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Colofon 

 

De Micha Cursus en deze bijbehorende handleiding zijn producten van Micha Nederland. Micha Nederland 

verbindt, inspireert en activeert kerken, christenen en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. 

Dichtbij en ver weg. Met oog voor mens en natuur. 

 

www.michanederland.nl 

 

De Micha Cursus is mede mogelijk gemaakt door: 

Kerk in Actie, www.kerkinactie.nl  

Tear, www.tear.nl  

Diaconaat Christelijk Gereformeerde Kerken, www.cgk.nl  

Stichting Present Nederland, www.stichtingpresent.nl  

Buijten & Schippenheijn, www.buijten.nl  

Diaconaal Steunpunt, www.diaconaalsteunpunt.nl  

Red een Kind, www.redeenkind.nl  

Het Passion, www.hetpassion.nl  

 

Ontwerp: Linda Verholt, www.lindaverholt.nl 

De Micha Cursus is geschreven door Theanne Boer, www.theanneboer.nl 

Deze handleiding is geschreven door Annemarthe Westerbeek  

© 2019, Micha Nederland  

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 

gemaakt door middel van druk, fotokopie, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke manier dan 

ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Je kunt je verzoek indienen via 

info@michanederland.nl 
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Inleiding  

Deze handleiding helpt je op weg om de cursus te organiseren. Je krijgt handreikingen hoe je de 

bijeenkomsten voor kunt bereiden, met extra aanwijzingen om de avond goed te kunnen leiden en 

praktische tips om al je cursisten mee te nemen in de thema’s die behandeld worden. De handleiding 

bestaat uit twee delen. Het eerste deel is informatie en instructie over hoe je de cursus kunt organiseren met 

tips om het gesprek te leiden. In het tweede deel vind je achtergrond informatie, benodigdheden en tips bij 

de opdrachten per bijeenkomst.  

Tip: lees voor je van start gaat in ieder geval het tweede gedeelte door, zodat je het overzicht hebt van alle 

bijeenkomsten. Zo weet je bijv. ook dat je in bijeenkomst 1 al even iets moet doen of organiseren voor 

bijeenkomst 6.  

Online  

Een deel van de materialen om de bijeenkomsten van de Micha Cursus te kunnen volgen vind je op de 

website www.michacursus.nl. Hier kun je je aanmelden als cursusleider en als groep. Na je aanmelding 

ontvang je van ons een wachtwoord en gebruikersnaam die je toegang geeft tot de online omgeving van de 

Micha Cursus. Hier staan extra materialen en andere benodigdheden voor de bijeenkomsten.  
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Opzetten van de Micha Cursus  

De cursus leiden  

Wie kan de cursus leiden?  

Iedereen die gemotiveerd is om met de Micha Cursus aan de slag te gaan en tijd en energie wil investeren 

om samen met anderen te ontdekken wat het Koninkrijk van God precies betekent, kan de cursus leiden. Bij 

voorkeur worden de bijeenkomsten telkens door 1 of 2 dezelfde personen geleid. Zo kun je een goede lijn 

uitzetten waar je met elkaar naartoe werkt. Wanneer je er toch voor kiest om de groepsleider te rouleren, dan 

is het belangrijk dat de wisselende groepsleiders toegang krijgen tot de materialen en dat er tussen de 

bijeenkomsten steeds een goede overdracht is, naar aanleiding van de voorgaande avond.  

Wat is de rol van de cursusleider? 

• Is aanspreekpunt voor de cursisten;  

• Ondersteunt en stimuleert de cursisten in hun leerproces;  

• Organiseert de avond (je kunt ook iemand anders in de groep verantwoordelijk maken voor de 

praktische organisatie van de bijeenkomsten); 

• Bereidt de praktijkdag en de groepsactiviteit(en) voor die jullie met elkaar gaan doen. Ook hier kunnen 

de cursisten natuurlijk meehelpen in de organisatie. 

 

Informatie en toerusting voor de cursusleider  

Micha Nederland organiseert online instructiemomenten waar je je als (toekomstige) cursusleider voor kunt 

opgeven. Je ontvangt dan toelichting bij de cursus en is er alle ruimte om vragen te stellen. Op 

www.michacursus.nl kun je ontdekken wanneer de eerste online informatiebijeenkomst is. We hopen dat je 

zo voldoende toegerust wordt om zelf de Micha Cursus in jouw kerk, gemeente of omgeving te organiseren.  

Wat ga je doen als cursusleider?  

• Je verdiept je in de cursus, leest de handleiding en woont (indien nodig) de online 

informatiebijeenkomst bij om goed van start te kunnen gaan; 

• Je leest zelf al het materiaal goed door en probeert de vragen alvast voor jezelf te beantwoorden. Als je 

de Micha Cursus met z’n tweeën geeft, kan het fijn zijn om de voorbereiding met elkaar te doen zodat je 

goed op elkaar ingespeeld bent. Probeer tijdens het voorbereiden ook in te schatten hoe de opdrachten 

in je groep ‘vallen’ en denk alvast na hoe je dit tot een goed gesprek kan leiden; 

• Je verzorgt de praktische voorbereidingen, zoals:  

- Plannen cursusdata;  

- Regelen en plannen locatie(s); 

- PR  

- Versturen uitnodigingen; 

- Eventueel organiseren van de de groepsactiviteit; 

- Maken van afspraken over eventuele maaltijden; 

- Bestellen van cursusmateriaal of regelen dat iedereen zijn/haar eigen materiaal bestelt;  

- Kijken hoe je je kerkelijke gemeente mee kunt nemen in de voorbereidingen, tijdens en na de Micha 

Cursus.  

 

De cursusgroep  

Idealiter bestaat je groep tussen de 5 en 10 personen. Zijn er meer mensen geïnteresseerd om mee te doen 

met de Micha Cursus, dan kun je beter twee groepen vormen en een tweede cursusleider erbij vragen.  

