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Geráákt worden – dat is wat veel communicatieuitingen beogen. 
Daarmee bedoelen we doorgaans dat mensen er emotie door ervaren. 
In een samenleving die barst van de prikkels is het steeds moeilijker 
om dat te bereiken.

Te vaak hebben we al schrijnende beelden gezien van mensen die 
geraakt zijn door onrecht. Pas als het dichterbij komt, laten we ons er 
nog door raken. Veel laten we echter aan ons voorbijgaan, omdat we 
overladen worden met woorden en beelden die het op onze emoties of 
ons geweten gemunt hebben.

Micha Nederland wil mensen ráken. Toch gaat het ons niet alléén om 
de emoties van ons publiek. Het gaat ons om het veel diepere niveau 
van het hart. Daarom bieden we verdiepend materiaal in de vorm van 
preekschetsen, gebed- en liedsuggesties en werkvormen voor kinder- 
en jeugdwerk.

We hopen dat dit kerkenpakket een schot in de roos mag zijn. 
Zodat ‘rijken’ geraakt worden door de armoede van hun ‘armere’ 
medemensen. En ‘armen’ positief getroffen worden door de 
medemenselijkheid van hun ‘rijkere’ naasten. Misschien gebeurt er 
dan ook nog iets anders en ontdekken ‘armen’ hoe groot de nood van 
de ‘rijken’ kan zijn en ‘rijken’ hoeveel de ‘armen’ hen vaak te bieden 
hebben....

Rijk raakt arm – arm raakt rijk: een thema waar we voorlopig nog niet 
over uitgepraat raken. Laat het echter niet bij praten blijven. Mag het 
ons in beweging zetten om gerechtigheid te brengen waar onrecht 
heerst, geleid en bekrachtigd door Gods Geest.

Tenslotte: vanaf april heb ik de rol op me genomen van projectleider 
van de Micha Zondag na eerder lid van de werkgroep te zijn geweest. 
Ik zie ernaar uit om samen met u de Micha Zondag op D.V. 14 oktober 
2018 invulling te geven. Aarzel niet om uw gedachten of ervaringen 
met me te delen. Laten we bidden dat de Heer vrucht geeft op onze 
inspanningen, tot eer van Zijn naam en tot welzijn van arm en rijk.

Hans Alblas,
projectleider
hansalblas@omnicus.nl 

meld je aan

Doe jij met je gemeente 
dit jaar de Micha Zondag?

WOORD VOORAF

http://www.michanederland.nl/zondag/meld-jullie-gemeente-aan-voor-micha-zondag/
https://www.michanederland.nl/zondag/meld-jullie-gemeente-aan-voor-micha-zondag/
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MICHA ZONDAG 2018: 
ARM RAAKT RIJK | RIJK RAAKT ARM
Zou er in een van de steden in het land dat de Heer, uw 
God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek 
lijden, dan mag dat u niet koud laten. U mag uw hand niet 
op de zak houden…
  Deuteronomium 15.7

Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart 
om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in uw land die in 
armoede leeft of er slecht aan toe is.
  Deuteronomium 15.11
 
Micha Nederland zet met de Micha Zondag sociale en ecologische gerechtigheid op de kerkelijke 
agenda. Dat doen we geïnspireerd door de bijbeltekst Micha 6.8. Daarin roept de profeet Micha op 
om recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van God. ‘Recht doen’ gaat ook 
over armoede, al komt dat woord in Micha 6 zelf niet voor. De bijbel is er echter vol van. Armen komen 
rijken tegen en rijken ontmoeten armen (vgl. Spreuken 22.2). De hierboven weergegeven woorden 
uit Deuteronomium 15, die op Micha Zondag 2018 via het ‘Oecumenische Leesrooster’ aan de orde 
komen beschrijven ook zo’n ontmoeting. Je ziet in je omgeving iemand die arm is en dat raakt je 
(Deuteronomium 15.7). Recht doen is dan ‘de hand van de knip’. Die opdracht staat in het kader van 
de grote kwijtschelding van schulden in het jubeljaar; ook een maatregel die laat zien dat bestrijding 
van armoede een speerpunt is onder Gods volk. 

Maar hoe kan daarmee in één adem Deuteronomium 15.11 gezegd worden ‘Armen zullen er altijd zijn 
bij u.’ Dat kun je zien als het bijbelse realisme: duidelijke en stringente voorschriften van God worden 
niet altijd trouw opgevolgd, dus zullen er altijd wel armen blijven. Dat wordt gezegd zonder berusting, 
maar nuchter concluderend en met handhaving van het voorschrift. Je zult ook als je geraakt, en dus 
vrijgevig, bent altijd weer mensen tegenkomen die in armoede leven.

Je kunt geraakt worden door armoede. Doordat je iemand ontmoet die in armoede leeft of doordat 
beelden van armoede via de media op je netvlies komen. Deze armoede heeft vaak te maken met 
een tekort aan eerste levensbehoeften: het dagelijkse brood, kleding, onderdak; bed, bad en brood. 
Armoede raakt ook de gezondheid van mensen: ‘zuigelingensterfte treft vooral armen’ was dit jaar een 
alarmerend bericht. Armoede is een breed maatschappelijk probleem omdat de economisering van 
de samenleving geld een overheersende rol geeft. Maar armoede gaat verder dan enkel de materiële 
invulling.

Armoede is de toestand van iemand die (te) weinig middelen heeft om van te leven. Hebben rijken dan 
(te) veel middelen om van te leven? Materiële armoede of rijkdom staan regelmatig in een omgekeerd 
verband met geestelijke armoede of rijkdom. Dat zet aan tot denken over kapitalisme, consumptie en 
uitbuiting. 
Mensen zijn vrijgevig maar toch bestaat er een groot verschil tussen de rijksten en armsten op de 
aarde. Dit verschil wordt ook nog eens sterk aangewakkerd door internationale bedrijven die systemen 
in stand houden die wereldwijd ongelijkheid versterken en vergroten: belastingontwijking, lage lonen 
en beïnvloeding van de politiek. Vaak ten koste van de allerarmsten. Systemen waar ook wij onderdeel 
van uit maken

Micha Zondag stelt daarom het thema ‘rijk raakt arm en arm raakt rijk’ centraal in 2018-2019. Om zo 
kerken, christenen in Nederland, bewust te maken van rijkdom en armoede. Goed en recht doen aan 
arm en rijk gaat verder dan een maandelijkse donatie. Het vraagt om een levenshouding. 
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Tekst: Deuteronomium 15:1-11
Suggestie voor tweede lezing: 1 Korintiërs 11:17-22

Schriftuitleg
• Vs 1-3: Het jaar van de kwijtschelding! Het idee was dat elk 7e jaar schulden kwijtgescholden 

zouden worden. Of je in dat 7e jaar nog maar kort met het aflossen van je lening bezig was of 
er al bijna klaar mee was. Revolutionair en ongemakkelijk voor mensen die leningen uitgegeven 
hadden. Bevrijdend voor mensen die zo uit hun armoede konden komen. Ten diepste maakt het 
zichtbaar dat de aarde niet van ons is maar van God, dat wij rentmeesters zijn en geen eigenaren 
(Genesis 1:28-30). Ongemakkelijk - en misschien ook regelmatig verkeerd gebruikt - is vers 3: Van 
een buitenlander mag u betaling eisen… Er staat hier niet het woord vreemdeling of bijwoner, een 
vluchteling zoals wij zouden zeggen. Het woord ‘buitenlander’ lijkt te verwijzen naar een reizende 
handelaar die zijn eigen middelen heeft en op krediet zaken koopt. Duidelijk wordt dat de rijke 
macht heeft over de arme, de rijke kan immers de schulden al dan niet kwijtschelden, waardoor de 
ongelijkheid verergert.

• Vs 4-6: Zegen en afwezigheid van armoede lijkt hier verbonden te worden met het doen wat God 
zegt, met gehoorzaamheid aan God. Dit is opnieuw een spanning in de tekst omdat zoveel mensen 
die God met hart en ziel gehoorzamen in armoede leven en mensen die van God noch gebod zich 
iets aantrekken in overvloed baden. In vers 11 wordt dit erkend: armen zullen nooit ontbreken. Is 
dit dan een beeld van het Koninkrijk wat er ‘al en nog steeds niet’ is? En zien we sprankjes van dat 
Koninkrijk op plekken waar mensen van hun rijkdom delen? 

• Vs 7-9: Dit is in ieder geval de opdracht die God hier geeft - het mag je niet koud laten als iemand 
gebrek lijdt. Deel! Geef! Doe niet moeilijk! Ook dit roept vragen op: Is het dan de bedoeling 
ongebreideld te geven? Werken andere manieren als empowerment en scholing niet beter? En mag 
ik het hier beperken tot mijn directe omgeving: het land, de plaats, de straat waar ik leef? Hier wordt 
gesproken over een fundamenteel andere sociale orde, het is de wereld op zijn kop. 

• Vs 10-11: Hier lijkt het dat de zegen omgekeerd wordt: geef ruim, dan zal Ik je zegenen. En tegelijk 
is dit precies hetzelfde als wat in vers 5 staat: doe wat Ik van je vraag. Doe dat niet als ‘plicht’ maar 
vanuit je hart, vanuit een interne motivatie. God drukt het immers op je hart.

1 Korintiërs 11:17-22
Een tekst over het centrum van gemeente-zijn, van kerk-zijn: de Maaltijd van de Heer, het avondmaal. 
Een schets van hoe het niet moet, maar in de praktijk wel ging. In de tijd van de vroege kerk was dit 
een echte maaltijd met alles erop en eraan. Het brood werd gebroken aan het begin van de maaltijd, 
aan het eind van de maaltijd werd de beker geheven. Rijk en arm aten met elkaar, revolutionair in die 
tijd. En toch, de rijken hadden de ruimte op tijd bij de maaltijd aan te schuiven en veel te delen. De 
armen, slaven, onvrijen moesten eerst hun werk afronden. Tegen de tijd dat zij aan konden schuiven 
was de tafel leeg. Als het al niet lukte om op zo’n moment te delen van elkaars overvloed, op zo’n 
kleine schaal dan is dat kwijtschelden van schulden in het 7e jaar echt te revolutionair. 

Relatie bijbeltekst en Micha Zondag
Deze Micha Zondag staat het thema ‘rijk raakt arm en arm raakt rijk’ centraal. Deze tekst uit 
Deuteronomium 15 gaat hierover. Rijkdom en armoede werken zo op elkaar in dat rijken steeds rijker 
worden en armen intussen iets minder arm. Hier wordt een radicaal initiatief geboden. Zo radicaal dat 
dit niet tot uitvoer is gebracht. Een voorbeeld van nu, waarin iets van deze kwijtschelding zichtbaar 
wordt, is de schuldsanering. Regelmatig komen mensen in de schuldsanering terecht. Dan staan er 
zeer magere jaren voor de deur, met de mogelijkheid om daarna met een schone lei te beginnen.

Homiletische notities
Bewustworden van: God geeft in overvloed en roept ons op om hier samen in te delen. 
Zet mensen aan tot: Delen van hun overvloed vanuit houding van gelijkwaardigheid.

PREEKSCHETS
Ingeborg Janssen
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Inleiding over ‘Samen spelen, samen delen’. Welke opvoeder zegt dit niet regelmatig tegen kinderen 
die ruziën om wie het eerst met iets aan het spelen is? We leren kinderen al vroeg te delen: van hun 
speelgoed, van hun snoepjes. En wijzelf? Schets een voorbeeld van idealistische jongeren. Schets 
een voorbeeld van ‘touwtjes aan elkaar knopen’ en van langzamerhand in consumptiesysteem terecht 
komen en aan veel geld nog niet voldoende hebben. Wat als je samen aan tafel zit en samen eet. Wie 
brengt wat op tafel? Durf je het gesprek aan over rijkdom en armoede – ook wat jezelf betreft? Hoogst 
ongemakkelijk… 

Spanning tussen droom en realiteit: Beeld van een wereld zonder armoede wordt geschetst in 
Deuteronomium 15. Praktische en ingrijpende stappen hoe daartoe te komen worden geschetst. 
Lonkend perspectief: armoede hoeft er niet te zijn. De realiteit van conflict tussen rijk en arm in een 
lokale gemeente is zichtbaar in 1 Korintiërs 11. En dan is daar ook de realiteit die we onder ogen zien: 
armen zijn altijd bij ons (Deuteronomium 15 vs 11).

Uitleg over Deuteronomium 15: maak gebruik van bovenstaande schriftuitleg. Houd daarbij de 
spanning erin. Poets het ongemak niet teveel weg. Armoede geeft machtsongelijkheid. Haal het naar 
het heden: misschien zegt het verhaal over de buitenlander/handelaar wel iets over Nederland als 
belastingparadijs. 

Ga in op de verbinding die hier gemaakt wordt tussen armoede en zegen (vs 4-6 en vs 10) en hoe 
die zegen omgekeerd wordt: deel, dan word je gezegend! Betekent niet: deel en je wordt weer rijk 
(welvaartsevangelie). Zegenen is het goede over iemand uitspreken en daarmee toebedelen. 

Dan de verbinding naar 1 Korintiërs 11 waarin de spanning tussen rijk en arm zichtbaar wordt in het 
midden van de gemeente. Honger. Vernedering. 

Hoe dan wel? Samen spelen, samen delen. Durven we opnieuw de kaarten te schudden? 

