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 2.  Preekschets Judith Cooiman-Bouma 
Predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Zeist

Heel de schepping!
‘Een beter milieu begint bij jezelf’ was lange tijd de slogan van een reclamecampagne van de 
overheid (ministerie van VROM). Via deze campagne wilde de overheid een gedragsverandering 
teweeg brengen bij ons burgers. Door middel van de reclames werd je bewust gemaakt van jouw 
verantwoordelijkheid in zake het milieu. 

‘Be the change you wish to see in the world’ is een veel gebruikte quote (door velen 
toegeschreven aan M. Gandhi). In deze uitspraak word je als mens ook aangesproken op  
je verantwoordelijkheden en je mogelijkheden. Mijn meester van groep 8 zei altijd: ‘Denk je  
dat je werk anders kan, doe het dan.’ Hij wees mij en mijn medeleerlingen erop dat we veel 
in eigen hand hadden. Je kunt klagen en jammeren over een slecht rapport, maar je kunt ook 
gewoon aan het werk gaan. Je kunt weer de draad oppakken, gaan studeren, zodat je volgende 
rapport beter is. 

Als kind kon ik zo’n opmerking als standje ervaren. En misschien was dat ook wel zo bedoeld.  
Maar het is ook mooi om op je verantwoordelijkheden gewezen te worden. Je krijgt daarmee 
vertrouwen. De meester achtte ons in staat om ons werk te verbeteren. Hij had er vertrouwen in  
dat wij boven ons zelf konden uitstijgen. Hij zag dat we meer in onze mars hadden. 

In de Bijbel zie je dat ook gebeuren. De mens wordt steeds gewezen op zijn verantwoordelijkheden. 
Dat vinden sommige mensen wel eens vervelend. Ik hoor zo vaak: ‘Jullie moeten zoveel van jullie 
geloof.’ Of: ‘Jullie mogen zo weinig.’ Het is het een of het ander. Ik zie dat heel anders. Ja, de  
mens krijgt opdrachten van God in dit leven. De mens krijgt een taak, een verantwoordelijkheid.  
Maar daarmee krijgt de mens ook het vertrouwen van God. Dat is een groot voorrecht. 
Het begint al in het scheppingsverhaal. Nadat God de mens heeft geschapen, brengt hij hem in  
de tuin (de hof van Eden) om deze te bewerken en te bewaren. Een grote verantwoordelijkheid. 
Maar ook zo bijzonder dat God de mens dit toevertrouwt!

Dat is toch iets om je over te verbazen. Dat God de mens zo hoog heeft zitten, dat Hij hem zo’n 
belangrijke taak geeft. Dat Hij hem de wereld toevertrouwt. Koning David heeft deze verbazing 
prachtig verwoord in psalm 8: 
 
‘U hebt hem (de mens) bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem 
toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.’ 

Wat is het dan pijnlijk dat wij dat enorme vertrouwen steeds weer beschamen. Alle goede initiatieven 
ten spijt blijft het toch een zooitje op deze aarde. En dat kunnen wij alleen onszelf kwalijk nemen.  
De mens is daaraan schuldig. De mens heeft de aarde bewerkt, grondig bewerkt. Maar het is niet 
gelukt deze ook goed te bewaren. Diersoorten sterven uit. Oerbossen worden gekapt, natuurlijke 
bronnen raken op, ijskappen smelten, etc. En dan heb ik het nog niet over wat wij elkaar aandoen. 
Er is zoveel onrecht in deze wereld. Er wordt zoveel kwaad gedaan. We weten er allemaal van.  
We houden het wellicht ook zelf in meerdere of mindere mate in stand. 
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Toch is dat niet het hele verhaal. Natuurlijk heeft de mens een aandeel in de ontstane problemen. 
Maar de mens is ook onderdeel van de schepping en heeft zo ook te lijden onder de problemen die er 
zijn in de wereld. Heel de schepping zucht en steunt. Heel de schepping, wij allemaal, verlangen naar 
vernieuwing (Rom.8). 

De problemen zijn gewoon te groot om zomaar even op te lossen. Ja, een beter milieu begint bij jezelf. 
En ‘be the change you wish to see in the world.’ Je doet misschien al alles wat er in je macht ligt. En 
dat is zeer zeker zinvol. Je moet er ook in blijven geloven dat jij iets kunt betekenen. Dat jouw bijdrage 
er toe doet en dat je wel degelijk iets kunt veranderen. Maar de wereld is groot. En de problemen in 
de wereld zijn te groot om in je eentje op te lossen. Ze zijn zelfs te groot om met elkaar op te lossen. 
Zelfs met de beste bedoelingen komen we er niet uit. Zijn we dan hopeloos verloren?

Goddank niet! Al diep in het oude testament, te midden van alle ellende, klinkt een boodschap van 
hoop. God spreekt bij monde van Jesaja over een dienaar waarin hij vreugde vindt. Een mens naar 
zijn hart, zijn uitverkorene, met Gods geest vervuld. Die mens krijgt een belangrijke taak. In Jesaja 42 
wordt hij als het ware aan ons voorgesteld (vers 1-4) en vanaf vers 5 wordt hij zelf aangesproken. 
Deze mens klinkt te mooi om waar te zijn. 

Wie is deze knecht? Het volk Israël (zoals elders in Jesaja)? Of een komende profeet? Juist 
de bovenmenselijke beschrijving van de knecht maakt dat we het hogerop moeten zoeken. Het is een 
oud-Joodse en zeker de christelijke opvatting dat met deze knecht de Messias bedoeld wordt.  
De langverwachte verlosser. De evangelist Mattheus herkende in Jezus gelijk de knecht uit Jesaja 
(Matth. 12). 

God laat de schepping niet aan zijn lot over. De schepping is gebroken, kapot. God zal zelf voor 
vernieuwing zorgen, voor genezing. Hoe? Niet door de aarde schoon te vegen en opnieuw te 
beginnen. Dat heeft hij ten tijde van Noach immers beloofd. Hoe teleurgesteld God misschien ook zal 
zijn in de mensheid, dat nooit weer. God heeft de mens een enorme verantwoordelijkheid gegeven.  
En de mens heeft het vertrouwen van God beschaamd. Maar God neemt de mens zijn taak niet af.  
Hij blijft volhouden. Om de schepping te kunnen helen moet hij daarom eerst de mens helen. Hij gaat 
de schepping van binnenuit vernieuwen en de mens blijft daarin een sleutelrol vervullen. Zoals de 
zonde, de dood en de vergankelijkheid door een mens in de wereld zijn gekomen, zo zal dit alles ook 
door een mens worden overwonnen. (1 Kor 15). God stuurt zijn zoon naar de aarde. De nieuwe 
mens om de vernieuwing in te zetten. 