Gemeente breed  

Je kunt de Micha Cursus ook met je hele kerk of gemeente doen, als het bijbelstudiemateriaal waar alle 

kringen mee aan de slag gaan of als gemeenteproject zodat het ook in de kerkdiensten (en in de 

bijeenkomsten van de jongeren en kinderen) over gerechtigheid gaat. Voor de laatste groep is speciaal 

materiaal beschikbaar: Micha Young en Micha Kids. Kijk hiervoor op www.michanederland.nl.  
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Mocht je gemeente breed de Micha Cursus gaan organiseren, dan denken wij graag met je mee. Ook kunnen 

we maatwerk leveren om bij jullie langs te komen en bijvoorbeeld je cursusleiders te trainen. Neem hiervoor 

of met andere vragen rondom grote groepen contact op met Micha Nederland via info@michanederland.nl.  

Organiseren van de Micha Cursus  

Wat heb je nodig? 

• Micha Cursusboek. Elke cursist heeft een eigen werkboek nodig. Ook als stellen mee doen, heeft het de 

voorkeur dat iedereen een eigen boekje heeft. Dit omdat sommige opdrachten om persoonlijke 

verwerking in het boekje vragen;  

• Laptop, muziekboxen en een scherm die je kan aansluiten op je laptop. Met kleine groepen zou je de 

filmpjes op de laptop kunnen kijken, maar een grotere groep vraagt wel om een groter scherm;  

• Internetverbinding op je laptop voor de materialen die van je van de website moet afspelen. Heb je geen 

internetverbinding op je locatie? Zorg er dan voor dat alles op je laptop staat; 

• Wil je een lied luisteren of zingen dan heb je daar wellicht ook een muziekinstrument en liedbundel voor 

nodig; 

• Koffie, thee etc. om de bijeenkomst mee te beginnen of voor in de pauze;  

• Materiaal om mee te kunnen brainstormen. Denk aan een flapover of een whiteboard met de juiste 

stiften. Tip: geen whiteboard of flapover tot je beschikking? Gebruik een oude rol behang of tape een 

paar A4-tjes aan elkaar.  

 

Frequentie  

Bedenk in welke frequentie je bij elkaar wilt komen. Wij adviseren elke week of één keer in de twee weken. 

Op deze manier blijft het onderwerp dichtbij en neem je je ervaringen mee naar de volgende bijeenkomst. 

Ook heb je genoeg tijd om eventuele keuzes en opdrachten toe te passen in je eigen situatie tot de start van 

de volgende bijeenkomst.  

Promotie  

Als je mensen wilt stimuleren om mee te doen met de Micha Cursus, dan is het belangrijk dat je promotie 

maakt. In de online omgeving vind je allerlei tools om dit te doen. Denk aan berichten voor jullie kerkblad, 

nieuwsbrief en facebook. Ook kun je flyers, kaarten en posters bestellen die je kunt uitdelen en ophangen. 

Let erop dat de informatie duidelijk is: 

• Waar of bij wie moeten mensen zich aanmelden? 

• Wanneer (datum en tijd) begint de cursus? 

• Hoelang duurt de avond (en als het inclusief een maaltijd is, is het goed om dit ook alvast te vermelden). 

  

Heb je niet automatisch een groep mensen in je kerk die met je meedoet, verbreed dan je focus naar mensen 

in je wijk, dorp of stad en nodig gericht mensen uit, en/of verspreid promotiemateriaal, zodat 

geïnteresseerden het te lezen krijgen en zich kunnen aanmelden. Je kunt de cursus ook samen met andere 

kerken in je woonplaats organiseren, waarbij iedereen zijn of haar PR in de eigen kerk kan uitrollen.  

Locatie  

Je kunt ervoor kiezen om de cursus bij je thuis te laten plaatsvinden, te rouleren bij de cursisten of het 

telkens op dezelfde plek te organiseren. Dit kan wellicht bij jou of bij een van de deelnemers in de kerk of 

misschien is er ook wel een buurthuis waar je gebruik van kunt maken. Een huiskamer zorgt vaak voor meer 

intimiteit en onderlinge verbondenheid. Controleer bij het zoeken naar een locatie of het alle faciliteiten 

heeft die je nodig hebt en waar je gebruik van wilt maken. Maak goede afspraken met elkaar over het 

gebruik hiervan.   

Als je weet dat er voor een bijeenkomst een brainstorm nodig is, zorg dan voor een plek waar een groot 

papier kan liggen en waar mensen omheen kunnen staan. In een woonkamer kan dit je tafel zijn, anders kun 

je ook gebruik maken van een whiteboard of flap-overs.  
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Begin met een maaltijd  

We raden je aan om met elkaar te beginnen met een maaltijd. Op die manier kun je bijpraten en kun je op 

een informele manier met elkaar kennismaken. Ook zou je de maaltijd in kunnen zetten om de groep al 

ergens van bewust te maken, door bijvoorbeeld een wereldmaaltijd te koken, het eten ongelijk te verdelen, 

een volledig eerlijke maaltijd te koken of een maaltijd zonder vlees te serveren.  Werkvormen voor tijdens het 

eten of voor de maaltijd zelf kun je vinden in de online omgeving van de Micha Cursus op 

www.michacursus.nl  

Als je met elkaar eet, is het goed om afspraken te maken over de kosten en wie wanneer kookt.  

Groepsactiviteit / Praktijkdag  

Het is goed om te weten dat bijeenkomst 6 een praktijkdag is waarin jullie als groep een activiteit gaan doen 

waarin je van betekenis kunt zijn voor een ander, de natuur of wellicht voor elkaar. We noemen dit de 

praktijkdag, maar hier bedoelen we niet mee dat jullie de gehele dag ergens mee bezig moeten zijn. We 

willen alleen stimuleren om echt aan de slag te gaan.  

