VOORWOORD
Ken je dat gevoel, dat je ineens niet meer tevreden bent over wat je hebt, bezit of waar je woont? Mij overkomt
dit regelmatig, wanneer ik bij vrienden ben geweest die alles pico bello op orde hebben, ik de stad in moest of
wanneer ik mooie plaatjes op Instagram voorbij zie komen. Ik word in één opslag ontevreden over wat ik heb
en begin gelijk te denken hoe ik het anders wil doen. Maar wanneer ik mijn huis dan weer binnen stap, in een
gang vol zooi, voel ik me wel gelijk thuis in mijn eigen chaos, bij mijn eigen gezin en in de sfeer van ons eigen
huis. Gered van het kopen van een nieuwe bank.
Toch steekt dat gevoel telkens weer de kop op. Misschien herken je het bij jezelf op andere fronten, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe versie van je telefoon uit is en die een nóg betere camera heeft, wanneer je toch weer dat kledingstuk koopt wat je niet nodig hebt maar wel mooi vindt of…vul maar in voor jezelf. Dat ontevreden gevoel zit bij mij
vaak in materiaal. Als ik het dan omdraai en juist nadenk over hoe ik eerlijk en duurzaam kan leven, speelt dit gevoel
opeens een stuk minder. Want een duurzame keuze kan betekenen dat ik een stuk comfort achter me moet laten.
Het afgelopen jaar, terwijl Corona een dikke stempel op onze samenleving en onze levens drukte, viel me wel iets op.
We konden genoegen nemen met minder. Onze drang naar meer beter bedwingen. Dit ter bescherming van onze
gezondheid, die van onze familie en vrienden en de samenleving in het geheel. Dit kunnen we dus met elkaar! Tegelijkertijd vind ik dit ook confronterend, want ik realiseerde me des te meer dat er eigenlijk al jaren wereldwijd mensen
en natuur in verdrukking komen door de manier waarop wij vorm geven aan ons leven, door de manier waarop wij
(willen) consumeren en onze eigen welvaart nastreven. Waarom zijn slachtoffers van overstromingen, boeren die hun
land door droogte niet meer kunnen bewerken en inkomen verliezen, oceanen vol plastic, bossen die worden gekapt
en het uitsterven van dieren en verlies van biodiversiteit niet urgent genoeg om ook deze aanpassingen te willen
maken? Het stelt mij in ieder geval de vraag: Voor welke nood wil ik, willen wij, uit ons eigen comfort stappen? Wat is
reden genoeg om te gaan genieten van genoeg?
Ik wens je een open hart en open ogen bij het lezen van het materiaal van deze Micha Zondag. Dat je ergens een
haakje mag vinden waarmee jijzelf samen met je gemeente aan de slag kan gaan met het thema ‘Genieten van Genoeg’. Dat we daarin niet alleen leren van elkaar, maar ook van hoe God naar Zijn wereld, Zijn mensen en Zijn volledige schepping kijkt en hoe wij daarin Hem én Zijn schepping mogen eren.
Tot slot een woord van dank aan Martine Vonk. Ze schreef het boekje ‘Genieten van Genoeg’ waarin wij ook inspiratie
opdeden, niet alleen voor het thema maar ook voor de inhoud. Martine Vonk overleed op 14 november 2019. Haar
vele jaren inzet voor duurzaamheid, gemeenschapszin en een eerlijke levensstijl vinden gelukkig ook nu nog hun
weg.
Een fijne Micha Zondag!

Annemarthe Westerbeek
Coördinator Micha Nederland
Doet jouw gemeente mee aan de Micha Zondag 2021?
Meld je aan op www.michazondag.nl en blijf op de hoogte van de laatste updates.
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OVER HET THEMA | GENIETEN VAN GENOEG
Genieten van genoeg. Dat klinkt mooi, maar is ook best ingewikkeld. Want wat is genoeg? En hoeveel hebben
we nodig om te kunnen genieten? Of is genieten van genoeg een levenshouding die iedereen kan aanleren?
De wetten in het Oude Testament stellen grenzen, op allerlei manieren. Er is een grens aan hoe lang er gewerkt mag
worden: elke zevende dag is een rustdag. Er is een grens aan hoe lang je een akker mag bewerken: elk zevende jaar
moet het land braak liggen, zodat de grond kan herstellen. Wat er spontaan opkomt, mag gegeten worden. Niet
alleen door de eigenaar van de grond, maar ook door slaven, vreemdelingen, vee en wilde dieren. En na 7 keer 7 jaar
moeten alle schulden worden kwijtgescholden. Ook bij de jaarlijkse oogst van graan of van druiven is het niet de
bedoeling tot het uiterste te gaan. “Oogst niet tot aan de rand van de akker en raapt wat blijft liggen niet bijeen.” (Lev.
19:9). Zo kon wie zelf geen land had, toch ‘een graantje meepikken’ van de oogst.
“Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet
bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de
grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.“
Leviticus 19:9-10
Deze grenzen zijn heilzaam. Ze zijn goed voor mensen, land en dieren. Door het stellen van grenzen, wordt wat kwetsbaar en machteloos is beschermd. Deze bescherming is nodig, juist ook voor alles in de natuur dat geen stem heeft.
Hoe zit dat bij ons in deze tijd? Bieden wij, in ons economische systeem, voldoende bescherming aan wat zwak en
kwetsbaar is? De vraag stellen is haar beantwoorden. Wereldwijd wordt landbouwgrond uitgeput en werken miljoenen mensen voor zeer lage lonen of in een situatie van ‘moderne slavernij’. Dagelijks verdwijnt tropisch regenwoud
ter grootte van voetbalvelden en we zitten middenin een golf van uitstervende diersoorten. Het gaat zelfs zo ver dat
we, met name in het rijke westen, door onze levensstijl de aarde aan het opwarmen zijn, met alle gevolgen van dien.
De grens is duidelijk bereikt, en in veel gevallen al overschreden.
En dat gebeurt niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Denk maar aan de stikstof-crisis of de enorme achteruitgang
van het aantal insecten en weidevogels. Of de uitbuiting van migranten-arbeiders die hier in kassen of op het land
komen werken.
De mens is tot veel in staat, zegt Psalm 8. “U hebt [de mens] bijna een god gemaakt (…), hem toevertrouwd het werk
van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd.” Maar het blijft Gods wereld. Dat zou ons aan moeten zetten tot ontzag en bescheidenheid. Zoals even verderop staat in de psalm: “Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan
en de sterren door u daar bevestigt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem
omziet?”
Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die
aan de hemel uw luister toont - met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en
verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat
u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem
toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, de vogels
aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Psalm 8
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Hoe kunnen we ‘Genieten van genoeg’? In zijn brief aan Timotheüs geeft Paulus een paar aanwijzingen. “We hebben
voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.”‘Genoeg’ is blijkbaar wat je nodig hebt om een eenvoudig leven te
kunnen leiden. Een leven zonder gebrek, maar ook zonder de drang naar altijd meer en groter. En aan wie ‘meer dan
genoeg’ heeft, geldt de boodschap om niet hoogmoedig te zijn en je hoop niet te stellen in rijkdom, maar op God,
die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. Wie rijk is, kan ook uitdelen, en zo ‘rijk zijn aan goede daden’.
“Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht
en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.”
“Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op
God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden,
vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.”
1 Tim. 6:6-8; 17-19
Onze tijd vraagt ons om opnieuw de grenzen te erkennen van wat de aarde aankan, en om te leren genieten van
genoeg. Want genieten van genoeg geeft rust, dankbaarheid en tevredenheid.
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PREEKSCHETS | DOOR DORINA NAUTA

