Micha Zondag 2020 – 18 oktober

VOORWOORD
Vijf jaar geleden schreef ik een blog over ‘winkelschaamte’. Over de schaamte die ik ervaar als ik
kleding koop waarvan ik weet dat er mens en natuur onrecht mee aan is gedaan. Vandaag de dag
werken er nog steeds mensen onder erbarmelijke omstandigheden aan onze kleding. Dat is helaas
niet minder geworden. Terecht dus die winkelschaamte en tegelijk ook super oncomfortabel. Toen
en nu vind ik dat hier over gesproken moet worden en dat we moeten handelen. Misstanden in de
kledingindustrie is maar één vorm van slavernij die nu nog steeds voorkomt in onze internationale
samenleving. Helaas zijn er nog vele andere vormen van moderne slavernij en uitbuiting die u,
jij en ik met onze levensstijl in stand houden. Daarom bid ik dat God ons zegent met boosheid over
onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat je mag werken voor gerechtigheid, vrijheid en vrede1.
Een einde aan moderne slavernij begint bij bewustwording van het probleem. Als we het onrecht zien
en erkennen, kunnen we vervolgens gaan ontdekken hoe wij onze onderdrukte broers en zussen recht
kunnen doen. Want wij zijn onderdeel van de systemen die dit onrecht in stand houden. Als ik bedenk
dat het mijn familie is die urenlang aan het werk is om mijn kleding te maken, die niet naar de wc kan,
waarvan de kinderen niet naar school kunnen, die moet doorwerken als ze ziek zijn, die te maken krijgt
met mishandeling wanneer ze hun leidinggevenden tegenspreken dan kan ik niets anders dan me
schamen, sorry zeggen en God vragen mij te helpen om dit onrecht te bevechten. Daarom bid ik of God
ons mag zegenen met tranen om te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorloog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te veranderen.
Ik hoop dat dit materiaal je mag inspireren om over dit thema te spreken. Om samen met je gemeente aan de slag te gaan. Om dit thema bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar onze eigen
rol in dit onrecht en hoe we kunnen opkomen voor onze broers en zussen die dit onrecht treft. In het
klein en in het groot. Thuis, met je eigen hart, hoofd en handen. In je gemeente of parochie door er
over te praten, met elkaar over na te denken en met elkaar aan de slag te gaan. Daarom bid ik dat God
ons zal zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
Ik wens je een schurende en confronterende zondag! Dat je hart onrustig mag worden en mag weten
dat God je wil zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze
wereld en kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Samen met onze partnerorganisaties en in vertrouwen op God, zeggen wij: ja, een betere wereld is mogelijk!
Annemarthe Westerbeek
Coördinator Micha Nederland
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De slotzinnen van deze alinea’s zijn gebaseerd op de Franciscaanse Zegenbede.
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FRANCISCAANSE ZEGENBEDE
Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en
oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te veranderen.
Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
Doet jouw gemeente mee aan de Micha Zondag 2020?
Meld je aan op www.michazondag.nl en blijf op de hoogte van de laatste updates.

MELD JE AAN
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M O D E R N E S L AV E R N I J
WERELDWIJD
71% ZIJN

vrouwen of meisjes

40.3 miljoen
mensen
leven
in slavernij

24.9 MILJOEN gedwongen arbeid
15.4 MILJOEN gedwongen huwelijken

Cocoa

Suiker

Vis

29% ZIJN

mannen of jongens

TOP 5 LANDEN WAARIN MODERNE
SL AVERNIJ VOORKOMT
Kleding

TOP 5 PRODUCTEN/
SECTOREN WAAR
MODERNE SL AVERNIJ IN VOORKOMT
Laptop,
computers,
en mobiele
telefoons

NK
A
E
CAR

B

North Korea
Eritrea
Burundi
the Central African Republic
Afghanistan

MODERNE SL AVERNIJ IN NEDERL AND
30.000 MENSEN | leven in slavernij
6.250 SLACHTOFFERS | van mensenhandel (geschat)
1/5 HIERVAN | staat geregistreerd als slachtoffer
21% GRENSOVERSCHRIJDENDE UITBUITING | buiten de seksindustrie

MODERNE SL AVERNIJ – DEFINITIE
D E T E R M M O D E R NE S L AV E R NI J R E F E R E E R T N A A R S I T UAT IE S VA N U I T B U I T IN G
D IE E E N P E R S O O N NIE T K A N W E I G E R E N O F V E R L AT E N VA N W E G E B E D R E I G IN G E N,
GEWELD, DWANG, BEDRAG OF MACHTSMISBRUIK.
Meer feiten en informatie?
•
Lees meer cijfers en feiten op: www.globalslaveryindex.org (Engelstalig) en op de site van de International Labour Organization (Engelstalig).
•
Lees meer over de situatie in Nederland: www.fairwork.nu, www.comensha.nl
•
Bereken hoeveel slaven er voor jou aan het werk zijn op: http://slaveryfootprint.org/ (Engelstalig).
•
Bronnen die gebruikt zijn voor bovenstaande feiten en definities: https://www.globalslaveryindex.org/ (cijfers uit 2018),
www.fairwork.nu (cijfers uit 2017).
•
https://visie.eo.nl/artikel/2018/10/5-vragen-over-moderne-slavernij-in-nederland
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DELEN IN VRIJHEID
VOORAF
Micha Nederland vraagt aandacht voor gerechtigheid, onder andere door de jaarlijkse themazondag in oktober. Het ene jaar belichten we de sociale gerechtigheid, het andere jaar de ecologische gerechtigheid. Soms vallen beide aspecten min of meer samen. Want mens en natuur
hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Dit jaar willen we met elkaar nadenken over uitbuiting en onze rol daarin.

OVER HET THEMA DELEN IN VRIJHEID
Filipijnse vrouwen en meisjes die hun lichaam gedwongen verkopen achter een raam of webcam.
Poolse arbeidsmigranten die dagen maken van 16 uur en zonder veel privacy leven in ‘vakantiehuisjes’. Nederlandse pakketbezorgers die geen tijd voor hun gezin overhouden door het moordende
werkschema. Moderne slavernij. Misbruik. Uitbuiting. Wat betekent het dat Christus is gekomen om
de wereld te verlossen? En hoe kunnen wij samen delen in de vrijheid die Hij biedt?

VERLOSSING
De afschuwwekkende verhalen van moderne slavernij doen ons zuchten, zoals de hele schepping
zucht onder de zonde en de gevolgen daarvan. Zoals elk ander mens, verlangen ook wij terug naar
het paradijs, naar wat verloren is gegaan. Christus is gekomen om dat te herstellen. Het wordt zelfs
nog beter dan het al was: het wordt de hemel op aarde. Dat grote vergezicht van Gods Koninkrijk
doet ons besluiten om hier en nu goed te doen, te streven naar recht en te wijzen op de verlossing
in Christus. Zijn nieuwe wereld begint nu al voor wie Hem geloven en als Koning over hun leven
aanvaarden. We zijn enthousiast over de vrijheid die we in Hem vinden en delen deze graag met
iedereen die hiernaar verlangt.

VERANTWOORDELIJKHEID
Wij zijn niet de redders van deze wereld. Wij mogen er gelukkig op vertrouwen dat God alle dingen
nieuw maakt. Maar we dragen wel verantwoordelijkheid voor onze eigen keuzes! Wat wij eten, waar
we ons mee kleden en hoe we vakantievieren heeft invloed op de vrijheid van anderen. Waar onze
keuzes samenvallen met Gods verlangen, wordt er al iets zichtbaar van Gods nieuwe wereld. Dan
wijzen onze keuzes op God. Hij bewerkt door zijn Geest in ons wat we uit onszelf niet kunnen. Hij
helpt ons om anderen te laten delen in zijn vrijheid.

FAMILIE
Als mensen bij Jezus horen, zijn ze onderdeel van het huisgezin van God. Elk mens is geschapen
naar het evenbeeld van God en is door Hem geliefd. We aanvaarden daarom ieder mens als familie,
als een broer of zus. Dat bepaalt hoe we kijken naar mensen die we niet persoonlijk kennen. Het zijn
onze broers en zussen die in Myanmar in de kledingindustrie werken. Het zijn onze broers en zussen
die mijn pakketje tot aan de voordeur brengen. Hoe beïnvloedt mijn manier van leven die van hen?
Hoe kan ik hen recht doen?
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VRIJHEID
Vooral in het Oude Testament staan veel teksten over het tegengaan van onrecht, onder andere in de
vorm van uitbuiting. Met Lucas 4:14-21 richten we ons op woorden van onze Heer Jezus Christus zelf
en leggen we tegelijkertijd een directe verbinding naar de profeten uit het Oude Testament. Christus
verklaart aan het begin van zijn openbare bediening:
‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de armen
het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
(Lucas 4: 18 en 19)
Christus zegt tegen zijn hoorders dat ze deze schrifttekst uit Jesaja 61 op dat moment in vervulling
horen gaan. Hij is dus gekomen om het goede nieuws te brengen, gevangenen te bevrijden, zicht
te herstellen, onderdrukten de vrijheid te geven en om het genadejaar van de Heer uit te roepen.
Christus heeft ons de opdracht en het mandaat gegeven om het goede nieuws van het Koninkrijk te
verkondigen en te demonstreren wat het inhoudt. Hij vraagt van ons om gevangenen en onderdrukten te bevrijden. Wie laat jij delen in vrijheid?