Jullie kiezen als groep wat je wilt gaan doen en zoekt met elkaar naar mogelijkheden. Het is goed om hier als 

cursusleider de groep in te begeleiden. Wellicht zijn er verschillende voorkeuren en moeten jullie een keuze 

maken. Nog een paar tips:  

• Het kan helpen als je in de voorbereidingen alvast wat opties kiest en deze met de groep deelt. Of let 

gedurende cursus op waar de cursisten enthousiast van worden; 

• Bedenk goed dat sommige activiteiten voorbereidingstijd vragen, begin er dus niet pas een week van 

tevoren aan. Helemaal als je via een andere organisatie graag wat wilt doen, is het belangrijk dit op tijd 

aan hen door te geven, zodat ze goed met je mee kunnen denken en jullie samen een mooie activiteit 

kunnen organiseren; 

• In bijeenkomst 6 staan ook nog een heel aantal tips waarmee je aan de slag kunt en hoe je je als groep 

kunt voorbereiden op deze praktijkdag; 

• Ben je met een grote groep en liggen de voorkeuren erg uiteen? Dan kun je er ook voor kiezen om 

verschillende dingen te gaan doen. 
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Bijeenkomsten  

Algemeen 

Weerstand en veilige sfeer  

Wanneer mensen zich veilig voelen in de groep zijn ze eerder geneigd om eerlijk hun mening te geven en te 

delen wat ze lastig vinden. In zo’n context is het makkelijker om je kwetsbaar op te stellen. Zoek daarom naar 

een goede balans, waarbij je de cursisten wel uit hun comfortzone haalt, maar zonder ze te dwingen of het 

gevoel van vrijheid en veiligheid weg te nemen. Bepaalde opmerkingen of een negatieve houding kunnen 

ertoe leiden dat mensen zich niet meer op hun gemak voelen, dus let hier goed op en stuur bij als dit nodig 

is. 

Ruimte om jezelf te kunnen zijn 

Mensen komen tot hun recht, wanneer ze de ruimte krijgen te ontdekken wie ze zijn en wat ze voor een 

ander kunnen betekenen. Dat betekent dat cursisten hun leerproces en het tempo daarvan zelf kunnen 

bepalen. Als cursusleider hoef je ze niet te overtuigen of druk op ze uit te oefenen, maar reik je 

mogelijkheden aan en kijk je wat ze daarmee gaan doen.  

Gebed  

Als je gewend bent om te bidden met en voor anderen, dan kan het goed zijn de cursusavond te beginnen 

met gebed. Bid voor een goede sfeer, de juiste woorden en voor ruimte om naar elkaar te luisteren. 

Misschien doe je dat zelf liever niet, maar is er iemand anders in de groep die wel met jullie wil bidden. Aan 

de start van de cursus is het goed om te benoemen dat iedereen mag en kan participeren in het gebed op 

een manier die veilig en vertrouwd voelt.  

Tips voor een goed (groeps)gesprek 

Hieronder volgt een aantal tips om de gesprekken in goede banen te leiden en die kunnen helpen bij een 

open manier van communiceren.  

• Stel open vragen;  

• Luister actief, en laat de deelnemers uitspreken. Vat af en toe samen om te kijken of je iemand goed hebt 

begrepen;  

• Probeer in een gesprek onderscheid te maken tussen feiten en meningen. Verschillen mogen er 

natuurlijk zijn, maar probeer te stimuleren dat cursisten hun mening toelichten, door bijv. te vragen: 

‘Waarom vind je dit?’ of: ‘Kun je uitleggen wat je bedoelt? 

• Praat over ‘ik’ in plaats van over ‘zij’. Probeer in gesprekken weg te blijven van uitspraken als: ‘daar 

zouden zij iets in moeten veranderen’. Probeer bij jezelf te blijven en moedig cursisten daar ook toe aan. 

Wat zou jij al kunnen veranderen? En hoe kan ik een bijdrage leveren aan het veranderen van de situatie? 

Waar liggen je mogelijkheden en die van mij?  

• Denk in termen van mogelijkheden en negeer niet iemands schuldgevoel. De thema’s die bij de Micha 

Cursus behandeld worden, kunnen nog wel eens een schuldgevoel oproepen. Vaak is dit een signaal van 

een kloof die er is tussen dat wat iemand doet en wat hij of zij zou willen doen. Vaak speelt het woord 

‘eigenlijk’ een rol: ‘Eigenlijk zou ik …’. Schuldgevoel kan verlammend werken. Probeer cursisten daarom 

te bemoedigen om te onderzoeken wat dit gevoel veroorzaakt en probeer te stimuleren om te denken 

in mogelijkheden. Denk ook aan wat in de inleiding van de Micha Cursus staat over beginselen en 

eindselen. Wij mogen hier beginnen, het is God die het uiteindelijk afmaakt!  

• Feedback geven en ontvangen. Als je merkt dat iemand is geraakt door wat een ander heeft gezegd of 

dat iemand gekwetst is, kun je stimuleren dat deze persoon dit in de vorm van feedback teruggeeft aan. 

Wellicht is het tijdens de bijeenkomst niet het juiste moment en kun je deze persoon naderhand even 

aanschieten of bellen.  
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Wil je meer lezen over hoe je kunt bouwen aan een veilige en constructieve sfeer? Lees dan op de online 

omgeving verder. Hier staan de bovenstaande tips uitgebreider omschreven. Deze vind je op de online 

omgeving van de Micha Cursus - www.michacursus.nl    

 

Opbouw van de bijeenkomst  

Elke bijeenkomst bevat (de meeste) van de volgende elementen:  

• Podcast die je voorafgaand aan de bijeenkomst naar de cursisten stuurt om zich voor te bereiden op de 

avond.  

• Een thuisopdracht die cursisten voorafgaand aan de bijeenkomst voorbereiden en met elkaar bespreken 

tijdens de bijeenkomst.  

• Eén of meerdere Bijbelteksten die je met elkaar bespreekt.  

• Een aantal opdrachten en vragen.  

• Leesteksten en kaders over het onderwerp van de bijeenkomst.  

• Lees- en kijktips.  

• Een Bijbelleesrooster voor een week met een korte vraag of overdenking (alleen bij bijeenkomst 1 t/m 4).  

In de online omgeving van de Micha Cursus staat al het online materiaal wat je nodig hebt per bijeenkomst. 

Denk aan de podcasts, video’s en extra materialen. Zo kun je de bijeenkomsten goed en overzichtelijk 

voorbereiden.  

Tijdsduur  

Voor elke bijeenkomst geldt dat je er +/_ 2 uur voor nodig hebt om overal volledig bij stil te staan. Heb je 

minder tijd?  

• Je kunt ervoor kiezen om 1 of 2 opdrachten minder te doen. Let wel goed op dat je er geen opdrachten 

uitgooit die nodig zijn voor de volgende bijeenkomst.  