Heel de schepping! Een opdracht die alleen de nieuwe mens Jezus Christus kan uitvoeren. Zijn wij 
daardoor verlost van onze verantwoordelijkheid? Dat niet! God neemt zijn woord niet terug. Aan ons 
nog steeds de taak de aarde te bewerken en te bewaren. Ons rest niets anders dan recht te doen. 
Dat wil zeggen: te leven naar Gods wil. Zoals de knecht, Jezus Christus, hem ons heeft doen kennen 
(Jes. 42:3c). Jezus heeft ons de wil van God bekend gemaakt en is ons voorgegaan in het 
naleven daarvan. 

Er is hoop voor ons, er is hoop voor heel de schepping dankzij Jezus Christus. Hij was als mens vol 
van Gods Geest en hij heeft zijn Geest over ons uitgestort om ons toe te rusten voor het werk in 
de wereld. Geleid door Gods Geest kunnen wij het werk van God in deze wereld handen en voeten 
geven. Daarmee zijn de huidige problemen de wereld nog niet uit. Maar je hoeft niet te wanhopen, 
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omdat je weten mag dat het Christus is die alles heel maakt. En Hij wil jou helpen, kracht geven,  
je bij de hand nemen en behoeden om hem daarin te volgen. 

Liedsuggesties
Psalm 8

EL 221
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 3.  Preekschets Jesse de Haan 
Theoloog, spreker en werkt voor baptistenkerken en 
International Justice Mission Nederland.

‘Heel de schepping´ 
Geweldig dat u meedoet aan de Micha Zondag!
Met nog honderden andere kerken komen we zo een stapje dichter bij Gods verlangen naar heelheid 
voor de schepping. Het actief liefhebben van de naaste is heel vanzelfsprekend vanuit het liefhebben 
van God en toch kunnen we hierin nog een wereld winnen. Door bewustwording en actie kan Gods 
kerk tastbaar het verschil maken.

In Gods naam mogen wij het verschil maken in een wereld waar 1 miljard mensen in 
sloppenwijken woont, 868 miljoen mensen dagelijks te weinig eten hebben en 30 miljoen  
mensen in slavernij leven en er elke dag 25.000 mensen door ondervoeding sterven.1  
Dit zijn ontstellende getallen.

Anno 2014 genieten wij het Westerse comfort, terwijl een zevende deel van de wereldbevolking 
crepeert. De Micha Zondag begint op deze manier altijd ongemakkelijk, maar heeft een 
overweldigende morele kracht.2 We benoemen slechts waar de bijbel mee vol staat, namelijk dat  
God het onrecht haat (Ps. 45:8) en wil dat wij recht doen (Micha 6:8). Het appèl komt recht  
uit Gods hart en spreekt daarom nog sterker dan de getallen en feiten. Ik bid dat God hierdoor tot  
zijn kerk spreekt.

De droom van Jesaja
In Jesaja 42 vinden we hoop voor de schepping, in een profetie over Gods dienaar.3 Het lijkt te mooi 
om waar te zijn, maar Jezus zelf onderstreept de realiteit van deze woorden.4 Het is een oproep om 
met je hele hart het recht te dienen. 

1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb 
hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. 2 Hij schreeuwt niet, hij 
verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; 3 het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. 4 Ongebroken en vol 
vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 

5 Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft 
uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en 
levensgeest aan allen die daar verkeren: 6 In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik 
zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen 
en maak je tot een licht voor alle volken, 7 om blinden de ogen te openen, om gevangenen te 
bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de gevangenis. (NBV)

Geroepen om te dienen
Het gaat hier om de dienaar die zal komen. Het is opvallend hoe zijn taak wordt gekoppeld aan ‘recht’ 
doen kennen (vs 2, 3 en 4). De inhoud van dit recht bestaat uit bewogenheid (vs 3).  
In vers 7 wordt Jezus’ genezing benoemd en zijn verlossingswerk, bevrijd van de zonde waar wij niet 
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uit kunnen komen. Kijkend naar bijvoorbeeld Jesaja 58 zou het ‘bevrijden’ ook een zeer letterlijke 
betekenis kunnen hebben, net zoals het volgen van Jezus in Mt. 25:35 ook heel praktisch uitgelegd 
wordt.5 

Jesaja 42 heeft een sterk Christocentrisch karakter. Ruim 700 jaar voor Christus worden deze 
beloften gedaan. Ze zijn eigenlijk te mooi om waar te zijn – een messiaanse profetie. Geen enkele 
vervulling gaat buiten Jezus om: het verbond met mensen (vs 6), maar ook de vertaling naar de 
maatschappij. Calvijn wijst enkel op Jezus: “Hij belichaamt het ja. In hem worden alle beloften van 
God ingelost” (2Kor1:19).6 

Alleen Jezus zelf kon volmaakt dienen en vernieuwen, maar het recht zoals het hier wordt omschreven 
vuurt ons als Zijn lichaam wel degelijk aan. Juist in onze navolging moeten bewogenheid en 
gerechtigheid steeds meer tot uitdrukking komen. In Marcus 10:45 staat dat wie de eerste wil zijn  
een ieders dienaar moet zijn: “Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, 
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” 7 En in het hogepriesterlijke 
gebed zegt Jezus: “Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden”  
(Joh. 17:18). Dit is onze roeping, het bewogen dienen van de ander is de fundamentele gedachte 
van zowel Jesaja als de navolging van Jezus.

Een dienende kerk die bloeit
In 1965 hield Martin Luther King Jr. een bekend geworden speech in de sterk racistische staat 
Alabama. “How long?” was de terugkerende retorische vraag. Het antwoord was: “Not long!” 
“Because no lie can live forever.” En: “Because mine eyes have seen the glory of the coming of  
the Lord”.8 

Gods glorie weerstaat de leugen van ongelijkheid en uitbuiting. Voor de kerk is het de tijd om daar  
met een profetisch handelen tegen op te treden.
 
Professor Onno van Schayck leidt een project dat met betere kacheltjes de sloppenhutbewoners 
beschermt tegen vergiftiging en de economie op gang helpt door eigen productie.9 Vele kerken 
bieden het antwoord op concrete hulpvragen vanuit de gemeentelijke overheid: mentoraat voor een 
alleenstaande moeder, leeshulp bij moeilijke brieven of een rondje fietsen met een oudere dame. 
Ondernemers hangen aan de ene muur van de kantine foto’s van medewerkers en aan de andere 
muur die van hun Compassion kindjes.10 Dienen en helen.