GENIETEN VAN GENOEG EN DE HEILIGHEID VAN GOD
Tekst: Leviticus 19:9,10
Suggesties voor tweede lezing: Psalm 8; Ruth 2; Mattheus 6:25-33; 1 Timotheüs 6:6-8 en 17-19.

SCHRIFTUITLEG | BIJBELBOEK LEVITICUS
Het boek Leviticus heet bij de Joden wayyiqra, naar de eerste woorden van het boek: ‘En Hij riep’. Het woord Leviticus
verwijst naar voorschriften voor het werk van priesters en Levieten. De heilige God wil wonen te midden van het volk
Israël, en het boek Leviticus maakt duidelijk hoe dat mogelijk is. Net als Deuteronomium bestaat het boek uit een
opsomming van voorschriften om heilig te leven. Het boek maakt deel uit van het moment dat God een verbond
sluit met Zijn volk in de woestijn op de berg Sinaï, waarin Mozes als leider van het volk aangesproken wordt (Exodus
19:1-10:10). God geeft verschillende regels om ervoor te zorgen dat er recht wordt gedaan aan mens en natuur. De
priesters krijgen de opdracht om de leefregels vanaf hoofdstuk 11-27 door te geven aan het volk (Leviticus 10:10,11).
Dat telt ook voor de leefregel die in deze Micha Zondag centraal staat. Het volk van God heeft de roeping gekregen
om Gods beeld in deze wereld te weerspiegelen. De oproep om heilig te leven verwijst naar de heiligheid van God.
Leviticus 19:2 en 10b: “Wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig.”

LEVITICUS 19:9,10
Een onderdeel van het verbond tussen God en het volk Israël is het krijgen van het land. Centraal staat daarbij dat God
de eigenaar blijft van het land (Leviticus 25:23) en dat zij het land in bruikleen hebben. Dit is een leefregel gericht op
de sociale verhoudingen tussen mensen. Het bestaat uit vier verschillende concrete handelingen.

STRUCTUUR
•

Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, (situatie 1)
›
oogst dan niet tot aan de rand van de akker en
›
raap wat blijft liggen niet bijeen.
•
En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, (situatie 2)
›
loop dan niet alles nog eens na en
›
raap niet bijeen wat op de grond is gevallen,
•
maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen (doel van de vier regels).
Ik ben de HEER, jullie God. (terugkerend refrein als oproep om heilig te leven).
De hoeken van de akkers dienen ongemaaid te blijven, zodat de armen het kunnen oogsten. En wat bij het binden
van de bossen schoven valt, moet men laten liggen. De reden van deze regel is om zorg te dragen voor de kwetsbaren en zo te voorzien in eten voor de armen en de vreemdelingen. Zij hebben vaak geen eigen land in hun bezit en
daardoor geen inkomen. De Israëlieten leefden deze voorschriften niet altijd na, blijkt uit verschillende teksten (Deut
27:19; Jesaja 1:17 en Maleachi 3:5).
Op andere plekken in de Thora wordt er bij deze, of een vergelijkende regel, een beroep gedaan op de eigen ervaring
van het volk. Tot voor kort was het volk Israël zelf een vreemdeling en arm toen het in Egypte woonde (Exodus 22:20).
Soortgelijke regelgeving is terug te vinden in Exodus 22:20-26 over het omgaan met de vreemdelingen en het doet
denken aan de principes van het Sabbatsjaar en het Jubeljaar (Leviticus 25; Exodus 23:10,11 en Deuteronomium 15).
In vergelijking met andere volken om hen heen is veel van Israëls wetgeving gericht op bescherming van en hulp aan
de zwakken.
Er is een duidelijke parallel met het boek Ruth waar deze regels concreet worden toegepast (Ruth 2:15-16). Dit verhaal
speelt zich af ten tijde van een hongersnood in Bethlehem. Dat is de reden dat Elimelech en Naomi met hun twee
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zonen vertrekken. Daar krijgen beide zonen een Moabitische vrouw, een vreemdeling. Bij terugkomst gaat Ruth aren
rapen. Ze kent de mogelijkheid van het aren rapen en gaat dit doen om voor haar schoonmoeder en zichzelf eten te
verzamelen. Als vreemdeling is ze kwetsbaar en haar plan om gebruik te maken van dit recht is niet zonder risico’s,
omdat niet iedereen in de praktijk zo vrijgevig was ingesteld als God voor ogen had.

PSALM 8
Deze tekst gaat over de heiligheid van God en de praktische levenswijze van zijn volk in de zorg voor kwetsbaren.
Eenzelfde soort vergelijking tussen God en mens komt terug in Psalm 8 waar het gaat over de grootsheid van God en
de rol van de mens. Deze psalm bezingt de schepping (vers 4-5), waarin Gods majesteit en macht (vers 2-3) zichtbaar
wordt; een scheppingspsalm. De grootsheid van de schepping maakt de mens nederig. Als beelddrager van God
heeft de mens een positie binnen de schepping om het land te beheren. Dit wordt gemakkelijk verward met een bovengestelde houding ten opzichte van de schepping in het begrip ‘rentmeesterschap’. Ruth Valerio doet een oproep
om dit woord af te schaffen, omdat het niet Bijbels is en een hiërarchie impliceert. Daarnaast is het beheren vooral van
toepassing op dingen, en niet op dat wat leeft (geheel van de schepping).