Dit schema kan helpen uit te komen bij ‘samen spelen, samen delen’. Samen spelen gaat uit van 
contact. Bekend maakt bemind. Als iemand die armer is en minder macht heeft gaat geven, ontstaat 
er uitbuiting. Als iemand die rijk is en macht heeft geeft, ontstaat liefdadigheid. De machtsstructuren 
blijven intact, de arme wordt niet structureel rijker, de rijke wordt niet structureel minder rijk. Door 
beiden te kunnen geven en ontvangen ontstaat wederkerigheid. Hierdoor wordt de een niet afhankelijk 
van de ander, ontstaat er wederzijdse afhankelijkheid en vrijheid. 

• Kwijtschelding van de schulden elke 7 (of 50) jaar is daar een voorbeeld van: met een schone 
lei beginnen. (Zegt ook iets over het aangaan van verantwoorde schulden, niet meer lenen dan 
noodzakelijk, dynamiek rond schulden is ingewikkeld). Breng het dichtbij: Shane Claiborne zegt dat 
het geen compassieprobleem maar een relatieprobleem is. Heeft armoede een gezicht? Persoonlijk: 
(Van) wie leen jij geld, wat zijn je overwegingen? Scheld je schuld vrij? Hoe ga je om met je 
schulden? Hoe kan wederkerigheid ontstaan? 

• Stel een teken: een teken is geen druppel op de gloeiende plaat, maar een teken van het Koninkrijk. 
Je bereikt daarmee geen grote veranderingen, je laat wel zien dat het anders kan. Een voorbeeld 
hiervan is de maaltijd hieronder. 

• Nodig uit: deel samen een maaltijd waarbij ieder zijn restjes meebrengt. Wie nodig je uit? Of bij wie 
ga je eten?  Een klein voorbeeld van wederkerigheid. Verrassend hoe rijk de maaltijd dan is!

Ingeborg Janssen, Arnhem, werkt voor de Unie van Baptistengemeenten in het begeleiden van 
gemeenten en als docent. Woont in Stadsklooster Arnhem.

Preekschets Ingeborg Janssen - vervolg

Geven Ontvangen

Geven Wederkerigheid Liefdadigheid

Ontvangen Uitbuiting Geen contact
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Armoede bestrijden doen we niet alleen door plannen op te stellen en mensen te begeleiden 
etc. Armoede bestrijden we vooral door eerst eens goed in de spiegel van ons eigen hart te 
kijken: hoe bevorder ik (mijn) armoede? Hoe luister ik echt naar God? Want als het aan onze God 
ligt, is er geen armoede! 

Tekst: Deuteronomium 15:1-11, met speciale aandacht voor vs 7 en 11
Suggestie voor tweede lezing: 2 Korintiers 9; Mattheüs 26:6-13; Mattheüs 6:1-4

Schriftuitleg

Over de opbouw Deuteronomium en de plaats van hoofdstuk 15 daarin
De naam van het boek betekent, zoals bekend, herhaling van de wet. Gelukkig biedt het veel meer dan 
dat. Het biedt m.i. meer een verdieping daarvan aan. 
Veel verklaringen demonteren het boek Deuteronomium zo totaal dat je door al die kleine partjes het 
grote geheel uit het oog dreigt te verliezen. Dat is zonde – juist omdat het geheel van dit boek je blij 
en warm kan maken door de openheid en weidse perspectieven die het biedt vanuit de zogenaamde 
wettelijke bepalingen op het door God gewenste leven. 

Het gaat er in Deuteronomium niet om dat we gaan voldoen aan de letter van de wet, maar om 
gehoorzaamheid van het hart aan Gods bedoeling voor het leven. Als we dit boek (en dus ook 
hoofdstuk 15) benaderen vanuit de gedachte ‘wat belooft God ons?’ en minder vanuit de vraag ‘wat 
vraagt God van ons?’, komt de inhoud veel beter, opbouwender en duidelijker over. Ik zie dan ook 
Gods beloften en Gods overvloedige, haast overstelpende zegen als het grote kader in dit boek. In 
dat kader zie ik ons tekstdeel: tussen stukken over de zegen van de aanbidding in het heiligdom, de 
tempel, en van het geven van de tienden en de eerstelingen, staan twee bepalingen, namelijk over 
armen (ons gedeelte) en over slaven. 

Wanneer na hoofdstuk 5 bepalingen voor het dagelijks leven worden gegeven, lijken die erop gericht 
te zijn de medemenselijkheid in alles te bevorderen… zodat Gods zegen ruim baan krijgt. Wat in die 
bepalingen dan weer opvalt, is dat als er over offers gesproken wordt er altijd een wederkerigheid inzit. 
Naar de tempel toe en van de tempel af. God houdt het geofferde niet zelf, maar geeft het terug aan de 
offeraar om er daar en dan van te genieten…! Dat is anders bij de andere offers! 
Die dubbele lijn treffen we ook aan in het tekstgedeelte maar net als bij de offers mag dat niet leiden 
tot cynisme: als ik wat ik geef, terugkrijg, kan ik net zo goed thuisblijven… Het gaat erom dat in de 
ontmoeting met de HERE de mens zich bewust wordt: ik ontvang alles wat ik heb als zegen van Hem!
Gods gulle hand schenkt mij leven, ik schenk het ook aan hen met wie ik te maken krijg. Beide lijnen 
moeten tot z’n recht komen en in tact gehouden worden. 

Over het tekstgedeelte
In sommige vertalingen staat erboven ‘Het sabbatsjaar’. In de tekst vinden we dat niet terug.
We lezen alleen dat om de zeven jaar een kwijtschelding van schulden hoort plaats te vinden en armen 
ruimhartig moeten worden ‘geholpen’. De cyclus van zeven jaar is ontleend aan het sabbatsjaar en 
hier toegepast op het lenen, terugvragen en kwijtschelden aan armen (NB: dus niet om commerciële 
leningen!). Het is een soort ‘vergeven’ van wie jou iets schuldig zijn, om de zeven jaar voortdurend 
kwijtschelden van onmacht etc. 
We zouden hier misschien ook al wel iets in mogen horen van de vijfde bede van het Onze Vader 
(vergeef ons…) en Jezus’ antwoord op de vraag van Petrus uit Mattheüs 18 (hoe vaak moet ik 
vergeven?).

De verzen 1-11 geven op zich niet zoveel problemen met het vertalen, behalve dan vs. 4. Wel staan er 
prachtige Hebreeuwse zegswijzen in dit gedeelte die in vertaling veelal verdwijnen. 
Vrij algemeen wordt dit gedeelte gezien als een samenhangend geheel.
vs. 1 – kwijtschelding (semitta) ook in de zin van vrijgeving van schulden; 
vs. 2 – schuldeiser (ba’al masse yado), lettr: de heer van een voorschot van zijn hand; kwijtschelden 

PREEKSCHETS
Ds. Gé Drayer
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(samat): letterlijk loslaten; dwingen (nagas), letterlijk (je broeder niet) opjagen/drijven. Kwijtschelding 
betekent dus: je laat de claim volledig vallen. De bedoeling van dit vers zal vooral zijn geweest de 
armen tegemoet te komen, met als reden: dat doet God ook. Schulden kwijtschelden (aan armen) is 
hier ontdaan van elke commercie. Het is een daad in reactie op Gods zegen. Door die zegen kon de 
schuldeiser uitlenen, nu mag zij/hij als God doen: vergeven. 
vs. 3 – datzelfde ‘de schuld laten vallen’ geldt niet voor de buitenlander, die rijk genoeg wordt geacht 
wel terug te betalen. De formulering in vs 3b is persoonlijker dan in vs. 2 waar het meer algemeen 
wordt gesteld. Dit vers laat zien hoe diep de behoefte hoort te zijn om schulden kwijt te schelden – al 
klinkt dat idealistisch, het behoort realiteit te zijn. 
vs. 4-5 – de eerste woorden leveren problemen op. Overigens (efes ki lo) is misschien beter te 
vertalen als: eigenlijk niet. Naar de bedoeling van God en naar de geest van de wet hoort er helemaal 
geen arme onder het volk zal zijn. D.w.z. dat elke dag jubeljaar zou moeten zijn. Zo royaal, zo breed 
kan Israël het laten hangen, als het let op de zegen van het verbond. Zo zal God zegenen als Israël 
aandachtig naar Hem luistert en doet wat Hij vraagt (vs. 4 en 5). Gods zegen wordt ontvangen als 
Gods geboden worden gehouden. De woorden van vs. 4 zijn als het ware de stelling die als inleiding 
geldt voor de aansporing van vs. 5. Je kunt ook zeggen vs. 5 is de uitdaging die leidt tot het resultaat 
dat in vs. 4 al wordt neergezet!  
De belofte van vs. 6 lijkt dan op een prachtig toekomstperspectief voor Israël: U zult onafhankelijk zijn 
van andere volken en hen lenen maar zelf niet armlastig zijn wanneer jullie je schuldenaars vergeeft 
zoals de Here God jullie je schulden vergeeft,. 
Daarmee zijn voor de vss 7-11 wel drie belangrijke stappen gezet: 
• armoede wordt ook in geestelijk perspectief gezet;
• armoede is nooit meer alleen materieel gebrek hebben, tekort komen; 
• armoede hoort er vanwege Gods zegen niet te zijn; ongehoorzaamheid blokkeert die zegen en laat 

daarmee armoede voortduren.
vs. 7 – Niet koud laten, letterlijk niet hard maken; de hand op de zak houden, letterlijk de hand dicht 
houden. De bedoeling is dus duidelijk dat we ruimhartig en gul zijn jegens de arme broeder of zuster, 
mocht die er toch zijn. 
vs. 8 – opmerkelijk is dat hier – principieel! – over lenen wordt gesproken en niet over het geven 
van aalmoezen! De bedoeling is ongetwijfeld dat daarmee de persoonlijke waardigheid en 
verantwoordelijkheid van de ander wordt gehonoreerd. Iets wat we in de hulpverlening lang ‘over het 
hoofd’ hebben gezien!
vs. 9 – Wees niet zo berekenend is een bekende waarschuwingsformulering in dit bijbelboek. ‘Wees 
niet zo berekenend om bij uzelf te denken’ is een sterk verkorte weergave van een Hebreeuwse 
zegswijze. Daarin wordt het negatieve dat in ‘berekenend’ zit zo sterk neergezet dat ik zou pleiten 
voor een wat langere formulering, die probeert uit te drukken dat het beneden alle peil en bijzonder 
minderwaardig is als zoiets bij je opkomt! Deze zinsnede roept de gedachte op dat zo iemand wel een 
meedogenloze egoïst moet zijn, die gevoelloos en onbarmhartig is. Dat kan niet ongestraft blijven… 
vs. 10 – Het zal duidelijk zijn dat elke negatieve gedachte wanneer je leent aan een arme je vreemd 
hoort te zijn: geef met een blijmoedig hart want het is nooit ‘zonde van het geld’! Dat is de relatie tussen 
de juiste instelling en Gods zegen. 
vs. 11 – de NBG- en HSV-vertaling roepen de idee op dat dit vers een algemeen geldende stelling is, 
maar taaltechnisch lijkt het eerder een veronderstelling te zijn die op de harde realiteit is gebaseerd, 
vgl. ook Jezus in Mattheüs 26: 11. Beter lijkt me de vertaling: ‘Want er zullen altijd wel armen in het 
land zijn’. Armoede is geen normaal verschijnsel, het hoort niet voor te komen, maar als het er is moet 
je er iets aan doen om het te laten verdwijnen. De arme volksgenoot moet mild en adequaat geholpen 
worden.

Al met al willen deze woorden niet alleen een goede structuur geven zodat er geholpen wordt, maar 
vooral de juiste hartsgesteldheid oproepen om alle hulp te bieden die nodig is. 
De vertaling van vss. 7 en 11 geven dus geen problemen. De context waarin ze staan is echter heel 
belangrijk en bepaalt de kleur die aan deze woorden gegeven wordt. 

   

Preekschets Ds. Gé Drayer - vervolg
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Preekschets Ds. Gé Drayer - vervolg
Over de betekenis
De context geeft aan dat het de bedoeling is dat Israël de arme volksgenoot in het (vijfde of) zesde jaar 
geen hulp weigert om uit de armoede te komen. Het gaat dus om een soort diaconale hulp zonder er 
iets van terug te zien want op korte termijn zal kwijtschelding plaatsvinden. Wie niet zo handelt, rekent 
erop dat er een klacht bij God wordt neergelegd waardoor Zijn zegen zal stokken. De samenhang 
tussen barmhartigheid en Gods zegen zou juist een stimulans moeten zijn om de arme te helpen. 
Jezus doet dat ook in Mattheüs 5:42v en Lucas 14:12-14. Daarom wordt opgeroepen gul te zijn – niet 
de hand op maar juist van de knip, dus!

Afgezien daarvan heeft men de plicht om, zolang er armen zijn, op zijn minst door vrijgevigheid de 
armoede te bestrijden, omdat deze geen ‘normaal’, laat staan een door God gewild, verschijnsel is. 
Opmerkelijk is daarbij dat er aanvankelijk sprake is van de volksgenoot, maar vs. 11 de kring breder 
trekt naar de onderdrukte en arme in het land.
 
Relatie Bijbeltekst en Micha Zondag
Recht doen is in elk situatie anders, maar in geval van echte armoede is recht vooral “hand van de 
knip…”. Zo wordt de arme gerespecteerd: hem/haar wordt de verantwoordelijkheid niet ontnomen. 
Toch bannen we daarmee armoede niet uit – armen zijn er altijd wel – maar wie God als zijn Leidsman 
erkent, weet dat armoede ook deel is van onze collectieve schuld om God buiten ons leven te houden. 
Hij of zij zal daarom nederig, volhardend zijn weg gaan en zich blijvend inzetten om armoede uit te 
bannen en niet berusten in het feit als zodanig. Juist omdat de armoedeproblematiek ingewikkeld en 
zeer divers is en per persoon en per situatie verschilt. Voorop blijft echter staan: respect hebben voor 
elk mens, hoe arm ook.    

