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Voorwoord
Voel jij je thuis in een schuldig systeem? Om eerlijk te zijn kan ik niet volmondig ‘ja’ en ook niet volmondig ‘nee’
antwoorden op die vraag. Ik kan me zeker schuldig voelen over het feit dat er zo veel onrecht gepaard gaat
met vrijwel alles wat we in Nederland kopen. Al helemaal als ik besef dat veel lijden van mensen aan de andere
kant van de wereld rechtstreeks in verband staat met onze Westerse levensstijl. Tegelijkertijd geloof ik dat Jezus
ons juist heeft bevrijd van schuld. Een interessante en actuele paradox in onze huidige samenleving, waar we
tijdens deze Micha Zondag graag wat langer bij stilstaan. Het thema van de Micha Zondag dit jaar is dan ook
‘on/off schuldig’.
Dé grote uitdaging van deze Micha Zondag was om aan de ene kant te voorkomen dat wij onrecht te gemakkelijk vergeten en
het leven ongewijzigd voortzetten, en om aan de andere kant te voorkomen dat we ontmoedigd raakten omdat recht doen
in onze samenleving zo lastig is. Ik herken beide in mijn leven, en juist daarom was ik erg geïnspireerd na het lezen van de
preekschetsen van Alain Verheij, Reinier Sonneveld, Mira de Boer en Sam Janse.
Wat ik meeneem is dat de schuldvraag niet centraal hoeft te staan. We leven in een overload aan ‘naming and shaming’.
Afgelopen jaar bleek bijvoorbeeld uit onderzoek dat kerkgaande jongeren de schuld van de klimaatcrisis bij de oudere
generatie neerleggen. Ik hoop dat we tijdens deze Micha Zondag de focus kunnen verleggen van de schuldvraag naar het
hoopvolle perspectief: wat is er mogelijk als we met z’n allen de huidige situatie onder ogen zien en gezamenlijk zoeken naar
mogelijkheden? Wat valt er dan veel te bespreken! Hoe blijven we actief recht zoeken als onze individuele bijdragen gevoelsmatig zo weinig uithalen? Hoe gaan we ermee om als we ondanks al onze inzet nog steeds meerdere wereldbollen per jaar
blijken te verbruiken? Hoe kunnen we elkaar motiveren en inspireren?
Ik wens je een open hart en open ogen bij het lezen van het materiaal van deze Micha Zondag toe. Opdat je ergens een haakje
mag vinden om mee aan de slag te gaan.
Hartelijke groet,

Harmen Niemeijer
Directeur Micha Nederland

2

Inhoudsopgave
Voorwoord

2

Over het thema | on/off schuldig

4

Gespreksvragen

5

Preekschets ‘Door de klimaatcrisis krijgt Gods genade nieuwe scherpte’ - Sam Janse

6

Preekschets ‘Verlossing door Christus is gratis, maar niet goedkoop’ - Alain Verheij

9

Preekschets ‘Doe wat je kunt, meer hoeft niet’ - Reinier Sonneveld

12

Leespreek ‘Voel jij je thuis in een schuldig systeem?’- Mira de Boer

15

Liedsuggesties

18

Collecte

19

Hoe organiseer ik een Micha Zondag?

19

Over Micha Nederland

21

COLOFON © 2022, Micha Nederland Alle rechten voorbehouden.
Micha Zondag is een initiatief van Micha Nederland en wordt dit jaar ontwikkeld in samenwerking met de volgende partners:
A Rocha Nederland, World Vision, Tearfund, Leger des Heils.
Aan het kerkenpakket werkten mee: Marjella Traas-Bronkhorst (World Vision), Mira de Boer (Tearfund), Martine van Wolfswinkel (A Rocha Nederland), Marijke van Dalen, (Leger des Heils), Reinier Sonneveld, Alain Verheij, Mira de Boer, Sam Janse (NBG), Leanne Sneep, Lysanne van de Kamp
en Harmen Niemeijer (Micha Nederland).
De Bijbelteksten in dit pakket zijn ontleend aan de Nieuwe
Bijbelvertaling. © Nederlands Bijbelgenootschap 2004
Ontwerp beeldmerk: Linda Verholt
www.michazondag.nl

3

Over het thema | on/off schuldig
Als individu is je schuld vergeven door Jezus’ offer aan het kruis. Tegelijkertijd is deze bevrijdende boodschap van genade
gekoppeld aan een opdracht om rechtvaardig te leven, om samen te bouwen aan Gods koninkrijk. Kern is: je voldoet niet,
maar in Jezus wel. Punt.

