
Over welke klacht gaat dat? Waarop moet het licht schijnen? 

In dit hoofstuk lees je meer over de achtergrond van armoede en waarom het niet betalen van belas-
ting en kindersterfte zelfs samen kunnen hangen. Niet om je ontmoedigen, maar juist aan te moedigen 
om met die kennis aan de slag te gaan. Van hebzucht naar hoop.

Belasting in het Paradijs
 Een voorbeeld uit de alledaagse praktijk van fi nanciële wanpraktijken. Dit kan heel eenvoudig beginnen 
met een Westers bedrijf dat een Coltan-mijn bezit in Congo; Coltan is een onmisbare stof voor mobieltjes. 
Dit Westerse bedrijf betaalt relatief weinig om de mijn te beheren. Daarnaast kan het de winst in Congo 
heel klein laten lijken, omdat het bedrijf de hele productketen beheert. Dat is niet uniek. Ruim de helft van 
de wereldhandel vindt bínnen bedrijven plaats. Belastingdiensten gaan uit van verrekenprijzen gebaseerd 
op marktprijzen. Daardoor is een marktprijs moeilijk vast te stellen, laat staan door belastingdiensten te 
controleren. Zo wordt deze coltan goedkoop verkocht vanuit Congo. 

Plots
Moeilijk verhaal, maar eenvoudige conclusie: dat levert bitter weinig inkomsten in Congo op. 
Belasting hoeft er niet of nauwelijks worden betaald, want daarvoor gaat de Coltan nu eerst naar een be-
lastingparadijs, zoals de Bahamas, Zwitserland of Monaco. En ‘plots’ is het veel meer waard dan in Congo. 
Omdat de Coltan meer waard is, verwacht je dat het bedrijf meer belasting moet betalen. Maar omdat 
het een belastingparadijs betreft hoeft dat niet. Dit alles brengt wel veel geld op, maar niet in het land van 
herkomst. Congo heeft het nakijken. 

Netjes Nederland 
Het ongeloofl ijke is dat Nederland ook een soort belastingparadijs is. Vrijwel alle grote multinationals 
hebben dochterbedrijven in Nederland. Deze vestigingen gebruiken ze om minder belasting te betalen, 
feitelijk werkt daar niemand. Ze bestaan slechts uit een brievenbus. 
Daarom noemen we deze dochterbedrijven ook wel brievenbusfi rma’s. Duizenden van deze 

“Als informatie wordt gepubliceerd over 
olie, gas en mineralen contracten, kunnen 
arme, vaak uitgebuite gemeenschappen in 
de buurt van deze projecten hun regering 
ter verantwoording roepen.” 

- Bisschop Stephen Munga, Tanzania -

“Het Britse bedrijf ABF betaalt in Zambia nauwelijks 
belasting. Met die gederfde belasting-inkomsten zouden 
48.000 kinderen extra naar school kunnen per jaar.”

“Geschat wordt dat gemiste belasting in de armste landen 
elk jaar de levens van 85.000 kinderen onder de 5 jaar zou 
kunnen redden”.
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Rijken betalen 
geen belasting

Dit kost uiteindelijk 
mensenlevens...

Hierdoor is er minder geld voor ontwikkelingsprojecten 
(bijv. ziekenhuizen en onderwijs) in ontwikkelingslanden
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brievenbusfi rma’s sluizen geld door naar andere belastingparadijzen. Dit betekent dus minder inkomsten 
voor armere landen en voor Nederland zelf.

Bedrijven maken gebruik van de verschillen tussen landen en zoeken uit hoe ze zo min mogelijk belas-
ting hoeven betalen. Een internationaal probleem. Ja, maar Nederland kan wel degelijk dingen veranderen. 
Bijvoorbeeld door geen geheime aparte afspraken te maken met multinationals hoeveel belasting (hoe 
weinig) ze betalen. Openheid geven, is eenvoudig: wie heeft er eigenlijk allemaal welke afspraken met de 
Nederlandse overheid?

Waarom betalen?
Waarom zou je belasting betalen? Dat vragen heel veel accountants, advocaten en adviesbedrijven zich 
ook af en daarom helpen ze graag grote bedrijven om geen of te weinig belasting te betalen. Bovendien 
is het offi cieel niet verboden, het mag… Waarom dan wel betalen? 

Omdat belasting broodnodig is voor een land. Je kunt er als regering scholen, ziekenhuizen, wegen en 
andere belangrijke zaken mee betalen.
Daar gaat het mis in arme landen. Als zij belasting missen, doordat westerse bedrijven gewoon te weinig 
of niets betalen, kunnen er minder scholen en ziekenhuizen gebouwd. Dit gaat waarschijnlijk om zo’n 160 
miljard dollar per jaar. Als je zo telt, kost niet betalen van belasting dus uiteindelijk mensenlevens. En het 
levert armoede op. 