Homiletische notities
Het kader van het boek Deuteronomium geeft voldoende ruimte om de inzet van de preek te kiezen die 
iedere voorganger het meest na ligt. 
Ten overvloede: daarbij mag onze collectieve schuld niet vergeten worden. Die zorgt voor het 
voortbestaan van armoede! Tegelijk stelt dit ons ook voor de uitdaging om deze verzen serieus op te 
pakken: echte armoede bestrijden, vaak begeleid van hulp, aandacht en steun waar nodig. 
De persoonlijke spits in deze verzen ligt bij de rijke in hoe hij zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen 
gedrag t.a.v. de armoede en hoe arm hij zelf is in het verstaan van de armoede als resultaat van ‘zijn’ 
ongehoorzaamheid aan Gods beloften.  
Voor de arme ligt de spits naast de geestelijke dimensie eveneens in het beseffen dat zijn gedrag ook 
gevolgen heeft voor zijn armoede. Beiden, rijke en arme, moeten dus in de spiegel kijken van hun 
leven en van hun hart! Zo zullen ze rechtdoen aan zichzelf, goedertierenheid lief leren krijgen jegens 
elkaar en ootmoedig wandelen met hun God!    

Ds. Gé Drayer is gepensioneerd programmadirecteur diaconaat Chr. Geref. Kerken en woont in 
Ugchelen.
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Het kwijtschelden van schulden stuit vaak op emotionele weerstand. Keuren we daarmee de 
foute keuzes van de ander immers niet goed? Deuteronomium wijst ons een weg van recht 
doen aan de ander én de samenleving.

Tekst: Deuteronomium 15:1-11
“Armen zullen er altijd zijn bij u. Daarom druk ik u op het hart om vrijgevig te zijn tegenover iedereen in 
uw land die in armoede leeft of er slecht aan toe is.”
   
Suggestie voor tweede lezing: 
• Mattheüs 6:9-13 Onze Vader (vergeven van hen die ons iets schuldig zijn).
• Mattheüs 26:1-13 (zalving van Jezus: de armen zijn altijd bij jullie).
• Marcus 10: 17-31 (de rijke jongeling over ideaal en werkelijkheid). 

Schriftuitleg
Dit gedeelte is onderdeel van een lange (laatste) rede die Mozes uitspreekt voordat het volk het 
beloofde land binnen zal trekken. Het hoofddeel van deze toespraak (Deuteronomium 12:1-26:16) is 
gericht op de toepassing van de Torah (Deuteronomium 5), zodat het volk het goed zal hebben in het 
nieuwe land. 

Vers 1-3
Het verzoek om elke 7 jaar kwijtschelding (Shemittah, afgeleid van shamat – laten vallen) te verlenen 
past in het kader om (ook) elke 7 jaar alle voorschriften uit Deuteronomium op het Loofhuttenfeest aan 
het volk voor te lezen, opdat het goed zal verstaan en ernaar zal handelen (Deuteronomium 31:10ev). 
Daar wordt dit jaar ook wel het jaar van de kwijtschelding genoemd. De instelling betrof een jaar dat 
door iedereen werd aangehouden. Het ritme van 6 jaar werken, 1 jaar rust wordt gespiegeld aan de 
scheppingsorde en het houden van de sabbat. 
In Exodus 23:10 e.v. gaat het ook over het sabbatsjaar. Een jaar van rust voor mens en akker. Het 
doel van deze wet is sociale cohesie binnen een stammenverband. In Deuteronomium 15 wordt het 
vrijgeven van de akker losgelaten. Het lijkt erop dat toen Israël zich in steden en dorpen ging vestigen 
en er rangen en standen ontstonden, deze wet moeilijker te hanteren bleek. Er is enkel nog de 
opdracht tot kwijtschelding. 

Vaak bestond de schuld, die kwijtgescholden moest worden, uit een stuk land waarvan de opbrengst 
naar de schuldeiser ging. Naarmate je schuld groter was, bleef er steeds minder opbrengst of land 
over. En dan kon je op een gegeven moment alleen nog jezelf uitlenen: jezelf als slaaf verkopen aan de 
schuldeiser. Maar er moet in het bevrijde land een kans zijn om daarvan in Gods naam los te komen: 
algemene kwijtschelding. Het gebod was er op gericht dat er geen blijvende schuldverhoudingen 
zouden bestaan waardoor mensen hun vrijheid zouden verliezen.
Behalve in de wetsboeken, lezen we weinig meer over dit jaar van kwijtschelding. Het lijkt erop dat 
het nauwelijks gehanteerd werd. Als we er al over horen, dan is het een hypocriete en hardvochtige 
omgang ermee (Jeremia 34:14 e.v.) of het opnieuw instellen van deze bepaling (Nehemia 10:32.e.v.). 
Pas in de tijd van Makkabeeën lezen we dat er een gebrek aan voedsel ontstond door een sabbatsjaar 
van de akkers (I Makkabeeën 6:49-53).

Vers 4-6
Het gebod om een algemene kwijtschelding te doen staat in het bredere kader van sociale 
gerechtigheid en welvaart. Niemand hoeft in armoede te leven, want het is de Heer die het land geeft. 
Daarmee wil de tekst laten inzien dat de omgang met de armen alles te maken heeft met de omgang 
met de Heer zelf. Dat is het ideale uitgangspunt. Wie uit genade leeft, die kan ook zelf weggeven en 
zijn hart laten spreken, wanneer er sprake is van armoede. Het uitgangspunt is een volk dat bevrijd is 
van slavernij. Dat wil zeggen: een volk dat zelf – collectief en individueel – niet meer onder het juk van 
slavernij gebukt gaat. Het blijft nog wel toegestaan aan anderen te lenen en zo macht over hen uit te 
oefenen.

PREEKSCHETS
Ds. Joost Schelling
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Vers 7-11
De voorgaande verzen (4-6) gaan over het ideaal van een bestaan zonder armoede en slavernij, deze 
verzen gaan over de weerbarstige praktijk. ‘Niemand leeft in armoede’ (vs 4) staat haaks op dat er wel 
sprake is van gebrek (vs 7) en altijd aanwezige armoede (vs 11). En de genoemde voorbeelden maken 
dat duidelijk. Hand niet op de zak houden en diep in de buidel tasten (vs 8), niet berekenend zijn (vs 9), 
ruimhartig en zonder spijt geven (vs 10). 
In alles maakt Deuteronomium de verbinding met de eigen geschiedenis van het volk. Het gulle 
goede leven is gebaseerd op de eigen bevrijding eens uit Egypte. Ook dat is genade en geen eigen 
verdienste. Vers 11 lijkt op het eerste gezicht in tegenspraak te zijn met vers 4. Een armoedig bestaan 
werd gezien als zonde, als een gebrek ook aan zegen. Het al dan niet bestaan van armoede is 
daarmee een lakmoesproef voor de rechtvaardigheid binnen de muren van Israël. Maar het realisme 
dat er altijd verschillen zouden zijn ontslaat de ander niet van het doen van recht aan de naaste. In 
Genesis 4 wordt de onverschilligheid van Kaïn hem aangerekend, een onverschilligheid ingegeven 
door het verschil tussen hem en zijn broer. En dat appèl klinkt door in de op het oog realistische 
constatering dat armen er altijd zullen zijn. Recht doen betekent dwars door die omstandigheden heen 
steeds de mens achter de armoede te blijven zien, die een beroep doet op onze gaven. Gaven en 
goedheid die ons uiteindelijk ook weer gegeven zijn. 

Relatie Bijbeltekst en Micha Zondag
Een jaar van kwijtschelding is bij ons niet meer aan de orde en letterlijk ook niet meer zo toepasbaar. 
Toch blijven er voldoende aanknopingspunten over voor een goede omgang met armoede en schulden 
op basis van Deuteronomium. De arme en schuldige een kans geven op een hernieuwd bestaan kun 
je zien als een materiële vertaling van wat wij gewoon zijn vooral geestelijk te duiden: je mag als mens 
in Christus opnieuw beginnen. Gerechtigheid betekent dat we kwetsbare mensen steeds in die positie 
brengen. 
In het omgaan met de schuldenproblematiek is de basis de ander zicht blijven geven op een goed 
leven. En een goed leven betekent een leven dat bevrijd is van alles wat gevangen houdt. Schulden 
zijn zo’n gevangenis en die maken je onvrij in handelen maar ook in je denken. Gerechtigheid betekent 
niet streven naar gelijke omstandigheden tussen mensen, maar naar een maximale solidariteit tussen 
mensen. Recht doen is appèl doen op het mens-zijn, geschapen om vrij voor Gods aangezicht te 
kunnen leven.

Homiletische notities
De spanning die in de tekst al zit tussen ideaal en werkelijkheid is goed om in de preek recht te doen. 
Schulden kwijtschelden, armen gul steunen - er is een behoorlijke groep, ook in de kerk, die daar 
moeite mee heeft. Juist omdat het daardoor lijkt dat kwijtschelding ook een goedkeuring van eerdere 
keuzes is. 
Een ‘druppel op de gloeiende plaat’ of ‘wat gaat de ander met mijn goedheid doen’ zijn bezwaren die 
kleven aan armoedebestrijding. In de preek is het van belang aan deze gedachten en emoties recht te 
doen, alvorens de vertaalslag te maken naar concrete actie.
Tegelijk benadrukken dat we in de context van Nederland allemaal aan de rijke kant van de medaille 
zitten. Dat is grotendeels geen verdienste, maar gevolg van het feit dat we hier leven en werken. Deze 
genade mag een opmaat zijn voor gul handelen naar de ander in armoede of schulden.

Ds. Joost Schelling, predikant Gereformeerde Kerk Woerden (PKN), voorzitter van het landelijk 
bestuur van Schuldhulpmaatje Nederland. Na zijn studie theologie tot 2012 jeugdwerkadviseur voor 
het jeugdwerk van de Protestantse Kerk, daarna gemeentepredikant in Sliedrecht en sinds mei 2017 
verbonden aan Woerden.

Preekschets Ds. Joost Schelling - vervolg
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Neem verantwoordelijkheid voor je eigen vierkante meter van jouw wereld: doe recht, wees 
trouw en leef met God. Op de plek waar je leeft en woont, elke dag. Dus doe wat God van je 
vraagt: deel van wat je hebt met de ander, zodat je op jouw manier kan meewerken aan een 
betere wereld, waarin de scheiding tussen rijk en arm minder wordt.  

Eerste lezing: Deuteronomium 15:1-11   
Tweede lezing: Micha 6:8 
“De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat Hij van u verwacht. Hij wil niet anders dan dat u eerlijk 
en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God.”

Verhaal
Een musje hipte door het bos. Dit was zijn bos. Hij wist waar de lekkerste zaadjes te vinden waren. 
Hij wist waar hij water kon krijgen. Soms vloog hij een eindje. Van tak tot tak. Onderweg een insect 
uit de lucht pikkend. Ja vooral insecten had hij nodig. Voor de vijf hongerige bekjes in zijn nest.                                                                                                             
Het duurde één dag. Dat afgrijselijke lawaai. Bomen vielen om hem heen. Geschreeuw van 
mensen klonk van alle kanten. Schoten en dreunen, rennende mannen, onstuitbare tanks. 
Ons musje snapte er niets van. Wie had er nu belang bij om een bos te vernietigen? Wist hij 
veel van de oorlog. En van militaire technologie. En van dictators, terreur, machtsspelletjes 
en economische belangen. Als musje liep hij niet direct gevaar. Hij was klein genoeg. Hij bleef 
onder de radar. Hij was geen doelwit. Het duurde één dag. Maar het bos bestond niet meer.                                                                                                                                        
Ons musje bleef gewoon zaden verzamelen en insecten zoeken. Toen hij zijn nest niet meer terug kon 
vinden, begon hij opnieuw in de restanten van het bos. Hij hipte rond, vloog van de ene stronk naar de 
andere en tsjilpte tot Gods eer. Onwetend van de grote vragen, deed hij zijn kleine ding. Hij vond een 
vrouwtje en bracht nieuwe jongen groot. Onwetend werkte hij op zijn manier mee aan het herstel van 
het bosleven. En hij zong de gebrokenheid voorbij met zijn zang. 

Opdracht                                                                                                                            
Neem verantwoordelijkheid voor je eigen vierkante meter van jouw wereld: doe recht, wees trouw en 
leef met God. Op de werkvloer van elke dag. Dus doe wat God van je vraagt: deel van wat je hebt met 
de ander, zodat je op jouw manier kan meewerken aan een betere wereld, waarin de scheiding tussen 
rijk en arm minder wordt.  

Deuteronomium 15:1-11                                                                                                           
God droeg de Israëlieten op om de armen onder hen te helpen als ze het beloofde land 
binnenkwamen, dat was een wezenlijk onderdeel van het bezitten van het land. Vaak wordt er 
gedacht dat mensen arm zijn door hun eigen schuld. Door zo te denken wordt het gemakkelijker 
om je hart en handen te sluiten voor degenen die het zoveel minder hebben. Het is echter niet aan 
ons om een oordeel te vellen en zo een reden te verzinnen om de armen niet te hoeven helpen.                                                                                                 
In Deuteronomium lezen we dat er op gezette tijden, namelijk eens in de zeven jaar, de schulden 
kwijtgescholden moeten worden die Israëlieten tegenover Israëlieten hebben, zodat iedere keer weer 
duidelijk wordt dat alle Israëlieten voor God gelijk zijn.                                 