OP ZOEK NA AR MEER INSPIRATIE?
In aanloop naar de Micha Zondag vind je op www.michazondag.nl allerlei interessante extra’s die jou
kunnen helpen in de organisatie van de Micha Zondag.
•
Stappenplan: zo organiseer je de Micha Zondag in jouw gemeente
(inclusief promotiemateriaal);
•
Gespreksmateriaal;
•
Veel gestelde vragen;
•
Aan de slag – met leuke en uitdagende opdrachten;
•
Boek een spreker.

GEEN UPDATE MISSEN?
Meld je dan aan als deelnemer voor de Micha Zondag en ontvang de nieuwsbrief! Aanmelden kan op
www.michazondag.nl.
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V E R H A L E N VA N S L A C H T O F F E R S
Lees hier een aantal verhalen over hoe moderne slavernij het leven van anderen bepaalt. De
verhalen zijn voor het merendeel afkomstig van partners van Micha Nederland.

WAT ALS JE OPGROEIT IN EEN BORDEEL
Een kwart van de bevolking in Bangladesh leeft ver onder
de armoedegrens. Kinderen moeten daardoor vaak noodgedwongen werken en zijn kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. Een grote groep kinderen leeft in bordelen. Omdat ze
er noodgedwongen moeten werken, of omdat hun moeder
prostituee is. Het Leger des Heils doet wat ze kan om de cirkel van hopeloosheid voor deze groep te doorbreken.
Bekijk het hele verhaal in een video op https://www.michanederland.nl/zondag/verhalen-2020/

MAYA WERD A AN HE T WERK GE ZE T AL S SEKSL A AF IN NEPAL
Als haar moeder overlijdt, mag Maya* niet meer naar school. Ze moet thuis blijven om het huishouden
te doen. Niet lang daarna verliest haar vader ook nog zijn baan. Zijn frustratie reageert hij af op haar. “Ik
zag geen uitweg meer, niemand hielp me. In paniek vluchtte ik het huis uit. Pas op het treinstation kwamen de tranen”, vertelt Maya. “Maar daar was ineens meneer
Nabin. Hij vertelde dat al mijn dromen zouden uitkomen in
Mumbai.” Eenmaal in Mumbai verkoopt Nabin Maya in de
rosse buurt. In de vijf jaren die volgen wordt het meisje mishandeld en gedwongen om klanten op te pikken in bars en
hotels.
Lees het hele verhaal op www.tear.nl/redmaya
*Maya is een pseudoniem

JARENLANGE UITPUTTING IN SCHOENFABRIEK
Jarenlang werkte Farid in een schoenfabriek in Zuid-Azië, samen met tien andere jongens en jongemannen. Ze werden gedwongen om damesschoenen met hoge hakken te fabriceren; van 8 uur ’s morgens
tot 11 uur ’s avonds en zeven dagen per week. Ze werkten met gloeiendhete machines en ademden de
hele dag door zware chemicaliën in. Eten en slapen deden ze in dezelfde kamer als waar ze werkten.
IJM Bangalore ontdekte deze uitbuiting en waarschuwde de plaatselijke autoriteiten. Gezamenlijk
zetten ze een reddingsoperatie op touw. Ze brachten de jongens in veiligheid en verzamelden bewijsmateriaal om de slaveneigenaren vervolgens te kunnen arresteren.
Farid vertelde tegen de autoriteiten dat de handelaar hun een goedbetaalde baan hadden beloofd.
“Daarom waren wij hen gevolgd.” Maar in plaats daarvan werden ze tot slaaf gemaakt. “In vier jaar tijd
mocht ik mijn familie nooit bezoeken, hoewel ik er vaak om vroeg. Ik dacht eraan om weg te rennen,
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maar anderen die waren weggelopen werden teruggebracht en met ijzeren staven geslagen, met
lange naalden gemarteld en dagenlang eenzaam in een kamer opgesloten.”
Na de redding gaven de overheidsfunctionarissen elk van de geredde arbeiders vrijlatingscertificaten, die de valse schulden verbreken en andere claims die de handelaars gebruikten om deze jongens tot slaaf te maken. Ze zorgden er ook voor dat elke arbeider voedsel en medische zorg kreeg
en dat ze met de trein naar hun woonplaats konden terugkeren.
Lees meer verhalen van IJM op https://www.vrijheidvoorjou.nl/verhalen/farid/
*Farid heet in werkelijkheid anders.

SYRISCHE VLUCHTELINGENKINDEREN A AN HET WERK VOOR CHOCOL ADEPASTA.
Amir* is 8 jaar. Hij is met zijn ouders en broertjes en zusjes
gevlucht uit Syrië. Nu woont hij in Turkije. Elke dag gaat
hij met zijn ouders mee naar het werk: hij oogst hazelnoten. Een werkdag duurt lang: maar liefst elf uur. Amir is
doodmoe als hij thuiskomt, maar de volgende dag moet
hij weer vroeg op en begint het weer van voor af aan. En
veel levert het niet op. Amir verdient ongeveer een euro
per uur. De hazelnoten zijn voornamelijk bedoeld voor
grote fabrikanten van chocoladepasta.

Foto: Qroost Beeldmakers

In dit artikel van Trouw kun je meer lezen: https://www.trouw.nl/nieuws/een-broodje-hazelnootpasta-smeren-zonder-kinderarbeid-blijft-lastig~b44bdce5/
*Amir is een pseudoniem

M A U R E E N (15) V O E L D E Z I C H D O O R A R M O E D E G E D W O N G E N O M T E T R O U W E N
“Mijn lievelingsvakken op school waren Engels, Wiskunde en Scheikunde. Ik wilde verpleegkundige worden. Door de problemen die ik
had, voelde ik me gedwongen om te trouwen. Mijn vader verliet ons
gezin, waardoor we erg arm waren en er geen geld meer was voor
school. Wat moest ik anders? Zonder opleiding zou ik nooit genoeg
inkomen hebben en als ik trouwde zou er iemand zijn die voor mij
zorgde. Maar ik ben niet blij dat ik getrouwd ben. Meer dan ooit sta ik
voor grote uitdagingen. Mijn man is vertrokken naar Zuid-Afrika voor
werk. Ik voel me verlaten, hij kijkt niet naar mij en ons zoontje om. Ik
zorg voor mijn schoonvader. Ik wilde dat de armoede niet zo groot
was in Malawi en ik de kans had gehad om mijn school af te maken.”
Bekijk de video van Maureen en lees meer over kindhuwelijken op
www.redeenkind.nl/maureen
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PREEKSCHETS 1 | Janneke Burger

D E Z A LV I N G E N Z E N D I N G VA N C H R I S T U S
Tekst: Lucas 4: 14-21
Suggestie voor tweede lezing: Bergrede, Matteüs 5.