NIEUWE TESTAMENT
Jezus roept ons op ons geen zorgen te maken over wat we eten of drinken of waarmee we ons kleden, maar eerst het
Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid te zoeken (Matt 6:33). Deze tekst resoneert in 1 Timotheüs 6:6-8. In vers 7
haalt Paulus een spreuk aan uit de Griekse wereld, die we in verschillende vormen kennen uit het OT (Job1:21; Prediker 5:14). Voor een gelovige is het niet meer van belang om te streven naar rijkdom, maar om tevreden te zijn met wat
God geeft. Het woord dat hier gebruikt wordt voor kleding wordt ook wel vertaald met bedekking en verwijst mogelijk
naar ‘een dak boven je hoofd hebben’. Het is niet de bedoeling dat rijke mensen hoogmoedig worden en zich beter
voelen dan anderen, omdat ze vertrouwen op hun bezit (1 Timotheüs 6:17). Als je veel vermogen hebt, vraagt dat juist
om te delen van wat God je heeft toevertrouwd. Dat is het goede leven!

RELATIE BIJBELTEKST EN MICHA NEDERLAND THEMATIEK
De voorgeschreven wetgeving om niet alles toe te eigenen bij het oogsten op je eigen land is misschien niet direct
concreet van toepassing op onze situatie. Maar de principes erin wel. In de eerste plaats is ons bezit niet uitsluitend
bestemd voor onszelf. In de vroege kerk was de toe-eigening van bezit in het woord ‘mijn’ zelfs een soort verboden
woord. Ze deelden alles met elkaar, zodat niemand iets tekort kwam. Als we stilstaan bij het beheren van ons bezit
komen we uiteindelijk uit bij God als de gever. Wij krijgen het in bruikleen om er naar zijn beeld mee te handelen. In de
tweede plaats laat deze tekst zien dat God zorgdraagt voor de kwetsbaren en dat het aan ons is om niet hebberig te
zijn, maar te delen van wat God je heeft toevertrouwd. Deze wetten stellen grenzen aan onze manier van leven door
onze tijd te begrenzen (rustdag, sabbatsjaar), maar ook ons bezit. Het is niet de bedoeling om tot het uiterste te gaan
en de bronnen van de natuur uit te putten en alleen voor jezelf te zorgen.

HOMILETISCHE NOTITIES
Stel dat deze wetten zouden worden toegepast, wat zouden de effecten zijn? En in hoeverre worden dergelijke principes toegepast in onze context?
Wat mij raakt in deze teksten is Gods zorg voor de kwetsbaren. Hij heeft hen voor ogen en dat vraagt van mij om te genieten van genoeg. En hoe snel ik me zorgen maak over of ik wel genoeg heb voor vandaag; ik mag genieten van het
delen. Ik herken in onze samenleving een hebberigheid, vaak financieel gedreven keuzes en pakken wat je pakken
kunt. Tegelijkertijd zie ik mensen om me heen die bereid zijn om te delen van wat ze hebben. Hoe kunnen we in onze
wereld een verschil maken en iets laten liggen voor wie dat nodig heeft? Om zo Gods liefde voor iedereen handen
en voeten te geven en te laten zien dat God genoeg geeft voor elke dag? Je hoeft je geen zorgen te maken. Zijn er
principes in onze eigen levens die we op die manier kunnen toepassen? Probeer hier voorbeelden van te noemen die
mensen gemakkelijk kunnen toepassen. Kunnen jullie als geloofsgemeenschap zorgen dat dingen blijven liggen voor
wie dit onder jullie nodig heeft? Denk bijvoorbeeld aan een plek waar je kleding verzamelt, en waar degene die het
nodig heeft iets van mee kan nemen.
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LIEDEREN BIJ DEZE PREEKSCHETS
Zoek eerst het Koninkrijk van God (Opwekking 128), Psalm 8, De handtekening van de Heer (Psalmen voor nu), Gij die
leven hebt gegeven (Liedboek voor de kerken 718), Zolang er mensen zijn op aarde (Liedboek voor de kerken 981),
Fundament (Opwekking 785), God woont bij de mensen (Schrijvers voor Gerechtigheid), Ik wens jou (Trinity), Bouw
Uw Koninkrijk (Opwekking 769).

OVER DORINA NAUTA
Dorina Nauta is theoloog en projectleider Integral Mission bij Tearfund.
Daarnaast spreekt ze regelmatig in verschillende kerken.
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LEESPREEK | DOOR EMBERT MESSELINK

GENIETEN VAN GENOEG IN EEN WERELD VOL KANSEN
TOELICHTING BIJ DEZE PREEK
Dit is een kant-en-klare preek die je kunt gebruiken in je eigen dienst, bijvoorbeeld als je preeklezer bent. Je
kunt het ook gebruiken ter inspiratie voor het schrijven van je eigen preek. Deze preek is geschreven door
Embert Messelink, directeur van A Rocha. Mocht je de tekst in het geheel overnemen en voorlezen, dan verzoeken we je te benoemen dat deze voordracht is geschreven door Embert Messelink in het kader van de
Micha Zondag.