Dubbel verdienen
Het schrijnende is dat we weliswaar wereldwijd betalen aan Ontwikkelingssamenwerking en leningen 
bieden. Maar dat geld halen we als rijke Westen en bedrijven weer net zo hard en dubbel terug. Uitein-
delijk stroomt er meer geld uit het Zuiden van de wereld naar het rijke Noorden dan andersom…
Financiële wanpraktijken, zoals het ontwijken van belasting, zijn dus dichterbij dan je denkt. Daar kunnen 
we als kerken in Nederland ook onze stem tegen laten horen. Bijvoorbeeld via de politiek. 
Dichterbij nog door zelf een eerlijke prijs te betalen voor de spullen die je koopt. Want alles heeft een 
prijs en als jij die niet betaalt, betaalt een ander deze…

Jacobus 5: 4 zegt niet voor niks: “Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt 
onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen.” De klachten 
zijn niet ongehoord, ook niet anno 2013. Dat biedt hoop in een wereld vol onrecht. 



Schattingen van de Wereldbank 
gaan uit van 1 biljoen dollar 
per jaar aan steekpenningen. 
Tussen 2001 en 2010 zou 
bijna 6.000 miljard dollar zijn 
gestolen uit arme landen.

“De kosten van corruptie meten we niet alleen in de miljarden verkwiste 
dollars of gestolen overheids-middelen, maar meest schrijnend is de 
afwezigheid van ziekenhuizen, scholen, schoon water, wegen en bruggen 
(…). Corruptie is niet onvermijdelijk. Zij vloeit voort uit hebzucht”. 

- Ban Ki-moon, secretaris-generaal VN -
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Zero geld
 Zitten kerken in Azië en Afrika dan stil als het gaat om fi nancieel onrecht? Volstrekt niet. Aangemoedigd 
door Bijbelteksten als Amos 5: 12 en Kolossenzen 3:5 gingen Maleisische kerken en actiegroepen aan de 
slag met steekpenningen. De Illegale gelduitstroom vanuit Maleisië bedroeg op een gegeven moment 64 
miljard per jaar, waardoor het in corruptie-index (CPI) ‘s werelds nummer twee was na China. Daarbij 
was Maleisië ook ‘wereldkampioen’ in omkoping 2012. Geen cijfers om trots op te zijn, menen Maleisische 
kerken. Ze voeren daarom campagne om licht te laten schijnen op steekpenningen, ook op het ‘kleine 
omkopen’. Omdat dit uiteindelijk altijd de allerarmsten raakt. 

V eel Westerse bedrijven leggen zich neer bij het feit dat steekpenningen nodig zijn in de handel. Jammer, 
daarin valt goed een verschil te maken. In India ondervond men dat door de ‘zero rupee’ in te zetten. Bij 
de vraag naar smeergeld leverde men een nul roepie bankbiljet aan. Dit gaf een schokgolf onder cor-
rupte ambtenaren. Doordat dit nul roepiebiljet zo vaak werd ingezet, begonnen ambtenaren hun gedrag 
te veranderen. Dat biedt hoop, ook voor andere corrupte systemen.

Zwarte maandag
 Op anti-corruptiedag, december vorig jaar, liepen duizenden Zimbabwanen mee in een protest tegen cor-
ruptie. Een vreedzame mars doordrenkt met zang en gebed, mede aangezet door de kerken. Ook in Ugan-
da protesteren veel mensen tegen corruptie. Ze doen dit elke maandag in het zwart gekleed met een wake 
op ‘Black Monday’. Een van hen, de Anglicaans bisschop Zac Niringiye, is daarvoor tijdelijk gearresteerd.

De boodschap van de Zimbabwanen en Ugandezen is niet alleen gericht aan de eigen leiders. Ze roepen 
de kerk over de hele wereld op om op te staan om samen Licht te laten schijnen over corruptie. Om 
samen hoop te bieden in een wereld vol hebzucht. Dat kan door mee te bidden voor leiders die zich 
uitspreken tegen corruptie. Of door de petitie ‘Global Call’ te tekenen. Micha biedt deze petitie tegen 
corruptie aan bij de wereldleiders van de G20 in 2014. 

Wil je zelf meer doen aan armoede en fi nancieel onrecht? Lees ‘Wat doen we na Micha Zondag?’ via 
www.michazondag.nl en ga aan de slag!