Deze acties maken een significant verschil, zijn een zegen voor de begunstigde en een blikverbreder 
en vreugde voor wie helpt. Het heelt een stukje van de schepping, heel de schepping: mens, natuur 
en economie. Het hart van het evangelie viert de bevrijding van zonde en gebrokenheid. Wij dienen 
een God die ons bevrijdt uit slavernij en ons verlost van onze weerloosheid.11 Hoe lang gaat het duren 
voor we dit op gaan pakken, niet al te lang?

Slot
Jezus’ dienstbaarheid springt eruit in Jesaja 42. Dit onderstreept de tweede helft van het grote  
gebod: heb de naaste lief als jezelf, op een actieve manier. Want zo klopt Gods hart, en spreken 
de Wet en de Profeten (Matteüs 7:12). Jesaja doet een appèl op ons: Word een dienaar van 
gerechtigheid.
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En dat geldt voor heel de schepping. Geef Gods gerechtigheid aandacht binnen de kerk, wees 
betrokken aanwezig in je woonplaats en support de armen veraf. Breng heelheid in een gebroken 
schepping. Heer herstel uw schepping, hier is uw kerk.

 “Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.” 
Spreuken 31:8

1   Zie het rapport van VN Habitat. “Nearly a billion people worldwide live in slums, and some project the figure may grow to 
2 billion by 2030“ En: http://en.wikipedia.org/wiki/Slum. http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2013/6/FAO-868-
miljoen-mensen-ondervoed-1273850W/ en: VN Food

2   De bekende U2 rockster en mensenrechtenactivist Bono  
On the Africa stuff we can´t lose. Because we´re putting our shoulder to a door God Almighty has already openen. 
We carry with us – this is something that’s important – the moral weight of an argument. That’s much bigger than the 
personalities having the debate. I might walk into an important office and people are looking at me as though I’m some sort 
of exotic plant. But after a few minutes, they don’t see me. All they are hearing is the argument, and the argument has 
some sort of moral force that they cannot deny. It’s bigger than you, and bigger than them. And history as well as God on 
its side. 
Van Bono’s strijd tegen extreme armoede zijn op internet vele treffende quotes en videofragmenten te vinden. De volledige 
tekst van het hier gegeven citaat vindt u op: Bono on Bono: Conversations with Michka Assayas 
http://books.google.nl/books?id=GYz-H2G3wzgC&pg=PT38&lpg=PT38&dq=bono+office+exotic+plant&source=bl&ots=
zx8_7zANpV&sig=WsWnOmlXCYpy0lwUUQTgQ4CIMhQ&hl=nl&sa=X&ei=k5pwU82vHcawOfSSgRg&ved=0CHcQ6AEw
Bw#v=onepage&q=bono%20office%20exotic%20plant&f=false.

3   Lees ook Jes. 61 waar we een zeer gelijkende passage vinden.
4   Matteüs 12:17-21
5   In het Latijn opent Jes. 42 met Ecce servus meus. Servus onderstreept het dienende karakter en het ecce brengt onze 

gedachten meteen naar het ecce homo (Joh. 19:5 ‘zie de mens’) waar Jezus met purpergewaad en doornenkroon de 
diepste weg gaat om ons te verlossen.

6   http://www.ccel.org/ccel/calvin/calcom15.xi.i.html
7   Dezelfde boodschap wordt zo verwoord in Mt. 20:25, 23:11 en Mc. 9:35. Ook Petrus noemt Jezus in zijn toespraak in 

Handelingen 3 tweemaal ‘Gods dienaar’ (13, 26). En in het gebed van de leerlingen in Handelingen 4 ‘uw heilige dienaar’ 
(27, 30).

8   Kijk voor de sfeer het filmpje op youtube https://www.youtube.com/watch?v=TAYITODNvlM 
9  http://tedxbinnenhof.com/vschayck/
10 http://www.compassion.nl/help-ook-mee/winst/wat-is-winst.html
11  God zag “‘hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik 

weet hoe ze lijden,” “Daarom zal ik met krachtige hand ingrijpen” (Exodus 3:7, 20). Hier treffen wij al een theologische lijn 
van bevrijding. Een andere sprekende tekst is 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.”
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 4.  Preekschets Rijn de Jonge 
Emeritus-predikant van de Ned. Ger. en  
Chr. Ger.samenwerkingsgemeente “Het Anker” Nieuwegein. 

Heel de schepping: preekschets voor Micha Zondag 2014 
n.a.v. Jesaja 42,1-7

Situatie
Dit eerste zgn. Lied van de Knecht des Heren krijgt een plaats op een Micha-zondag, waarop 
aandacht wordt gevraagd voor sociale en ecologische gerechtigheid. De profeet ‘Deutero-Jesaja’ 
werkte onder de ballingen die in ca. 587 voor Christus naar Babel waren weggevoerd. Je komt 
Israël daar tegen als een moedeloos volk, teleurgesteld in God. Men verwijt God zelfs, dat Hij geen 
oog heeft voor hun situatie en recht (40,27vv). Hun situatie lijkt uitzichtloos. Komt God nog wel 
voor hen op in deze wereld? Er kondigt zich in deze tijd ook een wending tussen twee tijdperken: die 
van Babel loopt ten einde, en het Perzische rijk is de opkomende wereldmacht. Met alle hoop op 
verandering van dien. 