PREEK
Steve Jobs, de man achter de iPhone en de iPad, is voor velen een held. Want hij liet de wereld zien dat de technische mogelijkheden van de mens bijna oneindig zijn. Alle techniek die je maar wilt en nodig hebt in een apparaatje
van nog geen twee ons: de meest geavanceerde manieren van navigatie en communicatie, informatie en fotografie,
video, bankieren, muziek, spelletjes, noem maar op. En dat alles ook nog eens schitterend vormgegeven. Als ik dat
bedenk, denk ik: Het is toch niet te geloven tot hoeveel moois en knaps mensen in staat zijn? Kijk nu eens even mee
naar Psalm 8:6-9. Wat wordt in deze psalm de grootheid van de mens prachtig bezongen:
‘U hebt hem bijna een god gemaakt. Hem met glans en glorie gekroond. Alles aan zijn voeten gelegd.’
Het zou goed kunnen dat David zelf deze psalm schreef, toen hij al koning was. En dat de psalm ook een beetje over
hemzelf gaat. Hij kijkt naar alles wat God hem heeft toevertrouwd: hij noemt het vee, dieren, vogels, vissen. Hij realiseert zich dat mensen qua mogelijkheden ver uitstijgen boven alle andere schepselen. Dat ze tot heel veel moois
en indrukwekkends in staat zijn. Denk in het verlengde van de psalm ook aan de stad Jeruzalem van die tijd, waar
David koning was. Aan architectuur. Misschien ook de technieken op het vlak van verdediging en oorlogsvoering. Aan
alles wat mensen toen al konden op het vlak van voedselvoorziening. Aan mijnbouw. David verwondert zich over de
grootheid van de mens: U hebt hem bijna een god gemaakt.
Als David nu zou leven en een psalm zou schrijven, of een gospelsong, zou hij hetzelfde zeggen. Misschien zou hij zou
de iPhone in zijn handen nemen - dat apparaat vol kennis van metalen en geleiding, kunststoffen, van elektronica,
radiogolven, frequenties - en over Steve Jobs kunnen zingen: u hebt hem bijna een god gemaakt, hem met glans en
glorie gekroond. Steve Jobs was in de ogen van velen een held – hij maakte opnieuw duidelijk wat mensen kunnen.
Maar diezelfde Steve Jobs overleed jong, aan kanker. Hij was nog maar 56 jaar. Deze reus op het gebied van tech beschikte niet over technologie die zijn leven kon redden. Deze held bleek – net als ieder mens – een kwetsbare held.
Zijn gezondheid liet het afweten. Lees weer eens mee in psalm 8, maar dan een paar verzen terug. Vers 4 en 5:
‘Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de
sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet?’
Dat is andere taal… Kijk even goed om je heen – en je bent dat hele gevoel van grootheid, glans en glorie ook zomaar kwijt.
De mens bijna een god? Kijk even verder dan deze wereld, de wereld die bol staat van de grootheid van de mens. Kijk naar
boven: planeten, sterren, melkwegstelsels, zwarte gaten. In 2019 slaagden wetenschappers er voor het eerst in om een
foto van een zwart gat te maken. Een foto, dat vonden we al een fantastische prestatie. Maar wat zijn we eigenlijk nietige
wezens. Wat kun je je ongelooflijk klein voelen. De aarde is een stofje in het heelal, wij als mensen zijn nog minder dan dat.
We zijn kwetsbare wezens op een minuscuul bolletje in het oneindige heelal. We zijn diep afhankelijke mensen van de
aarde die God gemaakt heeft. Maar ook van de atmosfeer, van alles wat de aarde opbrengt. We kunnen dat beïnvloeden,
naar onze hand zetten. Maar we kunnen nooit zonder. We zijn God niet. Ook Steve Jobs was één van die kleine afhankelijke
mensen. Hij was nog maar 56 jaar en overleed; niet bestand tegen de woekerende cellen.
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Psalm 8 schetst in die paar zinnetjes wie we diep in ons wezen zijn – wat ten diepste kenmerkend is voor ieder mens:
groot… en klein. Sterk… en afhankelijk. Groot in onze opdracht: alles op aarde is aan onze voeten gelegd, staat ons
ter beschikking. Klein in onze afhankelijkheid van de ene Schepper van hemel en aarde, die tot onze verrassing naar
ons omziet. Die combinatie van groot èn klein: dat is wie we zijn. Dat is onze menselijke conditie.
De ontwikkelingen hebben na Steve Jobs niet stilgestaan. We leven in een door-en-door technologisch tijdperk. Techniek is niet langer alleen hulpmiddel voor de mens. Kunstmatige intelligentie is in opkomst. Ons leven wordt meer en
meer bepaald door algoritmen en robots. Ieder moment van ons leven staan we in verbinding met apparatuur. We
gebruiken het, vinden er ontspanning in, laten ons verleiden door de nieuwste snufjes die ons leven nog aangenamer
of eenvoudiger maken, in een wereld die verder al complex genoeg is. Technologie bevestigt ons in onze grootheid.
Maar het gebruik van die eindeloze technologische mogelijkheden bedreigt ons ook. In onze grootheid komen we
onszelf hard tegen: klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, bestrijdingsmiddelen in het milieu – alle problemen op het vlak van natuur en milieu hangen samen met het gebruik van grootschalige en moderne technologie.
Die eenvoudige Psalm 8, die drieduizend jaar oude psalm, geeft ons vandaag de dag een aantal uitgangspunten om
gebruik te maken van techniek op een manier dat de schepping er wel bij vaart. Om zorgzaam en zorgvuldig te gebruiken wat God ons in zijn schepping geeft.

IK NOEM VIER UITGANGSPUNTEN:
1. Allereerst: God heeft de mens bijna een god gemaakt. Dat we tot heel veel in staat zijn, is
positief, en mogen we waarderen! De mens is geschapen naar Gods evenbeeld, God heeft veel van zichzelf in ons gelegd. Laten we dus genieten van techniek en wetenschap! Wat te denken van de zonnepanelen op je dak: een nieuwe
vorm van energievoorziening die hard nodig is in deze tijd van klimaatverandering. Het is een prachtige techniek, die
ons in staat stelt om het gratis zonlicht dat God ons geeft, zo goed mogelijk te gebruiken. Techniek is een godsgeschenk dat past bij onze status: Hij heeft ons bijna een god gemaakt.

2. Een tweede uitgangspunt voor zorgvuldig gebruik van alles wat we hebben: Als we vergeten dat we ook kleine,
kwetsbare en afhankelijke mensen zijn, gaat het mis. Dan gaan we denken dat we zelf God zijn. Dat gevaar is groot, levensgroot. Je ziet het overal gebeuren. Hoogmoed en arrogantie nemen het over van het ideaal om techniek in te zetten
voor een mooiere en aan God toegewijde wereld. Techniek kan zomaar het grootste doel worden in je leven. Techniek,
in combinatie met een ongeremde vrije markt, leidt tot uitbuiting van armen, vernietiging van de leefomgeving, uitputting van de bodems, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Aan de iPhone kleven verhalen van moderne
slavernij, over winning van zeldzame metalen die desastreus uitpakt voor het milieu. En de voorbeelden vind je op elk
gebied, overal ter wereld. U hebt de mens bijna een god gemaakt? Nou, mede door techniek kan die bijna-god veranderen is een destructieve bijna-god, die gaat denken dat hijzelf God is. Besef daarom met Psalm 8: we zijn en blijven ook
kleine, afhankelijke mensen. Juist in onze grootheid hebben we dat besef van afhankelijkheid zo hard nodig. We hebben
het nodig onze grootheid te begrenzen. En niet alleen maar te denken in termen van meer en meer. In Leviticus 19: 9 en
10 zie je dat die begrenzing ook al in Gods wetten zichtbaar is. Israël mocht niet alles oogsten wat verbouwd was. God is
een God die wat over laat. Voor armen, voor de rest van de schepping. Wat je hebt, wat je hebt verbouwd, is niet zomaar
vanzelfsprekend van jezelf. Wees tevreden met wat je hebt, voegt Paulus er in zijn brief aan Timoteüs aan toe. Nuchter
constateert hij: ‘Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.’