Verschil tussen rijk en arm in onze omgeving                                                                      
Waar heeft jouw wieg gestaan, waar ben jij geboren, wat heb je meegekregen aan sociale 
vaardigheden, aan mogelijkheden om je te ontwikkelen? Heb je je wel eens gerealiseerd hoe het is om 
jaar in jaar uit van een Wajong-uitkering te moeten leven? Omdat je niet in staat bent, om welke reden 
dan ook, mee te functioneren in onze maatschappij? Je moet van goeden huize komen om daarvan 
rond te kunnen komen. Wat als je door omstandigheden je huis met groot verlies moet verkopen of je 
baan verliest en niet meer aan het werk komt ondanks al die sollicitatiebrieven die je hebt geschreven?

Vragen
1. Ken jij in jouw omgeving mensen die het veel minder hebben dan jij? 
2. Weet jij een manier om ze te helpen?

PREEKSCHETS
Kapitein Ria Schuitert
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In mijn werk als geestelijk verzorger binnen het Maatschappelijk Centrum Rotterdam van het Leger des 
Heils kom ik heel veel mensen tegen die in echte armoede leven. Mensen waarvan de schulden zo 
groot zijn dat ze hun huis uitgezet zijn en via het daklozencircuit bij ons in de opvang terecht komen. 
Hulpverleners maar ook ik kunnen die schulden niet voor ze betalen, we kunnen wel samen met de 
deelnemers (cliënten) werken aan herstel, aan het oplossen van hun problemen. In Nederland is het 
zo dat als je in de schuldhulpverlening terecht komt en je je keurig aan de afspraken houdt, na drie jaar 
je schulden kwijtgescholden worden. Betekent Deuteronomium 15 dat ik mijn toelage moet delen met 
hen? Ja en nee, het gaat om de intentie waarmee je deelt.  

In een stad als Rotterdam kom je regelmatig daklozen tegen, mensen die staan te bedelen om geld. 
Ik kan me er gemakkelijk van afmaken en een euro geven, zodat degene weer even aan zijn behoefte 
kan voldoen, want de vraag is of het echt op gaat aan dat broodje en of hij/zij echt geholpen is? Is dat 
wat er in Deuteronomium 15 wordt bedoeld? Of gaat het om meer? Rechtvaardiger is het om te kijken 
naar de totale mens, wat is de oorzaak en hoe kan ik meewerken aan het herstel van deze mens. Zien 
met de ogen van Jezus. Ik geef een dakloze die staat te bedelen op straat geen euro, maar ik bied 
hem/haar aan om samen een broodje en wat drinken te gaan halen of om samen te gaan kijken wat er 
gedaan kan worden aan zijn/haar problemen. Natuurlijk kan ik geld geven en dan doorlopen en doen 
alsof er verder niets aan de hand is, maar lost dat het probleem op? Ik geloof dat God van u en mij 
vraagt dat we omzien naar de mens in zijn geheel. Ik moet hierbij denken aan het verhaal van Petrus 
met de verlamde bij de poort, waar hij zegt: Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: ‘in de 
naam van Jezus van Nazareth, sta op en loop’. Is het niet veel meer onze opdracht om mensen weer 
op de been te helpen, om weer rechtop in het leven te staan? Samen werken aan herstel...

In het leven van alle dag betekent dat, dat je samen met de ander op weg gaat, samen deelt van wat 
je hebt. Stapje voor stapje. Recht doen aan de ander, trouw zijn vanuit de liefde, vanuit je relatie met 
God. Dan wordt ook het verschil tussen rijk en arm steeds minder groot.

Micha 6:8
Doe gewoon op de plek waar je leeft en woont elke dag wat God van je wil. Dat is Gods opdracht. 
Daarvoor ben je bedoeld. Doe recht, wees trouw en leef met God. 

Eigenlijk krijgen we drie opdrachten:
1. Doe recht    Recht doen kun je zien als de ander tot zijn recht laten komen, liefhebben, de ander 

behandelen zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Ook heeft het te maken met het ontmaskeren 
van structuren die onrecht in stand houden, om te gaan voor Gods shalom in deze wereld, vrede 
en gerechtigheid. Om te werken aan een betere verdeling van alles wat een mens nodig heeft om 
een goed leven te leiden.                                                                                                                                 

2. Wees trouw    Trouw zijn heeft dan te maken met doorzetten, niet te snel opgeven. Tegen de 
stroom inroeien. Out of the box denken. Blijven streven naar gerechtigheid en simpelweg doen wat 
in je vermogen ligt en niet opgeven. Iedere keer weer een nieuwe start maken ook al denk je soms 
dat het geen zin heeft.                                                                                                                           

3. Leef met God    Samen met God deze weg gaan, nederig en niet hoogmoedig. Dat is belangrijk. 
Je kunt anderen namelijk ook vernederen door de manier waarop je geeft wat je geeft. Sta naast 
de armen, de hulpbehoevenden. En geef, omdat je zelf ook om niet ontvangen hebt.

Slot
Het gaat om jouw dienst aan God. Heb God en mensen lief op jouw vierkante meter. Dat is vaak een 
stevige worsteling. Maar het is de ware godsdienst. Daar blijkt het besef van Gods aanwezigheid. Daar 
blijkt de verbondenheid met Jezus Christus. Daar wordt het geloof geleefd. 
Nee, je bent niet zo onwetend als een musje. Je ziet, kent, weet en voelt te veel. Maar toch: je weet 
wat goed is. Op jouw plek, binnen jouw relaties, met jouw verantwoordelijkheid. Je bent niet zo 
onbevangen als een musje. Je hebt je zorgen, je ambities, je angsten en je verlangens. Maar toch: doe 
wat goed is. Zing je eigen lied. Tot eer van God. 

Ria Schuitert is officier bij het Leger des Heils. Momenteel werkzaam als geestelijk verzorger bij het 
Maatschappelijk Centrum Rotterdam.

Preekschets Kapitein Ria Schuitert - vervolg
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Het sabbatsjaar waarin het volk Israël werd opgedragen om alle schulden kwijt te schelden 
geeft een belangrijk principe weer van Gods sociaal-economische orde. God bouwt een ritme 
in waarin de kloof tussen rijk en arm om de zeven jaren wordt gecorrigeerd, een jaar waarin het 
juk van schuld en armoede wordt doorbroken. God vraag het volk om dat principe toe te passen 
in gehoorzaamheid aan Hem. God vraagt dat ook van ons als volgelingen van Jezus. Niet 
alleen gehoorzamen, maar ook ons hart laten raken door onze broeders en zusters die gebrek 
lijden, door het onrecht wat mensen wordt aangedaan. Geen koude berekenende harten, maar 
ruime harten. Geen hand op de knip, maar vrijgevig zijn, is de oproep. Zo raakt de rijke de arme, 
doordat de arme de rijke raakt.

Tekst: Deuteronomium 15:1-11   

Schriftuitleg

Context
Deuteronomium 15 is onderdeel van een reeks hoofdstukken (12 t/m 26) waarin Mozes een groot 
aantal wetten en voorschriften weergeeft over het godsdienstig en maatschappelijk leven van het volk 
Israël. In dit Bijbelgedeelte gaat het over het verlenen van algemene kwijtschelding in elk zevende 
jaar, het sabbatsjaar. Een jaar waarin elke schuldeiser iedereen die iets van hem geleend heeft zijn 
schulden kwijtscheldt (vs 2). 

Het ritme van Gods sociaal-economische orde
Daarvoor in hoofdstuk 14 vanaf vers 22 wordt het sabbatsjaar al ingeluid. Ieder jaar moet een tiende 
deel van de opbrengst van de akkers afgedragen worden. Daarmee wordt op een door de Heer aan te 
wijzen locatie een feestmaal aangericht ten overstaan van de Heer, om er zijn naam te laten wonen. 
Zodat het volk Israël steeds weer zal leren leven in ontzag voor de Heer, hun God. Elk derde jaar moet 
het tiende deel van de opbrengst opgeslagen worden in de stad. Dat is bedoeld voor de Levieten, die 
geen grond bezitten en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij hen in de stad wonen (vs 
28 en 29). En na het zevende sabbatsjaar volgt het jubeljaar, elk vijftigste jaar. Daarin wordt aan alle 
Israëlieten hun oorspronkelijk erfdeel (land) teruggegeven, krijgen slaven hun vrijheid terug en rust het 
land, dat niet bewerkt mag worden (Leviticus 25). 

Een ritme dus van elk jaar en vervolgens elk derde, zevende en vijftigste jaar. Een ritme waarin Gods 
‘sociaal-economische orde’ voor het volk Israël voorziet in eerlijke verdeling, in rechtvaardigheid en 
barmhartigheid, in het recht zetten van telkens weer scheef groeiende verhoudingen of uit de hand 
lopende economische en maatschappelijke ongelijkheid. Een ritme waarin het volk ‘steeds opnieuw’ 
leert om te leven in ontzag en afhankelijkheid van God. ‘Hoor Israël: de Heer, onze God is één!’ 
(Deuteronomium 6:4), het Shema, is de grondtoon in het boek Deuteronomium, de grondtoon in 
de wetten en voorschriften voor het volk. En dat is ook de grondtoon van wat Jezus verkondigt en 
waarnaar Jezus verwijst (Mattheüs 22:37) 
Ontzag voor de Heer hebben is Hem liefhebben met hart en ziel en met inzet van al je krachten, zoals 
het Shema zegt. Daar draait het altijd om. En daar wordt het volk elk jaar, elk derde, zevende en 
vijftigste jaar aan herinnerd.  

Geen eigenaar, maar rentmeester
In het Bijbelgedeelte wordt twee keer vermeld dat de Heer het land aan Israël gegeven heeft (vs 1 en 
4). Drie keer wordt vermeld dat de Heer het volk zal zegenen (vs 4, 6 en 10). Het is niet Israëls bezit. 
God stelt het land aan hen ter beschikking en de Israëlieten zijn rentmeesters. Dat geldt ook voor 
ons als volgelingen van Jezus. Wij zijn rentmeesters van de ons ter beschikking gestelde goederen, 
geld, land, huizen, gaven en talenten. Ook rentmeesters van de ons ter beschikking gestelde 
schepping. Lees ook hoe Jezus zijn leerlingen onderwijst over goed rentmeesterschap in Lucas 12 en 
16 bijvoorbeeld. Hoe gaan wij dan om met het principe van sabbatsjaar, als het om onze goederen, 
bezittingen, ons ‘gebruik’ van de schepping gaat? 

PREEKSCHETS
Jaap van de Poll
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De zegen is een belofte van God op gehoorzaamheid aan Zijn voorschriften. Maar zegen is geen 
‘recht’ wat we kunnen afdwingen. Geven we om zegen te ontvangen? Geven onder voorwaarden? 
Voor wat, hoort wat? Of geven we omdat we ontzag hebben voor God en Hem willen gehoorzamen? 

Niet voor buitenlanders?
Die kwijtschelding van schulden geldt niet voor ‘buitenlanders’ (vs 3). Dat zou tot een misverstand 
kunnen leiden. Het gaat hier niet om een etnisch onderscheid, niet om ‘eigen volk eerst’, maar om 
sociale verhoudingen en wetgeving die voor het volk Israël gelden. De buitenlanders waar het hier 
om gaat waren rondreizende handelaren, koopmannen, die normaal gesproken rijk genoeg waren 
om terug te betalen. Zie ook Deuteronomium 14:21, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen een 
vreemdeling (die kennelijk geen geld of middelen heeft, zoals een vluchteling) en een buitenlander die 
gewoon kan betalen. Geen alibi dus voor uitsluiting, maar meer een zaak van rechtvaardig handelen.

Het mag ons niet koud laten
‘Als er iemand onder u gebrek lijdt...’ (vs 7). Zoals het toen was, is het helaas nu ook nog steeds zo dat 
er iemand gebrek lijdt. Steeds weer glijden mensen af naar armoede. Niet alleen ‘ver weg’, maar ook 
dichtbij. We raken er zo makkelijk aan gewend, de dak- en thuisloze die voor de winkel zijn straatkrant 
verkoopt en waar we liever aan voorbij of met een boog omheen lopen. Het doet ons weinig meer en 
dan kan het ons maar heel makkelijk koud laten. Het raakt ons niet meer. En zo verging dat kennelijk 
ook het volk Israël. Het mag ons niet koud laten. Niet de hand op de knip, maar diep in de buidel tasten 
voor iemand die gebrek lijdt, is de oproep in vers 8.  
Het gaat hier overigens over geld uitlenen, zoveel als degene die tekort komt nodig heeft. Met het 
risico dat je het uitgeleende geld niet terug krijgt als je dat doet vlak voor een sabbatsjaar. Want dan 
mag je de schuld niet terugvorderen, maar moet je het kwijtschelden. Als je geld uitleent, is het logisch 
dat je ‘berekent’ wat het risico is dat je het niet terug krijgt. Heel normaal dat je dat vastlegt in een 
schuldbekentenis. Het Bijbelgedeelte waarschuwt echter voor ‘berekenend gedrag’ en roept op tot 
ruimhartig geven. Geven met mildheid, zegt een andere vertaling. Ook al is het risico groot dat je het 
niet terugbetaald krijgt. Je laat iemand die gebrek lijdt niet met lege handen gaan. Dit gaat verder dan 
de ‘corrigerende’ werking van de instelling van het sabbatsjaar, waarin één keer in de zeven jaar alles 
weer rechtgetrokken wordt. Dat heeft te maken met je persoonlijke houding, ruimhartig geven, niet 
berekenend. God zegent die houding, Hij heeft de blijmoedige gever lief (2 Korintiërs 9:7). 

