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JONGERENMATERIAAL VOOR MICHA ZONDAG 2013 

Vooraf
Soms lijkt onrecht een ‘ver van je bed show’. Het zijn de beelden van verre landen en onbekende 
mensen. In deze bijeenkomst proberen we een beter beeld te krijgen van wat onrecht eigenlijk is en wat 
jij er aan kunt doen in je dagelijkse keuzes en omstandigheden. Misschien zien en horen we samen meer. 

Doelen
Doelen voor deze bijeenkomst:
- jongeren ervaren wat onrecht is, dichtbij en ver weg
- ze leren dat de bijbel spreekt over onrecht en dat de boodschap hierover ook voor nu geldt
- en zijn uitgedaagd om in kleine vormen met eigen keuzes bij te dragen aan recht in deze wereld

Kies de onderdelen die passend zijn voor je groep. Je hoeft niet alles te gebruiken. 

Micha Young
Dit programma bestaat uit (bewerkte) onderdelen uit het Micha Young werkboek. Micha Young is een pro-
ject van 4 bijeenkomsten en een weekend voor jongeren vanaf 15 jaar over recht doen. Geïnteresseerd in 
dit project? Check dan de site of neem contact op met de projectleider via nelleke@michayoung.nl

Inhoud
- Intro 1: Onterecht      Pagina 44
- Intro 2: Quiz        Pagina 45
- Bijbel // krachtige boodschap // Micha 6 vers 8    Pagina 46
- Onrecht in beeld // bekertjesspel     Pagina 48
- Engelenspel // afronden en doorgaan    Pagina 49
- Bidden // muziek        Pagina 50

Vervolg
Het kan zijn dat de jongeren geprikkeld zijn door de verhalen en opdrachten om zelf iets meer 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. Last but not least is het Micha Young 
project zelf een uitstekend vervolg op deze Micha Zondag.

© COPYRIGHT RESERVED //MICHA YOUNG // 2013

http://www.michanederland.nl/young/
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INTRO 1: ONTERECHT 

Tijdsindicatie:  10 minuten
Benodigdheden:  een zak chips of koeken om van te delen,  een of meer attributen, zoals zonnebril, pet,  
  stropdas et cetera.
Vooraf:   Met deze warmloper breng je de groep in de sfeer van het thema. De jongeren ervaren  
  wat onrecht is. Zij merken bovendien welke rol intimidatie en macht daarin kunnen spe- 
  len. Voor deze warmloper is het nodig dat één van de cursusleiders redelijk kan acteren.  
  Iemand die een poosje in zijn rol kan blijven. Het moet er echt uitzien alsof de cursus- 
  leider beledigd is door een opmerking van een jongere. Heb je zo iemand niet in je team,  
  doe dan alleen het eerste deel en ga dan met de jongeren in gesprek (onderdeel 3).

Beschrijving onderdeel 1 
Als de jongeren op hun plek zitten, laat je expliciet zien dat je een rol aanneemt door bijvoorbeeld een 
zonnebril op te zetten, stropdas om te doen, petje op je hoofd en een
andere non verbale uitstraling aan te nemen. Vanuit je rol heet je ze nogmaals hartelijk welkom.
Je geeft, op drie jongeren na, iedereen een snoepje of koekje omdat je het zo geweldig vindt dat ze er 
zijn. Twee willekeurige jongeren krijgen niets (sla je achteloos over, negeren). Eén jongere geef je, met een 
vriendelijke lach en een nadrukkelijk ‘fi jn dat je er bent’, een zak chips of koek.