• Geef van tevoren 1 of 2 opdrachten extra ter voorbereiding.  

• Geef 1 of 2 opdrachten extra mee naar huis om thuis nog te doen en te lezen als reflectie op de 

bijeenkomst.   

 

Voorbereiding thuis  

Voor de start van de bijeenkomst is er een aantal dingen dat gedaan kan/moet worden ter voorbereiding op 

de bijeenkomst.  

• Luisteren van de Podcast. Jij als cursusleider bent verantwoordelijk om de podcast naar je cursusgroep 

te sturen. Dit gaat erg makkelijk via whatsapp of anders via de mail.  

• Herinner je cursisten er ook aan wat de thuisopdracht was, zodat ze deze maken voordat ze naar de 

bijeenkomst komen. (Dit is helemaal belangrijk als je ze extra thuisopdrachten geeft i.v.m. met de duur 

van de avond, zie opm. hierboven over tijdsduur).  

• Natuurlijk is het ook belangrijk dat jij jezelf goed voorbereidt. Dus check welke materialen je nodig hebt, 

waar je alles online kunt vinden, en welke opdracht je de groep meegeeft voor de volgende 

bijeenkomst. Tip: lees altijd een bijeenkomst vooruit, zodat je weet wat er volgt. Hier kun je dan ook een 

beetje op sturen als je bijvoorbeeld merkt dat je in tijdnood komt.  

 

Online omgeving  

In de online omgeving vind je alle tips en bestanden die je nodig hebt om de cursus te kunnen geven. Er is 

een aparte sectie voor de cursusleider en voor de cursisten, zodat die ook bij de extra materialen kunnen als 

ze eens wat willen doorlezen. Je vindt de online omgeving op: www.michacursus.nl  
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Bijeenkomst 1  Kennismaken met het Koninkrijk 

 

Tijdschema  
Dit tijdschema is richtinggevend. Wellicht is het voor jullie groep beter om ergens korter of juist langer bij stil 

te staan. Houd dan wel in de gaten wat dit met de rest van de tijd doet.  

Titel opdracht  Minuten  

Opdracht 1 Kennismaken  25 

Opdracht 2 Wat is gerechtigheid  10 

Opdracht 3  Gerechtigheid volgens Jezus  15 

Opdracht 4  Het Koninkrijk, waar, wanneer en hoe? 10 

Opdracht 5 - Waar ben jij? 20 

Opdracht 6 - Wat is jouw talent en taak? 20 

Opdracht 7 - Wat neem je mee naar huis  10 

Afsluiting  10 

Totaal  120 

 

Benodigdheden  

• Bijbel (liefst meerdere, of vraag iedereen eigen Bijbel mee te nemen); 

• Lijm; 

• Scharen; 

• Kleurpotloden (liefst van elke kleur een paar, of vraag cursisten zelf mee te nemen); 

• Pennen; 

• Post-its; 

• Whiteboard/flapover(of stuk behang) incl. stiften voor op whiteboard/flapover; 

• Muziekboxen die op je laptop/tablet/telefoon werken; 

• Laptop; 

• Videoscherm (bij een kleine groep niet perse noodzakelijk). 

 

 

Opdrachten  

Opdracht 1  Kennismaken 

• Idealiter heeft iedereen zijn of haar opdracht gedaan. Mocht dit niet het geval zijn, laat de cursisten 

dan op hun telefoon eerst nog even 5 minuten de NOS lezen en laat ze drie berichten verzamelen 

die hen raakt. Zie de opdracht vooraf. Vervolg de rest van de opdracht.  

• Voor deze opdracht staat 25 minuten. In een groep waar de mensen elkaar nog niet kennen, is het 

goed om wat langer met elkaar kennis te maken.  

 

Opdracht 2  Wat is gerechtigheid?  

• Zorg voor meerdere stiften, zodat meerdere cursisten tegelijk kunnen schrijven en elkaar ook 

kunnen aanvullen.   

• Eventueel kun je de vraag ‘Waar zit jouw verdriet en/of woede?’ ook in kleine groepjes bespreken als 

de groep er nog niet aan toe is om dit makkelijk in een grote groep te delen.  

• Let op: luister naar het lied van Matthijn Buwalda, dit is niet benoemd als speciale opdracht. Lees er 

dus niet overheen!  

• Zorg voorafgaand aan de bijeenkomst dat het lied al klaar staat en het apparaat dat je gebruikt is 

aangesloten op de boxen.  

 



 

11 

 

Opdracht 3  Gerechtigheid volgens Jezus  

• Deze opdracht eindigt in tweetallen. Aan het einde van de opdracht kun je weer bij elkaar komen 

om samen opdracht 4 te beginnen, want deze hoeft niet in tweetallen te starten.  

• Lees de Bijbeltekst eventueel uit de Bijbel. De eerste twee verzen staan niet afgedrukt.  

 

Opdracht 4  Het koninkrijk - waar, wanneer en hoe?  

• Lees de Bijbeltekst met elkaar uit de Bijbel, in het boek staat vaak niet de gehele tekst afgedrukt. 

Zorg zelf voor één of meerdere Bijbels of vraag de cursisten deze van tevoren mee te nemen.  

• De tekenopdracht kan voor sommigen best ingewikkeld zijn. Niet iedereen denkt in beelden. 

Probeer iedereen wel te stimuleren om te tekenen, maar op zijn of haar eigen manier. De een is 

goed in details, de ander tekent juist weer abstract.  

• Als de groep groot is, kun je er ook voor kiezen om het presenteren van de tekeningen in kleinere 

groepen te doen.  

 

Opdracht 5  Wat is jouw talent en taak?  

• Dit is een lange en intensieve opdracht. Het vraagt luister- en vraagvermogen van de cursisten. Geef 

ze de ruimte en de tijd om deze opdracht goed in te vullen.   

• Deze opdracht niet overslaan als je in tijdnood komt, want deze is belangrijk voor de volgende 

bijeenkomst.  

• Belangrijk: ze hoeven zich niet vast te pinnen op de categorieën in de schijf van vijf. Dit zijn slechts 

voorbeelden. De illustraties dienen ook als voorbeeld. Benoem dit nog even explicitiet als je merkt 

dat mensen het lastig vinden om los te komen van de illustratie en het toe te passen op zichzelf.  