23 Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God,
24 en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet,
dankzij de verlossing door Christus Jezus.
Romeinen 3 vers 23 - 24
Maar dan de samenleving, ons Nederlandse volk, de Westerse samenlevingen, hoe staan die tegenover gerechtigheid en wat
is Gods beeld daarvan? Er valt genoeg af te leiden in hoe in het Oude testament wordt gesproken over volken en hoe ze met
gerechtigheid omgaan, en hoe God spreekt tegen Israël: ‘Barmhartigheid wil Ik, geen offers.’ Het huidige neoliberale systeem
waarin we ons als Nederlandse christenen bewegen zorgt voor een gigantische impact op de wereld om ons heen. De manier
waarop wij omgaan met de mens en de schepping is niet barmhartig, maar gericht op ons eigen gewin.
Wat moeten we daar dan mee? Dat we binnen een systeem leven (daar misschien zelfs van profiteren) dat niet barmhartig is,
waarmee we het leven van mensen op andere plekken in de wereld opofferen, en wel aan de afgoden van ‘een nieuwe collectie’,
‘sale’ en ‘lekker genieten’. In hoeverre ben je schuldig?
Vaak wordt op dit laatste juist de nadruk gelegd als het om gerechtigheid beoefenen gaat. Met dan een vertaalslag naar de
individuele verantwoordelijkheid. Geen kleding kopen die door kinderhanden is gemaakt bijvoorbeeld.
Maar dat impliceert continu dat er een individuele schuld is die we daarmee moeten ‘afkopen’, terwijl dat niet zo is. De schuldvraag roept ook schaamte op. Op klimaatgebied zijn er ondertussen allemaal woorden in onze taal gekomen om dit te kunnen
benoemen, zoals vliegschaamte en vleesschaamte. Deze schaamte staat het gesprek in de weg. Maar die schaamte is er niet
voor niets. Te snel worden keuzes beoordeeld of zelfs veroordeeld. En hierdoor komen we steeds meer op afstand van elkaar
te staan. Terwijl de problematiek waarmee we aan de slag willen gaan gezamenlijk opgelost moeten worden.
Veroordeling bemoeilijkt een open dialoog met elkaar. Een gesprek waarin je je eigen onvermogen kunt bespreken en om
hulp kan vragen. We willen je uitdagen om te durven benoemen waar je als mens tekort schiet. Juist als we de schuld inzien
en erkennen ontstaat er ruimte om praktisch aan de slag te gaan.
We willen je uitdagen om het gesprek te openen over het schuldgevoel wat je hebt bij de dingen die je doet in je leven. En
daarin mag je jezelf best een spiegel voor houden. Voel je je thuis in een schuldig systeem? Zo ja, waarom? Zo nee, wat doet
dat met je? Wat betekent dit voor de keuzes die je maakt in je leven? Kan hierbij de kerkelijke gemeenschap elkaar helpen?
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Gespreksvragen
Omdat we je graag willen uitdagen om het gesprek hierover aan te gaan, hebben we vragen opgesteld die je binnen de
gemeente kan bespreken. Bijvoorbeeld tijdens de dienst, in een gemeentebreed gesprek of wellicht tijdens het koffiedrinken.

1. 

2. 

d in
Voel jij je soms machteloos tegenover het lee
je daar
deze wereld? Hoe ga je daar mee om? Voel je
ook schuldig over?

Herken je
Soms kan een schuld gevoel je verlammen.
jou om dingen
dat? Op welk gebied verlamt schuldgevoel
te veranderen?

Wat zie jij als verantwoordelijkheid die God je heeft gegeven? Hoe
vind jij dat we met de Schepping en de mensen moeten omgaan?
Durf je deze verantwoordelijkheid ook je eigen levensstijl te
laten raken?

3. 
4.

L oop je tegen dingen aan die je graag wil veranderen, maar
waarvan je niet precies weet hoe? Durf je dit bespreekbaar
te maken? Zouden er mensen in je gemeente zijn die je hierbij
kunnen helpen?
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Preekschets
‘Door de klimaatcrisis krijgt Gods genade
nieuwe scherpte’ - Sam Janse
Tekst: Romeinen 3 vers 23-24 (NBV21)
23 Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, 24 en iedereen wordt uit genade rechtvaardig
verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.