Armen zullen er altijd zijn bij u
Een wat vreemde tekst, vers 11a: Armen zullen er altijd zijn bij u. In vers 4 wordt nog gezegd dat 
niemand van u in armoede zal leven. Tenminste, als je de geboden van de Heer zorgvuldig naleeft. 
De realiteit is dat er altijd armen om ons heen zijn, veraf, maar ook dichtbij. We leven in een gebroken 
wereld. Een wereld die niet de geboden van God zorgvuldig naleeft. Ook wij als christenen niet. Ook 
wij maken deel uit van onrechtvaardige systemen die armoede in stand houden en vaak ook nog 
verergeren. Jezus haalt deze tekst ook aan in Marcus 14:7 als reactie op het verwijt van verkwisting 
dat sommige mensen maakten tegen de vrouw die Jezus zalfde met dure nardusolie. Dat had beter 
aan de armen besteed kunnen worden! Daar zou je het toch mee eens kunnen zijn? Maar Jezus zei 
dat deze vrouw iets goeds heeft gedaan met deze ‘verkwisting’. Ze was daarin zeer vrijgevig, het 
kostte haar heel veel, omdat ze de Heer liefhad. De armen zijn altijd bij jullie, zei Jezus en die zullen 
altijd bij ons zijn in deze gebroken wereld. Maar jullie kunnen ook altijd je weldaden aan hen bewijzen, 
wanneer je maar wilt. Daarin ligt de crux. Willen we dat? Het is geen geldig alibi om te berusten in 
armoede en onrecht. Want het hoeft niet zo te zijn. Het zal ook niet zo zijn in het Koninkrijk van God: 
laat Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.  
 
Wees vrijgevig!
Daarom wordt het volk Israël op het hart gedrukt om vrijgevig te zijn naar iedereen die in armoede leeft 
of er slecht aan toe is. Dat is een vrijgevigheid die niet calculerend is, die zich niet laat beïnvloeden 
door berusting (ik kan het probleem niet oplossen) en effectiviteitsdenken (druppel op gloeiende plaat). 
Vrijgevigheid, die vanuit een ruim hart ontstaat. Wie vrijgevig is, wordt steeds rijker, wie gierig is, wordt 
arm, zegt Spreuken 11:24. En Paulus zegt in 2 Korinthiërs 9:11 dat we in elk opzicht rijk geworden zijn 
om in alles vrijgevig te kunnen zijn.

Preekschets Jaap van de PollPreekschets Jaap van de Poll
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Relatie bijbeltekst en Micha Zondag
Dit bijbelgedeelte raakt als volgt aan de Micha-thematiek:
• Het roept ons op om recht te doen aan de arme. Door ruimhartig en vrijgevig te zijn naar iedereen 

die onder het juk van armoede leeft. Door ons in te zetten voor sociale rechtvaardigheid. 
Geïnspireerd door het principe van kwijtschelding van schulden en het doorbreken van de 
armoedespiraal, zoals in het sabbatsjaar.

• Het roept ons op om te erkennen dat alles wat wij bezitten ons in bruikleen ter beschikking gesteld 
is door God. Dat is een vorm van nederigheid. Nederig wandelen met God, in ontzag voor God die 
de rechtmatige eigenaar is van alles. Dat geldt zowel op microniveau, onze persoonlijke leefwereld, 
als ook op macroniveau, de schepping en het milieu, waarover God ons als rentmeesters heeft 
aangesteld.

• T.a.v. het thema ‘rijk raakt arm en arm raakt rijk’ laat het bijbelgedeelte zien dat alles wat rijken doen 
(of laten) de arme raakt of treft. Onze hand op de knip gaat de arme raken. Ons berekenbare gedrag 
in het geven gaat de arme raken. Maar ook ons omgaan met de schepping raakt de arme. En 
zonder ruimhartigheid wordt de arme niet geraakt of gezien. Mag de arme ook ons, de rijke, raken? 
Of laat het ons koud? 

Homiletische notities
Het Bijbelgedeelte biedt heel veel stof, te veel om in één preek te benoemen. Dat vergt een keuze in 
de focus van de preek. Een paar opties voor de focus:
1. Vertaling van het sabbatsjaarprincipe naar ons persoonlijke leven: hoe helpt dit principe ons in het 

maken van keuzes en gedrag ten aanzien van schulden (aangaan), kwijtschelden van schulden en 
vrijgevigheid?

2. Onze houding naar armen. God wil dat ons dat niet koud laat. Hoe laten wij ons raken en wat werkt 
dat uit in onze levensstijl en onze houding en gedrag naar armen?

3. Vrijgevig zijn is een levensstijl. 

Liturgische notities
Een video van Wij geloven in delen (Kerk in Actie) kan goed passen in de liturgie of als onderdeel van 
de preek.

Jaap van de Poll (1954), Hattem, is pastor in de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ), waar hij ondermeer 
verantwoordelijk is voor de missionaire activiteiten. Vanuit de VEZ is hij ook betrokken bij het 
Intercultureel Seminarium voor Latijns Amerika, Semila in Ecuador, waar pastors en kerkleiders 
theologisch worden opgeleid en bijgeschoold. Jaap is tevens bestuursvoorzitter van MissieNederland 
en heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Preekschets Jaap van de Poll
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GEBEDEN
                 
BESTRIJDING VAN HONGER, ARMOEDE, ONRECHT 
Bestrijding van honger, armoede, onrecht
Bron van leven, u danken wij voor het brood van elke dag,
voor gezond water, voor schone kleren en onderdak.
help ons toch deze geschenken eerlijk te verdelen
over heel uw aarde, zodat niemand honger hoeft te lijden,
geen kinderen sterven van dorst, geen dieren van droogte 
omkomen.
Bron van leven, laat uw antwoord opwellen
in het hart van uw gemeente, zodat wij samen uw wil doen.
Hemelse vader, u die uw Zoon liet neerdalen
als manna uit de hemel om voor mensen het hemelse 
brood te zijn,
u bidden we voor allen die honger lijden,
die onder de armoedegrens leven,
die hun kinderen horen huilen om rijst en niets hebben,
help hen door onze handen, Heer, ook door dit gebed,
om aan dit onrecht een einde te maken.
Uw naam is toch: Ik ben. Wees dan bij hen, Heer
en zegen alle menselijke inspanningen
om werk te vinden, om het voedsel beter te verdelen.
Geef regen waar droogte heerst. Laat de oogst gelukken.
Wij bekennen u, dat wij leven in een land van weelde, als 
een grenzeloze generatie.
Leer ons delen ons water en brood met de allerarmsten,
en geef dat we matig zijn, ter wille van hen.
Schenk ons de gave van zelfbeheersing.
Help ons hen te helpen die de financiële crisis niet hebben 
veroorzaakt
maar daardoor wel in financiële problemen zijn gekomen.

Rijke God van leven en overvloed, 
als we denken aan de armen in de wereld bidden wij:
Geef ons middelen en mogelijkheden
om geld en goederen op de goede plek te krijgen waar het 
nodig is.
Maak wegen begaanbaar, maak overheden ter plaatse
van harte bereid voedseltransporten toe te staan.
Dit alles bidden wij u in de Naam van uw Zoon Jezus, uit 
genade. Amen.

GEBED
We kunnen u niet domweg bidden, o God
 om aan de oorlog een einde te maken
 want wij weten dat u de wereld zo gemaakt hebt
 dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden
 bij zichzelf en bij zijn naaste.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
 om een eind te maken aan de hongersnood
 want U hebt ons de middelen gegeven
 om de hele wereld van voedsel te voorzien
 als we er maar wijs gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
 om vooroordelen uit te roeien

 

want U hebt ons al ogen gegeven
 om in ieder mens het goede te zien
 als we er maar een juist gebruik van maken.

We kunnen u niet domweg bidden, o God
 om een einde te maken aan de wanhoop
 want U hebt ons de macht al gegeven
 om sloppenwijken op te ruimen
 en weer hoop te schenken
 als we die macht maar rechtvaardig gebruiken.

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God
 om kracht, vastberadenheid en een sterke wil
 om te doen, in plaats van alleen maar te bidden
 om te zijn, in plaats van te willen hebben.

Rabbi Jack Riemer, geciteerd in Harold Kushner in ‘Als het 
kwaad goede mensen treft’

DAT WE ELKAAR NIET LOSLATEN
Ons dagelijks brood
Is meer dan een stuk brood
Dat onze maag vult;
We hebben het nodig
Om menswaardig te bestaan.

Daarom bidden wij U,
Eeuwige en almachtige God,
voor een baan en een huis,
voor water en gezondheid
en voor brood.
Wij bidden voor een rechtvaardig loon,
dat een einde maakt aan uitbuiting.
En we bidden voor een hart
voor hen die altijd al teveel hebben gehad.
Help ons, God, om een vak te leren 
zodat we onze gezinnen kunnen onderhouden.

We weten dat Jezus ons lijden niet wil,
geef ons daarom de moed
om ons leven te veranderen.
Help ons het weinige dat we hebben
te delen met anderen
zodat ook zij waardig mogen leven.

Dat ik mag denken aan wie honger heeft,
als ik zelf twee stukken brood 
op de plank heb.
Dat ik niet zoals een rijk mens
voorraad ga opslaan,
maar dat ik blij ben met het voedsel
dat ik nodig heb.
Laat ons zien
hoe wij een antwoord kunnen vinden
op de bede van hen
die niet voor zich zelf kunnen zorgen.
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Wij bidden u God, vader en moeder,
dat U in ons hart
vrede en liefde laat groeien,
zodat wij elkaar niet loslaten. AMEN

Gebed van de bijbelgroep van Amaoti in Zuid Afrika, uit 
“Geef ons heden ons dagelijks brood”, Jan Brock 

VOORBEDEN
*Bij elke voorbede wordt een kaarsje ontstoken.
1. Wij weten dat alle mensen als gelijken worden en dat zij 
door hun arbeid en de vruchten van hun werk met elkaar te 
maken krijgen. Wij vragen u: mogen alle mensen de kans 
krijgen aan hun eigen welzijn te werken en aan het welzijn 
van de hele mensheid bij te dragen. -- Laat ons bidden.   

Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

2. Wij willen bijzonder oplettend zijn waar de producten, 
voorwerpen en goederen die wij gebruiken vandaan ko-
men. Wij vragen U: help ons dat wij ons best doen niet te 
profiteren van uitbuiting en kinderarbeid, en dat wij bereid 
zijn meer te betalen voor het welzijn van anderen. -- Laat 
ons bidden.

Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

3. We bidden voor volkeren en landen die vechten voor de 
waardigheid van elk van hun inwoners, waar gebrek aan de 
nodige middelen en hulpbronnen dikwijls een kort leven be-
tekent. Wij vragen u: mogen zij een eerlijk deel ontvangen 
van de rijkdom van de wereld, zodat ook hun levens mogen 
opbloeien. – Laat ons bidden. 

Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

4. Wij streven naar edelmoedigheid tussen landen en 
volkeren. Wij streven ernaar onze eigen rijkdom te goed ge-
bruiken voor anderen en voor onszelf. Wij vragen u: mogen 
onze staatshoofden er zich voor inzetten de hulp goed te 
verdelen, zodat de armsten ruim hun deel ontvangen. -- 
Laat ons bidden. 

Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

5. Wij bidden voor mensen en landen die gebukt gaan 
onder zware schulden, zodat vanwege de drukkende lasten 
van het verleden vooruitgang niet mogelijk is. Wij vragen u: 
mogen onze regeerders 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. Wij worden telkens opgeschrikt door oorlogen, door 
massa’s vluchtelingen die op zoek zijn naar een vreedzame 
woonplaats in deze wereld. Wij vragen u: mogen de leiders 
van de wereld zich inzetten voor vrede tussen de volkeren 
en om mensen op de vlucht een veilig heenkomen te bie-
den. -- Laat ons bidden. 

Allen: Dat aan alle mensen recht gedaan wordt.

VRIJGEVIGHEID
God van genade, gever van alle goede dingen, 
oorsprong van schepping en bron van liefde, 
we bidden dat we mensen van vrijgevigheid mogen wor-
den.

Leer ons hoe te geven
en leer ons de vele manieren waarop geven mogelijk is.

Onze harten zijn vaak angstig, bang dat we te weinig heb-
ben om te geven.
Help ons te zien dat uw voorziening meer dan voldoende is,
en dat uw overvloed ons alleen bereikt als we delen in uw 
vrijgevigheid. 

Geef ons, dat bidden we, het verlangen en de besluitvaar-
digheid om vrijgevig te zijn, 
om te delen wat we hebben ontvangen. 
Help ons ons voedsel te delen met de hongerigen.
Help ons vrijgevig te zijn met onze tijd, 
geduldig met hen die ons laten wachten,
aandachtig voor hen die ons luisteren nodig hebben,
kalm en positief naar hen die onze instructie, richting en 
uitleg nodig hebben. 

Stel ons in staat om vrijgevig te zijn met ons geld, 
om creatieve en veranderende manieren te vinden om te 
geven. 
Maak ons royale en tegelijk verantwoordelijke
gevers van financiële steun. 

Geef ons vrijgevigheid van geest: 
positief, meegaand, 
genadig in onze houding,
langzaam om te oordelen
snel om te eren, prijzen en zegenen
oprecht in woord en gebaar. 

Met uw genade, help ons onszelf te geven
ook al lijkt dat niet veel voor te stellen,
maar het is het beste dat we hebben. 