3. Een derde uitgangspunt op grond van Psalm 8: Alle mogelijkheden om te gebruiken wat we hebben, mogen best
een beetje gerelativeerd worden. Het is niet het belangrijkste voor een goed leven met elkaar en met God. Nieuwe
technieken hebben de wereld totaal veranderd. Maar heel veel basale dingen zijn ook hetzelfde gebleven. We zijn gewone mensen die behoefte hebben aan eten, die eens in de paar seconden een hap lucht nodig hebben, graag zinnig
werk doen, behoefte hebben aan relaties, aan liefde, aan verbinding met andere mensen en met God. Psalm 8 schetst
hoe we daar staan met al onze mogelijkheden, macht en kracht. Kunt u daar wat mee, Heer? Nee, zegt deze psalm. God
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heeft ons intellect, onze meest geavanceerde techniek, onze robots en drones niet nodig. God kan eerder wat met kinderstemmetjes, die een liedje voor hem zingen of vol vertrouwen tot hem spreken. Lees vers 3 er maar op na. Dat is wel
even het andere uiterste. God kan meer met hulpelozen, dan met techniek-toppers. Techniek kan het goede leven met
elkaar en met God ook zomaar in de weg staan. Als je meer op je iPhone kijkt dan naar je partner. Als je natuur alleen
nog maar digitaal ziet langskomen en niet meer weet hoe een roos ruikt. Als je zo opgaat in je werk in het kader van
een interessante innovatie, waardoor je je buren nooit meer spreekt. Relativeer dus gerust het belang van de nieuwste
telefoon of de beste computer, de meest geavanceerde apparaten in je huis en de nieuwste snufjes in de auto.

4. Een vierde uitgangspunt – de laatste, maar ook de belangrijkste: in deze psalm staat de lofzang op God centraal,
God zelf dus. Kijk maar naar het begin en einde van deze psalm:
‘Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.’
Uiteindelijk draait alles om Gods eer. Hij is de Schepper van die prachtige schepping en van die kleine, afhankelijke,
grote, sterke mensen. Zijn naam is machtig op heel de aarde. En dat heeft grote implicaties… Draagt wat we doen
bij aan Gods eer? Als God ons alles heeft toevertrouwd, staat Hij dan centraal in hoe we met alles omgaan? Zijn we
zorgzame gebruikers? Stellen we ons liefdevol en dienstbaar op, staat techniek in het teken van onze liefde voor God,
voor een wereld waarin het draait om schoonheid, waarheid en goedheid? De boodschap van Psalm 8 reikt zelfs nog
verder. In Hebreeën 2 wordt deze psalm geciteerd als getuigenis over Jezus. Deze psalm is ook een Messiaanse psalm.
Het is Jezus aan wie alles is onderworpen. Hij is het die met eer en luister, met glans en glorie is gekroond. Hij is de
koning-knecht, die in alles dienstbaar was en zo het goede voorbeeld gaf. Via hem loopt de weg naar een gezonde
relatie met alles wat ons ter beschikking is gesteld. Hij kwam om vrede en heelheid te brengen in alles. Jezus is koning,
ook van alles wat we hebben en alles wat we kunnen. Alles is hem toevertrouwd en aan zijn voeten gelegd.
Als we onze mooiste vindingen, ideeën, inzichten en technieken aan zijn voeten kunnen leggen, mag je ervan overtuigd zijn dat ze echt tot hun recht komen. Dan laten we ons niet beheersen door techniek, maar blijven we de baas
over techniek. Dan zijn nieuwe technieken als zonnepanelen en windmolens niet alleen beschikbaar voor de rijken,
maar ook in dorpjes in het hart van Afrika. De knapste medische behandelingen staan dan ter beschikking voor kinderen met kanker. In de landbouw leiden techniek en wetenschap niet alleen tot de beste opbrengst, ook goede zorg
voor dieren en grond staat centraal. Als we hout oogsten, doen we dat selectief en planten we bomen terug. Als we
vissen, halen we niet alles uit zee wat maar binnen ons bereik ligt. In je gezin gaat niet ieder op in de eigen apparaten,
maar gebruik je ze goed voor werk, ontspanning en onderling contact. Dan weten we van begrenzing. We weten waar
we moeten stoppen, omdat we beseffen dat nieuwe stappen soms aantrekkelijk zijn voor de mens, maar desastreus
voor de rest van de schepping. Dan wordt er iets zichtbaar van het rijk waar Jezus koning over is: Gods nieuwe wereld.
Amen.

OVER EMBERT MESSELINK
Embert Messelink (49) is directeur van natuurbeweging A Rocha Nederland. Daarnaast is hij student theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Embert
kijkt al een leven lang naar vogels en insecten. Hij is ervan overtuigd dat een beter
milieu begint bij wat je gelooft.
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LIEDSUGGESTIES
MICHA ZONDAG LIEDEREN

PSALMEN VOOR NU:

•

•
•
•

•
•

Tranen voor de Schepping
Reisgenoten
Instrument
Reyer van Drongelen en Lars Gerfen
Vernieuw ons huis
uitvoering door Reisgenoten

OVERIGE LIEDEREN
•

LIEDBOEK VOOR DE KERKEN
216
843
900

Dit is een morgen als ooit de eerste
Wat te kiezen
Nada te turbe (Laat niets je verontrusten
of wanhopig maken, wie zich aan God
vasthoudt, komt niets tekort, God alleen is
genoeg. Taizé).

HEMELHOOG
4
278
713

U verzadigt mij met uw liefde, Heer
Mijn Jezus, mijn Redder
Stil, mijn ziel, wees stil

LIEDBOEK LEGER DES HEILS
198
393
409

•
•

•

Kyrieleis, heb medelijden
André F. Troost, Liedboek voor de kerken,
melodie: Gezang 488a
Ik wens jou
Trinity
Luisterlied
Als ik aan m’n land denk
Liselore Gerritsen/Leonie Janssen
Luisterlied
Hoe mooi
Marjolein Keijzer en Delise

Psalm 8
Het woord van God (m.n. 4e couplet)
De aarde is vervuild

OPWEKKING
372
461
717

Psalm 8
Psalm 23
Psalm 121

’t Grootste wonder is voor mij
Door onze handen toont de Heer rondom
ons heen
U te kennen, Jezus

SCHRIJVERS VOOR GERECHTIGHEID
Veel van de liederen van Schrijvers van Gerechtigheid zijn
bruikbaar voor de Micha Zondag. We maakten een klein
selectie, maar kijk ook gerust tussen de andere liederen.
•
Weinig is veel
Album: Licht Aan
•
Hemel Dichterbij
Album: Licht Aan
•
U bewaart het overzicht
Album: Zeeën van Recht
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VERNIEUW ONS HUIS
Micha Zondag lied 2021
Oeroude wouden branden van verlangen
Het stijgende water snakt naar Uw verlossing
Seizoenen, getijden zoeken naar hun grenzen.
De schepping roept. Hoor ons gebed.
Refrein:
Geef ons Uw hart
Geef ons Uw hoop
Herstel Heer in dit uur
Mens, dier en natuur
Geef ons Uw kracht
Heer, maak ons sterk
Maak onze wereld nieuw
En zet ons aan het werk
Vernieuw ons huis
U hoort de gebeden van wie honger en wie dorst heeft
Uw zonen en dochters zoeken naar een schuilplaats
Verdrukten en heersers zoeken naar uw redding
De schepping roept .... Hoor ons gebed ...
De aarde herstelt waar uw stem wordt gehoord.
De schepping wordt nieuw door de kracht van Uw woord.
Uw koninkrijk wordt in uw kerk openbaar.
U werkt door ons heen aan Uw hemel op aard.
Bergen en heuvels gaan op in gejuich.
Bomen aanbidden U en zingen luid.
Uw koninkrijk wordt in uw kerk openbaar.
U werkt door ons heen aan Uw hemel op aard.