Indeling
Er kan gekozen worden voor een caesuur na vs 4, na vs 7 of na vs 9. Ik stel Js 42,1-7 voor.
Jesaja stelt de knecht des Heren voor: 

-  Vs 1-4: de woorden van God over Zijn knecht - Vs 3b-4: invloedssfeer van Gods knecht
- Vs 1a: introductie/aanwijzing van Gods knecht - Vs 5-7: woorden van God tot zijn knecht
- Vs 1b: taak en toerusting van Gods knecht - Vs 5: Gods eigen macht en kracht
- Vs 2-3a: de werkwijze van Gods knecht - Vs 6-7: vrucht van het werk van Gods knecht
 
Knecht des Heren
De vier zgn. Liederen van de knecht des Heren (42,1-7; 49,1-7; 50,4-11; 52,13-53,12) 
laten zien dat de weg voor deze dienaar steeds moeilijker wordt. Er is veel nagedacht en gespeculeerd 
over de vraag wie er oorspronkelijk met deze knecht bedoeld wordt. Want in het Nieuwe Testament 
is deze knecht niet meer anoniem: alles wijst op de gekomen Messias (bv. Mt. 12,17-21). Dat 
ontslaat ons nog niet van de taak om na te denken wie hiermee oorspronkelijk is bedoeld. Het komt 
vaker voor dat er een verdieping ligt in vervulling van een profetie; het wordt dan a.h.w. in etappes 
vervuld. De vooral Joodse uitleg is, dat met de knecht het verdrukte joodse volk wordt bedoeld(deze 
‘collectieve’ uitleg lijkt door Js 53,4-7 uitgesloten te worden). Anderzijds is er de individuele uitleg: 
dan worden allerlei figuren uit Israëls geschiedenis zoals koningen, profeten en priesters met deze 
knecht geïdentificeerd. Velen worden in de Schrift Gods knecht of dienaar genoemd. 

Waarschijnlijk wordt in eerste instantie de Perzische koning Cyrus (Kores; vgl. Js 45,1) 
bedoeld; de knecht wordt hier nogal koninklijk beschreven. Hij brengt het einde van de Babylonische 
ballingschap, een wending in de tijden. De bevrijding van Israël, de terugkeer uit ballingschap kondigt 
zich aan. Cyrus is daarin een dienaar van God. De belofte van deze knecht is ook een antwoord op de 
klacht van Israël, dat God geen oog heeft voor de misjpaat, het recht van Israël: Js 40,27. De knecht 
is een dienaar van God, krijgt de taak en wordt daarvoor toegerust. Dat betekent, dat mensen worden 
ingeschakeld door God om in dienst van bevrijding te staan. 
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Juist Mt. 12 wijst op Jezus Christus als de vervulling van Js 42: Hij brengt de definitieve bevrijding; vgl. 
ook Hand. 8,26-35. Alles wijst naar Hem. Hij is drager van de Geest en wordt in zijn werk van bevrijding 
geleid door de Geest (Mt. 3,13vv; 4,1vv). God spreekt in Jezus zijn welbehagen uit (Mt. 3,17; 
17,5; 2 Pt 1,17). Jezus is dé vervulling van de profetie over de Knecht des Heren; daarin zit iets 
heel unieks en dus onvervangbaars, maar dat betekent nog niet, dat mensen daarin niet een rol spelen. 

Notities bij vs 1-7
Vs 1a: In het voorafgaande heeft God de nietigheid van de volken en hun goden laten zien. Hij laat 
zich kennen als de Heer van de volken; Hij zal zijn volk heil geven; ze zullen terugkeren naar Kanaän. 
God stelt (Hier) zijn knecht voor aan Israël. Want hij gaat –in dienst van God- taken uitvoeren. God 
heeft het wereldgebeuren werkelijk in handen. Waartoe de goden niet in staat zijn dat gaat God door 
Zijn knecht werkelijk realiseren. 

die Ik ondersteun: kan ook zijn “die Ik bij de hand neem”, wat bij het voorstellen van de knecht past. 
De te introduceren persoon wordt bij de hand gepakt en voorgesteld. 

mijn uitverkorene: maakt deze dienaar uniek, want deze is het en niemand anders. 
in hem vind Ik vreugde: werkt mijn uitverkorene verder uit. God heeft welbehagen in hem. 

Vs 1b: deze dienaar wordt ook ontvanger van de Geest om zijn bijzondere taak te kunnen uitvoeren. 
Zoals in OT ook anderen met bijzondere taken Gods Geest ontvingen. 

hij zal de volken het recht openbaren: dit grijpt terug op de klacht van Israël in 40,27. Volgens Israël 
heeft God geen oog voor zijn misjpaat/recht: d.w.z. wat Israël mocht verwachten van God vanuit de 
beloften van het verbond. Deze knecht zal namens God dat recht doorzetten tegen alle tegenwerking 
in; openbaren heeft de betekenis van ‘ten uitvoer brengen’. Israël zal weer een vrij volk worden en 
geen slavenvolk meer zijn, zoals God heeft beloofd. Israël en de volken leven onder Gods gezag, en 
dat zal de knecht realiseren. 

Vs 2-3a: De manier van werken van deze knecht zal niet luidruchtig en vernietigend zijn. 
Er zullen geen slachtoffers vallen. Zodra riet geknakt is en een vlaspit flakkerend brandt, dienen 
zij nergens meer toe. Maar deze knecht zal niet hooghartig optreden, maar reddend handelen. 

Vs 3b-4: zuiver doen kennen betekent dat de knecht het recht werkelijk zal doen kennen. 
Hij krijgt het zwaar te verduren, maar hij zal zonder aarzeling en vurig Gods recht op aarde vestigen. 
Zelfs tot in de verst afgelegen gedeelten van de aarde, wereldwijd wordt Gods recht gevestigd. 

Vs 5-7: misschien horen deze woorden niet meer tot het lied van de Knecht en vormen zij een 
overgang naar het vervolg. God neemt hier zelf het woord. God staat hier als de Schepper zelf 
centraal. God is hier de enig ware God, want Hij heeft hemel en aarde geschapen, de hemel als 
een tentdoek uitgespannen. Van God de Schepper komt ook de opbrengst van de aarde; Hij heeft 
Hij ook de levensadem aan de mensen gegeven. In vs. 6 wordt de knecht weer aangesproken, 
hij wordt opnieuw bij de hand gegrepen. De zegen van Gods bevrijding is niet alleen voor Israël, 
dat verbond heeft (naar Gen. 11) een uitstraling naar alle volken. Heel plastisch en concreet wordt 
tenslotte in vs 7 de bevrijding getekend: blinden worden ziende, gevangenen bevrijd. Zo ‘heel is de 
heling door de knecht’.  
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Notities richting verkondiging
-    Jes 42,1-7 past in ‘Micha’-kaders. Het gaat in de Micha-campagne om gerechtigheid en 

duurzaamheid, daarvoor zijn in deze profetie aanknopingspunten te vinden. Het recht wordt door de 
knecht hersteld. Gods volk wordt bevrijd uit de gevangenschap en zal in vrijheid naar het beloofde 
land terugkeren. Daarnaast is hier als vaak in DeuteroJesaja bevrijding van God iets totaals: ook de 
natuur, de schepping deelt daarin, het leven wordt weer gaaf en heel. Het aangereikte thema ‘heel 
de schepping’ past hier prima bij. 