Bronnen voor dit document zijn o.a.: 
www.exposed2013.com/index.php/news
www.guardian.co.uk/business/2013/feb/09/british-sugar-giant-tax-scandal
www.actionaid.org.uk/102017/tax_justice_campaign.html
www.sbs.ox.ac.uk/centres/tax/Documents/reports/TaxEvasionReportDFIDFINAL1906.pdf
www.christianaid.org.uk/Images/false-profi ts.pdf
www.timetowakeup.org/
www.transparency.org/research/cpi/overview
www.taxjustice.nl o.a. rapport: ‘Tax us if you can’  Met dank aan SOMO en het Tax Justice Network

http://www.exposed2013.com/latest/your-stories/11-your-stories/51-shining-on-in-malaysia
www.exposed2013.com/latest/your-stories/11-your-stories/18-risking-prison-for-justice
http://www.michanederland.nl/zondag/petitie/
http://www.michanederland.nl/zondag/
http://www.exposed2013.com/index.php/news
http://www.guardian.co.uk/business/2013/feb/09/british-sugar-giant-tax-scandal
http://www.actionaid.org.uk/tax-justice
http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/tax/Documents/reports/TaxEvasionReportDFIDFINAL1906.pdf
http://www.christianaid.org.uk/Images/false-profits.pdf
http://www.timetowakeup.org/
www.transparency.org/research/cpi/overview
http://www.taxjustice.nl/
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GEBED ROND MICHA ZONDAG

In dit hoofdstuk tref je een korte inleiding over de link tussen gebed en het thema van de Micha Zondag. 
Daarna vertellen een aantal organisaties, die in Micha Nl participeren, waarom gebed voor hun werk zo 
cruciaal is. Verder bevat dit document een aantal gebeden. Tot slot zijn er een aantal tijdloze gebedspunt-
en in opgenomen; meer actuele punten tref je rond Micha Zondag op de site.

Ik hoor jullie klacht…
Door de Bijbel heen zien we dat God de klacht hoort van de armen en onderdrukten; lees bijvoorbeeld 
Exodus 3: 7-10. Ook Psalm 10:14, 17 (NBV) vertelt ons: “Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op 
en weegt het in uw hand. […] U, HEER, verhoort de wens van de nederigen, u bemoedigt hen en luistert met 
aandacht.”

We kunnen, via de media en websites van goede doelen, dagelijks de klacht horen van mensen die in 
armoede en onderdrukking leven. Dit zet ons aan tot bidden, om twee redenen: 

1.  Mensen roepen het uit naar God en wij willen hen bijstaan in hun hulpvraag, niet alleen praktisch   
 maar óók door gebed. “Het volk gaf zich over aan uitbuiting en diefstal, het onderdrukte de machtelozen  
 en de armen, het buitte de vreemdelingen uit en deed hun geen recht. Ik heb gezocht naar iemand die een 
 muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden 
 vernietigd – maar zo iemand heb ik niet gevonden.” Ezechiël 22:29-30 (NBV)

2.  Daarnaast werken veel organisaties, die in Micha Nl verenigd zijn, in moeilijke gebieden waar 
 onrecht lijkt te overheersen. Gebed is nodig om daarin licht te brengen. 

Je kunt deze gebedspunten verspreiden in je gemeente, op de bijbelkring of huisgroep of zelf tijd hier-
voor te maken en tijdens de zondagochtend dienst. Zoals Jacobus 5:16 zegt: “Want het gebed van een 
rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.”

Gebed als drijvende kracht
Gebed is een drijvende kracht voor de organisaties die in Micha Nl zijn verenigd. We laten gebed voor 
de armen en onderdrukten terugkomen op verschillende manieren. Hieronder vind u een aantal voor-
beelden. We hopen dat deze tot inspiratie voor u mogen zijn. 

In de week voor Micha Zondag (20 oktober) vind je actuele en concrete gebedspunten op de Micha website. 
We nodigen je uit om met ons mee te bidden en een verschil te maken.

“Iedere maandagochtend komen 
wij bij elkaar om te bidden voor het 
werk en specifi ek voor de mensen 
waarvoor wij dit werk doen.”  
 
- ZOA, Tear -

“Gebed is de dragende kracht onder ons werk. We zijn ons ervan be-
wust dat, willen we het werk doen wat God heeft voorbereid, gebed de 
plek van afhankelijkheid is waar we moeten zijn. Wij werken aan Zijn 
werk. In Nederland begint elke werkdag met een moment van gebed.”

- Compassion -

http://www.michanederland.nl/zondag/
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“Gebed herinnert ons eraan dat 
het werken aan gerechtigheid 
Gods werk is en dat God in 
de strijd om gerechtigheid aan 
onze kant staat. Anders kunnen 
we overweldigd raken door de 
geweldige omvang van het kwaad 
dat we tegenkomen. We zien 
wonderbaarlijke antwoorden op 
gebeden: van slachtoffers bijvoor-
beeld die God om hulp smeekten 
vlak voor een van onze juristen 
of maatschappelijk werkers zich 
aandienden.” 
 