Beschrijving onderdeel 2
Ging onderdeel 1 goed en denk je dat je nog een stapje verder kan gaan? Blijf dan in je rol en begin met 
imponeren als reactie op hoe de jongeren op de actie uit onderdeel 1 reageerden (een kuch of een ge-
fl uisterde opmerking of verbaasd kijken is al genoeg) – Schat je in dat onderdeel 1 genoeg was of val je 
uit je rol, ga dan verder met onderdeel 3. Je reageert verontwaardigd dat iemand commentaar heeft op 
wat jij doet. Je loopt naar die persoon toe en fokt jezelf op. Reageer kwaad en intimiderend (bijna over 
de grens van privézone heen). Let op: het mag niet bedreigend worden en raak de ander niet aan. ‘Wat 
nou ‘eh’? Wat nou ‘niet eerlijk’? Bemoei je met je eigen zaken. Van wie is die chips/koek? Haal die stomme 
grijns maar van je gezicht, als ik chips/koek geef dan geef ik chips/koek. Als ik geen chips/koek geef dan 
geef ik geen chips/koek, begrepen?... Begrepen?...’ Pas wanneer de ander aangeeft dat begrepen te hebben, 
draai je je om, ga je voor de groep staan en zeg je met een allervriendelijkst gezicht: ‘Welkom allemaal!’ 

Beschrijving onderdeel 3
Kom uit je rol, doe dit expliciet door je zonnebril et cetera weer af te zetten. Je neemt weer je eigen non 
verbale communicatie aan. Ga direct met de jongeren in gesprek aan de hand van de volgende vragen:
- Wat gebeurde er?
- Kom je dit vaker tegen (misschien minder heftig)? Hoe?
- Wat doet het met jou als je onrecht ziet?
- Waar/waaraan zie je dat iemand oneerlijk wordt behandeld?
- Waar/waaraan zie je intimidatie en macht?
Help de jongeren klein te denken, eenvoudige voorbeelden aan te halen. Zorg dat je zelf al een paar 
voorbeelden voor de hand hebt. Denk bijvoorbeeld aan de rij bij de kassa in de supermarkt, fi etsers bij 
stoplicht, situaties op schoolplein...



Aan een T-shirt 
hebben gemiddeld 
200 handen gewerkt.

Er wordt per jaar ongeveer
7,5 kilo textiel per persoon
weggegooid.
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INTRO 2: QUIZ 

Tijdsindicatie:  10 minuten
Benodigdheden:  eventueel computer/laptop met internetverbinding  
Vooraf:   speel de onderstaande “Intro-quiz” als opwarmer met je groep. Je kunt hierbij de 
  Prezi presentatie van Micha Young gebruiken:
  http://www.michanederland.nl/young/de-prezis/

Beschrijving onderdeel 1 
Stel de volgende vragen aan de groep. Laat de jongeren de antwoorden wat zij denken. 
- Hoeveel textiel gooien wij per jaar weg? 
 Antw. Ongeveer 124 miljoen kilo per jaar : 7,5 kilo per persoon.
- Hoeveel mensen maken de stoffen en kleren die wij dragen? 
 Antw. Er werken wereldwijd 40 miljoen mensen in de textiel en kledingindustrie. Aan een T-shirt hebben 
 gemiddeld 200 handen gewerkt.
- Waar en door wie wordt de meeste cacao verwerkt tot de chocoladerepen die wij eten?
 Antw. In West Afrika, Burkina Faso en Mali bijv. waar kindslaven (leeftijdsgenoten) werken op de 
 cacaoplantages.
- Hoeveel mensen in de wereld leven onder de armoedegrens? (de armoedegrens wisselt per land, maar  
 dit cijfer is gebaseerd op een ‘gemiddelde’). 
 Antw: 43% van de wereldbevolking, ongeveer 3 miljard mensen.

Beschrijving onderdeel 2
Bespreek met elkaar wat ze van de uitkomsten vinden.

Er wordt per jaar ongeveerEr wordt per jaar ongeveer
7,5 kilo textiel per persoon7,5 kilo textiel per persoon
weggegooid.weggegooid.

Aan een T-shirt Aan een T-shirt 
hebben gemiddeld hebben gemiddeld 
200 handen gewerkt.200 handen gewerkt.

Aan een T-shirt Aan een T-shirt 
hebben gemiddeld hebben gemiddeld 
200 handen gewerkt.200 handen gewerkt.

Er wordt per jaar ongeveerEr wordt per jaar ongeveer
7,5 kilo textiel per persoon7,5 kilo textiel per persoon



“Hij heeft je, mens, laten zien 
wat goed is. Wat vraagt de 
HEER van je? Niets anders dan 
recht te doen, goedheid lief te 
hebben en in afhankelijkheid te 
wandelen met God.”