SCHRIFTUITLEG
14 Direct aan het begin van deze geschiedenis wordt de kracht van de Geest genoemd. Bij Lucas
valt op hoe belangrijk de Heilige Geest is. Christus wordt niet door mensen gezonden, maar door de
Geest.
15 Lucas beschrijft Hem allereerst als de rabbi die onderwijs geeft. Onbewust denk je dan terug aan
Lucas 2, waar Jezus als 12-jarige al zoveel indruk maakte in leergesprekken.
16 Het lijkt een saaie sabbat die volgens de gewoonte wordt ingevuld, maar dan gaat Jezus staan.
Tijd om op te staan!
17 Boeiend om te lezen hoe Lucas de verteller is: hij beschrijft in detail hoe Jezus gaat staan, de
boekrol krijgt en deze openrolt. Je kunt de geur van de boekrol bijna ruiken. En dan… vindt Jezus de
plaats waar Hij wil gaan lezen.
18 Structuur van de tekst:
•
De Geest van de Heer is op mij (de eerste onderverdeling ontstaat in drie keer ‘mij’).
•
Hij heeft me gezalfd.
•
Hij heeft me gezonden:
›
Om armen het goede nieuws te brengen (de tweede onderverdeling ontstaat in vijf
werkwoordsvormen in infinitief )
Om de gebrokene van hart te genezen
›
Om aan gevangenen bevrijding te geven
›
Aan blinden herstel van zicht
›
Om verslagenen in vrijheid te zenden
›
Om het genadejaar van de Heer te verkondigen
›
Het is volstrekt duidelijk dat dit een passage uit Jesaja is die over de Messias gaat, de
gezalfde knecht van God (Jesaja 61: 1-2).
19 Met dit genadejaar wordt natuurlijk terugverwezen naar het Jubeljaar (Leviticus 25 en Deuteronomium 15: 2), het moment dat schulden worden kwijtgescholden. Daarmee heeft deze profetie ook direct een concrete en sociale betekenis, die terugverwijst naar wat hiervoor staat. Als het
Jubeljaar wordt genoemd, moeten de gevangenen, blinden en armen minstens ook een letterlijke
betekenis hebben. Daarin is deze tekst anders dan bijvoorbeeld de Bergrede in Matteüs 5, die overdrachtelijker lijkt.
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20 En dan opeens stopt Jezus. En dat is opvallender dan je zou denken. In Jesaja gaat deze profetie
namelijk verder, direct, zonder pauze: en een dag van wraak voor onze God. In de synagoge wist iedereen dat. Een deel van de verwarring betreft het stoppen van Jezus. Waarom spreekt Hij wel over
een genadejaar, maar niet over de wraak van God? Intussen vertelt Lucas rustig verder, weer in drie
werkwoorden, waarmee hij ons heel precies alles laat meebeleven. Weer loopt de spanning op, tot
het moment dat Jezus is gaan zitten. Want wat zal Hij nu zeggen?
21 De spanning blijkt terecht. Jezus spreekt slechts een korte zin, maar die slaat in als een bom. Vandaag is voor jullie, die hiernaar luisteren, deze profetie over de Messias vervuld. Dat is natuurlijk een
enorme claim en die slaat direct terug op de hele tekst uit Jesaja. Want Jezus’ claim is dan niet alleen
dát Hij de Messias is, maar ook wat Hij ziet als zijn program. Niet het brengen van de wraak van God,
maar de verrassende en gunnende genade van God uitdelen. (En in de verzen hier direct na wordt
het nog schokkender, want Jezus gebruikt twee voorbeelden van mensen buíten het volk Israël die
Gods genade ontvingen). Je proeft dat hier iets gebeurt. De profeet Jesaja heeft wel uitgeroepen dat
er vrijheid zou komen, maar op dit moment is er iemand die zegt dat Hij die vrijheid daadwerkelijk
gaat brengen, aan échte mensen.

REL AT IE BI JBELT EKS T EN MICH A T HEM AT IEK
Juist het noemen van het Jubeljaar is van belang voor de interpretatie van deze tekst. Het is niet zo
moeilijk voor Nederlandse christenen in 2020 om deze tekst figuurlijk te lezen. Maar juist het Jubeljaar dwingt ertoe om ook de letterlijke betekenis te blijven zien. Zijn er armen, gebrokene, gevangenen, blinden en verslagenen over wie het Jubeljaar nog uitgeroepen moet worden?
Daar zit nog een andere schakel tussen, waarover in Lukas 4 nog niet gerept wordt. De schakel dat
volgelingen van Jezus delen in zijn zalving en zending. Dan is dit voor ons een profetie die niet allereerst gaat over idealen, maar over mensen. Deze tekst noemt al die mensen concreet op. Wat hebben échte mensen nodig, voor hun concrete leven, maar ook voor hun ziel? Daarbij past niet dat ons
leven voor anderen betekent dat ze in armoe leven, in gevangenschap en slavernij, blind zijn door
gebrekkige medische hulp of verslagen doordat er geen uitzicht is. Daarbij past niet dat wij maar
door blijven leven in een enorme drang tot consumptie en dat we nooit eens de genadepauze van
een Jubeljaar nemen. De vraag is dan: wat past wel?

HOMILETISCHE NOTITIES
Allereerst is het goed om in eigen meditatie na te denken waar deze verzen je raken. Misschien in irritatie, wellicht in ontroering. Het zijn bekende verzen, dus het is van belang je ook als prediker weer
te laten raken. Ik proefde ontroering bij mezelf en heb daar bij stilgestaan: wat zorgt er toch voor dat
deze tekst me altijd tot tranen toe raakt?
Tom Wright stelt ook een goede vraag: welke reactie hebben wij op Gods verrassende genade? En
daarbij denk ik direct: wanneer stuit het ons tegen de borst, als Gods genade betekent dat anderen
bevrijd worden uit een ongenadige situatie? Hoe gunnend zijn wij zelf eigenlijk? Of denken we al
gauw dat de wereld nu eenmaal is zoals hij is en we haar toch niet kunnen veranderen? Wat betekent
het dan dat Jezus zegt: ‘Vandaag is deze profetie in vervulling gegaan’? Hoe afgestompt zijn wij op
deze tekst, die we op Jezus toepassen en weer voorbij laten gaan? Wat is het ‘vandaag’ dat in deze
preek klinkt?
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Verder moest ik bij de woorden ‘gezalfd en gezonden’ denken aan de drieslag van profeet, priester, koning. Hoe Jezus dat allereerst is: profeet (spreekt Gods woorden over onze werkelijkheid uit),
koning (heeft de macht mensen te genezen, te bevrijden) en priester (redt ons uit onze geestelijke
armoede, blindheid en de tijd van ongenade waarin we leven). Maar wij worden zelf ook gezalfd en
gezonden om dit te zijn: profeet (moedig het onrecht voor God en in de wereld uitspreken), koning
(macht uitoefenen in het gebied waar we macht over hebben gekregen, ook al lijkt dat te klein en
onbetekenend), priester (bidden voor deze wereld en mensen wijzen op de redding die Jezus geeft).

OVER JANNEKE BURGER-NIEMEIJER
Janneke Burger-Niemeijer (1978) is theoloog. Ze werkt als redacteur bij Royal Jongbloed en preekt in
de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
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PREEKSCHETS 2 | Wilkin van de Kamp

