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COLOFON  

 

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

Corona heeft ons aangezet tot bezinning en nederigheid 

Durven we als nieuwe mensen uit deze crisis tevoorschijn te komen?  

Rechtdoen in tijden van corona 

Graag willen we op zondag 14 juni stilstaan bij de aloude opdracht van God zoals die verwoord werd door de 

profeet Micha, een profeet die leefde in een tijd waarin welvaart en macht in handen waren van een kleine 

groep mensen en die gekenmerkt werd door ongerechtigheid. Een samenleving waarin paralellen lopen naar 

onze samenleving. 

 
 20200417 Sjoerd Moeissie, Nederlands Dagblad, enquête onder bijna 1700 lezers. 

https://www.nd.nl/geloof/geloof/966943/nood-leert-bidden-ook-bij-corona
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Bemoedigende verhalen van christenen wereldwijd 

Juist nu: blijven bouwen aan Gods Koninkrijk 
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Preekschets 

Suggesties voor lezingen: Micha 6:1-8 

Schriftuitleg 

• 

• 

• 
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Relatie Bijbeltekst en Micha thematiek en coronatijd  

Homiletische notities 
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Liturgische notities 

• 

• 

• 

• 

• 
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Coronacrisisverhalen uit binnen- en buitenland 

Wat betekent de coronacrisis voor… een vluchtelinggezin in Nederland? 
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Wat betekent de coronacrisis voor… kerken in Zambia? 
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Wat betekent de coronacrisis voor… een jonge moeder in El Salvador? 

   

Kirian: “Als ik thuisblijf en mijn fruit niet verkoop, is er geen 

geld en kan ik mijn kinderen niet te eten geven. Maar door de lockdown verkoop ik minder en is mijn 

inkomen nog lager dan normaal. Dat is een probleem. Helemaal omdat de voedselprijzen zijn 

gestegen. Eerst was er te weinig eten te koop, want iedereen ging hamsteren. Rijst was bijvoorbeeld 

uitverkocht. Als ik nu rijst wil kopen, betaal ik geen $0.50, maar $0.75 voor een pond. Dat is niet te 

doen voor mij!” Het zoontje van Kirian, Adonay, gaat naar het Compassion-project ‘Seeds of Hope’ 

(red. Zaadjes van Hoop) van de lokale kerk in het dorp.  

Via het project ontvangt Kirian voor haar gezin een volle tas met boodschappen. Kirian: “Dit 

noodpakket, de instructies en de huisbezoeken helpen mijn gezin om in deze crisis te overleven. Ik wil 

tegen de sponsors zeggen: ‘dank je wel’. Zonder uw steun zou deze hulp niet mogelijk zijn. Moge God 

u zegenen, voor u zorgen en u beschermen. Verlies uw geloof niet, want God kan ons helpen als we 

Hem vertrouwen in deze situatie.”  

  

Meer verhalen en video’s vindt u op onze website  
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LiederEN 
 
LIEDBOEK VOOR DE KERKEN 
704 Dank, dank nu allen God 

705 Ere zei aan God, de Vader 

838 

971 Zing een nieuw Lied voor God, de Herei 

978   

992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

995 O Vader, trek het lot U aan  

996 Om eenvoudigen van geest 

1005 

1016 Kom, laat ons opgaan 

 

HEMELHOOG  

395   

657 

687    

473    

 

PSALMEN VOOR NU 

 

 

OPWEKKING 

 

LIEDBOEK LEGER DES HEILS 
66 Goede Heiland, hoor mij bidden 

120 In oprecht schuldbesef 

162 God, onze hulp in oude tijd 

171 Ik geloof dat God, de Vader 

178 Jezus, U mijn kracht en leven 

197 ’t Is een vreugd de Heer te dienen 

238 Ja, de Heer is mijn Herder 

241 Jezus, niet te evenaren 

271 Geef vrede op aard’, o God 

275 ‘k Leef in ’t geloof 

278 Wij dromen van een wereld 

332 Heel mijn leven geef ‘k aan Jezus 

359 Maak mij kanaal van vrede, Heer 

440 Heer, in dit heilige moment

SELA 

 

SCHRIJVERS VOOR GERECHTIGHEID: 

 

PEARL JOZEFZOON:  
 

 

HEARTBEAT WORSHIP:  

Psalmen  
8, 24, 93 en 150 

 