‘Renew our World’ vertaald door: Hanna van der Horst en Lydia van Maurik | Nederlandse versie is uitgevoerd door: Reisgenoten | Origineel gezongen door: Dawn Faith | Het lied Renew Our World is een internationaal lied dat al in verschillende
talen en over de hele wereld wordt gezongen. Meer informatie over Renew Our World: www.renewourworld.net
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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
Met jouw bijdrage kunnen we kerken inspireren en blijvend aandacht vragen voor gerechtigheid, o.a. door het (door)ontwikkelen van de Micha Zondag en onze andere activiteiten en producten. In aanloop naar de Micha Zondag op 17 oktober komt een korte
Power Point presentatie beschikbaar op de website die je tijdens de collecte kunt laten
zien. Of maak gebruik onze collecte video op www.michanederland.nl/zondag/collecte/
Onze bankgegevens: St. Micha Nederland, Utrecht, IBAN: NL45TRIO0390522295.
Micha Nederland heeft een ANBI status. Meer informatie over Micha Nederland: www.michanederland.nl

COLLECTE VIDEO
In onze collecte video vertelt Annemarthe Westerbeek waar Micha Nederland voor staat, waar we aan werken en
waarom jullie gift van harte welkom is. Je kunt deze video ook gebruiken om te laten zien tijdens de collecte in jullie
Micha Zondag kerkdienst. Bekijk de video hier:
www.michanederland.nl/zondag/collecte/

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

AANGESLOTEN GOEDE DOELEN EN ORGANISATIES
Micha Nederland is een netwerk dat bestaat uit christelijke goede doelen, maatschappelijke organisaties en
(nationale) kerken en diaconieën die het belangrijk vinden dat er in de Nederlandse kerken aandacht is voor sociale
en ecologische gerechtigheid.
Wil je collecteren voor een van onze aangesloten partners?
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,
bijvoorbeeld bij jullie in de stad of buurt of een project ergens anders in de wereld. De Micha Zondag is een mooie
gelegenheid om voor dit doel te collecteren.
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KINDERMATERIAAL MICHA ZONDAG
INTRODUCTIE
Het kindermateriaal voor de Micha Zondag is dit jaar ontwikkeld door José Korsaan, i.s.m. Micha Nederland.
Je kunt dit materiaal gebruiken in de kindernevendienst, voor een kindermoment in je gemeente of thuis.
Het materiaal bevat leuke werkvormen bij het thema Genieten van Genoeg, met een Bijbelverhaal, een paar
gespreksvragen en verschillende mogelijkheden voor creatieve activiteiten en buitenactiviteiten, zoals een
bingo wandeling rond zwerfaval en de schoonheid van Gods schepping. Er zijn verschillende varianten voor
verschillende leeftijdsgroepen.
De kinderen gaan aan de slag met het scheppingsverhaal en zoomen in op dag 6, als God mensen maakt. (Dit is overigens een andere tekst dan de centrale tekst van de Micha Zondag van dit jaar (Leviticus 19:9-10), maar deze sluiten
goed bij elkaar aan.)

KINDERBOEK ‘KLEUR JE WERELD GROEN’
Speciaal voor deze Micha Zondag mogen we gebruik maken van een
hoofdstuk uit ‘Kleur je Wereld Groen’.
Kleur je Wereld Groen is een spiksplinternieuw kinderboek over de schepping en over hoe we hiervoor kunnen zorgen. Het boek staat vol met
leuke feiten, proefjes en informatie over hoe je duurzame en eerlijke
keuzes kunt maken. Ook als kind! Het boek is geschreven door Theanne Boer en uitgegeven door Buijten en Schipperheijn (in de Michaboekenreeks). Je kunt het boek hier bestellen. Voor deze Micha Zondag gebruiken we alleen Dag 6. Deze is beschikbaar als download via:
www.michanederland.nl/zondag/kindermateriaal.

KINDERMATERIAAL DOWNLOADEN
Het kindermateriaal is als losse download beschikbaar op de website. De download is gratis toegankelijk en te vinden
op www.michanederland.nl/zondag/kindermateriaal.

OVER JOSÉ KORSAAN
José is kerkelijk jeugdwerker in GKV Putten en eigenaar van Inspirerend Jeugdwerk. Ze werkte mee aan het kinderboek ‘Kleur je Wereld Groen’ en maakte het
kindermateriaal voor de Micha Zondag. Onder de naam ‘Inspirerend Jeugdwerk’
ontwikkelt ze speelse werkvormen voor jeugd- en kinderleiders. ‘Ik vind het belangrijk dat het christelijk geloof voor iedereen te begrijpen is. Jezus is daarin een
grote inspiratie voor mij. Hij maakte op verschillende manieren bekend wie Hij
was: Hij vertelde verhalen, liet voorwerpen zien en stelde prikkelende vragen. Hij
wist precies wat de mensen nodig hadden om hem beter te leren kennen en van
hem te gaan houden’. Lees meer over het werk van José
op: www.inspirerendjeugdwerk.nl/.
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TIENERMATERIAAL MICHA ZONDAG
INTRODUCTIE
Het tienermateriaal van dit jaar is ontwikkeld in samenwerking met Mart-Jan van der Maas van Alongsiders
Nederland. Het bestaat uit vier micro-challenges die je met tieners uit kunt voeren en na afloop kunt
bespreken. Maar je kunt natuurlijk ook de rest van de gemeente uitdagen om mee te doen.