- International Justice Mission -

“Onze veldteams bereiden elke ochtend hun dag voor in gebed. 
Gebed is onderdeel van besluitvorming op alle niveaus. Medair 
werkt op moeilijk bereikbare plaatsen, waar de meest kwetsbare 
mensen zijn. We staan vaak voor humanitaire dilemma’s en er zijn 
veel logistieke en veiligheidsuitdagingen,  hierin wordt dagelijks de 
kracht van gebed ervaren.”  

- Medair -

“Wij houden jaarlijks bezinningsmomenten en daarnaast wekelijkse 
kapeldiensten om tijd te besteden in gebed. Binnen de Protestante 
Kerk wordt plaatselijk in elke dienst gebeden voor armen en onder-
drukten hier in Nederland en wereldwijd.” 
  
- Kerk in Actie -

Gebeden
Hieronder tref je alvast een aantal gebeden. Meer gebeden en actuele gebedspunten staan rond 
20 oktober op de Micha website.

Franciscaner zegenbede
In de Micha Cursus wordt ter afsluiting vaak de Franciscaner zegenbede gebruikt:

 “God, zegen ons met onrust
 Over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden
 en oppervlakkige relaties.
 Zodat er diepgang moge zijn in onze harten.

 God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen.
 Zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

 God, zegen ons met tranen te plengen voor hen die lijden door pijn,
 verstoting, honger en oorlog.
 Zodat we onze handen zullen uitstekken tot troost.
 Om pijn in vreugde te veranderen.

 En God, zegen ons met voldoende dwaasheid
 Om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld.
 Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
 Maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door Zijn Geest.
 Amen.”

http://www.michanederland.nl/zondag/
http://www.michanederland.nl/cursus/
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Micha Gebed

 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.

Aanvangsgebed

 Maak ons waardig Heer om anderen te dienen die honger hebben en leven in armoede, 
 waar ook ter wereld. 
 Geef ze, door onze handen, vandaag hun dagelijks brood. 
 En geef ze – door onze begrijpende liefde – vrede en vreugde.
 In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. 
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Ons dagelijks brood

 Het brood dat wij vragen 
 is om uit te delen.
 Hoe durf ik elke dag vragen om meer,
 als sommigen niet eens te eten hebben?

 Wij weten dat wij, 
 om te kunnen zorgen en delen,
 om te werken aan rechtvaardigheid 
 en vrijheid,uw kracht, uw moed en uw genade 
 nodig hebben.

 Schenk ons de kracht,
 om de structuren van onrecht te ontmantelen
 die mensen blijven onderdrukken;
 om te werken aan bevrijding van ons allen
 die gevangen zitten in het web
 van hebzucht, egoïsme, gierigheid;
 om de waarheid te herstellen
 van de vertrapten, de zwakken 
 en de uitgeslotenen.

 Schenk ons uw genade,
 om nieuwe mensen te worden in uw Zoon,
 vervuld van zijn liefde en van zijn Geest,
 zodat ook wij uw werktuigen worden
 voor de taken die Jezus ons gaf.
 
 (Bron: gebed uit Maleisië via: www.dederdekerk.nl)
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Chaldees Morgengebed

 Onze Heer en onze God,
 geef op deze tijd van de morgen verlossing aan de onderdrukten,
 vrijlating aan de gevangenen,
 genezing aan de zieken,
 terugkeer aan hen die ver weg zijn,
 bescherming aan de verwanten,
 vergeving aan de zondaars,
 verzoening aan de boetelingen,
 verheffi ng aan de rechtvaardigen,
 ondersteuning aan de noodlijdenden.
 Geef dat degenen die verloren liepen worden gevonden,
 dat de gebeden van de bannelingen worden verhoord.
 geef een goede en passende gedachtenis aan de gestorvenen 
 en barmhartigheid en genade aan alle schepselen.
 Handel zo aan ons en aan al degenen die ons, 
 zwakke en zondige mensen helpen en welgevallig zijn aan uw majesteit.
 Handel zo in uw goedheid en ontferming,
 nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
 Amen. 

 (Bron: www.dederdekerk.nl)

Geven en ontvangen

 Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.
 Laat mij waar haat is, liefde zaaien
 waar twijfel is, geloof
 waar wanhoop is, hoop
 waar duister heerst, licht
 waar iemand bedroeft is, vreugde.

 Laat mij niet zoeken om getroost te worden, maar om te troosten
 niet om begrepen te worden, maar om te begrijpen
 niet om bemind te worden, maar om te beminnen.