EO STELT LIEDEREN BESCHIKBAAR  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yU-m-iEXCtc
https://www.youtube.com/watch?v=vNT2NaJ9eEk
https://www.youtube.com/watch?v=OyFmbGwBPfk
https://www.youtube.com/watch?v=Gzuvv_nO4Yw
https://www.youtube.com/watch?v=KaHeJVxRlyo
https://www.youtube.com/watch?v=UgNnzrU3ghY
https://www.youtube.com/watch?v=C5hrA-hszC8
https://www.youtube.com/watch?v=DGXlvxLVA8c
https://www.youtube.com/watch?v=k0kHpDPOggU
https://www.youtube.com/watch?v=dZjiXosYsUE
https://www.youtube.com/watch?v=aPHHx_VS3zA
https://www.youtube.com/watch?v=VgAsf99546o
https://www.youtube.com/watch?v=-yoi4DFBB-E
https://www.youtube.com/watch?v=kRXQCxwv6Ro
https://www.youtube.com/watch?v=k9OrZfUW9pI
https://www.youtube.com/watch?v=3TRhHE77whQ
https://www.youtube.com/watch?v=njhFBRT4Yqo
https://www.youtube.com/watch?v=hWkuTwwB72U
https://www.youtube.com/watch?v=NFccyIde8HY
https://www.youtube.com/watch?v=drQTZbc2Sys
https://www.youtube.com/watch?v=uHTyq8SMmLE
https://www.youtube.com/watch?v=6TLLQGqaPKI
https://www.youtube.com/watch?v=C5hrA-hszC8
https://www.youtube.com/watch?v=ha9vZaMx-WI
https://www.youtube.com/watch?v=wc1sH_5x4cE
https://www.youtube.com/watch?v=ltQLKY5g3gk
https://www.youtube.com/watch?v=MmV5dDX8kF8
https://www.youtube.com/watch?v=IodVrCGwxOk
https://www.youtube.com/watch?v=nyq-TFtDPis
https://www.youtube.com/watch?v=I3yoaJckRWE
https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingt-liederen
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Gebed 
 

 

  24/7 PRAYER NL  

 

 

https://www.24-7prayer.nl/          

 

https://www.michanederland.nl/extramichazondag/gebed/
https://www.24-7prayer.nl/
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Collecte suggesties 
 

Coronahulp & partner organisaties   

Een lokaal diaconaal doel 

  

https://www.michanederland.nl/extramichazondag/collecte/
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Aan de Slag 
 

Inleiding 

Gespreksvragen  zelfreflectie 

Volhouden  wat je al doet

 

Om te doen  creatieve mondkapjes 

• 

• 

• 

 

 

https://www.michanederland.nl/afbeeldingen-voor-mondkapjes/
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En verder?  vervolgstappen  

• Download de Duurzame Bucketlist

• info@michanederland.nl

• 

Laat je horen  petities tekenen 

 

Challenge  met weinig rondkomen 

https://www.michanederland.nl/downloads/?download_id=5028
mailto:info@michanederland.nl
https://www.sosmoria.eu/sosdownloads
https://walk-of-shame.eu/manifesto-dut/
https://milieudefensie.nl/actie/duurzaam-herstel?utm_expid=.pGE59OpuTPiYlBPMvwlmPQ.0&utm_referrer=https%253A%252F%252Fmilieudefensie.nl%252F
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Doe de Micha Cursus  handleiding online 

Partner activiteiten  doe mee

  

https://www.thdv.nl/doe-mee/genoegweek-2019
https://www.michanederland.nl/micha-cursus-online/
https://www.michanederland.nl/micha-nederland/netwerk/
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Voor het gezin 
 

OPDRACHTEN & PRAATPAPIER 

Opdracht 1  handwas - station 

Gezinsboekje  

 

http://www.worldvision.nl/gezinsboekje
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OPDRACHT 2   OP 6 M2

Gespreksvragen  Praatpapier 

 

  

https://www.michanederland.nl/extramichazondag/verhalen/
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PRAATPAPIER 

Vandaag praten we over: 

 

De vragen die ik willen stellen zijn: 

Dit vind ik er moeilijk aan: 

 

Het geeft mij dit gevoel: 

 

Dat komt doordat: 

Wat ik graag zou willen is: 

Aan God mag ik alles vertellen. Ook de moeilijke dingen. Dit is mijn gebed: 
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Gespreksmateriaal 
 

Individuele vragen om door te denken over het thema

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gespreksvragen  voor (bijbel)kring en gespreksgroepen

 

 

 

 

Bijbelteksten 

Micha 6:8 (NBV) 

 

Mattheus 28:16-20 (NBV) 
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Gedachten oefening: Stilgezet. En hoe nu verder?  

• 

• 

• 
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OVER MICHA NEDERLAND 
 

Micha Nederland is een netwerk 

Dit zijn de partnerorganisaties in het netwerk van Micha Nederland 

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