AFZIEN VAN WAT JE ZELF NODIG HEBT
Tekst: Lukas 4: 14-21
Als Jezus Jesaja 61 citeert, kondigt Hij het aanbreken van het Koninkrijk van God aan (vergelijk
Lukas 16: 16). Nu is de tijd waarin God zijn heil aan mensen schenkt: ‘Het genadejaar van de Heer’
(Lukas 4: 19, NBV). Jezus is gekomen om ons te bevrijden van de macht van de zonde en de macht
van de dood (Romeinen 8: 2). We zijn geroepen om vrij te zijn (Galaten 5: 13). Deze geestelijke
vrijheid in Christus wekt in ons het verlangen op om Gods wil te doen. Vrijheid in Christus zal zich
niet beperken tot ons persoonlijk welzijn. God roept ons op om onze verkregen vrijheid te delen
met anderen. Het is zijn wil dat we ons op maatschappelijk, economisch en politiek gebied inzetten voor de bloei van ‘onze stad’. ‘Bid tot de Heer voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb
en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’ (Jeremia 29: 7, NBV). God
roept ons op om niet aan de kantlijn te blijven staan, maar om in te grijpen waar mensen lijden
onder geweld, haat, oorlog, slavernij, misbruik, ongelijkheid en onderdrukking.
We weten dat toen Adam en Eva de Hof van Eden moesten verlaten ze niet langer leefden onder de
bescherming van God. Is God vervolgens oneerlijk als er nare dingen gebeuren? Veel rampen zijn
het gevolg van menselijk falen, menselijke nalatigheid en soms boze opzet. Koning Salomo concludeert: ‘Dat heb ik allemaal gezien, toen ik mijn aandacht vestigde op alles wat er hier in deze wereld
gebeurt zolang de ene mens macht uitoefent ten koste van de andere’ (Prediker 8: 9, GN). Doordat
zondige mensen om de macht strijden, lijden onschuldige mensen onder het onrecht dat hen wordt
aangedaan. Wij zijn het die de aarde gevuld hebben met geweld, haat, oorlog, slavernij, misbruik,
ongelijkheid en onderdrukking. Een groot deel van al het lijden wordt veroorzaakt doordat wij egoïstisch zijn en elkaar oneerlijk en onjuist behandelen. Je kunt je afvragen waarom God niet ingrijpt
als wij er zo’n puinhoop van maken. Maar God vraagt zich af waarom wij niets doen: ‘De Heer ziet dat
er geen recht heerst en is diep verontwaardigd. Hij staat verbijsterd: niemand die iets doet, niemand
die ingrijpt!’ (Jesaja 59: 15-16, GN). Grijpt het ons nog aan? God roept ons op om recht te doen: ‘Dit
zegt de Heer: Handhaaf recht en gerechtigheid, red wie beroofd werd uit de handen van zijn onderdrukker, buit vreemdelingen, weduwen en wezen niet uit, pleeg geen geweld tegen hen, vergiet in
deze stad geen onschuldig bloed’ (Jeremia 22: 3, NBV).
De profeten uit het Oude Verbond moesten het volk Israël telkens weer ter verantwoording roepen.
De mensen waren corrupt en buitten de zwakkeren uit. Amos was één van die profeten. Ondertussen offerden de mensen de vetste kalveren en zongen ze de prachtigste liederen. Daarom zei God
tegen hen: ‘Ik heb een afkeer van jullie feesten, Ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag Ik niet. Ik
schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie Mij brengen; de vetgemeste beesten van
jullie vredeoffers keur Ik geen blik waardig. Bespaar Mij het geluid van jullie liederen; de klank van
jullie harpen wil Ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een
altijd voortvloeiende beek’ (Amos 5: 21-24, NBV).
Ook wij zouden onze verantwoordelijkheid kunnen afkopen door een kindje te sponsoren of financi-
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eel bij te dragen aan het bestrijden van sekstrafficking. Natuurlijk is dit een goede zaak. Maar we eten
er waarschijnlijk geen boterham minder om. Zegt God niet: ‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies. Is het
niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die
naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad, je
zult voorspoedig herstellen’ (Jesaja 58: 7-8, NBV). Het vasten dat God verkiest, is afzien van wat je zelf
nodig hebt. Het is niet moeilijk om vanuit je overvloed te geven. Alleen als geven je iets kost, zal het
harten van mensen raken en levens veranderen. De bijbel noemt dit barmhartigheid: weggeven wat
je zelf nodig hebt, zonder iets terug te verwachten. Je deelt je laatste brood met de hongerige, je
deelt je huis met de dakloze en je kleding met de arme.
Een aantal jaren geleden kregen we vanuit Peru het bericht dat de meisjes uit het meisjestehuis de
dag voor Kerst op het idee waren gekomen om een deel van hun eigen Kerstcadeautjes uit te delen
aan de kinderen in een nabijgelegen armenwijk. In een filmpje was te zien hoe de cadeautjes werden
ingeladen en de meisjes in de bus stapten. Er kwamen zoveel kinderen op de bus af dat de meisjes
cadeautjes tekortkwamen om uit te delen. Een van hen kon het niet langer aanzien en besloot het
mooiste Kerstcadeau dat ze gekregen had weg te geven: haar nieuwe spijkerbroek die ze op dat moment aan had. Door het raampje van de bus schonk ze haar kostbare schat aan een meisje van haar
leeftijd die een nieuwe broek hard nodig had.
Franciscus van Assisi noemde deze manier van leven ‘bezitten alsof men niet bezit’. Dan belooft God
op een bovennatuurlijk manier te voorzien in wat we ook zelf nodig hebben. Het Franciscaanse zegengebed is een gebed om woede en tranen te ontvangen. Ontevredenheid en onrust. Dwaasheid
en koppigheid.
Moge God je zegenen
met ongemak bij gemakkelijke antwoorden
en halve waarheden, zodat je diep vanuit je hart gaat leven.
Moge God je zegenen
met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en uitbuiting van Gods schepselen, zodat je mag werken
aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God je zegenen
met tranen die je mag huilen voor hen die lijden aan pijn,
verwerping, honger, slavernij, uitbuiting en oorlog,
zodat jij je handen kunt uitstrekken om hen te troosten
en om hun pijn in vreugde te veranderen.
Moge God je zegenen
met genoeg dwaasheid om te geloven dat jij een verschil
kunt maken in de wereld, zodat je kunt doen waarvan
anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.
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Moge God je zegenen
met honger en dorst naar gerechtigheid,
totdat Jezus terugkomt en het herstel van alle dingen
zal aanbreken.
Franciscaanse zegenbede
Waar word jij onrustig van? Waar word jij boos over? Wat doe je daartegen? God roept je op om op
te staan tegen het onrecht dichtbij en veraf. Oog te hebben voor de ander. Er zijn zoveel mensen
die het minder hebben dan jij. Niet alleen de kinderen in Peru of Afrika, maar ook de alleenstaande
vrouw uit de straat of dat stille meisje in je klas. Je bent niet op deze aarde om jezelf gelukkig te
maken. Je bent hier om tot zegen te zijn. In Psalm 11 zegt David: ‘De Here is rechtvaardig, Hij heeft
rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen zijn aangezicht aanschouwen’ (Psalm 11: 7, HSV).

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN OF MEE TE GEVEN AAN GEMEENTELEDEN:
•
•
•

Het vasten dat God verkiest, is een ander zegenen met wat je zelf nodig hebt.
›
Kun je hier een voorbeeld van geven?
Op welke manier geef jij recht doen prioriteit in je leven?
›
Op welke manier geef je hier praktisch vorm aan?
Kun je het Franciscaanse zegengebed met hart en ziel bidden?
›
Zou je als christen niet moeten bidden om rust en tevredenheid, troost en wijsheid?

OVER WILKIN VAN DE K AMP
Wilkin van de Kamp is predikant en directeur bij Vrij Zijn.
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PREEKSCHETS 3 | Majoor Hennie Kremer

DELEN IN VRIJHEID
Tekst: 2 Samuel 9: 1-13
Suggestie tweede tekst: Lucas 4: 14-21

UITLEG
Mefiboseth is de zoon van Jonathan en de kleinzoon van koning Saul. De eerste keer dat we over
hem lezen, is hij vijf jaar. Koning Saul en Jonathan zijn omgekomen in een veldslag met de Filistijnen.
Er ontstaat een burgeroorlog onder de Israëlieten en ook Abner, opperbevelhebber van Saul, wordt
gedood. Het koningschap van Saul is voorbij. Er gaat een nieuwe koning komen. Volgens de gebruiken van toen zal die nieuwe koning hoogstwaarschijnlijk alle familieleden van het oude koningshuis
uitroeien. De nanny van Mefiboseth slaat op de vlucht met het jochie. Maar in de haast laat ze de jongen vallen. Vanaf dat moment is het kind kreupel aan beide benen. Toch weten ze te ontkomen en
ze houden zich jarenlang schuil in een klein dorp Lo-Debar. Mefiboseth trouwt en krijgt een zoontje
Micha. Maar dan…. wordt hij gevonden door koning David.

REL AT IE T US SEN HE T BI JBEL GEDEELT E EN DE MICH A T HEM AT IEK
Loyaliteit, de verantwoordelijkheid nemen van en voor onze keuzes. Rechtmatig handelen. Niet vanuit een verplichting, maar omdat we weten dat dat de manier is waarop God wil dat we leven in deze
wereld. Alles wat wij doen, de manier waarop wij leven, beïnvloedt het leven van anderen. Het maakt
delen in vrijheid mogelijk. David heeft een verbond gesloten met Jonathan. Hij zal de familie van
Jonathan beschermen wanneer hij koning is. David geeft ook koning Saul de belofte om zijn familie
niet te doden. Twee keer een belofte van David. Een verbond, een Berith. Pas jaren later in een periode van vrede, herinnert David zich deze beloftes. Hij vraagt zich af of er nog iemand over is van het
huis van Saul, want die wil hij: ‘trouw bewijzen ter wille van Jonathan’ (2 Samuel 9:1). Het Hebreeuwse
woord voor trouw dat hier gebruikt wordt, is te vertalen met het woord ‘genade’. Genade en trouw
geven de vrijheid aan een mens om er te mogen zijn. Zoals je bent. Je wordt onvoorwaardelijk aanvaard. Dat zien we in het verhaal als Ziba, voormalig knecht van Saul, antwoordt geeft op de vraag
van David: ‘Er is een zoon van Jonathan, die kreupel is’. David reageert niet op die laatste mededeling.
Hij vraagt niet naar wat er aan de hand is. Hoe ernstig de kreupelheid is. Hij vraagt niet naar het hoe
en waarom. De enige vraag is: ‘Waar kan ik deze man vinden?’.
Zoals Jezus in Lucas 4: 18-19 niet vraagt naar het waarom en hoe. Hij geeft alleen maar aan dat Hij er
is voor een mens, in alle omstandigheden. Gevoed vanuit Gods Geest om de mens vrij te maken. Om
genade van God te schenken.