 Want door te geven ontvangen wij
 en door te vergeven krijgen wij vergeving
 en door te sterven worden wij tot eeuwig leven geboren
 
 (uit: Bid Luister Leef)
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Hoor mijn stem

 Tot de Schepper van natuur en mensheid,
 tot de Schepper van waarheid en schoonheid bid ik. 

 Hoor mijn stem, want het is de stem van de slachtoffers van oorlogen 
 en van geweld tussen mensen en naties.
 Hoor mijn stem, want het is de stem van de kinderen die lijden 
 omdat mensen alleen in wapens en oorlog geloven. 

 Hoor mijn stem, 
 want ik vraag U om in de harten van alle mensen de wijsheid van vrede te leggen,
 de kracht van gerechtigheid,
 de vreugde van kameraadschap. 
 
 Hoor mijn stem, 
 want ik spreek namens velen in elk land en in elke tijd;
 namens mensen die geen oorlog wensen maar de weg van vrede willen gaan. 
 
 Hoor mijn stem 
 en geef inzicht en kracht om altijd haat met liefde te beantwoorden,
 onrecht met totale toewijding aan gerechtigheid,
 de nood van mensen met het geven van onszelf,
 en oorlog met vrede. 
 
 Hoor mijn gebed, God,
 en geef de hele wereld
 uw eeuwigdurende vrede. 
 Amen

 (Bron: Johannes Paulus 2, Hiroshima, Japan, 1981 via www.dederdekerk.nl)

Gebed met Psalm 67

 God, wees ons genadig en zegen ons:  laat het licht van uw gelaat over ons schijnen
 dan zal men op aarde uw weg leren kennen: in heel de wereld uw reddende kracht.
 Dat de volken u loven, God: dat alle volken u loven.
 Laten de naties juichen van vreugde: want u bestuurt de volken rechtvaardig
 en regeert over de landen op aarde: dat de volken u loven, God dat alle volken u loven.
 De aarde heeft een rijke oogst gegeven: God, onze God, zegent ons.
 Moge God ons blijven zegenen: zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.
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Gebed met de Bergrede

 Gelukkig wie nederig van hart zijn: want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
 Gelukkig de treurenden: want zij zullen getroost worden.
 Gelukkig de zachtmoedigen: want zij zullen het land bezitten.
 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid: want zij zullen verzadigd worden.
 Gelukkig de barmhartigen: want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
 Gelukkig wie zuiver van hart zijn: want zij zullen God zien.
 Gelukkig de vredestichters: want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden: want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Dat aan alle mensen recht wordt gedaan
 
1.  Wij weten dat alle mensen elkaars gelijken zijn 
 en dat zij door hun arbeid en de vruchten van hun werk 
 elkaar ten dienste staan. 
 God, wij vragen U: 
 mogen alle mensen de kans krijgen 
 aan hun eigen welzijn te werken 
 en bij te dragen aan het welzijn van de hele mensheid.
 Laat ons bidden.
 Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

2.  Ons gaat zeer ter harte
 waar de producten, voorwerpen en goederen 
 die wij gebruiken vandaan komen. 
 God, wij vragen U: 
 help ons dat wij ons best doen 
 niet te profi teren van uitbuiting en kinderarbeid;
 maak ons bereid meer te willen betalen 
 voor het welzijn van anderen. 
 Laat ons bidden. 
 Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

3.  We denken aan al die volkeren en landen
 die opkomen voor de waardigheid van elk van hun inwoners,
 waar gebrek aan middelen en hulpbronnen 
 dikwijls betekent dat mensen maar een kort leven beschoren is.
 God, wij vragen U: 
 mogen al uw kinderen een eerlijk deel ontvangen 
 van de rijkdom van de wereld, 
 zodat ook hun leven mag opbloeien. 
 Laat ons bidden. 
 Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.
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4.  Meer edelmoedigheid tussen landen en volkeren
 is wat wij graag zouden willen.
 Wij streven ernaar onze eigen rijkdom goed te gebruiken
 ten dienste van anderen en voor onszelf. 
 God, wij vragen U: 
 Laat onze staatshoofden er zich voor inzetten
 de hulp goed te verdelen, zodat ook de armsten 
 ruim hun deel ontvangen. 
 Laat ons bidden.
 Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

5.  Veel mensen en landen gaan gebukt onder zware schulden;
 die lasten van het verleden maken 
 ontwikkeling en vooruitgang vaak onmogelijk.
 God, wij vragen U: 
 Laat onze regeringsleiders wegen vinden 
 om deze schulden kwijt te schelden 
 en zo aan die landen en mensen nieuwe kansen bieden.
 Laat ons bidden. 
 Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.
 