 

Opdracht 7  Wat neem je mee naar huis?  

• Zorg voor voldoende post-its. Kies eventueel drie verschillende kleuren, zodat passie, talent en 

voornemen van elkaar te onderscheiden zijn.   

• Laat voordat cursisten weggaan de eigen post-its vanaf het grote vel in hun eigen boek plakken, 

zodat ze deze zelf ook weer kunnen zien en eventueel thuis ergens op kunnen hangen als reminder.  

• Bespreek vast met de groep dat bijeenkomst 6 een praktijkdag/moment is waar je met elkaar een 

activiteit gaat doen. Vraag of er al ideeën zijn. Wees je ervan bewust dat sommige activiteiten wat 

planning vragen. Op de online omgeving vind je een overzicht van organisaties waar je een 

activiteit voor zou kunnen doen. Maar een eigen lokaal initiatief is natuurlijk ook altijd goed!   

• Er is voor de volgende bijeenkomst geen thuisopdracht of opdracht vooraf.  

 

Ter afsluiting  

• Het kan helpen als de cursisten de tekst die ze voor zichzelf bidden eerst een keer opschrijven. Hier 

kunnen ze de notitieruimte voor gebruiken in het werkboekje of onder de opdracht. Je kunt ze het 

ook even laten onderstrepen, zodat ze zich bewust zijn van de tekst.   

• Na het Onze Vader kun je ook een lied luisteren i.p.v. zingen. Zie de liederenlijst online.  

 

 

Niet vergeten! 

• Whatsapp groep aanmaken.  

• Podcast opsturen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst.  

• De thuisopdracht voor opdracht 1 te sturen. Deze staat in het boekje, maar het kan mensen helpen 

om deze ook op hun telefoon in de app of mail te krijgen.  

• Voor bijeenkomst 2 is er geen thuisopdracht of opdracht vooraf.  

• De huiswerkopdracht die de cursisten aan het einde bijeenkomst 2 meekrijgen, is het invullen en 

bekijken van een duurzame bucketlist. Deze is ook als A3 poster te bestellen in de online omgeving 

van de Micha Cursus. Als je deze bij bijeenkomst 2 wilt uitdelen dan is het slim om deze nu al te 

bestellen.  
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Bijeenkomst 2  Opstaan tegen en bidden voor 

Tijdschema  

Dit tijdschema is richtinggevend. Wellicht is het voor jullie groep beter om ergens korter of juist langer bij stil 

te staan. Houd dan wel in de gaten wat dit met de rest van de tijd doet.  

Titel opdracht  Minuten  

Opdracht 1 Onrecht van alle tijden  15 

Opdracht 2 laat het recht stromen  15 

Opdracht 3 Opkomen voor recht - hoe doe je dat?  20 

Opdracht 4 - Opkomen voor of zorgen voor? 25 

Opdracht 5 Gebed als wapen om onrecht te bestrijden 15 

Opdracht 5 Bidden en Werken  15 

Afsluiting  15 

Totaal 120 

 

 

Benodigdheden  

• Bijbel (liefst meerdere, of ieder vragen er een mee te nemen); 

• Whiteboard/flapover (stuk behang) met stiften voor op whiteboard/flapover; 

• Pennen; 

• Muziekboxen die op je laptop/tablet/telefoon werken; 

• Laptop; 

• Videoscherm (bij een kleine groep niet perse noodzakelijk). 

 

 

Opdrachten  

Opdracht 1 Onrecht is van alle tijden  

• De Bijbelteksten staan er in zijn geheel, maar ook goed om het uit de Bijbel te lezen met elkaar, zodat je 

ook de context ziet waarin het Bijbelgedeelte staat.  

 

Opdracht 2 Laat het recht stromen  

• Zet voorafgaand aan de bijeenkomst de video klaar. Je vindt deze in de online cursusomgeving bij 

bijeenkomst 2. Controleer ook je geluid van tevoren.  

 

Opdracht 3 Opkomen voor het recht – hoe doe je dat?  

• Dit zijn best veel vragen. Heb je minder tijd dan in het tijdschema staat, kies er dan een paar uit.   

• Je kunt ervoor kiezen om deze vragen ook in twee- of drietallen met elkaar te bespreken. Of een 

gedeelte samen en een gedeelte in tweetallen.  

 

Opdracht 4 Opkomen of zorgen voor?  

• Sommigen zullen het lastig vinden om het onderscheid te maken tussen de termen charity en advocacy. 

Merk je dat hier nog verwarring over is, laat ze dan de oefening met het citaat maken en bespreek deze 

na met elkaar, zodat ze van gedachten kunnen wisselen en helder kunnen krijgen wat wat is.  

• Het nagaan wie zichzelf geschikt acht voor actievoeren en liefdadigheid kan voor sommigen best lastig 

zijn, omdat ze wellicht het één beter achten dan het andere. Of omdat ze dit idee misschien hebben 

gekregen vanuit de gevoerde gesprekken. Eventueel laat je het iedereen eerst voor zichzelf opschrijven 

in het cursusboek, voordat je het met elkaar deelt. 

• Zorg dat je een whiteboard/stuk behang/flapover beschikbaar hebt waar alle acties opgezet kunnen 

worden.  
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• Let op dat elke cursist een telefoonnummer heeft van een ander. Het is best spannend om elkaar hieraan 

te herinneren en elkaar te bellen of te appen hierover. Dat mag je best even benoemen. Je kunt de 

groep ook in de week (weken) na deze bijeenkomst er even aan herinneren dat ze contact opnemen met 

elkaar.  

 

Opdracht 5 Gebed als wapen om onrecht te bestrijden.  

• Lees met elkaar de gehele tekst uit de Bijbel. Deze staat niet in het cursusboek.  

• Niet iedereen zal even bekend of vertrouwd zijn met deze manier van bidden. Goed om je hiervan 

bewust te zijn.  

 

Opdracht 6 Bidden en werken  

• Lees de gehele tekst uit de Bijbel, hier staat slechts het kernvers.  