Help ons het verlangen naar controle los te laten.
Laat ons onszelf overgeven aan uw wil
met een glimlach van onzekerheid op onze lippen
maar met de vreugde van geloof in onze harten.

Stephen Cherry, Barefoot Prayers p 99. 
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LIEDEREN
                 
PSALMEN:  
• 8, 24, 49, 62, 85, 101, 103, 146

SCHRIJVERS  VOOR  GERECHTIGHEID: 
• Weinig  is  veel  
• Door  de  ogen  van  de  ander  

TAIZE:  
• The Kingdom of God is justice and peace

OPWEKKINGSBUNDEL:  
• 561,  647,  705,  710, 805
 
MATTHIJN BUWALDA  /  ANDERS  RUUTH   
• Wij delen geloof, wij delen de hoop
    
HOOP  VAN  ALLE  VOLKEN:
• lied  79  

LEGER DES HEILS BUNDEL:
• 92 Onze Vader
• 278  Wij  dromen  van  een  wereld 
• 337  Heer,  leer  me  uw  wil  verstaan                                      
• 264  Alle  dagen  lijden  kinderen
• 269 En zij komen van Oost en zij komen van West

HEMELHOOG:
697, 699, 700, 704, 705, 706, 707, 709, 710

KINDERLIEDEREN: 
Hemelhoog 703, 708

EVANGELISCHE LIEDBUNDEL:
• 64 (Mt. 25)
• 213 (Ik wil jou van harte dienen)
• 390 (Maak ons tot een stralend licht)
• 397 (Handen naar boven …. Handen uit de mouwen…)
• 398 (Handen heb je om te geven)
• 401 (Wij willen gaven delen) (=Hemelhoog 712)
• 402 (Toen ik naar mijn naaste zocht – waar was jij…) 

(=Hemelhoog 708)

LIEDBOEK VOOR DE KERKEN:
• 103a Loof nu, mijn ziel, de Here
• 146c Alles wat adem heeft love de Here
• 534 Hij die de blinden weer liet zien
• 712 Het jaar neigt zich tot stille groet 
• 715 Zoals de halmen buigen in de wind
• 718 God die leven hebt gegeven
• 989 Gelukkig de armen van geest
• 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons
• 995 O Vader, trek het lot U aan
• 1000 Wij zagen hoe het spoor van God
• 1005 Zoekend naar licht hier in het duister
• 1014 Geef vrede door van hand tot hand

JOH. DE HEER
• 166 (Grijp toch de kansen door God u gegeven… maar 

wat gedaan is uit liefde voor Jezus) (=Hemelhoog 702)
• 134 (Neem mijn leven, laat het Heer…)
 
PEARL JOZEFZOON 
• Tijd*

SELA - VAN DE CD GOD VAN LEVEN:
• Samen eten wij (2)*
• Alfa en Omega (5)*
• Jezus leidt zijn kerk (6)*

*Deze liederen kunnen ook als gedicht gebruikt worden.
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Wil je tijdens de Micha Zondag collecteren voor een doel dat aansluit bij de Micha Zondag? We geven 
je graag enkele suggesties. 
 
Micha Nederland
Door jullie bijdrage kunnen we het hele jaar door aandacht vragen om ‘goed en recht’ te doen. Op 
www.michanederland.nl vind je meer informatie over ons werk. In de week voor de Micha Zondag komt 
een korte PowerPoint-presentatie beschikbaar op de website die je tijdens de collecte kunt laten zien. 
Dankzij jullie bijdragen kunnen we blijvend aandacht vragen voor gerechtigheid onder christenen en 
kerken in Nederland. Met jullie bijdragen kunnen we de Micha Zondag en ook onze andere producten 
blijven ontwikkelen en door ontwikkelen. Onze bankgegevens vind je hier. 

Aangesloten goede doelen en organisaties
Micha Nederland is een netwerk dat bestaat uit christelijke goede doelen, maatschappelijke 
organisaties en (nationale) kerken en diaconieën die het belangrijk vinden dat er in de Nederlandse 
kerken aandacht is voor gerechtigheid. De partijen uit het netwerk dragen hier in hun eigen 
werkzaamheden ook aan bij. Bekijk hier wie de deelnemende organisaties zijn waar je voor kunt 
collecteren.
 
Een lokaal diaconaal doel
Collecteer en steun een lokaal diaconaal doel. Vaak heb je als lokale gemeente ook diaconale 
projecten die je steunt en waarin men ‘goed en recht’ doet. Wellicht bij jullie in de stad of buurt of een 
project ergens anders in de wereld. Een mooie gelegenheid om hier op de Micha Zondag voor te 
collecteren.

Collecte

https://www.michanederland.nl/micha-nederland/doneer/
http:/www.michanederland.nl/micha-nederland/netwerk/
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KINDERMATERIAAL
Het kindermateriaal in dit pakket is afkomstig uit Micha Kids. Micha Kids is in 2018 uitgekomen 
materiaal om met kinderen in de basisschool leeftijd aan de slag te gaan met het thema 
gerechtigheid. Dit zijn de werkvormen uit één van de bijeenkomsten van Micha Kids. Het 
volledige materiaal is beschikbaar via de website van Micha Nederland

Inleiding
In deze bijeenkomst ligt de nadruk op het verschil tussen eerlijk en oneerlijk omgaan met anderen ver weg. Dit zijn 
de kinderen in andere landen. Jullie gaan het hebben over hoe God wil dat we met die kinderen omgaan. 

Liedsuggesties 
(zie YouTube-playlist)

• Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus – Marcel & Lydia Zimmer
• Wereldwijs – Elly & Rikkert 
• Alles wat je wilt – Elly & Rikkert 
• Het is fijn om je vriend te zijn – Kinderopwekking

IJsbreker
Groet de kinderen bij het binnenkomen in verschillende talen. Groet bijvoorbeeld het ene kind in het Nederlands 
met ‘Hallo’, het andere kind in het Frans met ‘Bonjour’, in het Duits met ‘Guten tag’, in het Engels met ‘Hello’, etc. 
Vraag eventueel of de kinderen zelf nog andere talen kennen. 

Bijbelverhaal
5 broden en 2 vissen Johannes 6:1-13

4 t/m 7 jaar
Doel: 
Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de kinderen oneerlijkheid tussen mensen ver weg herkennen. Ook kun-
nen de kinderen aan het eind van de bijeenkomst handelingen om eerlijk te doen voor mensen ver weg herkennen.

Bespreking Bijbelverhaal (5-10 min)
Naar aanleiding van het Bijbelverhaal kun je gespreksvragen stellen als:

• Zou jij je laatste eten wat je had, weggeven?
• Waarom vroeg Jezus het eten van die jongen?

Werkvormen: 
Een huis in Afrika 

Benodigdheden:
• Bijlage 1
• Foto Aline (bijlage 1)
• Foto van het huis in Rwanda (bijlage 2)
• Een (schoenen)doos of melkpak
• Takjes (voor het dak)
• Stiften/kleurpotloden/verf
• Een schaar
• Gekleurd papier

https://www.michanederland.nl/michakids/
https://www.youtube.com/watch?v=HlaKXH3Vh3M&list=PLHtQA5s6pONIWmeZGh5T6-jYiJkvcgeFI
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Verloop:
Stap 1: Laat de foto van Aline zien en lees het verhaaltje in bijlage 1 voor.
Stap 2: Hang een foto op van Aline (of ander Afrikaans kind) en een Nederlands kind (bijvoorbeeld een uit je klas of 
kinderclub).
Stap 3: Bespreek met de kinderen welke verschillen ze zien. Het zal waarschijnlijk gaan over huidskleur, kleding 
etc. Als de kinderen een aantal verschillen hebben genoemd kun je vragen stellen als: zou Aline wel eens blij zijn? 
Zij heeft niet het speelgoed wat wij hebben, is dat eerlijk? Bespreek daarna de volgende vragen:
1. Wat zou ik doen als een klasgenoot geen eten mee naar school heeft?
2. Wat zou ik doen als mijn papa en mama geen geld hebben voor eten. 
3. Wat zou ik doen als er geen geld zou zijn om naar school te gaan?
Stap 4: Laat de foto in bijlage 2 van een familie en hun huis in Rwanda zien. 
Stap 5: De kinderen mogen dit huis namaken door middel van een doos/melkpak en takjes. Bespreek ondertussen 
welke verschillen ze zien tussen hun eigen huis en dit huis. 

Tips: 
• Als ze de kinderen de verschillen tussen het huis in Rwanda en een huis in Nederland snappen, kun je ook al 

op de gevolgen ingaan. Als ze bijvoorbeeld noemen dat er geen koelkast in dat huis is, kun je vragen waarom 
een koelkast handig is, en waarom het dan niet zo handig is als mensen in Congo er niet een hebben. Op deze 
manier ervaren de kinderen de verschillen tussen het leven in Afrika en hier.

• Als je veel kinderen hebt, kun je ervoor kiezen om twee huizen na te maken.

Plant je eigen eten 
Benodigdheden:

• Een pot 
• Potgrond 
• Een zaadje (bijvoorbeeld van een appel, een peer of een bruine boon.)

Voorbereiding:
Zoek van te voren uit hoe het zaadje dat je mee hebt genomen verzorgd moet worden. 
Verloop:
Stap 1: Laat de foto van Aline zien en lees het verhaaltje in bijlage 1 voor.
Stap 2: Leg uit dat Aline niet zomaar naar de supermarkt kan. Die is er niet bij haar in de buurt. Zij moeten zelf voor 
hun eten zorgen. Vertel de kinderen dat zij dat nu ook gaan doen. 
Stap 3: Vul de pot met potgrond en verstop het zaadje in de grond. Geef het tenslotte water. Zorg dat ieder kind dit 
goed kan zien.
Stap 4: Vertel dat je het zaadje regelmatig water moet geven. 
Stap 5: Vertel aan de kinderen op welke manier je het zaadje moet verzorgen, zodat het uitgroeit tot een goede 
vrucht, groente , etc. Zo ervaren de kinderen dat een plantje verzorgen nog best wat moeite kost en dat het niet 
vanzelf groeit. Leg de koppeling tussen het feit dat (de ouders van) Aline en haar leeftijdsgenoten in Rwanda dit 
dagelijks moeten doen om eten te hebben en niet naar de supermarkt kunnen om iets te halen.

7 t/m 10 jaar
Doel
Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de kinderen oneerlijkheid tussen mensen ver weg benoemen. Ook kun-
nen de kinderen aan het eind van de bijeenkomst handelingen om eerlijk te doen voor mensen ver weg benoemen.

Bespreking Bijbelverhaal (5-10 min)
Naar aanleiding van het Bijbelverhaal kun je gespreksvragen stellen als:

• Zou jij het laatste eten wat je had weggeven?
• Zou jij Jezus geloven als hij zegt dat iedereen te eten krijgt terwijl je weet dat alle winkels dicht zijn?
• Slaat Jezus iemand over in het verhaal? (nee) Waarom zou Hij dat niet doen? (Hij houdt van iedereen, wie je 

ook bent).
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Werkvormen
Wat kan je kopen voor 92 eurocent?
Benodigdheden:

• Bijlage 3

Verloop:
Stap 1: Laat de foto van Aline zien en lees het verhaaltje in bijlage 1 voor. 
Stap 2: Leg uit dat mensen die in extreme armoede leven, maar 1 dollar per dag krijgen om van te leven. 1 dollar is 
ongeveer 92 eurocent.
Stap 3: Deel de tabel in bijlage 3 uit aan de kinderen of projecteer hem op een scherm. Laat de kinderen opschrij-
ven of noemen welk groente minder kost dan 92 eurocent.
Stap 4: Denk met de kinderen na over de volgende vragen:

• Kan jij leven van 0,92 eurocent per dag? 
• Welk eten zou jij kopen voor 92 eurocent wat niet het rijtje staat?
• Kun je je voorstellen dat er kinderen zijn die minder geld hebben dan wat bij ons 1 groente kost?

Tips:
• Je kunt een aantal groenten uit de tabel meenemen om te laten zien. Dit maakt het nog levendiger. 

Een eigen huis
Benodigdheden: 

• Een schoenendoos
• Een schaar 
• Lijm 
• Kleurpotloden/stiften 
• Gekleurd papier 
• Evt. andere attributen zoals lucifersdoosjes en ander bruikbaar afvalmateriaal. Wel zo duurzaam.

Verloop:
Stap 1: Laat de kinderen de foto in bijlage 2 zien van de familie voor hun huis in Rwanda. Leg uit dat dit huis ziet er 
anders uit dan de huizen in Nederland. Je ziet alleen de buitenkant van het huis. 
Stap 2: Daag de kinderen uit te bedenken hoe het huis er aan de binnenkant uitziet en laat ze dat namaken. 
Stap 3: De buitenkant van het huis is de schoenendoos. Laat de kinderen aan de voorkant een opening maken, 
zoals je ook op de foto ziet. Door dat gat gaat de familie het huis in. Wijs de kinderen erop dat er dus geen deur in 
het huis zit.
Stap 4: Vraag aan de kinderen om na te denken over hoe het zit met bijvoorbeeld een bed, een keuken, een bad-
kamer, een televisie etc. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn: hebben de kinderen van het huis in Rwan-
da dit allemaal? Hoe verschilt dat met je eigen huis?
Stap 5: Bespreek wat kinderen zelf zouden kunnen doen aan armoede. Laat ze zien dat het toestoppen van spul-
len niet helpt, omdat mensen dan afhankelijk van je kunnen worden. Beter is als je ze leert hoe ze voor zichzelf 
kunnen zorgen.