HOMILETISCHE NOTITIES
Het moet beangstigend zijn geweest. Dat moment waarop Davids mannen voor de deur staan. David is zich dat bewust (vs.7). ‘Wees niet bang, ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen’. Hij maakt
direct duidelijk dat het hem niet om wraak gaat, maar dat hij zich wil houden aan het verbond tussen
hem en Jonathan. Het heeft jaren geduurd, maar Mefiboseth krijgt zijn vrijheid terug. Van een man
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die in het verborgene moest leven, wordt hij een gast aan de tafel van de koning. In het volle licht
zichtbaar. Vrij en financieel onafhankelijk, behandeld als een prins. Recht en gerechtigheid, waarin
hij en David delen, want een verbond werkt twee kanten op.
Wij zijn geen machtige koningen. We kunnen meestal niet iemand de financiële onafhankelijkheid
teruggeven. Maar David geeft veel meer dan dat. Soms voelen we ons machteloos staan tegenover
het leed van de wereld. Maar het verhaal van Mefiboseth laat zien dat het verschil maakt als we naar
de ander kijken vanuit liefde en vriendschap. Als we weten dat God ons mensen aan elkaar heeft gegeven. Wij, die leven in een gebroken wereld, met schokkende gebeurtenissen en schrijnende omstandigheden. Wij kunnen de verandering zijn door zelf een verbond aan te gaan. Met God en een
mens, die aan ons is toevertrouwd. Heb God lief én je naaste. Geef de ander vriendschap, aandacht
en liefdevolle betrokkenheid. Ga die verbondenheid aan, met een Mefiboseth van deze tijd. Als een
echo van dat wat Jezus ons voorleefde. In het leven, de dood en opstanding van Jezus is ons ‘verhaal
van verandering’ te vinden. Dat is het verhaal wat we zichtbaar moeten maken, moeten uitspreken.
Om zo de wereld te laten proeven van de vrijheid die wij kennen in Jezus Christus. Zoals Mefiboseth
door David in het volle licht werd gezet. Zo kunnen wij slachtoffers en daders plaatsen in het licht.
Dat kunnen we doen in het groot, door onze stem te verheffen en te roepen - in Godsnaam - om
recht en gerechtigheid. We kunnen het ook bij onszelf houden. Koop verantwoord, laat je nieuwe
keuken niet plaatsen door een goedkope arbeidsmigrant, denk niet dat die jonge vrouw jou met
liefde ontvangt in haar kamer en lichaam. Verberg mensen niet in de schaduwen en de schemering
van jouw excuses. Plaats recht en onrecht in het volle licht, vanuit jouw verlangen om Gods nieuwe
wereld toegankelijk en zichtbaar te maken voor elk mens. Laat het zijn tussen jou en die ander zoals
het was bij David en Mefiboseth. Mefiboseth bleef kreupel, zoals er altijd gekwetste en beschadigde
mensen zijn in en door het leven. Maar bij David aan tafel zag je de benen van Mefiboseth niet. Hij
werd gezien, hij was geliefd, zijn verhaal werd zichtbaar, hij stond er niet langer alleen voor!

OVER HENNIE KREMER
Hennie Kremer is geestelijk verzorger in de maatschappelijke opvang. Geboren in 1965 in Kampen
en sinds 2001 werkzaam als officier (majoor) bij het Leger des Heils. Omdat ze houdt van mensen,
juist in de chaos van het leven, het onrecht, het onbegrijpelijke, onwerkelijke en onwenselijke. Omdat ieder mens naar Gods beeld geschapen is en ergens verstopt onder de puinhopen van het leven,
is daar die mens. Gods unieke schepping.
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PREEKSCHETS 4 | André van Aarle

VRIJHEID IS HET MEEST WEZENLIJKE
DAT ONS TOT MENS MA AK T
Tekst: Lucas 4:14-21
Micha Zondag maakt ons duidelijk dat recht en gerechtigheid heilige woorden zijn die leven in ieder
mensenhart. Zij zijn nauw verbonden met vrijheid. Toch is het noodzakelijk om deze begrippen
(recht en gerechtigheid en vrijheid) te blijven duiden binnen de Bijbelse traditie. Ik wil u een pastoraal/liturgische handreiking bieden voor de verkondiging.
Laten we beginnen met Vrijheid.
Vrijheid maakt ons tot mens. God heeft ons geschapen in volledige vrijheid. Dat onderscheidt ons
van de rest van de schepping. Wij mensen zijn beeld en gelijkenis van God doordat wij Gods Vrijheid
met ons meedragen. Vrijheid maakt ons tot mens.
Daarom is de zwaarste straf die een mens kan krijgen dat de vrijheid hem/haar ontnomen wordt.
Eigenlijk maakt het niet uit in welke omstandigheid. Als vrijheid ontnomen wordt, is dat voelbaar tot
in de ziel. Er wordt iets wezenlijks van je mens-zijn afgenomen.
Maar vrijheid is meer dan een persoonlijk stukje gevoel van jouw mens-zijn. In de H. Schrift zien wij
dat het God altijd gaat om een verbond met een volk. De persoonlijke mens staat in het volk van
God. Dat volk van God behoort ook in vrijheid te leven en de vrijheid te waarborgen. Als individuen
de grotere vrijheid tegenwerken, dan moet de gemeenschap daartegen beschermd worden. Het zijn
altijd spanningsvelden. Kort gezegd komt het hier op neer: Soms moet je als persoon wat vrijheid
inleveren om de vrijheid van de gemeenschap te bevorderen. (Arbeid en inzet)
Het boek Exodus is doordrongen met het begrip vrijheid. Rabbijn Yehuda Aschkenasy (1924-2011)
doceerde Talmudica op de toenmalige KT(h)UA, Katholieke Theologische Universiteit van Amsterdam. Hij legde uit dat in de joodse traditie het boek Exodus het belangrijkste boek van de Thora is.
En van dat boek Exodus is 3:7-8 het kloppend hart. Daar staat dat God de ellende van zijn volk heeft
gezien en ze gaat bevrijden en ze gaat brengen naar een land van melk en honing. Dat is de kern. En
als profeten in de joodse traditie Thora-uitleggers zijn, dan leggen zij telkens uit wat de ware vrijheid
is die God ons schenkt. En die uitleg komt telkens naar boven als het volk van God zich vergaloppeert
aan macht en geld en goed.

RECHT EN GERECHTIGHEID
Vrijheid is het hoogste goed en wordt gedragen en veiliggesteld door recht en rechtvaardigheid.
In Lucas 4 lezen wij tussen de regels door dat Christus het ware beeld van God is. Hij is God de Zoon,
de Messias. Datgene wat ons tot mens maakt, wordt in Christus geheiligd. Dat klinkt vroom (en dat
is het ook) en behoeft uitleg.
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Jezus krijgt de boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij leest de woorden van de profeet Jesaja:
“De Geest des Heren rust op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft.” De zalving heeft van oudsher te maken
met roeping en zending. Profeten werden gezalfd, koningen werden gezalfd. Maar bij Christus krijgt
deze zending en roeping een specifiek karakter. Meerdere keren lezen wij hoe Christus bij de doop
in de Jordaan vervuld werd van de Heilige Geest. De stem uit de hemel klonk daar bij: “Dit is mijn
Zoon, mijn welbeminde in wie Ik welbehagen heb.” Ook bij de gedaanteverandering op de berg horen Petrus en Jakobus en Johannes deze woorden: “Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.”
Later getuigt Petrus in zijn 2e brief dat dit waarlijk is gebeurd en dat het geen verzonnen verhaal is.
(2 Petrus 1:17-18)
Zowel Jesaja als vele koningen ontvingen in de zalving de roeping en de zending van God. Christus
heeft deze roeping en zending geheel en al waargemaakt, als ware het dat God het ons heeft voorgedaan.
Wanneer wij gedoopt worden in Naam van de drie-ene God, dan worden wij ook gedoopt in de
naam van de Heilige Geest. Wanneer katholieken het Heilig Vormsel ontvangen, dan ontvangt de
vormeling het Zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. Dat Zegel wordt ook door de zalving op de
gelovige gelegd, zichtbaar en tastbaar. Het trekt in de huid.
Het is nu juist de Heilige Geest die het in ons mogelijk maakt om daden van barmhartigheid te verrichten (Mattheus 25). Het zijn eveneens de daden waar de profeet Jesaja over spreekt en die door
Christus zichtbaar zijn gemaakt. Het is de ultieme (geestelijke) vrijheid waarin wij mogen staan.
De twee vragen die met eigen voorbeelden kunnen worden beantwoord, zijn:
• Hoe ervaar ik in benarde situaties de kracht van de Heilige Geest die mij verlost van alle angst?
• Hoe kan ik vervuld door de Heilige Geest vrijheid zichtbaar maken voor anderen?