• Bid hier eventueel ook met elkaar het Onze Vader.  

 

Opdracht 7 Afsluiting   

• Als je groep het lastig vindt om hardop hiervoor te bidden of hier open over te zijn, dan kun je ze ook 

laten opschrijven wat hun raakt of waar ze zich machteloos over  voelen. Laat iedereen de briefjes in een 

schaal of kom doen en laat dan iemand uit de groep afsluiten met de zegenbede.  

• Een alternatief is dat iedereen zelf een gebed uitspreekt waarna de cursusleider afsluit.  

• Als er voldoende ruimte voor is in de groep kun je elkaar ook letterlijk zegenen met de zegenbede. Leg 

een hand op de schouder of het hoofd van een groepsgenoot tijdens het gebed. Eventueel kun je dit in 

tweetallen doen, en elkaar om de beurt zegenen aan de hand van de zegenbede en eventueel 

persoonlijke woorden.  

 

Opdracht voor thuis  

• Je mag er zelf voor kiezen om deze verplicht te stellen of niet.   

• De bucketlist is ook als poster beschikbaar om thuis of in de kerk op te hangen. Je kunt ‘m bestellen in de 

online omgeving van de Micha Cursus. 

 

 

Niet vergeten! 

• Podcast opsturen voorafgaand aan deze bijeenkomst.  

• Bespreek alvast de thuisopdracht ter voorbereiding op bijeenkomst 3 aan het einde van deze 

bijeenkomst. Vergeet niet de duurzame bucketlist uit te delen als je deze hebt besteld of uitgeprint of 

anders de link te delen met de cursisten.   
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Bijeenkomst 3  zorgen voor de wereld om je heen 

Tijdschema 

Dit tijdschema is richtinggevend. Wellicht is het voor jullie groep beter om ergens korter of juist langer bij stil 

te staan. Houd dan wel in de gaten wat dit met de rest van de tijd doet. 

Titel opdracht  Minuten  

Opdracht 1 - Zorgen voor zwakken is zorgen voor Mij  20 

Opdracht 2 - Rollenspel 'de barmhartige Samaritaan' 30 

Opdracht 3 - Genieten van de natuur  15 

Opdracht 4 -  Christus en de Schepping  15 

Leestekst Jezus de Verlosser van de Schepping  10 

Opdracht 5 - Wat heeft je geraakt? 15 

Afsluiting -  Loflied aan de Schepper  5 

Opdracht voor thuis  5 

Totaal  115 

 

Benodigdheden  

• Bijbel (liefst meerdere, of ieder vragen er een mee te nemen); 

• Whiteboard/flapover (stuk behang) met stiften voor op whiteboard/flapover; 

• Pennen; 

• A4 of A3 papieren en een dikke stift (tip: papier kan ook uit de oud-papierbak, als het maar nog 1 kant 

blanco heeft); 

• Muziekboxen die op je laptop/tablet/telefoon werken; 

• Laptop; 

• Videoscherm (bij een kleine groep niet perse noodzakelijk). 

 

 

Opdrachten 

Opdracht 1 Zorgen voor zwakken is zorgen voor Mij  

• Let op: de tekst uit Mattheüs staat niet in het boekje.  

• Evt. kun je nog een korte terugkoppeling doen in de groep van de gesprekken twee aan twee. Misschien 

zijn er mooie dingen die gedeeld kunnen worden. Probeer het wel alleen bij delen te houden en niet 

weer verder met elkaar in gesprek te gaan.  

 

Opdracht 2 Rollenspel ‘De barmhartige Samaritaan’ 

• Wees je ervan bewust dat niet iedereen altijd even enthousiast is over een rollenspel. Sommigen zullen 

dit spannend of lastig vinden om hun comfortzone te verlaten. Dit mag je ook best even benoemen. 

Daarna wel doorpakken met elkaar en aan de slag gaan.  

• Goed om je bewust te zijn dat sommige mensen in de weerstand zullen gaan, omdat ze de opdracht 

bijvoorbeeld niet leuk of kinderachtig vinden of zich er niet aan kunnen overgeven. 

• Zet de naam/persoon duidelijk op het blad met een dikke stift.   

• Het mooiste is om telkens de Bijbeltekst weer even opnieuw door te lezen.  

• Het zijn heel wat stappen die je met elkaar neemt in het rollenspel. Probeer deze wel allemaal te 

doorlopen.  

• Belangrijk is dat je bij de eerste keer ‘staan bij een figuur’ en het eventuele toelichten NIET met elkaar in 

gesprek gaat.  

 

Opdracht 3 Genieten van de Natuur  

• Voor sommige mensen kan het nieuw zijn om op deze manier over de rol van Schepping en natuur na te 

denken.  
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Opdracht 4 Christus en zijn Schepping  

• De afbeelding op de pagina naast de tekst is een illustratie van Kolossenzen 1: 15-20.  

• Het doel van deze opdracht is mensen mee te nemen in het idee dat Jezus niet alleen voor de mensen is 

gestorven, maar voor de gehele Schepping. Daarmee is Zijn verzoening ook voor de gehele Schepping 

en maakt Hij alles weer heel. Je zou kunnen zeggen dat Jezus het sluitende puzzelstukje is van de 

Schepping. Hij verzoent en verlost dus de mensen, dieren en de natuur!  

• Dit staat ook in de leestekst op pagina 48. Als je merkt dat je groep dit lastig vindt om te begrijpen, kun 

je deze ook tijdens de avond met elkaar lezen. Anders mooi om ze hier nog op te wijzen, zodat ze dit 

thuis verder kunnen lezen.  

• Er staat nog een korte leestekst boven opdracht 5, belangrijk om deze met elkaar te lezen voor je verder 

gaat. Hier wordt gesproken over een gebed uitspreken waarin je met elkaar vergeving vraagt. Dit kan 

best overweldigend en spannend zijn voor cursisten. Wellicht zijn er ook mensen bij die niet van mening 

zijn dat dit nodig is. Kijk met elkaar hoe je het kan doen. Wellicht wil niet iedereen participeren, wat ook 

prima is. Dring dit niet aan ze op, maar laat de keuze aan hen zelf.  

 

Opdracht 5 Wat heeft je geraakt?  