- Micha 6:8 (vrij vertaald) -

“But he’s already made it plain how to live, 
what to do, what God is looking for in men 
and women. It’s quite simple: Do what is fair 
and just to your neighbor, be compassionate 
and loyal in your love, and don’t take your-
self too seriously - take God seriously”

- Micah 6:8 (The Message) -
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BIJBEL // KRACHTIGE BOODSCHAP // MICHA 6 VERS 8

Tijdsindicatie:  20 minuten
Benodigdheden:  bijbels, fl ap-over
Vooraf:   Micha 6 vers 8 vormt de basis voor Micha Young. God legt in de bijbel steeds de vinger  
  bij recht en onrecht. Dat doet Hij ook in het bijbelboek ‘Micha’. Voor jongeren kan het  
  nieuw zijn dat God in de hemel zich bemoeit met wat er hier op de aarde gebeurt. Met  
  deze opdracht ontdekken jongeren dat God alles te maken heeft met recht, rechtvaardig- 
  heid, gerechtigheid, recht doen. God heeft een hekel aan onrecht. 
  Ten behoeve van de herkenbaarheid voor jongeren geven we in deze opdracht een ‘vrije
  vertaling’ van Micha 6. Vergelijk deze vertaling met de bijbelvertaling die je meestal in het
  jongerenwerk gebruikt. Realiseer je dat jongeren niet zomaar een concreet plaatje heb- 
  ben bij vooral vers 9 tot en met 13. Help hen daarbij. Je kunt hen bijvoorbeeld eerst in de 
  bijbel laten lezen en daarna de ‘vrije vertaling’ gebruiken.

Beschrijving onderdeel 1 
Lees met elkaar uit de bijbel, Micha 6 vers 8 tot en met 13. Laat één van de jongeren deze tekst voor-
lezen (of lees het zelf voor). Geef de jongeren op papier de vrije vertaling van Micha 6 vers 8 tot en met 
13 en eventueel de Engelse versie uit The Message (zie kader).

Beschrijving onderdeel 2
Lees met elkaar de onderstaande ‘vrije vertalingen’. De inhoud komt nu nog dichterbij. 

Beschrijving onderdeel 3
Vraag aan de jongeren: Als jij in één zin zou moeten zeggen waarom God zo boos is wat zou je dan 
zeggen? Laat de jongeren eerst zelf nadenken over deze vraag. Inventariseer hun antwoorden, vraag door 
en stimuleer dat ze bij elkaar doorvragen.  Leg de context uit van de tijd waarin de profeet Micha leefde 
(zie kader onder deze opdracht). Vertel dat de woorden van God hun kracht niet hebben verloren na 
deze geschiedenis. Ook vandaag de dag is deze boodschap relevant en broodnodig.

Beschrijving onderdeel 4
Verdeel de jongeren in groepjes van circa 3 personen. Geef elk groepje de
volgende opdracht: Stel je voor: God schrijft ons nu een email of een blog. Wat zou daar
instaan? Schrijf de onderwerpen op een fl ap-over. Laat de groepjes hun fl ap-over presenteren.



...was actief in de 8e eeuw voor Chr.

...verzette zich tegen machthebbers in een tijd 
waar een groot verschil tussen arm en rijk ontstond

...liet zien dat je houding en daden er toe doen!

8e eeuw       7e eeuw      6e eeuw       5e eeuw      4e eeuw      3e eeuw       2e eeuw      1e eeuw  

geboorte Jezus

...leefde in de tijd van koning Hizkia...leefde in de tijd van koning Hizkia

...was actief in de 8e eeuw voor Chr.