Tips: 
• Je kunt ook meubels van een poppenhuis gebruiken voor in het huis. Neem dan meubels mee die de familie in 

Rwanda in hun huis zouden hebben, maar ook meubels die ze niet zullen hebben. Dit kun je vervolgens weer 
bespreken in stap 4. 

10 t/m 13 jaar
Doel
Aan het eind van de bijeenkomst kunnen de kinderen oneerlijkheid tussen mensen ver weg uitleggen. Ook kunnen 
de kinderen aan het eind van de bijeenkomst handelingen om eerlijk te doen voor mensen ver weg bedenken.
Bespreking Bijbelverhaal (5-10 min)
Naar aanleiding van het Bijbelverhaal kun je gespreksvragen stellen als:

• Zou jij het laatste eten wat je had weggeven?
• Zou jij Jezus geloven als hij zegt dat iedereen te eten krijgt terwijl je weet dat alle winkels gesloten zijn?
• Wat leert dit verhaal ons volgens jou over armoede?
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Werkvormen
Lagerhuis: heeft kinderen helpen wel zin?
Benodigdheden:

• Bijlage 4 en 5
• Stoelen voor alle kinderen

Voorbereiding:
Zet de stoelen van de kinderen tegenover elkaar in een echte Lagerhuis opstelling. 

Verloop:
Stap 1: Laat de foto van Aline zien en lees het verhaal in bijlage 5 voor.
Stap 2: Bespreek het verhaal aan de hand van vragen:

• Heb jij wel eens samengewerkt? Met wie? En ging het makkelijker dan als je het alleen had gedaan?
• Wat is een zelfhulpgroep denk je? (20 mensen (meestal moeders) komen elke week bij elkaar onder leiding 

van een social worker. Tijdens die wekelijkse bijeenkomsten kunnen ze allerlei vragen stellen. Dat kan gaan 
over opvoeding, geloof, betere landbouwmethoden, enz enz. Alles mag. De andere deelnemers en de social 
worker proberen dan zo goed mogelijk te helpen. Het mooie van dit systeem is dat mensen elkaar dus 
helpen. Een vast onderdeel van een zelfhulpgroep is een soort microkredietsysteem, microkrediet 2.0 zeg 
maar. Elke keer dat een zelfhulpgroep bijeenkomt moeten alle deelnemers een klein bedragje inleggen in een 
gezamenlijke pot. En als die pot groot genoeg is kunnen mensen uit de pot lenen. Een timmerman kan bijv. 
geld lenen om nieuw/beter gereedschap te kopen, een boer kan een geit kopen enz. Als ze met die nieuwe 
spullen het geld weer terugverdiend hebben betalen ze het geleende bedrag met een beetje rente weer terug. 
Zo helpen mensen elkaar ook financieel de armoede uit! 

• Waarom helpt het dat mensen samen in een groep zitten? (Dan kunnen ze elkaar helpen en samenwerken.)
Stap 3: Kinderen in de leeftijd van 10-13 jaar vinden discussiëren al erg leuk en hebben ook best al wel een 
mening over allerlei zaken. Leg uit dat ze dat ze over een aantal stellingen, te vinden in bijlage 5, mogen 
discussiëren. Spreek van tevoren af dat als kinderen iets willen zeggen, ze mogen gaan staan en dat jij dan een 
kind aanwijst die iets mag zeggen. 
Stap 4: Sluit de discussie af. Bespreek met de kinderen dat we niet iedereen kunnen helpen, maar dat hoeft ook 
niet. Wijs de kinderen nog eens op het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Die hielp een man die letterlijk ‘op 
zijn pad’ kwam. Zo werkt God! Je mag iets doen daar waar God je roept. 

Tips: 
• Betrek ook de kinderen die niet uit zichzelf durven te gaan staan, maar misschien wel wat willen zeggen.

Huizen bouwen
Benodigdheden:

• 2 tafels
• Een schoenendoos
• Scharen
• Lijm
• Kleurpotloden/stiften
• Gekleurd papier
• Lego blokjes
• Poppenhuismeubels 
• Eventueel andere attributen zoals lucifersdoosjes, en ander bruikbaar afvalmateriaal. Wel zo duurzaam. 

Verloop:
Stap 1: Verdeel de groep in tweeën. 
Stap 2: Leg aan de kinderen uit dat ze een huis mogen bouwen met de spullen die ze hebben. Zo heeft de ene 
tafel dus lego blokjes en poppenhuismeubels. De andere tafel heeft alleen een schoenendoos en wat papier. 
Stap 3: Laat de kinderen de huizen bouwen en inrichten. 
Stap 4: Vraag aan de kinderen welk huis ze mooier vinden. Welk huis is steviger? 
Stap 5: Maak de koppeling van het huis van lego met een huis in Nederland en het huis van de kartonnendoos met 
een huis in Rwanda. Laat daarbij een foto zien van het huis uit Rwanda in bijlage 2. 
Stap 6: Leg uit dat mensen dus een huis moeten bouwen met de materialen die ze ter beschikking hebben. Zo 
wordt duidelijk dat de mensen in Rwanda hun huizen anders bouwen dan wij in Nederland.  
Stap 7: Bespreek de verschillen. Moet er een deur in een huis? Waarom wel/niet? Is een televisie een verbetering? 
Heb je dat echt nodig? Hoe hou je rekening met het klimaat?
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Bijlage 1 - verhaal Aline
Dit is Aline. Aline is 12 jaar en woont in Rwanda. Dat is een land midden in Afrika.  
“Ik kom uit een gezin van zes kinderen: één broer en vier zussen.”, begint ze haar verhaal met een glimlach. “Mijn 
ouders zijn boer. Maar ze hebben geen land om gewassen te verbouwen. Alleen als ze wat werk voor anderen 
doen, verdienden ze wat geld zodat we één maaltijd per dag hadden.” Alines gezicht betrekt. “Sommige dagen 
hadden we niets te eten. Ik had zo’n honger dat ik niet naar school kon. Mijn ouders konden schoolmaterialen niet 
betalen. Wat schaamde ik me als ik zonder uniform naar school moest!” Met tranen in haar ogen gaat ze verder: 
“Nu dank ik God, want sinds mensen mijn moeder hielpen met hoe je beter boer moet zijn, hebben we elke dag te 
eten!”

Bijlage 2 - Huis in rwanda
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Bijlage 3 – Groentetabel

Bijlage 4 - Verhaal Aline 2
Dit is Aline. Aline is 12 jaar en woont in Rwanda. Dat is een land midden in Afrika.  
“Ik kom uit een gezin van zes kinderen: één broer en vier zussen.”, begint ze haar verhaal met een glimlach. “Mijn 
ouders zijn boer. Maar ze hebben geen land om gewassen te verbouwen. Alleen als ze wat werk voor anderen 
doen, verdienden ze wat geld zodat we één maaltijd per dag hadden.” Alines gezicht betrekt. “Sommige dagen 
hadden we niets te eten. Ik had zo’n honger dat ik niet naar school kon. Mijn ouders konden schoolmaterialen niet 
betalen. Wat schaamde ik me als ik zonder uniform naar school moest!” Met tranen in haar ogen gaat ze verder: 
“Nu dank ik God, want sinds mijn moeder lid werd van een zelfhulpgroep hebben we elke dag te eten!”
Aline zit ook in een kindergroep. Dat werkt op dezelfde manier als bij volwassenen, maar dan met kinderen. Door 
de kindergroep veranderde Aline zelf ook. “Ik krijg de kans om te spelen, discussiëren en mijn verhaal te delen 
met andere kinderen, dat maakt me trots!” Als ze met de groep bij elkaar komen leren Aline en de andere kinderen 
over hun rechten, over hoe ze beslissingen nemen maar ook over seksuele gezondheid en waarom je beter geen 
drugs kan gebruiken. “En door met andere kinderen te spelen, ben ik opener en heb ik geleerd hoe ik me beter kan 
uitdrukken.”
Dankzij het dorpsprogramma is Aline nu vrolijk en actief en doet goed haar best op school. Want Aline heeft een 
droom die ze nu kan waarmaken: “ik wil heel graag verpleegkundige worden”.
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Bijlage 5 – Stellingen ver weg
Bespreek met elkaar de volgende stellingen. Eronder staan suggesties die je kunt gebruiken om de discussie te 
sturen, verlevendigen of vlot te trekken.

1.‘Alleen in Afrika is er armoede.’ 
Hangt er vanaf hoe je er naar kijkt. Wat is armoede eigenlijk?
In Azie en Zuid-Amerika is ook veel armoede maar ons beeld is vaak dat het alleen in Afrika is. 
Zijn mensen die in Nederland een uitkering hebben ook arm?

2. ‘Als je in armoede leeft, 
dan is dat je eigen schuld.’ 
Je doet niet genoeg je best om geld te verdienen, of kun je er juist niets aan doen waar je geboren bent?  
Kun je je alleen uit de armoede werken of heb je daar hulp van anderen bij nodig?

3. ‘Je bent arm als je geen geld hebt.’
Probeer hier de discussie te sturen naar de immateriële kant van armoede. Mensen in arme landen kunnen ook 
gelukkig zijn. Tegelijkertijd is Aline verdrietig als ze haar schooluniform niet aankan naar school. 
Mensen in arme gebieden hebben dezelfde menselijke emoties als wij, en verschillen daarin niet van ons. Ze 
zijn ook blij, boos, bang en verdrietig net zoals wij dat kunnen zijn. Alleen is de aanleiding vaak heel anders, 
bijvoorbeeld geen eten. 

4.‘Arme mensen in Afrika helpen heeft geen 
zin. Het zijn er te veel. Daar kunnen wij in 
Nederland niets aan doen.’ 
Hangt er ook maar weer vanaf hoe je er naar kijkt. Als we met z’n allen een beetje doen kunnen we al heel veel. 
Wil je ook helpen? Of liever alles voor jezelf houden? 
Veel landen gooien de grenzen dicht voor producten uit andere landen (protectionisme) is dat eigenlijk wel eerlijk?



28

TIENERMATERIAAL
Deuteronomium 15:7, 11 – Wees vrijgevig
7. Misschien zijn er toch arme mensen in de steden die de Heer, jullie God, zal geven. Denk dan niet 
alleen aan jezelf. Wees niet gierig, 8maar geef iemand die arm is, alles wat hij nodig heeft.
11. Er zullen altijd arme mensen zijn in jullie land. Daarom geef ik jullie deze regel: help iedereen die 
arm is of het moeilijk heeft. Geef zo veel als je kunt.

Eventueel extra: 1 Timotheüs 6:17-19 (BGT)
17. Vertel de rijke mensen van deze wereld dat ze niet trots moeten zijn. Ze moeten niet vertrouwen 
op rijkdom, want die kun je makkelijk verliezen. Ze moeten vertrouwen op God. Hij geeft ons meer 
dan genoeg om van te genieten. 18. Vertel de rijke mensen ook dat ze zo veel mogelijk goede daden 
moeten doen. En dat ze hun bezit moeten delen met anderen. 19. Zo zijn ze goed voorbereid op de 
toekomst. Want zo zorgen ze ervoor dat ze het eeuwige leven krijgen.

Intro
Armoede is iets vreemds. Want wat is armoede eigenlijk? Is armoede in Nederland hetzelfde als 
armoede in derdewereldlanden?
En wanneer ben je rijk? Ben je rijk als je maar een paar maand hoeft te sparen voor een computer, 
mobiel of fototoestel? 

‘Nu ik armoede in Tanzania heb gezien, ben ik enorm gaan twijfelen aan het begrip armoede. 
In Tanzania, een van de armste landen, zag ik blijdschap, creativiteit, gaven, tijd en rust.
In Nederland, een van de rijkste landen, hoor ik gemopper en gezucht als je iets moet doen, er is geen 
tijd en enorm veel stress onder scholieren en studenten. Misschien is dat pas échte armoede… ’ 
José Korsaan.

Opmerkingen voor de leiders: 
Praten over armoede en rijkdom kan onder jongeren 2 reacties opleveren:

• Dat gaat niet over mij, armoede (en rijkdom) is ver van mijn bed. -> Dit kan een 
ongeïnteresseerde houding met zich meebrengen. 

• Schaamte. Sommige jongeren worden thuis geconfronteerd met armoede. Armoede in 
Nederland is een realiteit, waar vaak geen aandacht voor is. Jongeren durven er niet voor uit 
te komen, vanuit schaamte. 

Beide reacties zijn in de groep mogelijk. Wees je hiervan bewust en benoem dit bij het intro. 
Vertel de jongeren dat het thema heel persoonlijk is, want of je arm of rijk bent (in geld uitgedrukt), het 
gaat om jouw eigen leven met God en je houding t.o.v. rijkdom en armoede. Je moet er iets mee! 

Het materiaal dat we hebben geschreven bestaat uit vier opties. Elke optie, bestaat uit 4 onderdelen en 
duurt ongeveer 30 minuten. 

In een overzicht: 
Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4

Inkomer 
(en intro)

Kookwekker 
5-10min.

Over de streep 
5-10min.

Flipover ‘irritant’ 
5-10min.

Uitbeelden, foto en 
gesprek 
5-10min.

Filmpje Richmond Wandera + 
vraag 
5-10min.

Richmond Wandera + 
bankbiljet 
5-10min.

Richmond Wandera + 
gesprek 
10min.

Armoede in NL + ge-
sprek  
5-10min.

Bijbel 4 teksten lezen 
10min.

Tekst lezen 
3min.

Tekst lezen + dobbel-
steengesprek 
5-10min.

Teksten lezen 
5min.

Actie Foto maken 
2min.