-   Het recht van God bant alle onrecht uit, neemt het op voor de zwakken, en brengt heelheid  
van leven. 

-   De bevrijding komt nadrukkelijk van God. Zelfs al maakt Hij gebruik van menselijke dienaars.  
De knecht van God Kores heeft Israël uit ballingschap naar huis laten gaan. Maar toch ook via  
deze dienaar werd alles niet zoals God het met zijn volk wilde. God heeft in Christus de belofte  
van Js 42,1-7 vervuld. Hij heeft die ten uitvoer gebracht voor Israël en voor de volken. 

-   In de verkondiging kan men aansluiten bij de situatie waarin de knecht optreedt: die is niet 
rooskleurig. Slavernij, ballingschap, oorlogsgeweld, uitzichtloosheid. Dat sluit nauw aan bij wat we 
zelf meemaken rond de Micha-thematiek: de gebrokenheid rond gerechtigheid en duurzaamheid. 
De schrijnende tegenstellingen tussen armen en rijk; mensen die in onrecht leven en de schepping 
die wordt uitgebuit. 

-   Verkondiging juist vanuit Js 42 stelt nadrukkelijk, dat de bevrijding van God komt. En dat is werkelijk 
evangelie. God zadelt ons niet op met onmogelijke opdrachten. Zo’n niet uit te voeren opdracht zou 
zijn: jij moet het zelf doen. Evangelie is: God geeft zelf een dienaar, een knecht, Jezus Christus.  
Hij doet recht, Hij brengt het koninkrijk. 

-   Daarmee geeft Christus als Gods dienaar ons ook een weg om voor ons deel op te gaan.  
Wij mogen het onze doen: opkomen voor mensen die onrecht wordt aangedaan, tot en met 
duurzaam beheer van Gods schepping. Zo mogen we aandacht geven aan “Heel de schepping”: 
herstel brengen. Waarbij we geen onderdeel van die schepping overslaan. Alles is belangrijk. 
Grenzeloos, zelfs wereldwijd. 

Lezingen 
Jesaja 42,1-7

Mattheüs 12,15b-21

Liedsuggesties
Psalmen: 8; 62; 65; 72; 100; 146

Gezang(LvdK): Gezang 41; 42; 247; 249; 325; 480

Nieuw Liedboek: Lied 321; 550; 686; 687; 770; 823

Zingende Gezegend: 105

Evangelische Liedbundel: 48

Opwekking: 148
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 5.  Preekschets Jan Wolsheimer 
Voorganger ABC-gemeente, Woerden

Inleiding
Onrecht. Het woelt mijn hart bijna dagelijks om. Overal is het zichtbaar, van de waanzin die zich 
afspeelt in de kledingindustrie via de ongoddelijke manier waarop we met ons vee omgaan tot de 
zachte klop op de poorten van Fort Europa door de niet te stoppen migrantenstroom die tevergeefs 
schreeuwt om compassie en mededogen. Het maakt me ziedend van woede en mijn tranen zijn te 
weinig om al het leed van de wereld uit te huilen. Leed van ver en leed van dichtbij. 

Nooit zal ik de misselijkmakende wanhoop van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers vergeten die 
we een paar maanden konden opvangen in de Vluchtkerk in Amsterdam. Het was een groep van 
ongeveer 120 mensen en ineens overviel me de totale wanhoop van een wereld die kapot is gegaan 
door macht, hebzucht, uitbuiting en onrecht. Onze beide dochters konden deze verschrikking geen 
plek geven in hun gevoelsleven en deden simpelweg wat vrouwen doen: beginnen bij het begin. 
Zo gaven ze waardigheid aan vrouwen uit Somalië en Eritrea door hun nagels te lakken en andere 
opmaakspulletjes mee te nemen. Het raakte me. De wereld konden ze niet aan, maar één mens per 
keer was haalbaar. Dertien en negen waren ze en ze onderwezen me door hun daden. 

Was vroeger het effect van ons leven op de schaal van recht en onrecht eenvoudig te meten omdat 
de wereld en de economie klein was, tegenwoordig heeft zelfs ons consumptiepatroon effect op 
mensen aan de andere kant van de wereld. Om radeloos van te worden. Maar net voordat je op je 
knieën neervalt en je bedroefde hoofd in je handpalmen verbergt klinkt daar de hoopvolle stem van de 
profeet Jesaja: “Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, in wie Ik een welbehagen 
heb. Ik heb mijn Geest op hem gelegd: hij zal de volken het recht openbaren!”.

De situatie
De profeet Jesaja leefde in een ingewikkelde tijd. De supermacht Assyrië breidde haar macht 
steeds meer uit, wat een groot gevaar was voor de relatief kleine koninkrijken van het Noorden 
(Israël) en die van het Zuiden (Juda). En hoewel het volk Israël geroepen was om de rechtvaardige 
God te gehoorzamen en na te volgen faalde het volk als collectief om dat daadwerkelijk te doen. 
God gebruikt Jesaja om een vernietigend oordeel te vellen over Zijn volk (1: 2-15) omdat ze 
zich gedroegen als ongehoorzame kinderen. Een belangrijke reden hiervoor was het sociale 
onrecht wat plaatsvond onder het volk. De boodschap van Jesaja is eenvoudig, maar vlijmscherp: 
turn or burn! 

Geen spaan laat Jesaja heel van de vrome mensen die wel mooi konden praten, maar hun daden 
waren tegenovergesteld aan hun woorden. God beklaagt zich als een afgewezen minnaar in het 
prachtige ‘lied van de wijngaard’ in hoofdstuk 5. Alles had Hij er aan gedaan om de wijngaard tot 
grote opbrengst te brengen. Het probleem lag dan ook niet bij de nalatigheid van God, maar bij de 
nalatigheid van het volk!