OVER ANDRÉ VAN A ARLE
André van Aarle (1962) heeft theologie gestudeerd aan de KTUA. Hij was docent aan het Emmauscollege in Rotterdam van 1988 tot 1997. Ook was hij pastoraal werker in de H. Nicolaasparochie in
Zoetermeer van 1992 tot 1997. Vervolgens ging hij werken in de H. Willibrordparochie van Oegstgeest en werd in 2001 tot permanent diaken gewijd. In 2013 werd hij overgeplaatst naar de parochiefederatie HH. Clara en Franciscus in het Groene hart (van Zuid-Holland). Hij doceert ook aan de
pastorale school van het Bisdom Rotterdam. Hij gaat ook in meerdere protestantse gemeenten in
Nederland voor in de zondagse erediensten en in evangelisatie tentdiensten. Hij heeft 4 kinderen en
is inmiddels ook opa.
André van Aarle - Langeraarseweg 90 - 2461 CL Ter Aar - 0621693267
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HET SPIJT ME

Vo o r d e p a k je sb ezo r g er die g e en tijd m e er h e e f t vo o r zijn g ezin .

HET SPIJT ME.
Vo o r d e a r b eidsmig r a n t die m e t ze s tien a n d er en in e en f l a tje is g ep r o p t .

HET SPIJT ME.
Vo o r h e t k in d da t d e c o lt a n uit mijn sm a r tp h o n e o p g r o e f.

HET SPIJT ME.
Vo o r d e m o e d er die o m mid d er na c ht mijn t- shir t naaid e.

HET SPIJT ME.
Vo o r d e v a d er die mijn ko f fieb o n en p lu k t e en al e en jaa r nie t naa r huis m a g .

HET SPIJT ME.
Vo o r d e a r b eid er die h e t gif ina d em d e v a n d e ver f o p o ns sp e elg o e d .

HET SPIJT ME.
Vo o r d e ker en da t ik h e t eig enlijk w el w is t , m aa r w e g ke ek .

HET SPIJT ME.
Vo o r d e ker en da t h e t nie t w is t , m aa r ha d ku nn en w e t en .

HET SPIJT ME.
Vo o r d e ker en da t ik da c h t da t ik er r e c ht o p ha d .

HET SPIJT ME.
Vo o r d e ker en da t ik h e t v a nzelf sp r eken d vo n d da t ik hier g eb o r en b en .

HET SPIJT ME.
Va d er v a n o ns allem aal , ik h eb u w k in d er en t eko r t g e daa n .

HET SPIJT ME.
Va d er v a n o ns allem aal , ik h eb mijn b r o er s en zus s en t eko r t g e daa n .

HET SPIJT ME.
Va d er v a n o ns allem aal , ik h eb u t eko r t g e daa n .

HET SPIJT ME.

MICHA NEDERLAND

LIEDEREN
LIEDBOEK VOOR DE KERKEN
146
387
388
712
715
718
772
989
990
992
995
997
998
999
1001
1002
1004
1005
1007

Zing, mijn ziel, voor God uw Here
Als wij weer het brood gaan breken
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Het jaar neigt zich tot stille groet
Zoals de halmen buigen in de wind
God, die leven hebt gegeven
Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
Gelukkig de armen van geest
De laatsten worden de eersten
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
O Vader, trek het lot U aan
En vele duizenden, ontheemd, gevlucht
uit eigen land
Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen
Ik zal in mijn huis niet wonen
De wijze woorden en het groot vertoon
Een volk op weg gezet
Veelvuldig zijn wij aan het licht gekomen
Longing for light, we wait in darkness
Brood zal ik geven

OPWEKKING
710
705
720
732
805
810

Gebed om zegen
Toon Mijn liefde
God maakt vrij
Wat een wonder dat ik meewerken mag
Maak ons hart onrustig
Smaak van redding (Opdat wij nooit
vergeten wat de prijs van vrijheid is)

HEMELHOOG
669
671
674
677
678
681
688
693

Bouw uw koninkrijk
Delen
Gezonden door de Heer
God roept ons allen tot de daad
(aanpassingen door Ds. A.F. Troost)
Handen van God
In Jezus’ naam
Met hart en handen
U bewaart het overzicht

697
699
700
701
703
704
706
707
709
710
711
712
714
715

Doen wat U vraagt
Draag de last die de ander buigt
God met ons
Heel uw koninkrijk
Ik was hongerig
Heer die recht wil
Licht aan
Met open armen
Wat een wonder dat ik meewerken mag
Wat doe ik nu ik Christus ken?
Wees in uw roeping eensgezind
Wij willen gaven delen
De dag van de Heer
De grote dag breekt weldra aan

LIEDBUNDEL LEGER DES HEILS
40
271
275
278
358
359
420
440

Uit het diepst van ons hart rijst een lied
(met name 3e vers en refrein)
Geef vrede op aard, o God
‘k Leef in ’t geloof aan de komst van de dag
Wij dromen van een wereld
Liefde, door geen mens te meten
Maak mij kanaal van vrede, Heer
’t Wonder dat wij zijn gered
Heer, in dit heilige moment
(met name 4e vers)

SCHRIJVERS VOOR GERECHTIGHEID
cd Zeeën van recht
God met ons
Handen van God
Door de ogen van de ander
Kleine vlinder – kind van God
Kijken met uw ogen
Wat een wonder
Bevrijd uit slavernij
Wij willen als U zijn
Zeeën van recht
Hoe lang nog Heer
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SCHRIJVERS VOOR GERECHTIGHEID
cd Licht aan
Met open armen
Zo eerlijk als God
God woont bij de mensen
Heer vergeef ons
Heer ontferm U
Maak ons hart onrustig
Maak ons nuttig
Licht aan
Hemel dichterbij
Wat gaan we nu doen?
Lieve God

CHRISTELIJKE ARTIESTEN
Trinity
• Ik wens jou (CD Desert Rain)
• ‘Freedom I want’ (CD Qué mas)

Refrein:
Keti koti ik ben niet te koop
Keti koti jij bent niet te koop
Keti koti wij zijn niet te koop
Keti koti niemand is te koop
Lees en luister het hele lied hier:
https://aban.nl/balmasque/programma/

LITURGISCHE NOTITIES BIJ DE PREEKSCHETSEN
Preekschets 1 – Janneke Burger
• Psalmen: 72 of 85 (laatste verzen)
• Schrijvers voor gerechtigheid: ‘God met ons’,
‘Wat een wonder’, ‘Bevrijd uit slavernij’
• Hemelhoog: 334, 343, 354, 356, 367, 701
• Opwekking: 769

Sela

Preekschets 2 – Wilkin van de Kamp

• Gebed om vrijheid (CD Koninkrijk):

• Opwekking 705 – Toon Mijn liefde
• Opwekking 732 – Wat een wonder dat ik
meewerken mag
• Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig

Kingá Ban:
• Kom maar bij mij, Altijd welkom (CD Uit
liefde)

InSalvation
• Exodus (CD Exodus)

KETI KOTI
Ketikoti is een jaarlijks terugkerende Surinaamse feestdag ter viering van de afschaffing van
de slavernij. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent ‘ketenen gebroken’.
Ter gelegenheid van 150 jaar Ketikoti is er een
speciaal strijdlied gemaakt. De ABAN Foundation gaf aan Hans Wessels en Lucas de Peinder de
opdracht om een Keti Koti lied te componeren.
De opdracht was als volgt: maak een lied over
de hedendaagse slavernij. Een lied dat uitdrukking geeft aan de lessen die wij hebben geleerd
uit 300 jaar slavernij. Het motto ‘Ik ben niet te
koop’ moet onderdeel zijn van het lied. Wessels
en De Peinder kwamen tot een aanstekelijke
Ketikoti song:

Preekschets 3 – Majoor Hennie Kremer
• Liedboek voor de kerken: psalm 4 - psalm 15
- lied 14
• Opwekking: 69 – 123 – 249
• Leger des Heils:185 – 388
• Trinity: Ik wens jou
• Trijntje Oosterhuis: Ken je mij?

Preekschets 4 - André van Aarle
Uit Gezangen voor Liturgie (GVL):
• Psalm 27
• Psalm 72 versie II
• Psalm 126 versie I
• 419 A
• 541
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INSTRUMENT
©Reyer van Drongelen, Lars Gerfen, 2020
Lars & Reyer schreven in het kader van deze Micha Zondag een nieuw lied over opkomen
voor recht, bouwen aan Gods Koninkrijk en over de verbondenheid met onze naasten
dichtbij en ver weg. De audio en akkoorden vind je in aanloop naar de Micha Zondag op
www.michazondag.nl. Lars & Reyer zijn ambassadeurs van onze partnerorganisatie Red een kind.