GEBRUIK VAN HET MATERIAAL
Hieronder worden de challenges kort besproken en vind je de link naar het bijbehorende YouTube filmpje of de
QR-code die je kunt gebruiken. Wil je je tieners zelf laten kiezen welke challenge ze aangaan? Stuur dan alle linkjes
door of print de bijlage met QR-codes uit. De QR-codes gaan naar het formaat filmpje dat geschikt is voor de mobiele
telefoon. Ook vind je alle filmpjes op: www.michanederland.nl/zondag/tieners

ALONGSIDERS NEDERLAND
Alongsiders Nederland is een discipelschapsbeweging onder jongeren. Door de
geschiedenis heen hebben jongeren voorop gestaan bij elke beweging voor verandering. Daarom mobiliseren en rusten wij jongeren toe om uit te reiken naar de
volgende generatie. Kijk voor meer informatie op: www.alongsidersnederland.org

VOORBEREIDING
Lees vooraf de thema-introductie van het kerkenpakket door. Ook kan het helpen om de preekschets van Dorina Nauta te lezen, zodat je goed voorbereid bent op het thema. Als je gebruik wil maken van de QR-codes op het werkblad,
zorg dan dat je genoeg exemplaren uitprint. Je kunt de QR-codes ook verwerken in een presentatie, zodat de tieners
deze kunnen scannen. Je kunt de codes ook downloaden via: www.michanederland.nl/zondag/tieners. Gebruik de
teksten zoals hier uitgeschreven, vraag de tieners hun eigen Bijbel mee te nemen of zorg voor voldoende Bijbels. Kies
bij voorkeur voor de Bijbel in Gewone Taal. Bekijk vooraf alle micro-challenges, zodat je weet wat de uitdaging is. Zet
eventueel per uitdaging wat tips op een rij.

OPZET
•
•
•

•

Begin jullie (digitale) moment/bijeenkomst zoals jullie dit zelf gewend zijn.
Je kunt de volgende teksten met je groep lezen en met elkaar bespreken:
Leviticus 19:9-10, Psalm 8 en 1 Tim. 6:6-8; 17-19.
Wat staat er eigenlijk? (stimuleren om in eigen woorden de teksten na te vertellen)
›
Over wie gaan deze teksten?
›
Wat kunnen we met deze teksten in ons eigen leven?
›
Schrijf op een blad of op je scherm de woorden ‘Genieten van Genoeg’. Laat iedereen de dingen
erbij schrijven waar ze bij deze woorden aan moeten denken. Laat ze de zinnen toelichten en stimuleer het gesprek.
Kijk met elkaar de micro-challenges (of de challenge die jij hebt gekozen voor jouw groep).
›
Bespreek met elkaar wat jullie hier van vinden. En praat door over wat er gezegd wordt in de video.
›
Brainstorm met elkaar op welke manier jullie de challenge kunnen gaan doen, en bedenk met
elkaar tips en trucs.
›
Bedenk hoe jullie elkaar kunnen helpen om de challenge vol te houden.
›
Eindig het moment/de bijeenkomst zoals jullie gewend zijn af te sluiten.
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CHALLENGES
CHALLENGE 1 NIETS NIEUWS
Die trui van dat coole merk. Die toffe sneakers. Dat nieuwe gadget… We willen vaak nieuwe dingen, maar wanneer
heb je genoeg? Durf jij de uitdaging aan te gaan om 6 maanden lang niets nieuws te kopen?
Bekijk de challenge ‘Niets Nieuws’ hier: Niets nieuws - YouTube

CHALLENGE 2 SABBATH
Hoe ziet jouw agenda eruit? Plan je ‘m zo vol mogelijk, om zoveel mogelijk te doen met je tijd? Of gun je jezelf ook
rust, ruimte en leegte? Durf jij de uitdaging aan te gaan om één dag per week echt rust te nemen?
Bekijk de challenge ‘Sabbath’ hier: Sabbath - YouTube

CHALLENGE 3 WANNEER IS GENOEG GENOEG VOOR JOU?
Het zit in ons ingebakken: we willen altijd maar meer, beter en mooier. Maar wanneer is het genoeg? Durf jij de challenge aan te gaan om een deel van jouw tijd of geld te geven aan iemand die het goed kan gebruiken?
Bekijk de challege ‘Wanneer is genoeg genoeg voor jou?’ Hier: Wanneer is genoeg genoeg voor jou? - YouTube

CHALLENGE 4 WELKE STAP ZET JIJ IN DUURZAAMHEID?
Je leest het in de krant, en ziet het op tv: onze manier van leven is slecht voor de aarde en alles wat erop leeft. Denk
aan de manier hoe je kleren zijn gemaakt, of de plastic soep in de oceanen. Durf jij de uitdaging aan te gaan om een
concrete stap te maken, waardoor jouw leven een stukje eerlijker en duurzamer wordt?
Bekijk de challenge ‘Welke stap zet jij in duurzaamheid?’ Hier: Welke stap zet jij naar duurzaamheid? - YouTube
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OVER MART-JAN VAN DER MAAS
Mart-Jan is directeur van Alongsiders Nederland en is te zien
in de video’s die gemaakt zijn voor deze Micha Zondag.
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GESPREKSVRAGEN
De onderstaande vragen kun je gebruiken voor een gesprek tijdens of na de dienst, of wellicht tijdens het
koffiedrinken. De vragen zijn afkomstig uit het boek ‘Genieten van Genoeg’, geschreven door Martine Vonk.
•
•
•
•

•
•
•

In hoeverre herken je bij jezelf het (onbewuste?) proces dat je geleidelijk meer spullen wilt hebben?
Waarom wil je dat?
Wat is voor jou ‘genoeg’? Wat is jouw maat?
Jezus leert je om je niet te richten op spullen, maar voor alles zijn koninkrijk en gerechtigheid te zoeken.
Wat houdt dat in?
Jezus belooft dat je, als je Gods koninkrijk en gerechtigheid zoekt, krijgt wat je nodig hebt.
Durf jij op deze manier op God te vertrouwen? Waarom wel/niet? Noem eens voorbeelden van mensen
die jou hierin inspireren.
Heb jij ervaring met ontspullen en/of duurzaam consumeren? Deel je tips met elkaar of je aarzelingen om
dit te doen. Is er iets wat je graag anders zou willen doen?
Wat vind je van de stelling dat vervreemding van de natuur leidt tot vervreemding van God?
Of anders gezegd: dat als je geen oog hebt voor de natuur, je een belangrijke kant van God mist?
Hoe kun je een goede beelddrager van God zijn in je gedrag ten opzichte van de dieren en de
overige natuur?