De eerste 39 hoofdstukken van het boek Jesaja vormen één grote jammerlijke aanklacht - eerst en 
vooral tegen het eigen volk, maar ook tegen de overige naties in de regio. God is een god van recht 
en is tot op het diepst getergd door de zonden van de mensheid. 
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Jammer voor hen, maar wij doen het beter!
Tenminste, dat kunnen we vandaag de dag denken als we die scherpe woorden van Jesaja op ons 
in laten werken. Doen wij het echt zoveel beter? Ik vrees van niet. Bleef het onrecht binnen het 
volk Israël nog beperkt tot het eigen volk, in onze dagen is de wereld een mondiaal dorp geworden. 
Jouw en mijn keuzes op het gebied van consumptie en invulling van ons leven hebben een snelle 
koppeling naar de wereldeconomie. Veel van onze kleding wordt gemaakt door kinderhanden, we 
produceren ‘plofdieren’ die vooral worden gezien als economisch productiemiddel en op een manier 
worden behandeld die de Schepper onwaardig is, in onze kerken zitten gezinnen die drie keer per 
jaar op vakantie gaan naast gezinnen die nooit op vakantie kunnen. Hoe eerlijk is dat? We dwingen 
veehouders tot schaalvergroting om de kostprijs zo laag mogelijk te houden met alle gevolgen van 
dien, we sluiten onze grenzen voor wanhopige migranten en noemen hen spottend ‘gelukzoekers’ - 
terwijl we zelf ook gewoon het geluk voor onszelf en hen die bij ons horen zoeken, we consumeren zo 
vreselijk veel per gezin dat er drie aardbollen nodig zijn om in de behoefte van de wereldbevolking te 
voorzien. En middenin zo’n samenleving woont een groep christenen die de opdracht heeft gekregen 
om het lichaam van Jezus te zijn. Dat valt niet mee!

God is de rechtmaker
Jesaja geeft na 39 lange en zware hoofdstukken gelukkig nog 27 hoofdstukken barstensvol hoop! 
Die hoofdstukken hebben ons iets te zeggen. De focus ligt in Jesaja 42:1-7 op de knecht des Heren; 
Jezus. Hij is dé rechtmaker die namens God zal laten zien wat recht is. Dat deed Jezus zoals je kunt 
lezen in Matteüs 12:15-21. Geen revolutie, geen website, geen volle stadions - maar ogenschijnlijk 
onopvallend en vastberaden bereikt Jezus Zijn doel. 

Mogelijke toepassingen:

God maakt zelf recht wat krom is
Vaak hoor je de vraag van mensen om je heen: “Waar is God?”. Als God een god van liefde is, 
waarom al dat onrecht? Staat God er machteloos bij en kan Hij er slechts naar kijken? Welnee, 
God participeert en neemt de leiding in het proces om heel de schepping heel te maken. Dat geeft 
rust maar ook verantwoordelijkheid. Rust omdat we niet vanuit ons activisme hoeven te werken, 
verantwoordelijkheid omdat God door Zijn lichaam heen wil werken. We kunnen niet preken over  
een God van recht en dat de rest van de week vergeten. Als God zich al niet onttrekt aan de strijd, 
dan kunnen wij dat al helemaal niet.

Je bent een licht voor de volken
Christus wordt geschetst als licht voor de volken. Die taak drukt Hij ook uit in de mensen die van  
Hem zijn (Mat. 5:14-16). Hoe kun je licht zijn in je wijk, op je werk, in je gezin? Niet vanuit een 
blind activisme, maar vanuit je verbondenheid met Christus. 

God is de bevrijder!
Soms kun je bij de pakken neer gaan zitten als je beseft hoe deze wereld in de macht is van het 
onrecht. Deze tekst uit Jesaja laat het daar niet bij, maar laat zien dat God onze bevrijder is.  
Niet alleen onze persoonlijke bevrijder, maar uiteindelijk van de hele schepping. Dat heel maken van 
de schepping gaat niet buiten Zijn volk om. We spelen daar een rol in. Doordat Jezus ons heeft bevrijd 
hoeven we niet te leven uit schuldbesef, maar mogen we kiezen voor de gerechtigheid die past bij de 
God die je heeft vrijgekocht. Elke dag opnieuw hebben we te maken met keuzes die recht en onrecht 
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representeren. Kies je voor fair-trade producten, ook al zijn deze duurder? Want uiteindelijk betaalt 
altijd iemand de prijs voor ons koopgedrag. Ben je dat zelf, door bewust te kopen of laat je een ander 
mens betalen voor jouw gemak? Maak eens werk van je stemrecht. Stem je uit gewoonte op een 
partij waar je eigenlijk de standpunten niet van kent, of verdiep je je in de diverse partijprogramma’s op 
basis van recht en gerechtigheid?

Tips voor na de preek:
Je mondiale voetafdruk is het aantal hectaren van de aarde dat nodig is om in jouw behoeften te 
voorzien. Het is letterlijk de voetafdruk die jij op aarde achterlaat. Door je voetafdruk te verkleinen 
draag je direct bij aan het verminderen van klimaatverandering, armoede, honger, verdwijnen van 
regenwouden en het uitsterven van planten en dieren. Check je voetafdruk hier: 
www.duurzaamheidinactie.nl

Lees het boek ‘Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet’ van Shane Claiborne samen met een groepje 
mensen. Praat goed door over de gevolgen voor je persoonlijk leven als gevolg van het lezen van  
dit boek.

Soms weet je niet zo goed waar je als kerk moet beginnen. Gerechtigheid is zo groot en soms ook 
zo ongrijpbaar. Een goede start om het denken over recht en onrecht een impuls te geven is het 
organiseren van de Micha Cursus in je kerk. Deze is afgelopen zomer volledig vernieuwd en een 
geweldige start om als kerk te starten met dit grote thema. 

Preekillustraties:
 
1. Hoeveel muziek kun je maken met wat je wel hebt? (illustratie voor mensen die denken 
dat hun inspanningen niets zullen opleveren)
Op 18 november 1995 kwam Itzhak Perlman, de violist, het podium op om een concert te geven in  
de Avery Fisher Hall in het Lincoln Centrum in New York City. Als je ooit een concert van Perlman 
hebt bijgewoond, weet je dat het voor hem geen sinecure is om op het podium te komen.

Als kind werd hij getroffen door polio. Daarom heeft hij beugels aan beide benen en loopt hij met 
behulp van twee krukken. Het is geen prettig gezicht om hem over het podium te zien lopen, voetje 
voor voetje, pijnlijk langzaam. Je kunt zien dat het lopen hem pijn doet en toch loopt hij majesteitelijk 
naar zijn stoel. Dan gaat hij zitten, voorzichtig, legt zijn krukken op de grond, neemt de beugels van  
zijn benen af, trekt één voet naar achteren en steekt de andere naar voren.

Hij buigt zich voorover om zijn viool te pakken, zet hem onder zijn kin, knikt naar de dirigent en begint 
te spelen. Het publiek is dit ritueel gewend. Iedereen wacht rustig tot hij de weg heeft afgelegd naar 
zijn stoel. Iedereen blijft rustig als hij zich installeert en wacht tot hij gaat spelen. 