Van het kleinste dorp
Waar gebrek regeert
Tot het verste land
Waar de oorlog heerst
Deze aarde roept elke dag om hulp
Deze wereld wacht op een antwoord

Uw hart breekt voor hen
Die gebroken zijn
Vader geef ook ons
Die bewogenheid
Geef aan ons Uw Geest om op weg te gaan
Om Uw stem te zijn, die zegt

Ieder mens verdient
Een gelijke kans
Op een veilig thuis
Waar de toekomst lacht
U verlangt van ons
Daarvoor op te staan
Om Uw stem te zijn
Die zegt

Laat het recht stromen als water
Als een hemelse rivier
Breng de hemel op de aarde
Opdat het Goede zegeviert

Laat het recht stromen als water
Als een hemelse rivier
Breng de hemel op de aarde
Opdat het Goede zegeviert
Bouw Uw koninkrijk overal waar wij gaan
Laat ons hart met uw liefde branden
Dat onze levens zijn als een instrument
Een instrument in Uw handen

Bouw Uw koninkrijk overal waar wij gaan
Laat ons hart met Uw liefde branden
Dat onze levens zijn als een instrument
Een instrument in Uw handen
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GEBEDEN
GEBED SUGGESTIES
De volgende gebeden zijn voor een deel geïnspireerd door en gebaseerd op de 40-dagen gebeden van Ignatiaans
bidden.
Here God, dank u wel dat U een werkelijkheid bent in deze wereld. De weerbarstigheid van onrecht is zo voelbaar geworteld in harten van mensen en in gebroken structuren van onze globaliserende samenleving. Wij
danken u, Vader God, dat U de Bevrijder bent, die uiteindelijk het volk Israël heeft gered. Wij danken U, Jezus,
dat U de machten van het kwaad hebt overwonnen, door uw kruis en opstanding. Laat de dag spoedig komen,
dat U definitief een einde maakt aan onrecht en onderdrukking, in heel uw wereld!
Liefdevolle, genadige God, vergeef ons alstublieft niet alleen wat wij verkeerd hebben gedaan, maar ook wat
wij hebben nagelaten! Soms worden we lamgeslagen door al het onrecht in deze wereld, voelen we ons zo
machteloos. Help ons dan alstublieft om moed te vatten om te doen wat in ons vermogen ligt om onrecht te
bestrijden, in uw kracht en tot uw eer.
Dank u wel goede God, dat U ons er opnieuw bewust van laat worden, dat uw liefde, uw trouw, uw gerechtigheid blijvend zijn, tot aan het einde der tijden! En dat wij met U en met elkaar in het hier en nu daar invulling
aan mogen geven.
Eeuwige God, dank U voor de traditie waarin wij staan, voor alle verhalen van bevrijding in uw Woord. U hebt al
eens een heel volk bevrijd uit de verschrikkelijke consumptieterreur van Egypte. U hebt er al eens voor gezorgd
dat een verlamde kon gaan dansen. Er is al eens Iemand opgestaan uit de dood. Die verhalen willen wij ons
te binnen brengen, ze ons herinneren, om daar hoop uit te putten voor onze betrokkenheid op de lijdende
wereld waar wij deel van uitmaken.
Barmhartige God, ontferm U over al die miljoenen slachtoffers …
Barmhartige God, ontferm U ook over die talloze daders…
Here God, wij bidden U dat wij het verschil tussen onze eigen situatie en die van de moderne slaven met ons
hart zullen willen en kunnen overbruggen.
Help ons alstublieft om vol te houden Here, ook als wij dreigen ontmoedigd te raken. Om in ons gebed te
blijven wachten en waken, omdat ondanks onze twijfels en onbeantwoorde vragen, ons gebed toch de vindplaats blijft van uw nabijheid. Moderne slavernij, misbruik en uitbuiting zijn een harde realiteit. De tragiek
daarvan is ongerijmd. Maar U rekent op ons om hun stem te zijn, om uw handen te zijn, ieder op onze eigen
plek en wijze. Dank dat U ons ook aan elkaar hebt gegeven om daarin samen te werken.
We zijn U heel dankbaar, Drie-enig God, dat U ons voorziet van wat we nodig hebben om te vechten tegen
moderne slavernij, misbruik en uitbuiting, juist ook dichtbij. Maar laat ons onszelf niet vergeten, maar onze ziel
rust en geestelijke voeding blijven geven. Om zo te voorkomen dat we depressief, uitgeput raken. Wij nemen
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ons voor om dag aan dag uw stilte, uw stem, uw nabijheid te blijven zoeken en daardoor gesterkt en bemoedigd te worden.
Onze dank is groot voor wat wij hebben ontvangen in deze gebedstijd. Door U te danken beseffen wij hoeveel
in ons leven er zomaar is, om niet geschonken. Dank voor uw gulle genade, uw geduld met ons, uw trouw, uw
liefde, bovenal uw Zegen!

GEZAMENLIJK GEBED
Dit gezamenlijk gebed is geschreven door majoor en mevrouw van Schaik, gepensioneerde voorgangers bij het Leger des Heils).
Gebedsleiding: Goede God, wij buigen ons voor U en willen U danken dat we met al onze zorgen tot U mogen
gaan, in het vertrouwen dat U ons kent, beter dan wie ook, dat U ons liefhebt en naar ons luistert.
Daarom bidden wij:
Allen: Heer, U die ons altijd nabij bent, wij danken U voor troost, voor bemoedigingen. En in deze momenten
bidden wij U ook om hoop en uitzicht.
Gebedsleiding: Schepper van hemel en aarde, op deze Micha Zondag zijn wij ons ervan bewust, dat wij deel
zijn van uw wereldwijde kerk. Dank dat op allerlei andere plekken onze zusters en broeders ook verenigd zijn
in gebed.
Daarom bidden wij:
Allen: Heer, U die uw mensen de opdracht heeft gegeven om uw schepping te beheren en te bewaren, geef ons
wijsheid en daadkracht om dat naar uw wil te doen. Zegen allen die daaraan meewerken, ook niet gelovigen.
Gebedsleiding: Dagelijks komen berichten tot ons over moderne slavernij, misbruik en uitbuiting. Ook van kinderen en jongeren. Ons hart huilt als we de verhalen lezen en de beelden zien.
Daarom bidden wij:
Allen: Heer, U die altijd in liefde naar ons mensen omziet, wees bij hen die lijden door dit grote onrecht, dichtbij
en ver weg. Wees hen tot steun en tot troost, zodat ze hoop houden in de wanhoop die zij ervaren. Wees in het
bijzonder ook met de kinderen. Laat hen op de een of andere manier voelen dat U bij hen bent en weet hebt
van hun verdriet. Breng mensen op hun pad die hen zo mogelijk bevrijden.
Gebedsleiding: Als gemeente van Jezus Christus, zijn wij, naar zijn voorbeeld, met elkaar verbonden in onze
bewogenheid met wie lijdt. Hij heeft ons aan elkaar gegeven om samen te bidden, om samen te zoeken naar
hoe wij present kunnen zijn in deze nood. De Heilige Geest wil ons haar Inspiratie geven om wegen te vinden
om concreet dit onrecht te bestrijden.
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Daarom bidden wij:
Allen: Heer, U die ons in Jezus Christus hebt samengeroepen tot uw gemeente, help ons die verbondenheid
met elkaar gestalte te geven door elkaar zoveel mogelijk te steunen in onze roeping om te delen in vrijheid.
Heilige Geest, dank dat wij kunnen rekenen op uw leiding daarin. Wij verwachten het van U! Amen.
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COLLECTE
Wil je tijdens de Micha Zondag collecteren voor een doel dat aansluit bij de Micha Zondag?
We geven je graag een paar suggesties.

MICHA NEDERLAND
Door jouw bijdrage kunnen we het hele jaar door kerken en christenen inspireren om te zorgen
voor elkaar en de schepping. We kunnen er blijvend aandacht mee vragen voor gerechtigheid en we
kunnen de Micha Zondag en onze andere activiteiten en producten blijven (door)ontwikkelen. In
aanloop naar de Micha Zondag op 18 oktober komt een korte PowerPointpresentatie beschikbaar
op de website. Deze presentatie laat zien wat Micha Nederland doet. Je kunt deze presentatie tijdens
de collecte laten zien.
Onze bankgegevens: St. Micha Nederland, Utrecht, IBAN: NL45TRIO0390522295. Micha Nederland
heeft een ANBI status. Meer informatie over Micha Nederland: www.michanederland.nl

DONEREN VIA GIVT
Micha Nederland staat ook in de
lijst met goede doelen in de Givt
app. Of gebruik de naaststaande
QR code om te doneren.