Bedenk een actie 
10min.

Flipover ‘tevreden’ en 
bal
10min.

a. Rapp
b. Handlettering

Afsluiter Luister naar een liedje van Timzingt: Aroede is irritant of Oneerlijk
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Doelen
Denken: Jongeren denken na over hun eigen rijkdom en eigen armoede. (werkvorm 1,2,3,4)
Doen: Jongeren doen een actie om te geven en te ontvangen. (werkvorm 2,4) 
Doorleven: Jongeren ervaren hoe het leven met Jezus de enige rijkdom is. Deze rijkdom is over de 
hele wereld te bereiken. (werkvorm 1,2,3,4)

Optie 1 Ben je rijk of ben je arm of ergens tussenin?
20-30 minuten

Inkomer (3-5 minuten)
Benodigdheden: kookwekker, flipover en stift
Uitvoeren:
1. Ga in een kring zitten (zonder tafels). Vertel aan de jongeren wat het thema van Michazondag is en 

benoem dat dit over iedereen persoonlijk gaat (zie intro).
2. Zet de kookwekker op 1 minuut. Wijs 1 jongere aan die de antwoorden op de flipover schrijft. 

Stel de vraag: Wat is volgens jou ‘armoede’. 
De jongeren geven de kookwekker door en geven om de beurt antwoord op de vraag, totdat de wekker 
af gaat.

Filmpje (5 minuten)
Benodigdheden: Laptop met geluid, eventueel een beamer. Pen en papier. 

Uitvoeren:
3. Deel pen en papier uit en stel de vraag (zonder te reageren) aan de jongeren: ‘Wat is volgens het 

filmpje armoede?’ Tijdens het filmpje schrijven ze hun antwoorden op. 
Bekijk het filmpje van Richmond Wandera.
4. Bespreek de vraag na het kijken van het filmpje. 

Bijbelse verwerking (10 minuten)
Benodigdheden: mobiel, print met de teksten (zie volgende pag.) Deut. 15:11 – Spreuken 11:4 – 
Spreuken 15:16 – Spreuken 30:8b, 9

Korte instructie: 
Vertel de jongeren dat armoede veel verder gaat dan een gebrek aan eten, spullen en een dak boven 
je hoofd. Armoede gaat over schaamte en over een gebrek aan eigenwaarde. Armoede is het resultaat 
van verstoorde relaties en de afwezigheid van vrede. 
Dit wordt ook geestelijke armoede genoemd. 
Rijkdom gaat over het leven met Jezus. Hij kan als enige jou een doel en échte rust geven.

Bijbel
Deel de bijbelteksten uit. De jongeren lezen de teksten een voor een voor en zoeken 1 tekst uit die hen 
het meest aanspreekt. 

Foto
De jongeren maken een foto van deze tekst en zetten dit als startscherm op hun mobiel. 

https://youtu.be/_lj2SwyY324
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Optie 2 Eén actie kan het verschil maken 
20 – 30 minuten

Inkomer ‘Over de streep’ (5-10 minuten)
Benodigdheden: touw of lint

Uitvoeren:
Leg een touw of lijn over het midden van de ruimte.
Ga met elkaar op één lijn staan, aan de ene kant van de ruimte.
Stel onderstaande vragen. De jongeren doen een stap over de lijn als ze het met de stelling eens zijn, 
of als ze het eens zijn met de 2e optie. 

1. Ik ben liever langdurig ziek (blijven staan) dan langdurig arm (over de streep).
2. Ik heb liever honger in een liefdevol gezin (blijven staan) dan elke dag genoeg eten in een gezin 

waar ik slecht behandeld word (over de streep).
3. Ik ga liever naar de Voedselbank (blijven staan) dan dat ik eenzaam ben (over de streep).
4. Thuis kunnen we alles kopen wat we maar willen (blijven staan). Wij moeten letten op elke uitgave 

(over de streep).
5. Ik vind het gemakkelijker om wat achter mijn computer of mobiel te zitten (blijven staan), dan te 

trainen voor mijn hobby (muziek, sport, knutselen oid) (over de streep).
6. Ik vind werkeloosheid (blijven staan) erger dan kinderarbeid (over de streep). 

Filmpje (5 minuten)
Benodigdheden: laptop met geluid, eventueel een beamer. 

Uitvoeren:
Bekijk dan het filmpje van Richmond Wandera.

Schrijf in tweetallen op wat volgens Richmond Wandera het ergste van armoede is. 

Bijbel: (5 minuten)
Benodigdheden: een briefje van € 20 of € 50
‘Rijk raakt arm, arm raakt rijk’. ‘Hoop maakt het leven waardevol’. 
Lees de tekst uit Deuteronomium 15:11 
11. Er zullen altijd arme mensen zijn in jullie land. Daarom geef ik jullie deze regel: help iedereen die 
arm is of het moeilijk heeft. Geef zo veel als je kunt.

Leg deze tekst uit aan de hand van het eurobiljet:
Laat het briefje zien en vraag wie dit briefje zou willen hebben (waarschijnlijk iedereen wel).
Verfrommel het biljet, stamp erop en spuug erover. 
Wie wil het briefje nu nog hebben? 
Leg uit dat de waarde van het bankbiljet even veel is, ook jongeren die zich verwaarloosd voelen, zijn 
nog steeds évenveel waard. Daarom blijft het een opdracht om voor deze jongeren op te komen, zodat 
ze gezien zijn en zich waardevol voelen. 

Actie: (10 minuten)
Maak drietallen en bedenk met elkaar één actie die gemakkelijk is uit te voeren om iets te betekenen 
voor iemand die arm is of het moeilijk is. Maak met elkaar een afspraak om deze actie daadwerkelijk uit 
te voeren. Deel elkaars ideeën en kom er de volgende bijeenkomst op terug. 

https://youtu.be/_lj2SwyY324
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Optie 3 Hoe reageer jij? 
20 – 30 minuten

Inkomer (5 minuten)
Benodigdheden: flipovers en stiften, timer. 
Maak groepjes van 4-6 personen. 
Iedereen krijgt 3 minuten om zoveel mogelijk irritaties uit hun leven te noemen. Noem situaties die je 
echt vervelend vindt. Denk aan school, je ouders en broers en zussen, het eten wat je niet lekker vindt, 
je frustraties en missers. Denk ook aan je onzekerheden en die keren dat je oneerlijk behandeld bent. 

Wees open, wees eerlijk. 

Opmerking voor de leiding: het is een inkomer, de jongeren hoeven het alleen te benoemen, het wordt 
verder niet besproken. Je zult tijdens deze start bij de jongeren merken hoe negatief en gefrustreerd 
sommige jongeren kunnen zijn. 

‘Filmpje’ (5 minuten)
Bekijk dan het filmpje van Richmond Wandera. 

Vertel aan de jongeren:
Tijdens het filmpje zegt Richmond: ‘Armoede begon tot mij te spreken. Je bent niets, je doet er niet toe, 
niemand geeft om hoe je heet. Het beste woord wat daarbij past is hopeloos.’

Bekijk de flipovers met frustraties van de jongeren en vraag of hier het woord ‘hopeloos’ bij past. 
Waarom wel en waarom niet?

Eventueel: doe hier de werkvorm met het bankbiljet uit optie 2, bij de Bijbelstudie.

Bijbel (5-10 minuten)
Benodigdheden: dobbelsteen, print van 1 Timotheüs 6:17-19.  
17. Vertel de rijke mensen van deze wereld dat ze niet trots moeten zijn. Ze moeten niet vertrouwen 
op rijkdom, want die kun je makkelijk verliezen. Ze moeten vertrouwen op God. Hij geeft ons meer 
dan genoeg om van te genieten.18. Vertel de rijke mensen ook dat ze zo veel mogelijk goede daden 
moeten doen. En dat ze hun bezit moeten delen met anderen. 19. Zo zijn ze goed voorbereid op de 
toekomst. Want zo zorgen ze ervoor dat ze het eeuwige leven krijgen.

Deel de printjes met de tekst uit 1 Timotheüs uit en lees de tekst voor. Laat de jongeren deze zin 
onderstrepen: ‘Hij geeft ons meer dan genoeg om van te genieten.’ 

Bespreek de tekst aan de hand van de dobbelsteen (gooi om de beurt en geef antwoord op de vraag 
met hetzelfde cijfer als de worp.)
1. Merk je dat je soms trots en ontevreden bent?
2. Wat betekent volgens jou ‘vertrouwen op God?’ en vertrouw jij als rijke westerling op God?
3. Welke mooie en goede dingen doe jij nu? 
4. Wat deel jij met anderen? Wat zou je meer kunnen doen voor anderen? 
5. Welke beloning krijg je als je zo leeft?
6. Noem een voordeel van armoede. 

Actie: (5 minuten)
Benodigdheden: flipover en stiften
Maak weer groepjes van 4-6 personen.
De jongeren krijgen 3 minuten, maar schrijven nu punten op in hun leven waarvan ze genieten. 

Afsluiten (3 minuten)
Benodigdheden: tennisbal/ zachte bal
Ga in een kring staan. Gooi de bal naar iemand. Deze persoon geeft antwoord op de vraag:
‘Wat vond je interessant, wat heb je geleerd?’
De bal wordt naar iedereen in de groep gegooid, zodat elke jongeren zijn of haar reflectie op de 
bijeenkomst kan geven.

https://youtu.be/_lj2SwyY324
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Optie 4 – Armoede in Nederland 
20 -30 minuten 

Inkomer (5 minuten)
Maak tweetallen.
In de tweetallen beeldt de ene jongere uit hoe een ‘arme’ eruit ziet. De andere jongere maakt hier een foto van.
De andere jongere beeldt een ‘rijke’ uit. Maak hier ook een foto van.
Bespreek kort na. Zou dit vooroordeel wel kloppen? 
Zie je niet vaak dat rijke mensen ontevreden zijn en vaak mopperen, terwijl mensen die arm zijn, meer tevreden en 
dankbaar zijn? 

Filmpje (5-10 minuten)
Opgroeien in armoede https://www.youtube.com/watch?v=KWmSlWAU8vc

Wat vind je van de reacties van de jongeren die in armoede in Nederland leven?
Wat zijn oplossingen om met armoede om te gaan? 

Bijbel (5 minuten)
Benodigdheden: geprinte bijbelteksten.
Lees de bijbelteksten over rijkdom en armoede. Deut. 15:11 – Spreuken 11:4 – Spreuken 15:16 – Spreuken 30:8b, 9 

Actie: 10-20 minuten
Jongeren kunnen kiezen:
A. Maak een rap/kort liedje van één van de teksten (benodigdheden: wat instrumenten).
B. Schrijf de tekst over in handlettering (benodigdheden: papier en zwarte stiften en voorbeelden van   
 handlettering).

Eventueel als afsluiter: 
Timzingt armoede is irritant
of
Timzingt oneerlijk

Deze werkvormen zijn gemaakt en ontwikkeld door José Korsaan, kerkelijk jeugdwerker in de GKV in Putten en 
catecheet. José geeft trainingen aan jongerenwerkers en opvoedcursussen. Meer informatie vind je op 
www.josekorsaan.nl. José ontwikkelde in samenwerking met Micha Nederland en anderen ook het Micha Kids 
materiaal voor de basisschoolleeftijd. José: “Ik vind het belangrijk dat er methodes en materialen zijn die kunnen 
helpen om het geloof begrijpelijk te maken, voor mensen van alle niveaus en met diverse leerstijlen.”

https://www.youtube.com/watch?v=xa-RX9Lx7HA
https://www.youtube.com/watch?v=5uaS1ucZt60
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Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in 
deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de 
profeet Micha:
 
‘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’ (Micha 6:8)
 
In deze tekst noemt de profeet Micha in één adem trouw zijn, recht doen én leven in gehoorzame en 
liefdevolle omgang met God. Deze drie elementen horen onlosmakelijk bij elkaar en worden zichtbaar in 
het leven van Jezus, die ons dit heeft voorgeleefd.
 
Micha Nederland prikkelt christenen, kerken en organisaties om hun ogen niet te sluiten voor onrecht. 
Dit doen we door materialen te ontwikkelen waar je in de kerk, op je (bijbel)kring en thuis mee aan de 
slag kan. We bieden mensen handvatten om een duurzame en rechtvaardige levensstijl te ontwikkelen.

Micha Nederland is een netwerk 
Het netwerk van Micha Nederland bestaat uit 20 deelnemende organisaties. Dit zijn kerkelijke 
organisaties, christelijke ngo’s en maatschappelijke organisaties. Klein en groot. Samen delen we 
de missie om de boodschap van gerechtigheid in de Nederlandse kerken en bij christenen onder de 
aandacht te brengen. We willen mensen niet alleen inspireren, maar juist ook activeren en in beweging 
brengen om ons samen in te zetten voor gerechtigheid. Lees hier wie dit zijn en waarom ze het 
belangrijk vinden zich gezamenlijk in te zetten voor gerechtigheid.

Dit zijn de deelnemende organisaties van Micha Nederland 
 
Unie van Baptistengemeenten
Leger des Heils
Vrije Evangelische Gemeente, SZD 
MissieNederland
Nederlands Gereformeerde Kerk 
Diaconaalsteunpunt GKV en NGK
Diaconaat – CGK 
Kerk in Actie 
ZOA
Red een Kind

Verre Naasten 
IJM 
Compassion
Het Passion
Stichting HiP 
Uitgeverij Buijten & Schipperheijn
A Rocha
CHE 
Tear
ABC Gemeenten

lees meer

Over Micha Nederland

https://www.michanederland.nl/micha-nederland/netwerk/
http://www.michanederland.nl
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