6.  Telkens weer worden wij opgeschrikt door oorlogen, 
 We horen en zien, dat massa’s vluchtelingen
 op zoek zijn naar een vreedzame woonplaats in deze wereld. 
 God, wij vragen U : 
 Maak, dat de wereldleiders zich meer gaan inzetten 
 voor vrede tussen de volkeren
 en om mensen op de vlucht een veilig heenkomen te bieden.
 Laat ons bidden. 
 Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.
 
 (Bron: www.dederdekerk.nl, Bij elke voorbede kan een kaars ontstoken worden.)

Micha Nl heeft geprobeerd bronnen te noemen en te achterhalen, niet overal is dit gelukt

Gebedspunten rond corruptie en uitbuiting

De volgende gebedspunten passen bij een dienst waarin Jacobus 5:4 aan de orde komt onder het thema 
‘Ik hoor jullie klacht’. Het eerste blokje gebeden is geformuleerd naar aanleiding van de toepasselijke 
Psalm 10.

Wij bidden U Heer:
 - sta op, hef Uw hand op en vergeet de armen niet
 - dat mensen niet denken: ‘God ziet het toch niet’, omdat wij geloven dat U alles aan het licht zult 
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  brengen, ook het onrecht door ons gedaan
 - dat wij niet denken dat U het toch wel vergeet wat wij misdeden
 - laat ons beseffen, dat U pijn en verdriet onder de mensen ziet, het opmerkt en weegt in uw hand
 - dat wij weten, dat weerloze mensen niet zonder reden op U vertrouwen en U hen te hulp komt
 - dat U de macht van de goddelozen breekt, rekenschap van hen eist en het kwaad uitbant

Wij danken U dat U koning voor eeuwig bent, en dat U de wens van de nederigen verhoort, dat U  hen 
niet vergeet maar hen juist bemoedigt, met aandacht naar hen luistert en hen recht doet.

 Wij danken U Heer:
 - dat wij U kennen als de God die de klachten van mensen hoort, ook als zij onder onrecht lijden,  
  onderdrukt worden en als zij niet ontvangen wat hen toekomt
 - dat wij U kennen als de God die het hulpgeroep niet alleen hoort, maar ook daadwerkelijk te hulp  
  komt, zoals U dat deed bij Uw volk in Egypte en de geschiedenis door
  
Wij bidden om uw gunst voor al deze mensen in nood, nu hun hulpgeroep tot U opstijgt, dat zij een 
wending ten goede mogen meemaken, dat er mensen zijn die ook namens U voor hen opkomen, doe 
hen recht.

Wij bidden U dat:
 - wij als uw kinderen ook oren hebben, die horen, die luisteren naar de klachten van onderdrukte  
  mensen, die onrecht wordt aangedaan
 - wij van U leerden door als uw beelddragers dit hulpgeroep niet alleen te horen, maar ook daad- 
  werkelijk te hulp te komen
 - wij creatief stappen weten te zetten om voor hen op te komen en aan het onrecht een einde maken 
  of laten maken

Vergeef ons voor al die momenten dat wij als rijken onze macht misbruikten, dat wij medemensen 
onrechtvaardig behandelden, van onrecht niet wilden weten, of het wel wisten maar er gelovig niets mee 
deden.

Wij bidden U dat:
 - wij oprecht onder ogen zien, waar wij zelf medeverantwoordelijkheid dragen voor onrecht, waar- 
  door anderen niet ontvangen waar zij recht op hebben
 - wij door Uw Geest geleid in ons eigen koopgedrag meewerken aan eerlijke handel
 - wij als uw kerk in deze wereld laten zien, dat ieder mens recht heeft op een eerlijke behandeling en  
  een eerlijk loon
 - wij in ons eigen land verantwoordelijke leiders in de overheid, in het bedrijfsleven aanspreken om te  
  doen wat in hun vermogen ligt om corruptie en uitbuiting te bestrijden en te beëindigen
 - wij als rijken van deze wereld geen misbruik maken va onze macht, maar wat wij hebben ontvangen  
  dienstbaar maken aan onrechtvaardig behandelde mensen 
 - voor de overheid en leiders in het bedrijfsleven, dat zij recht doen aan hen die zij vertegenwoordigen 
  en wijs omgaan met de grondstoffen waar U onze aarde zo rijk mee zegende
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LIEDEREN EN LITURGIEËN MICHA ZONDAG 2013

De volgende psalmen, gezangen en liederen kunnen passend zijn in een Micha Zondagdienst.