Maar op 18 november 1995 ging er iets mis. Net toen hij de eerste maten had gespeeld, brak een 
van de snaren van zijn viool. Je kon hem horen knappen, alsof er een kogel door de zaal ging. Dat kon 
maar een ding betekenen en het was duidelijk wat Perlman te doen stond. Mensen die erbij waren 
zeiden: ‘We stelden ons voor dat hij weer moest opstaan, de beugels om zijn benen moest doen,  
z’n krukken moest pakken en de hele weg terug moest strompelen over het podium, om een andere 
viool te pakken of een nieuwe snaar te vinden.’
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Maar dat deed hij niet. Hij wachtte even, sloot zijn ogen en gaf toen de dirigent het teken om opnieuw 
in te zetten. Het orkest zette in en hij begon zijn eigen partij. Hij speelde met zoveel passie, zoveel 
kracht en zo zuiver als nog nooit iemand had gehoord. Natuurlijk, iedereen weet dat het onmogelijk  
is om een symfonie te spelen op drie snaren. 

Dat weet ik, dat weet jij, maar die avond weigerde Itzhak Perlman met die kennis te leven. Je kon zien 
dat hij aan het moduleren was, veranderingen aanbracht, het stuk omwerkte in zijn hoofd. Op een 
gegeven moment klonk het alsof hij de snaren aan het bewerken was, zodat ze geluid voortbrachten als 
nooit tevoren. Toen hij klaar was viel er een doodse stilte in de zaal. Toen stond de zaal op en er brak een 
geweldig applaus en gejuich los uit alle hoeken van de zaal. Iedereen stond te roepen en te juichen.  
‘We deden alles wat we konden om te laten zien hoe fantastisch we het vonden wat hij gedaan had.’

Perlman glimlachte, veegde het zweet van zijn voorhoofd, verhief zijn strijkstok om de zaal stil te 
krijgen en zei toen op een rustige toon: ‘Weet je, soms is het de taak van de kunstenaar om te 
ontdekken hoeveel muziek je nog kunt maken met wat je nog over hebt.’

2. Pater Damiaan geeft antwoord op de vraag van ieder mens: “Waar is God?”
U heeft misschien nooit gehoord van het eiland Molokai. Een eiland wat behoort bij Hawaii.  
En gedurende de 19e eeuw kreeg dit eiland een vreselijke bestemming.

De ziekte lepra (soms wel melaatsheid genoemd) is inmiddels een ziekte die goed te behandelen 
is, maar in die dagen was dat niet zo. Het was een dodelijke en zeer besmettelijke ziekte waarbij de 
uiteinden van het lichaam: vingers, tenen, neus, oren misvormd werden en afstierven met uiteindelijk 
de dood als gevolg.

Om te zorgen dat de ziekte zich niet verspreidde werden de leprozen van Hawaii naar het eiland 
Molokai verbannen om daar de rest van hun leven te slijten en uiteindelijk te sterven. 

In 1873 was er een jonge Belgische priester (pater Damiaan de Veuster) die zichzelf beschikbaar 
stelde om zijn leven te geven voor de leprozen van Molokai. Een keuze zonder mogelijkheid om ooit 
nog eens iets anders te doen. Toen hij aankwam op het eiland ontdekte hij dat de groep leprozen niet 
alleen lichamelijk leed, maar ook sociaal, emotioneel en geestelijk.

Hij was getuige van extreme dronkenschap, immoreel gedrag, misbruik en een totaal gevoel van 
wanhoop. Hij zag een groep mensen die wanhopig op zoek was naar een antwoord op die ene vraag 
die veel mensen zich stellen: waar is God? Ze hadden de aanwezigheid van God nodig in hun leven. 
En dus ging Pater Damiaan te midden van 700 mensen wonen die aan lepra leden, terwijl hij wist 
welk risico hij liep door zoveel contact te hebben met deze zieke mensen.
Hij bouwde een ziekenhuis, klinieken, een kerk en timmerde eigenhandig 600 doodskisten voor de 
mensen die gedurende zijn verblijf overleden. En ondertussen gaf hij met zijn leven het antwoord op  
de brandende vraag - waar is God?

Elke keer als er een kerkdienst werd gehouden opende pater Damiaan de dienst met de woorden 
“Mijn dierbare broeders en zusters”. Tot op een morgen in 1885, op de leeftijd van 45 jaar, opende 
Pater Damiaan de dienst met de kalme woorden ”Mijn collega melaatsen, ik ben één van u”. Op  
15 april 1889 om 8.00 uur in de ochtend overleed Pater Damiaan aan de gevolgen van lepra. 
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Uit liefde was deze nederige priester één geworden met de mensen in de lepra-kolonie. Uit liefde gaf 
hij hen wat niemand hen wilde geven: een antwoord op de vraag: Waar is God? En de enige manier 
waarop hij dat kon doen was om één van hen te worden. 

Jezus kwam naar de aarde om één van ons te worden en om antwoord te geven op de vraag:  
“Waar is God?”. 

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie  
mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem 
zelf gezien.’ 
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 6. Liederen voor Micha Zondag  

Er zijn in de afgelopen eeuwen talloze liederen geschreven die passen bij het thema 
Heel de Schepping. Veel daarvan vindt u in de verschillende zangbundels die worden gebruikt 
in Nederlandse kerken. Een groot aantal daarvan zetten we hieronder op een rij. 

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
8: 1-6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
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
65: 1-6 De stilte zingt U toe, o Here,
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
100: 1-4 Juicht Gode toe, bazuint en zingt
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
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Gezangen Liedboek voor de kerken 1979 en 2013 
LB 1973 LB 2013
21  1463 Alles wat adem heeft love de Here
41  770  De Here, de heerser der aarde,
42  550  Verheug u, gij dochter van Sion,
121   438  God roept ons
153   -  God enkel licht
247  686  De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt
249  687  Wij leven van de wind
285  1010 Geef vrede, Heer, geef vrede
325  321  Niet als een storm, als een vloed
350  718  God, die leven
473   912  Neem mijn leven, laat het Heer
480  823  Gij hebt, o Vader van het leven

Evangelische Liedbundel
206   Ik was hongerig
211   Zoals ik ben kom ik tot U
221  Geprezen zij de Here
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
25  In Barmhartigheid of Misericordias Domini
125   The Kingdom of God is justice and peace
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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

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

Schrijvers voor gerechtigheid
In 2011 verscheen ‘Zeeën van Recht’, het eerste album van Schrijvers voor Gerechtigheid. 
En in 2014 volgde de tweede cd ‘Licht aan’. Het project is een samenwerking van verschillende 
christelijke schrijvers en muzikanten die samen 31 liederen schreven voor kerken in Nederland. 
Alle liederen zijn online te beluisteren en van een aantal liederen is voor Micha Zondag 
bladmuziek beschikbaar gesteld. 