...verzette zich tegen machthebbers in een tijd 
waar een groot verschil tussen arm en rijk ontstond

...liet zien dat je houding en daden er toe doen!
Micha...
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Wie was de profeet Micha? 
De wereldwijde Micha campagne laat zich inspireren door de profeet Micha uit de bijbel. Waarom eigenlijk 
Micha? Omdat de samenleving waarin Micha leefde heel erg lijkt op de onze. De profeet Micha trad volgens de 
overlevering op in het laatste kwart van de achtste eeuw voor Christus. In de tijd van koning Hizkia. In het boek 
Micha wordt de politieke en religieuze elite in Jeruzalem en Juda bekritiseerd. Deze kritiek is ontstaan in reactie 
op maatschappelijke ontwikkelingen. In de achtste en zevende eeuw voor Christus veranderde de agrarische 
samenleving in een markteconomie. Handel en nijverheid werden belangrijker dan landbouw en veeteelt. Met als 
gevolg dat kleine boeren het hoofd niet meer boven water konden houden. Er ontstonden grote verschillen tussen 
arm en rijk. Er was veel sociaal onrecht. Micha was  afkomstig van het platteland en werd door God geroepen om 
als profeet op te treden. Hij verzette zich op verwijtende toon tegen de bovenlaag van de bevolking. Hij kaartte 
het onrecht aan waaraan de machthebbers zich schuldig maakten terwijl ze zich ondertussen vroom voordeden. 
Micha liet zien dat je houding en je daden er wel degelijk toe doen.

 Beschrijving onderdeel 5 (optioneel)
Maak met je groepje een kort maar krachtig bericht aan één van de volgende personen:
- iemand uit de regering van ons land
- een regeringsleider van een ontwikkelingsland
- een jongere in Nederland
- de mensen uit jullie kerk of gemeente
Het doel van het bericht is dat je de ander wilt aansporen om te stoppen met het doen of toelaten van 
onrecht. Laat de jongeren elkaar hun bericht voorlezen en op elkaar reageren (aanvullen, vragen stel-
len). Vraag zelf ook door. Het wordt bijvoorbeeld spannend door te vragen wie één van de gemaakte 
berichten ook werkelijk naar één van de doelgroepen zou durven sturen. Rond af met een gezamenlijke 
conclusie over hoe God aankijkt tegen recht en onrecht.
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ONRECHT IN BEELD // BEKERTJESSPEL  

Tijdsindicatie:  20 minuten
Benodigdheden:  biologisch afbreekbare (papieren) bekertjes, fl ap-over, laptop met internetverbinding en  
  geluidsinstallatie
Vooraf:   dit spel maakt duidelijk wat het begrip schaarste inhoudt. De jongeren ondervinden wat
  schaarste doet met mensen. 

Beschrijving onderdeel 1 
Verdeel de groep in drieën. Geef iedere groep dezelfde hoeveelheid bekertjes.

Beschrijving onderdeel 2
Geef de groepen de opdracht om de mooiste toren te bouwen. Bekijk na een paar minuten welke toren 
het mooiste is. Deze groep heeft gewonnen!

Beschrijving onderdeel 3
Geef de groepen de opdracht om in één minuut de hoogste toren te bouwen. Wijs na een paar minuten 
de groep aan die heeft gewonnen.

Beschrijving onderdeel 4
Geef de groepen de opdracht om nóg een keer de hoogste toren te bouwen. Maar nu mogen zij ook 
bekertjes afpakken van de andere groepen. Laat een paar minutengebeuren wat er gebeurt (vechten, 
verdedigen, te slim afwezen et cetera). En leg het spel daarna stil.

Beschrijving onderdeel 5
Bespreek met de complete groep hoe het ging. Hoe kwam het dat de torens niet hoog werden, of juist 
wel (bijvoorbeeld omdat er een muur van mensen omheen stond). Hoe gingen de groepen om met de 
schaarste? Hoe kan het dat deze groep zoveel bekers heeft? Hoe voelde het om ze af te pakken? Hoe 
voelde het voor anderen om daarvan de dupe te worden?