Opwekkingsliederen 
 40:  Zoekt eerst het koninkrijk van God
149:  Heer, U riep mij om met vreugde in uw dienst te staan
268:  Hij kwam bij ons heel gewoon
350:  Vader vol vrees en schaamte
378:  Ik wil jou van harte dienen
404:  Wij gaan op weg met brandend hart
411:  Geprezen zij de Here
471:  Heer raak mijn hart aan
511:  Heer van genade
561:  Hier aan uw voeten Heer
566:  Ik verlang naar uw aanwezigheid
569:  Regeer in mij
584:  Jezus alles geef ik U
601:  Deel door ons Uw liefde uit
618:  Jezus, hoop van de volken

Psalmen (van Nu)
5: 1,2,3 Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren
10: 1-7 Waarom, o HEER, blijft u van verre staan? 
24 De aarde en haar volheid zijn des HEREN koninklijk domein
25: 2 Heer, wijs mij toch zelf de wegen 
40: 1,3   Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht
41: 1 Heil hem die den geringe helpt in nood, zalig de mens die denkt aan armen
62: 4,6 Mijn ziel is immers stil tot God
72: 1,4,6 Geef, Heer, den Koning Uwe rechten
82: 1-3 God staat in ’t midden, zie God staat op
86: 4 Leer mij naar uw wil te handelen
97: 5,6 Groot Koning is de Heer; volken bewijst Hem eer.
103: 1-5 Zegen mijn ziel de grote naam des HEREN
112: 3 Wel hem, die steeds zich zal erbarmen
143: 1-9 O HERE hoor naar mijn gebeden
145: 1-5 O Heer, mijn God, Gij Koning van ’t heelal
146 Zing mijn ziel voor God uw HERE

Gezangen
473 Neem mijn leven, laat het Heer
153 God enkel licht
121 God roept ons
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 Evangelische Liedbundel 
206: Ik was hongerig.   
211: Zoals ik ben kom ik tot U
241: Wees stil voor het aangezicht van God
279: Wij blijven geloven
304: Vader vol van vrees en schaamte
312: Jezus vol liefde
320: Ere zij aan God de vader
390: Maak ons tot een stralend licht voor de volken
601: Deel door ons uw liefde uit

Liederen voor Gemeentezang  
373: Alles geef ik U  (I surrender all)
490: U behoort geheel mijn leven
492: Neem mijn leven laat het Heer (liedboek 473)
498: Wie zich eens gaf aan Jezus

Opwekking voor Kinderen
28: Kijk eens om je heen
85: Als ik m’n ogen sluit
143: Handen heb je van de Heer gekregen
153: Here maak mij uw wegen bekend
155: Daar waar de zon 

Taizé-liederen
- In Barmhartigheid of Misericordias Domini 
125: The Kingdom of God is justice and peace 

Zingend Geloven
25: Wie zal voor God verschijnen
99: Scheur toch de wolken weg en kom
101: Hoe zal het hier ooit vrede zijn
103: God schenk ons de kracht’ Lied van toewijding
34: Gods goedheid blijft zijn schepping wel besturen
58: Het jaar neigt zich tot stille groet
80: Wat vraagt de Heer nog meer

Zingende Gezegend
9: Hoor Israël de Here
21: Hoger dan men ooit bergen zag 
31: Hoor, huis van Israël
90: Wandel in de Heer
91: Gij allen die naar Christus heet
265: Dank u, Heer, voor al wat leeft

https://www.youtube.com/watch?v=Y6ycBOH9qXM


Voorbeeldliturgie 1

- Welkom, groet en
  openingsgebed
- Opwekkingslied
- Kindermoment
- Aanbiddingsliederen
- Schriftlezing: Jakobus 5:1-11
- Prediking
- Luisterlied: 
  Tijd van Pearl Jozefzoon
- Voorbede
- Taizé “The Kingdom of God is 
justice and peace”

- Collecte en mededelingen
- Zegen

Voorbeeldliturgie 3

- Welkom en mededelingen
- Openingslied
- Stil gebed
- Votum en zegengroet
- Aanvangstekst
- Samenzang
- Lezing van de wet
- Samenzang
- Schriftlezing: Jakobus 5:1-11
- Samenzang
- Kindertijd
- Preek
- Voorbede
- Inzameling gaven
- Slotzang
- Zegen

Voorbeeldliturgie 2

- Welkom en mededelingen
- Intochtslied
- Stil gebed
- Votum en groet
- Aanvangstekst
- Samenzang
- Gebed van verootmoediging,
  gevolgd door:
- Samenzang
- Gebed om verlichting met de
  Heilige Geest
- Schriftlezing
- Samenzang
- Kindertijd
- Prediking: Jakobus 5:1-11
- Voorbede
- Inzameling der gaven
- Slotlied
- Zegen

27

Evangelisatie & Recreatie (1 en 2)
71: Mogen de woorden van mijn mond
265: Ik zal de Here God liefhebben met mijn hele hart 
334: Gewoon maar een knecht

Luisterlied
‘Tijd’ van Pearl Jozefzoon 

Schrijvers voor gerechtigheid
Luister, download of zing enkele liederen van hen.

