Wereldwijd worden in 2013- 2014 wakes en gebedsontmoeting gehouden ihkv
Exposed: shining a Light on corruption.
Schijn ook je licht op corruptie, een van de belangrijkste veroorzakers van
armoede en bid mee met onderstaande internationaal gebruikte gebeden:

Lied – ‘Neem mijn leven laat het Heer’ liedboek 473
Filmpje Exposed
Lied - ‘Hier aan uw voeten Heer’ Opwekking 561
Inleiding: zie bijv www.michanederland.nl/hoor-jullie-klacht/
Lied - ‘Wat een wonder dat ik …’ Opwekking 732/ Schrijvers v Gerechtigheid
Openingsgebed
Goede God, U bent de bron van alle gerechtigheid en waarheid. Help ons, om ons uit te
spreken vóór Uw gerechtigheid . Leid ons om Uw licht van waarheid te laten schijnen in
onze gebroken wereld. Amen.

Ieder steekt een kaars aan voor licht

Lezen: Jacobus 5:1-11
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 daarmee 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.

Gebed voor de armen en onderdrukten
Heer, we bidden U voor die mensen die onrecht ondergaan vanwege de hebzucht van
anderen. We bidden u voor vrouwen die kinderen ter wereld moeten brengen zonder dat
de juiste zorg daarvoor aanwezig is. En dat alleen omdat geld voor de gezondheidszorg
misbruikt wordt. We bidden U voor gezinnen die gedwongen worden om steekpenningen
te betalen om hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. We bidden u voor troost,
moed en zegen voor de armen die het diepst getroffen worden door corruptie. Amen.

Lezen: Amos 5: 10-12
10 Jullie verachten hen die in de poort het recht verdedigen, jullie verafschuwen hen die
de waarheid spreken. 11 Jullie vertrappen de zwakken en eisen een deel van hun graan
op. Daarom: huizen van steen hebben jullie gebouwd, maar je zult er niet in wonen;
prachtige wijngaarden hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van drinken. 12
Want ik weet hoe talrijk jullie misdaden zijn, hoe groot jullie zonden: jullie keren je tegen
de onschuldigen, jullie ontvangen steekpenningen, jullie ontnemen de armen in de poort
hun recht.

Gebed voor transparant zaken doen

Gebed voor de kerk

Goede God, we bidden voor de mensen in het bedrijfsleven. We danken U dat bedrijven
zorgen voor banen en welvaart, maar we weten ook dat de drang om winst te maken kan
leiden tot uitbuiting en ongelijkheid. We bidden dat leiders in het bedrijfsleven in ons
land zullen weigeren om mee te gaan in omkoping, dat ze eerlijke werkgevers zullen zijn,
dat ze hun belasting zullen betalen en hun winst wijs zullen gebruiken. Amen.

Vader God, vergeef ons waar we corruptie ondersteunen en daarmee de armen kwetsen,
bewust of onbewust. Vergeef ons waar we meer van geld houden dan van U. Geef ons
oren om de roep van onderdrukten te horen. Geef ons wijsheid en moed om daarop te
reageren. Zegent U onze broers en zussen die opstaan tegen corruptie. Geef ons moed
om op te staan voor recht en gerechtigheid. Amen.

Lezen: Daniel 6:3-4

Hier kan ook een vrij gebed worden ingelast om eigen punten te bidden.

3. Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders, van welke Daniël er een was; aan hen
moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden.
4 Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een
uitnemende geest in hem was; en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk
te stellen. 5 Daarop trachtten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een
aanklacht tegen Daniël te vinden inzake het rijksbewind, maar zij konden geen enkele
grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen
verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd.

Gebed voor leiders en overheid
Goede God, we bidden voor de leiders van ons land en de landen om ons heen. We
bidden dat ze zich zullen laten leiden door nederigheid en integriteit, net als Daniel deed.
We bidden dat ze de verleiding van hebzucht, rijkdom en macht zullen weerstaan. Dat ze
in plaats daarvan zullen kiezen om datgene te doen wat goed is voor iedereen. We
bidden u bovenal dat ze u zullen ontmoeten, heel krachtig en heel persoonlijk. Help ons
om hen ook in ere te houden als we het niet met hen eens zijn. Maak dat hun hart de
roep van de armen hoort. Amen.

Lezing: 1 Timoteüs 6: 17-19
17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets
onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan
te genieten. 18 En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig,
en bereid om te delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en
winnen ze het ware leven.

Slotgebed naar Psalm 67 Voorbidder

& allen: wisselgebed

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

Moment van stilte
Afsluiting Allen samen uitspreken naar Matthëus 5 vers 16:
Ik zal een licht laten schijnen in mijn familie, kerk en werk.
En eerlijkheid en integerheid bevorderen.
Mogen mensen zo Gods licht zien en Hem prijzen.

Ondertekenen petitie: www.michanederland.nl/hoor-jullie-klacht/