Beschrijving onderdeel 6
Maak op een fl ap-over een lijst met de overeenkomsten tussen hoe in dit spel werd omgegaan met 
schaarste en hoe het in de wereld gaat. 
Kijk eventueel met elkaar een fi lmpje over Coltan, dat het principe van het zojuist gespeelde spel laat 
zien op het gebied van mobiele telefoons. Praat met elkaar door over wat het spel met dit fi lmpje te 
maken heeft en wat je zelf kan doen om bij te dragen aan een oplossing. 
Tip: kijk eens met elkaar naar een initiatief als Fairphone of praat door over ‘telefoonvasten’.

https://vimeo.com/24366196
http://www.fairphone.com/
http://www.micahchallenge.org/engage/w2w/647-your-call?utm_source=Micah+Challenge+Updates&utm_campaign=4cf7cec430-Deadline+February+update&utm_medium=email&utm_term=0_af4727adea-4cf7cec430-410340181
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ENGELENSPEL // AFRONDEN EN DOORGAAN

Tijdsindicatie:  10 minuten
Benodigdheden:  een fl ap-over, laptop met internetverbinding, beamer en geluidsinstallatie
Vooraf:   in de vorige opdrachten hebben we het gehad over verschillende vormen van onrecht,  
  dichtbij en ver weg. Deze opdracht zet juist iets tegenover het onrecht. De jongeren  
  maken recht wat onrecht is.

Beschrijving onderdeel 1 
Kijk met elkaar naar het volgende reclamefi lmpje van Coca Cola op internet via YouTube. 

Beschrijving onderdeel 2
Laat de jongeren ‘goede acties’ verzinnen die zij de komende tijd kunnen uitvoeren. Schrijf ze op de fl ap-
over. Hieronder geven we alvast een lijst met tips waarmee je hun ideeën eventueel kunt aanvullen.
- Ga eens naast een minder populaire klasgenoot zitten.
- Schrijf een bericht op Facebook bij 5 mensen die je bijna nooit spreekt.
- Trakteer je klas op iets lekkers.
- Maak een praatje met een stille klasgenoot.
- Geef de leerkracht een compliment.
- Spreek af met iemand die je een tijd niet gesproken hebt.
- Stuur een vriend/vriendin een kaartje.
- Verras iemand met een leuk cadeau en doe dit anoniem.
- Geef een bedankje aan de conciërge.
- Groet onbekenden op straat.
- Praat eens met de straatkrantverkoper of haal bij de supermarkt iets te eten voor hem of haar.
- Betaal het buskaartje/chipkaart voor iemand anders.
- Ga ’s nachts op pad en plant bloemen op openbare plekken (guerilla gardening).
- Koop op het station een extra kop koffi e/ thee en geef die weg aan iemand die het koud heeft.

http://www.youtube.com/watch?v=gZytIFTsQHA
http://www.guerrillagardeners.nl/
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BIDDEN // MUZIEK

Tijdsindicatie:  15 minuten
Benodigdheden:  kaartjes en pennen, kaars, waxinelichtjes en lucifers, gebedsdoos of box, geluidsinstallatie,  
  laptop met internetverbinding, beamer

Beschrijving onderdeel 1 
Vraag aan de jongeren wat ze over onrecht zouden willen zeggen tegen God. De jongeren kunnen hun 
gebed opschrijven op een eigen kaartje. Vertel dat de kaartjes na afl oop ongelezen worden vernietigd.

Beschrijving onderdeel 2
Zet een gebedsdoos neer in de ruimte waar jongeren hun kaartje(s) in kunnen stoppen. Steek een grote 
kaars aan naast de gebedsdoos en zeg erbij dat je in dit moment het onrecht van deze aarde bij God wilt 
neerleggen.

Beschrijving onderdeel 3
Luister met elkaar een lied of kijk een clip die past bij je groep. Voorbeelden zijn:
- ‘People, Help The People’ van Birdy
- ‘Tijd’ van Pearl Jozefzoon
- ‘You Have Shown Us’, van Martin Smith.
(alle clips zijn te vinden op YouTube of via de site www.michayoung.nl)

Beschrijving onderdeel 4
Laat de jongeren tijdens de muziek hun kaartje in de gebedsdoos doen en een waxinelichtje aansteken 
aan de grote kaars.

Beschrijving onderdeel 5
Spreek daarna een gebed tot God uit, waarbij je eventueel enkele jongeren (als ze dat willen) hun gebed 
wat op het kaartje is geschreven laat opzeggen.
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