A ANGESLOTEN 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 sociale en ecologische 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.
Kijk op onze netwerkpagina voor een overzicht van onze partners.

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 jullie omkijken naar elkaar of naar de schepping. Bijvoorbeeld 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.
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K IND E R M AT E R I A A L E N T IE NE R M AT E R I A A L
KINDERMATERIA AL
Het kindermateriaal voor de Micha Zondag is dit jaar ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap als onderdeel van hun methode Bijbel Basics. Je kan dit materiaal gebruiken in de kindernevendienst en voor een kindermoment in je gemeente. De kinderen gaan aan de slag met Mattheus
25 waarin Jezus blij is met mensen die goed voor anderen zorgen. Dit is niet de tekst van de Micha
Zondag van dit jaar, maar sluit hier wel goed op aan. Speciaal voor deze zondag hebben we er ook
een thuisopdracht bij ontwikkeld om kinderen te stimuleren om na ‘kerktijd’ met hun ouders aan de
slag te gaan.
Je kan dit materiaal gratis downloaden op de site van bijbel basics: https://debijbel.nl/bijbelbasics

Bijbel Basics
De Bijbel in 200 verhalen. Dat is Bijbel Basics. Maar wat maakt Bijbel Basics nu zo speciaal? Op deze pagina ontdek je meer over de
achtergrond van deze gratis methode, de keuzes in verhalen en
de handige opbouw van Bijbel Basics. Als kinderwerker kun je zo
aan de slag!
Het unieke aan Bijbel Basics is dat deze methode zowel de bijbel
als het kind centraal stelt. Bijbel Basics blijft dicht bij de bijbelverhalen en biedt extra informatie aan bij de verhalen en bij de tijd en omgeving van de bijbel. Zo kunnen de verhalen zelf tot
de kinderen spreken.
In Bijbel Basics komen niet alleen de bekende verhalen over Abraham, Jozef en Jezus voorbij,
maar ook teksten uit de Psalmen, Prediker en de brieven van Paulus. Want het Nederlands Bijbelgenootschap vindt het belangrijk dat kinderen de bijbel in zijn hele breedte en schoonheid
leren kennen. Het materiaal is samengesteld vanuit de meest actuele inzichten uit de theologie, bijbelwetenschap en pedagogiek.
Kijk voor meer informatie over Bijbel Basics op: https://debijbel.nl/bijbelbasics

Wil je met de kinderen in jullie kerk vaker aan de slag met gerechtigheid en met hen ontdekken hoe ze
ook al op hun leeftijd kunnen zorgen voor elkaar en de schepping? Ga dan aan de slag met Micha Kids!
Kijk op de website van Micha Kids voor meer informatie

TIENERMATERIA AL
Het tienermateriaal voor de Micha Zondag is dit jaar ontwikkeld door Youth for Christ in samenwerking met Verbuilding. Het bestaat uit een aantal verrassende, spannende en leuke elementen. Tijdens
de dienst kunnen de tieners thuis (in groepjes of met het gezin) of in de kerk aan de slag met een
escaperoom over het thema ‘Delen in Vrijheid’. Daarna of tijdens het volgende tienermoment kijk je
met elkaar terug op het thema, pak je de bijbel erbij en denk je met elkaar verder na over wat je bent
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tegengekomen in de escaperoom. Om het thema tastbaar te maken voor tieners is het materiaal toegespitst op de kledingindustrie. Ook is er een element in de escaperoom toegevoegd dat, wanneer je
het in groepen vanuit huis speelt, je elkaar nog wel nodig hebt om tot een goed einde te komen.
Benieuwd naar het materiaal? Je vindt het hier: www.michanederland.nl/zondag/tieners

Over Youth for Christ
Youth for Christ heeft een hart voor jongeren. Gedreven door Gods
liefde zoeken zij jongeren op. Dit gebeurt door heel het land, op
schoolpleinen, straten, in buurthuizen en in kerken. Door wie zij
zijn, laten ze Jezus zien en bieden ze jongeren hoop. Want iedere
jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen.
Om kerken te helpen jongeren te bereiken, biedt Youth for Christ
onder andere materiaal, training en toerusting aan. Met het materiaal Rock Solid en Solid
Friends kunnen kerken missionair jongerenwerk vormgeven in de kerk.
Herken jij je in deze missie en wil je ook aan de slag? Lees meer over materialen en trainingen op
de website: https://yfc.nl/
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Over Verbuilding
De droom van Verbuilding is om mensen, groot of klein, met elkaar te verbinden, te versterken en mee te nemen in verwondering. Deze droom krijgt handen en voeten in het bouwen van escape-rooms. Dit gebeurt op locatie en in overleg over het thema
bij jou in de kerk, op school of thuis door middel van pop-upescaperooms, maar ook via standaard doe-het-zelf downloadpakketten.
Verbuilding bouwt escaperooms voor kleine en grote groepen.
Meer weten? Kijk op de site voor de mogelijkheden: https://verbuilding.nl

OVER MICHA NEDERLAND
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 21 partnerorganisaties. 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 de partnerorganisaties zijn en waarom ze het belangrijk vinden zich samen in te zetten voor
gerechtigheid.
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DIT ZIJN DE PARTNERORGANISATIES IN HE T NE T WERK VAN MICHA NEDERL AND

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unie van Baptistengemeenten
Leger des Heils
Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten, SZD
MissieNederland
Nederlands Gereformeerde Kerk
Diaconaal steunpunt GKV en NGK
Deputaatschap Diaconaat –
Christelijke Gereformeerde Kerken
Kerk in Actie
ZOA
Red een Kind

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verre Naasten
IJM
Compassion
Vereniging HiP
Uitgeverij Buijten & Schipperheijn
A Rocha
CHE
Tear
Present Nederland
World Vision
Stichting Gave
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DOE DE MICHA CURSUS!
Wil jij na de Micha Zondag ook verder aan de slag met gerechtigheid en onderzoeken hoe jij
vorm kan geven aan zorgen voor elkaar en de schepping? Doe dan de Micha Cursus! Samen
met je (bijbel)kring, gemeentegroep, vrienden of gezin ontdek je hoe je stappen kan zetten en
hoe God ook jou wil gebruiken om zijn liefde en koninkrijk zichtbaar te maken.
Kijk op www.michacursus.nl
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HET SPIJT ME

VOOR DE PAKJESBEZORGER DIE GEEN TIJD MEER HEEFT VOOR ZIJN GEZIN.
HET SPIJT ME.
V O O R D E A R B E I D S M I G R A N T D I E M E T Z E S T I E N A N D E R E N I N E E N F L ATJ E I S G E P R O P T.
HET SPIJT ME.
V O O R H E T K I N D D A T D E C O L T A N U I T M I J N S M A R T P H O N E O P G R O E F.
HET SPIJT ME.
V O O R D E M O E D E R D IE O M M ID D E R N A C H T M I J N T- S H IR T N A A ID E .
HET SPIJT ME.
VOOR DE VADER DIE MIJN KOFFIEBONEN PLUK TE EN AL EEN JA AR NIE T NA AR HUIS MAG.
HET SPIJT ME.
VOOR DE ARBEIDER DIE HE T GIF INADEMDE VAN DE VERF OP ONS SPEELGOED.
HET SPIJT ME.
V O O R D E K E R E N D AT I K H E T E I G E N L I J K W E L W I S T, M A A R W E G K E E K .
HET SPIJT ME.
V O O R D E K E R E N D AT H E T N I E T W I S T, M A A R H A D K U N N E N W E T E N .
HET SPIJT ME.
VOOR DE KEREN DAT IK DACHT DAT IK ER RECHT OP HAD.
HET SPIJT ME.
VOOR DE KEREN DAT IK HE T VANZELFSPREKEND VOND DAT IK HIER GEBOREN BEN.
HET SPIJT ME.
VADER VAN ONS ALLEMA AL, IK HEB UW KINDEREN TEKORT GEDA AN.
HET SPIJT ME.
VADER VAN ONS ALLEMA AL, IK HEB MIJN BROERS EN ZUSSEN TEKORT GEDA AN.
HET SPIJT ME.
VADER VAN ONS ALLEMA AL, IK HEB U TEKORT GEDA AN.
HET SPIJT ME.

MICHA NEDERLAND