Schriftlezing suggesties:
Jacobus 5: 1-11 (hoofdtekst in vers 4 met thema ‘Ik hoor jullie klacht)
Jesaja 51:4 
Micha 6
Amos 5: 1, 10 – 14
1 Tim. 6: 17-19
Mattheus 25

Collecte
Begin oktober staan op www.michazondag.nl PowerPointpresentaties met mogelijke collectedoelen.

http://www.youtube.com/watch?v=o1U-9x2qN8w
http://www.michanederland.nl/zondag/zingen-voor-gerechtigheid/
http://www.michanederland.nl/zondag/
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KINDERMOMENT VOOR IN DE DIENST

Dit moment in de dienst is om de kinderen een inleiding te geven op het onderwerp, maar dient ook 
alvast met een soort knipoog voor de ouderen als inleiding op de preek.
Vraag van tevoren drie tieners of gemeenteleden met gevoel voor acteren of zij een rol willen voor-
bereiden. Eén persoon speelt ‘de rijke’, een andere persoon ‘de arme’, een derde zorgt voor aanvulling als 
zichzelf. De derde persoon kan ook een wat ouder kind zijn.
De rijke persoon oogt sjiek en heeft daarvoor bijvoorbeeld een galajurk of net pak aan en de haren 
mooi gekapt, kan bijv. een briefje van 100 euro als zakdoekje uit bovenzak laten steken. De arme persoon 
heeft een sjofel voorkomen: gescheurde of smoezelige kleding, haren in de war. 

Start kindermoment
De sketch begint als volgt: de arme persoon ligt onder een krantje op het podium of op een bankje te 
slapen. De rijke komt langs, geeft een licht zetje met zijn voet en dan ontstaat een gesprek. 
Niet haasten daarin, laat korte pauzes vallen. Clou is dat de arme tevreden en vrolijk blijft en de rijke 
steeds zorgelijker in zichzelf gekeerd. Probeer ongeveer de volgende tekst aan te houden, maar ga niet 
van briefjes voorlezen, dat haalt het spel er teveel uit. 

Dialoog
-  Rijke tikt krant even aan: “Armoedig zeg; ik slaap met een Frans ganzenveren dekbed”
-  Arme: “Ha, ik heb elke dag een verse krant”
-  Rijke: “Even bijkomen”, wrijft over pijnlijke buik, “mijn champagne-ontbijt viel zwaar vanmorgen” 
-  Persoon drie loopt voorbij, haalt broodtrommel erbij en zegt: “Goedemorgen … Broodje?” 
-  Arme kijkt vrolijk en begint broodje weg te happen
-  Rijke: “Wat een oersaaie dag: gisteren al met mijn luxe jacht gevaren, eergisteren naar Monaco, eer-
 eergisteren een extra Ferrari gekocht… wat moet ik nú weer eens doen?”
-  Rijke vervolgt: “En met wie?! Je weet nooit wie je vrienden zijn, iedereen kan op je geld uit zijn toch?”
-  Arme zwaait her en daar naar iemand in de kerk: “Gezellig al die mensen hè”
-  Rijke: “Onderhoud van de vakantievilla’s, de fabrieken in India, de creditcards, personeel” – zucht -  
 “Kosten, kosten”
-  Arme: “Luister : fl uitende vogels, een zacht ruisende wind, de zon, een glimlach, vrolijke kindjes, natuur.” 
 Kijkt tevreden om zich heen: “Gratis!”
-  Rijke: “En waar berg je, je vermogen? Geldzorgen jongen. Het groeit me boven het hoofd: beleggen op de  
 Kaaimaneilanden op Cyprus of toch hier een brievenbusfi rma openen?”
-  Arme om zich heen kijkend: “Dit stadsparkje is het geen paradijsje?”
-  Rijke meer in zichzelf en zorgelijk: “Hoe kóm ik in het belastingparadijs?” – zucht- 
-  Arme: “Sterkte!” Klopt rijke vriendelijk op de schouder en loopt podium af, die blijft verbaasd kijkend  
 achter.

Vraag aan de kinderen: “Wat is rijk?” Verschillende kinderen laten antwoorden. “Was de arme hier op het 
podium ook soms rijk? Zo ja: waarin?”  “Wie zou jij graag zijn van deze twee? Waarom die?”

Zie daarna voor een bijpassend lied de suggesties in de liturgie Micha Zondag 2013. 
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