Kijk hiervoor op: www.michanederland.nl/zondag/liederen
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 7.  Gebeden  
Caroly Houmes, directeur International Justice Mission

Een inleiding op gebed
Het thema van deze Micha Zondag “Heel de schepping” is een gebed tot God op zichzelf. Een gebed 
dat we prevelen wanneer we pijn in ons leven ervaren. Of wanneer we geconfronteerd worden met de 
pijn om ons heen. Wanneer we ons keer op keer de gebrokenheid van deze wereld realiseren. 

Bij het horen over onrecht slaan sommigen wellicht lam van de schijnbare hopeloosheid. 
Anderen willen het liefst meteen aan de slag. Zij vragen zich af: ‘Wat kunnen we doen, naast alleen 
maar bidden?’ Gebed, het zoeken naar het hart en de wil van onze Vader, zou echter de oorsprong 
moeten zijn van alles wat we doen. Ook Jezus werd overvallen door verdriet bij het zien van de nood 
(Mattheus 9:36). Hij koos er echter voor om elke dag bij Zijn Vader in gebed te zijn (Lucas 
6:12). Jezus vond daar Zijn kracht en Zijn missie om herstel te brengen. 

Onze hoop
Psalm 37:3 zegt ons: “Vertrouw op de HEER en doe het goede”. 

Om het goede te doen moeten we op de Heer vertrouwen. Vertrouwen dat Hij voor ons uit gaat, 
dat Hij alle macht heeft, dat Hij het werk van gerechtigheid door ons heen wilt doen – en dat 
Hij ‘bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken’ (Efeziërs 3:20). 

Om Hem werkelijk te kunnen vertrouwen, dienen we stil te staan, om God de ruimte te geven tot ons 
te spreken en te laten zien waar Hij al aan het werk is. God nodigt ons namelijk uit om deel te nemen 
aan het werk, waar Hij al mee bezig is. Als een Vader nodigt Hij ons uit om Hem te vertrouwen en met 
Hem mee te gaan. Wanneer we situaties van onrecht zien, dan zien wij deze nooit als eerste: God ziet 
het ook. Vandaag de dag hebben wij mede dankzij internet en vliegtuigen toegang tot al onze buren 
wereldwijd. Daarmee zijn we ook op de hoogte van het leed wereldwijd. 

Hopeloosheid kan ons overvallen, maar wanneer dit in onze daden (of de afwezigheid van daden) 
weerspiegeld wordt, hebben we bewust of onbewust gekozen om ons weg te bewegen van hoop. 
En onze hoop is Jezus. Romeinen 5:5 vertelt ons dat ‘deze hoop niet zal worden beschaamd’. 

Wanneer we geconfronteerd worden met het leed van de wereld, kies hoop. 
Kies om God te laten leiden boven alles. 

Lofprijzing en voorbede
In gebed prijzen we God en delen we onze zorgen. Door ervoor te kiezen om te bidden erkennen we 
dat Hij alle macht heeft. 

In lofprijzing spreken we Gods heerschappij over alles uit. Maar ook wanneer we onze ontmoediging 
bij God brengen (de leugens dat God niet regeert, ons ongeloof in Gods macht om in te grijpen en te 
herstellen) proclameren wij de waarheid dat God goed en rechtvaardig is. Deze simpele daad, onze 
keuze om bij God te komen en Zijn aangezicht te zoeken, proclameert dat God heerst over alles. 
Wanneer we het uitroepen tot God namens de slachtoffers van onrecht, roepen we het samen met 



 // 23

hen uit. We zoeken de God die de macht heeft om elke traan te drogen, alles recht zetten en de 
schepping heelt. 

In de week voor Micha Zondag (19 oktober) kunt u actuele en concrete gebedspunten uit het 
Micha netwerk vinden via www.michazondag.nl. We nodigen u uit met ons mee te bidden om 
Zijn schepping te helen. 

De gebedspunten kunt u verspreiden in uw gemeenschap, u kunt op de huiskring tijd maken om 
hiervoor te bidden, of meenemen in de zondagochtenddienst.

Inspiratie
Gebed als zoektocht, als proclamatie, als uitroep, als lofprijzing

MaaK ONS HaRT  
ONRuSTIG
“Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt. 
Als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God. 

Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 

Steek in ons uw woede aan,
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.

 

Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 

Want het is Uw koninkrijk
tot in aller eeuwigheid.”

- Schrijvers voor gerechtigheid, 

Roald Schaap, ‘Licht aan’. 
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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”
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PSaLM 145
“U, mijn God en koning, wil ik roemen, 
uw naam prijzen tot in eeuwigheid. 
Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, 
uw naam loven tot in eeuwigheid: 
‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, 
zijn grootheid is niet te doorgronden.’ 

Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, 
uw machtige daden verkondigen. 
Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, 
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.

Laten zij getuigen van uw geduchte daden, 
ook ik wil van uw grootheid vertellen. 
Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, 
uw gerechtigheid luid bezingen: 

‘Genadig en liefdevol is de HEER, 
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
Goed is de HEER voor alles en allen, 
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’ 

Laten al uw schepselen u loven, HEER, 
en uw getrouwen u prijzen. 
Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap, 

spreken over uw machtige werken, 
aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen, 
de glorie en de glans van uw koningschap: 
‘Uw koningschap omspant de eeuwen, 
uw heerschappij omvat alle geslachten.’ 

‘Een steun is de HEER voor wie is gevallen, 
wie gebukt gaat richt hij op. 
Allen zien hoopvol naar u uit, 
u geeft voedsel, op de juiste tijd. 
Gul is uw hand geopend, 
u vervult het verlangen van alles wat leeft. 

Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, 
zijn schepselen blijft hij trouw. 
Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, 
die hem roepen in vast vertrouwen. 

Hij vervult het verlangen van wie hem eren, 
hij hoort hun klacht en komt te hulp. 
De HEER waakt over wie hem liefhebben, 
maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’ 
Laat zó mijn mond de lof spreken van de HEER, 
en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, 
tot in eeuwigheid.”



 // 26

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.”

- Johannes Paulus II, Hiroshima, Japan, 1981, www.derdekerk.nl