DOE DE MICHA CURSUS!
Wil jij na de Micha Zondag verder aan de slag met gerechtigheid en wil je onderzoeken hoe jij vorm kan geven
aan zorg voor elkaar en de schepping? Doe dan de Micha Cursus! Samen met je (bijbel)kring, gemeentegroep,
vrienden of gezin ontdek je welke stappen je kunt 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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HOE ORGANISEER IK EEN MICHA ZONDAG?
Het organiseren van een Micha Zondag is niet moeilijk. Elke zondag in het jaar kan namelijk een Micha
Zondag zijn. Eén keer in het jaar vragen wij hier echter specifiek aandacht voor. Dit jaar is dat op 17 oktober
2021. Meer dan duizend kerken in Nederland doen mee met de Micha Zondag. Waar moet je aan denken als je
een Micha Zondag wilt organiseren in je kerk?
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

Download het Micha Zondag materiaal van de website.
Overleg met degene die voorgaat op 17 oktober, of zij/hij een Micha Zondag wil houden en de preek
hierop wil afstemmen. We hebben een mailtekst opgesteld die je hiervoor zou kunnen gebruiken. Als het
antwoord van de voorganger/predikant positief is, dan kun je hem of haar het materiaal toesturen.
Laat ons weten dat jullie gemeente meedoet met de Micha Zondag. Wij sturen je dan updates via de mail
met extra materiaal dat kan helpen om de Micha Zondag vorm te geven. Aanmelden kan hier.
Je kunt voorstellen om een keer samen te komen met degene die voorgaat op deze dag, om de Micha
Zondag gezamenlijk voor te bereiden.
In het materiaal van de Micha Zondag zit ook materiaal voor de kindernevendienst en de tieners. Deel het
materiaal (tijdig) met de mensen die op de Micha Zondag hiervoor verantwoordelijk zijn. Zo kun je met
de gehele gemeente met hetzelfde thema aan de slag.
Wil de voorganger/predikant op 17 oktober niet meewerken aan de Micha Zondag, kijk dan of je het op
een andere zondag kunt organiseren of kijk of er ruimte is voor een gastspreker. Op onze website vind
je in aanloop naar de Micha Zondag een aantal gastsprekers die graag bij jou in de gemeente komen
spreken.
Als je voorganger/predikant enthousiast is, dan kun je in de voorbereiding ook nadenken over extra activiteiten. Gebruik bijvoorbeeld de omgekeerde collecte in je dienst of ga tijdens of na de dienst met elkaar
in gesprek aan de hand van onze gespreksvragen.
Kondig de Micha Zondag aan in de nieuwsbrief en/of via de sociale media kanalen van je kerk. Je kunt
hiervoor gebruik maken van voorbeeldberichten en ander promotiemateriaal die beschikbaar komen op
de website. Leuk als je ons ook tagt in je sociale media bericht!
Like onze Facebookpagina en volg ons op Instagram om op de hoogte te blijven van het het laatste
nieuws rondom de Micha Zondag. Onze sociale media kanalen kun je natuurlijk altijd delen op de pagina’s van jullie kerk/gemeente. En vergeet niet om foto’s te maken van jullie Micha Zondag of andere
activiteiten en die te delen op jullie sociale media kanalen, en ons te taggen!
Wil je na de Micha Zondag dieper duiken in het thema gerechtigheid? Organiseer dan met je gemeente
en/of je kring de Micha Cursus.

Je kunt deze informatie ook vinden op onze website:
www.michanederland.nl/zondag/hoe-organiseer-ik-een-micha-zondag/
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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
kunt. We bieden mensen handvatten om een duurzame en rechtvaardige levensstijl te ontwikkelen.

MICHA NEDERLAND IS EEN NETWERK
Het netwerk van Micha Nederland bestaat uit 23 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 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 HET NETWERK VAN MICHA NEDERLAND

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Evangelische Omroep
Encour
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1 MILJOEN MENSEN,
WA ARONDER 250.000
KINDEREN, LEEFDEN IN
2019 IN ARMOEDE IN NL
Bron: cbs.nl

WERELDWIJD
4 0 MIL JOE N S L AV E N
Bron: NRC

SL AVERNIJ
BIODIVERSITEIT
W E R E L D W I J D W O R D E N 1 M I L J O E N P L A N T- E N
D I E R S O O R T E N B E D R E I G D WAARONDER:

10%
1Z E/E 3Z O OVGADNI EARLELNE
VA N A L L E
INSECTEN

ONGELIJKHEID

50
9
10
1

OP DE 100 BEZIT SLECHTS 1%
VA N H E T W E R E L D W I J D E V E R M O G E N

VLIEGEN
2017 | 76 MLN

P A S S A G I E R S N L' S L U C H T V A A R T

11

26

OP DE 100
HEEF T M AT IGE OF
ZEER ONVEILIGE
TOEGANG TOT
VOLDOENDE
VOEDSEL

OP DE 100 BEZITTEN MEER DAN
8 0 % VA N H E T W E R E L D W I J D E V E R M O G E N

1/3

O P D E 10 0 B E Z I T 4 5 % VA N A L H E T
VERMOGEN WERELDWIJD

ONGELIJKE
VERDELING
VERMOGEN
WERELDWIJD

HONGER
OP DE 100
IS ONDERVOED,
AL IS ER MEER
DAN GENOEG ETEN
VOOR IEDEREEN

O P D E 10 0 L E E F T VA N M I N D E R
DAN 1,9 DOLLER PER DAG

OFTEWEL:

680

GEWERVELDE
D I E R S O O R T E N (SINDS 16E EEUW)

1997 | 30 MLN

VA N A L
HET VOEDSEL
BELANDT IN DE
B A K K E N VA N
DE RIJKERE
DORPSBEWONERS

P A S S A G I E R S N L' S L U C H T V A A R T

D E L U C H T VA A R T, E E N VA N
DE MEESTE VERVUILENDE
SECTOREN, GROEIT AL JAREN
HARD

Bron: rapport Ipbes

33%

VA N D E
KORALEN EN RIFFEN

BEN JE
GEÏNSPIREERD
DOOR DE

KIJK OF JE EEN MICHA CURSUS
KAN ORGANISEREN IN JE KERK!
WWW.MICHACURSUS.NL

OF
H E L P F I N A N C I E E L M E E O M H E T W E R K VA N M I C H A
NEDERLAND MOGELIJK TE MAKEN
WWW.MICHANEDERL AND.NL/DONEER

OF
TEKEN DE PETITIE VOOR DE
K L IM A AT C O N F E R E N T IE IN G L A S G O W
WWW.MICHANEDERL AND.NL/ZONDAG/PE TITIE

OF
GE E F JE Z E L F DE Z E W E E K É É N AC T IE P UN TJE
MEE OM GOED VOOR DE WERELD OM JE HEEN
TE ZORGEN. KIJK VOOR MOOIE VOORBEELDEN OP:
WWW.MICHANEDERL AND.NL/ACTIEPUNTJES

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA:
MICHANEDERLAND
@MICHA_NEDERLAND
@MICHANEDERLAND