• De bijeenkomst bestaat uit twee gedeelten: Zorgen voor mensen en Zorgen voor de Schepping. Beide 

onderwerpen kunnen hier met deze vragen worden meegenomen. 

 

Afsluiting Loflied aan de Schepper  

• Je kunt deze met elkaar zingen, luisteren of lezen. Kies wat voor jullie groep aansluit. Je vindt het lied 

met tekst in de online omgeving.  

 

 

Niet vergeten! 

• Podcast opsturen voorafgaand aan deze bijeenkomst.  

• Je kunt eventueel teruggrijpen op de bucketlist voorafgaand aan de start van de bijeenkomst, 

tijdens de maaltijd of tijdens de koffie.  

• Kijk samen nog even naar de afbeelding van de boom. Dat geeft mooie inzichten!  

• Deze bijeenkomst heeft een thuisopdracht ter voorbereiding op bijeenkomst 4. Deze is belangrijk 

voor een opdracht tijdens deze bijeenkomst, dus benadruk dat ze deze maken! 
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Bijeenkomst 4  Consumeren en Delen 

Tijdschema 

Dit tijdschema is richtinggevend. Wellicht is het voor jullie groep beter om ergens korter of juist langer bij stil 

te staan. Houd dan wel in de gaten wat dit met de rest van de tijd doet. 

Titel opdracht  Minuten  

Opdracht 1 - Bespreken thuisopdracht 15 

Opdracht 2 - Maak je geen zorgen  20 

Opdracht 3 - Iemand betaalt de prijs  25 

Opdracht 4 - Verborgen impact 15 

Opdracht 5 - Onbezorgd zoeken naar gerechtigheid  15 

Opdracht 6 - Genieten van genoeg  15 

Afsluiting - Vooruitblik en lied  15 

Totaal 120 

 

Benodigdheden   

• Bijbel (liefst meerdere, of ieder vragen er een mee te nemen) 

• Whiteboard/flapover (stuk behang) met stiften voor op whiteboard/flapover; 

• Pennen; 

• Muziekboxen die op je laptop/tablet/telefoon werken; 

• Laptop; 

• Videoscherm (bij een kleine groep niet perse noodzakelijk). 

 

Opdrachten 

Opdracht 1 Bespreken thuisopdracht  

• Eventueel kun je hier twee groepen van maken. Een groep die de ecologische voetafdruk heeft gedaan en 

de andere die de slaveryfootprint heeft gedaan. Als ze in groepen de vragen bespreken, is het leuk om in 

de grote groep nog 1 à 2 ontdekkingen aan elkaar terug te koppelen, zodat ieder van beide testen wat 

mee krijgt. 

 

Opdracht 2 Maak je geen zorgen  

• Lees de tekst uit de Bijbel(s), alleen de kernteksten staan in het boek.  

• Deze opdracht is de inleiding op het nadenken over wat bezit voor je betekent, of je je ervan afhankelijk 

voelt of niet. NB: Hoe mensen hier in staan, kan sterk verschillen.   

• Het kan best gevoelig zijn om hier met elkaar over te praten. Aangezien iedereen uit een andere 

levenssituatie komt die sterk van elkaar kan verschillen, ook materialistisch gezien.  

 

Opdracht 3 Iemand betaalt de prijs  

• Lees de teksten met elkaar.  

• De trailer die je met elkaar bekijkt, bevat schokkende beelden. Het is goed om dit te benoemen, voordat 

je met elkaar gaat kijken zodat de cursisten hierop voorbereid zijn.  

• Mochten er mensen zijn die al bewust met deze thematiek bezig zijn en bijvoorbeeld al eerlijke kleding 

kopen, dan kun je hier wat ruimte geven om hun ervaringen te delen. 

 

Opdracht 4 Verborgen impact  

• Lees de introtekst met elkaar + het kader op pagina 59.  

• Toelichting bij de illustratie in het tekstkader: er zijn ook natuurlijke en andere oorzaken die zorgen voor 

bosbranden, luchtvervuiling, droogte en hongersnood. We bedoelen hier ook niet mee te zeggen dat dit 

enkel en alleen gebeurt door c02 uitstoot. Deze hebben we alleen niet meegenomen in deze illustratie.  
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Opdracht 5 Onbezorgd zoeken naar gerechtigheid 

• Stimuleer mensen om concreet te worden en ideeën te formuleren die haalbaar zijn. Beter vijf haalbare 

ideeën, dan twintig die buiten hun eigen bereik liggen.  

• Stimuleer ze echt om één van deze stappen te gaan zetten. Eventueel kun je hier ook weer nummers 

uitwisselen met een ander uit de groep zodat je elkaar kunt helpen gedurende de komende weken.  

 

Opdracht 6 Genieten van Genoeg  

• Onder de schrijflijnen op pagina 64 staan nog twee vragen!  

 

Afsluiting Vooruitblik en lied  

• Je kunt hiervoor de opdracht die bij bijeenkomst 5 in het werkboek staat gebruiken (pagina 70). 

• Neem hier goed de tijd voor, en niet nog even op het laatste moment.  

• Het is belangrijk dat jullie een keuze maken! Mocht je nou niet kunnen kiezen uit één thema, dan kun je 

de groep opsplitsen of ervoor kiezen om een extra bijeenkomst in te plannen zodat je meerdere thema’s 

kunt behandelen.   

• Deze modules zijn ook geschikt om eventueel voor te laten bereiden door één van de andere 

cursusleiders als ze hiervoor open staan.  

• Je kunt de liederen lezen, luisteren of zingen.  

 

 

Niet vergeten! 

• Podcast opsturen voorafgaand aan deze bijeenkomst.  

• Herinner de groep aan de thuisopdracht.  

• Stuur eventueel ook alvast ter voorbereiding de thema’s van de online modules door. Dit helpt om aan 

het einde van bijeenkomst 4 een keuze te maken voor de inhoud van bijeenkomst 5.  
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Bijeenkomst 5  Hoe dan? 

 

Tijdschema  

Omdat deze modules allemaal van elkaar verschillen, is hier geen tijdschema van. Je kunt er van uitgaan dat 

ze, net als de voorgaande bijeenkomsten, gemiddeld 2 uur duren.  

Benodigdheden  

Zie elke specifieke module.  

Opdrachten  

We raden je aan om deze opdracht bij de afsluiting van bijeenkomst 4  er al even bij te pakken en met elkaar 

te bespreken. 

Niet vergeten!  

• Vergeet niet dat bijeenkomst 6 de praktijkdag is en dat jullie tijdens bijeenkomst 5 hier eventueel nog 

dingen voor af moeten stemmen of afspraken voor moeten maken.  

 

Bijeenkomst 6  Handen uit de Mouwen 

Tijdschema  

• Het is belangrijk om de keuze voor jullie praktijkdag niet pas in de week voorafgaand aan de praktijkdag 

te maken. Kijk meteen bij bijeenkomst 1 of 2 al even naar dit hoofdstuk om te zien wat jullie leuk lijkt om 

te gaan doen. Je kunt dit ook als thuisopdracht meegeven aan het einde van bijeenkomst 1.  

• Ook zullen sommige activiteiten tijd vragen om te organiseren. Houd hier ook rekening mee.   

• Het kan zijn dat jullie groep een activiteit wil doen die pas mogelijk is nadat jullie klaar zijn met de 

cursus. Behandel dan wel al met elkaar bijeenkomst 7, zodat je de cursus wel goed afsluit. Je kunt dan na 

jullie praktijkdag en activiteit evalueren.  

 

Benodigdheden  

• Dit is afhankelijk van de activiteiten die jullie met elkaar gaan doen.  

In de online omgeving van de cursus vind je een lijst met organisaties met wie je de praktijkdag kunt 

organiseren. Het kan leuk zijn als iemand van deze organisaties ook iets komt delen, vertellen of jullie 

voorbereidt op de actie die jullie gaan doen. Denk eraan dat je op tijd contact legt met deze organisatie! 

Ook vanuit hen vraagt het tijd om iets te plannen.  

 

Opdrachten  

Voorafgaand aan jullie activiteit is het goed om de teksten op pagina 76 en 77 met elkaar door te nemen.   

Niet vergeten!  

• In bijeenkomst 6 staat een thuisopdracht ter voorbereiding op bijeenkomst 7.  

• Voor bijeenkomst 7 is er weer een podcast, vergeet die niet te sturen.  
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Bijeenkomst 7  Terugblikken en vooruitkijken 

 

Tijdschema 

Dit tijdschema is richting gevend. Wellicht is het voor jullie groep beter om ergens korter of juist langer bij 

stil te staan. Houd dan wel in de gaten wat dit met de rest van de tijd doet. 

Titel opdracht  Minuten  

Opdracht 1 - Terugblik op de actiedag 20 

Opdracht 2 - Terugblik op de cursus  25 

Opdracht 3 - Prioriteiten stellen  30 

Opdracht 4-  En nu?  30 

Opdracht 5 - Ontvang mijn Geest  10 

Totaal  115 

 

Benodigdheden  

• Bijbel (liefst meerdere, of ieder vragen er een mee te nemen); 

• Whiteboard/flapover (stuk behang) met stiften voor op whiteboard/flapover; 

• Pennen; 

• Muziekboxen die op je laptop/tablet/telefoon werken; 

• Laptop; 

• Videoscherm (bij een kleine groep niet perse noodzakelijk). 

 

Opdrachten 

Opdracht 1 Terugblik op de actiedag  

• Hebben jullie je als groep opgesplitst en meer dan 1 activiteit gedaan? Dan is het wellicht mooi als 

elke groep een klein verslagje doet van hun activiteit.  

• Je kunt het evalueren in de grote groep doen of per activiteit als de groep verschillende dingen 

heeft gedaan.  

 

Opdracht 2 Terugblik op de Cursus  

• Om niet in ‘eigenlijk’ en ‘zij-wij’ gesprekken te vervallen is het goed om aan te sturen op concrete 

voorbeelden bij deze gesprekken. Maak de groepjes ook niet te groot om te voorkomen dat niet 

iedereen de ruimte krijgt.  

 

Opdracht 3 Prioriteiten stellen  

• Dit is een lange opdracht die begint op pagina 87 en eindigt op 90.  

• Lees met elkaar goed de teksten door. Check even of het bij iedereen helder is wat hier wordt 

bedoeld.  

• De lijsten van ‘de dingen waaraan ik veel tijd besteed’ en ‘die ik echt belangrijk vind’ moeten 

individueel ingevuld worden. Daarna vorm je pas groepjes om deze door te spreken.  

• Hierna gaat ook iedereen voor zichzelf aan de slag om aan de hand van de vragen zijn of haar eigen 

levensvisie te formuleren. Dit kan door de vragen te beantwoorden. Eventueel kun je het laten 

samenvatten in 1 of 2 zinnen, maar de vragen beantwoorden zal ook al best veel van de cursisten 

vragen. 

 

Opdracht 4 En nu?  

• Het Michaprofiel is ook als losse pdf te downloaden in de online omgeving. Je kunt deze uitprinten 

als A4 of A3. Op deze wijze kunnen de cursisten het ook thuis ergens ophangen, nadat ze het 

vandaag verder volledig hebben ingevuld.  
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Opdracht 5 Ontvang mijn Geest  

• Dit is de afsluiting van de laatste bijeenkomst. Neem de tijd en de ruimte om de teksten uit de Bijbel 

te lezen en voor elkaar te bidden, elkaar te zegenen en de vrede van God te wensen.  

• Wellicht vinden sommigen bidden in een grote groep lastig of ingewikkeld, zoek dan met elkaar 

naar een vorm waarbij je wel voor elkaar kan bidden, maar dat niet perse in de groep hardop hoeft 

te doen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld het opschrijven van gebeden, of briefjes maken die 

iedereen mee naar huis neemt etc. In de online omgeving staan een aantal gebedsvormen 

uitgewerkt.  

 

 

Niet vergeten! 

• In het kader op pagina 93 staan tips om verder te gaan na de Micha Cursus. Niet alleen voor jullie als 

groep, maar ook over hoe je de inspiratie uit de cursus kunt delen met anderen en wellicht ook 

anderen enthousiast kunt maken.  