Schriftuitleg:  
Paulus bedoelt met ‘iedereen’: Jood en niet-Jood. Er is geen verschil. Dat kan bevreemden, omdat hij in 3:1 en 9:4,5 juist het
onderscheid tussen die twee groepen onderstreept. Aan Israël is het verbond toevertrouwd. Dat blijft hier ook wel staan.
Maar als het er om gaat hoe wij voor God staan (zondig/gerechtvaardigd), dan is er geen verschil.
Waar verzet Paulus zich tegen? De oudere reformatorische exegese wijst hierbij op de natuurlijke, vrome mens die in eigengerechtigheid probeert met zijn goede werken zich Gods goedkeuring te verwerven. De Jood tegen wie Paulus zich in zijn
brieven richt zou daar het typische voorbeeld van zijn. De nieuwere exegese heeft er meer oog voor dat het hier gaat om een
historische situatie: op welke voorwaarden mogen niet-Joden bij het volk van God gaan behoren? Het jodendom kende in
Paulus’ tijd een aantal identity markers: onder andere besnijdenis, sabbat en kasjroet. Dat bepaalde hun religieuze status.
Dat betekende dat een niet-Jood die bij de God van Israël wilde horen aan deze voorwaarden moest voldoen.
Paulus zegt dat dat niet hoeft. Dat is de grote hermeneutische beslissing van de vroege kerk. Door Jezus Christus staan de
schriften van het oude verbond in een nieuw licht. Volgens vs. 21 lijkt het tegen de wet in te gaan (‘buiten de wet om’) en toch
is het waar ‘Wet en Profeten’ op uitlopen: dat alle volken Gods naam zullen loven.
God verklaart Joden en niet-Joden rechtvaardig. Dat betekent niet dat God constateert dat ze rechtvaardig zijn. Het is, naar
een bekend voorbeeld, wat die vader zegt tegen zijn zoon die gestolen heeft: ‘Jongen, jij bent geen dief’. Je bent niet wat je
doet, want God geeft jou een nieuwe identiteit.
Dat alles gebeurt ‘om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus’. De oude NBV spreekt hier over ‘genade, die niets kost’.
De revisie lijkt me hier een verbetering, want genade is nooit goedkoop. Ze is wel ‘om niet’, gratis zoals de Vulgata het zegt.
De zinsnede ‘…iedereen heeft gezondigd’ vindt een parallel in ‘iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard’. Dat vraagt
wel geloof. Daar ging het in vs. 22 al over. Niet dat ons geloof Gods verlossing bewerkt, maar je kunt ook nee zeggen tegen
God. De jongen uit het bovenstaande voorbeeld kan ook weer gaan stelen.
Wat de verlossing door Christus Jezus is, wordt in het vervolg (vs. 25-26) uitgelegd. Een compacte tekst, niet eenvoudig,
waarschijnlijk omdat Paulus refereert aan woorden, verhoudingen en rituelen die voor zijn lezers duidelijker zijn dan voor ons.
Het heeft in elk geval te maken met de offers die in de tempel gebracht werden en het offer dat Jezus brengt. Dat onderstreept nog eens dat verlossing niet goedkoop is. Christus Jezus heeft alle verhoudingen veranderd. Let op de volgorde van de
namen: de ambtsaanduiding Christus, Messias, gaat voorop.
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Relatie Bijbeltekst en Micha-thematiek:  
In de uitleg kunnen we ons beperken tot de betekenis die de tekst toen had, maar in de preek spreken we hier en nu. Hoe
komen we over de gap van twee millennia heen? Elke dienst beginnen wij met het gebed om de Geest. Dat Hij deze afstand
wil overbruggen. Dat betekent geen willekeur in de Schriftuitleg, want er blijven spelregels. In de theologie noemen we dat
hermeneutiek.
Een mooi voorbeeld van een oude tekst horen in een nieuwe situatie geeft Paulus zelf al. Zie vers 21: ‘buiten de wet om’ is
duidelijk geworden waar ‘Wet en Profeten’ al op doelden. De wet verschijnt in een nieuw licht als we haar lezen in het licht van
de Messias Jezus.
Wij kennen een nieuwe vraag: wat heeft deze tekst over zonde en verlossing die in Paulus’ tijd ging over de verhouding Jood
en niet-Jood, ons te zeggen in een tijd waarin de klimaatcrisis voelbaar wordt? De prediker moet niet zeggen: daar spreekt
Paulus niet over en dus preek ik er ook niet over. Dan komt de preek buiten onze werkelijkheid te staan. Wij komen naar
de kerk met de nood van onze tijd en verwachten dat de Bijbelwoorden opnieuw gaan klinken en ons iets zeggen in onze
situatie. Dat ze ons opschrikken en verontrusten. Ons bemoedigen en inspireren. In dat vertrouwen op de Geest gaan wij op
zondagmorgen onze weg.

Homiletische notities:
Spreken over schuld is een hachelijke zaak. Toen predikers in vroeger eeuwen waarschuwden tegen een laks en gemakzuchtig
christendom, waren het vooral de tere en vrome zielen die het zich aantrokken en niet meer aan het avondmaal durfden te
gaan. Hoe voorkomen we zoiets bij preken waarin de klimaatcrisis aan de orde komt?
Ook in deze context geldt: ‘Iedereen heeft gezondigd’. Hoe weet Paulus dat? Heeft hij de kerfstok van alle mensen onderzocht?
Nee, maar er is een onderlinge verbondenheid in zonde en schuld. Ons leven voltrekt zich altijd in samenleven. Als communicerende vaten zijn wij verbonden. De kerk heeft dat met een ongelukkige term ‘erfzonde’ genoemd. Maar het slaat wel ergens op.
Wie bewust leeft weet dat het ook in de moderne context van de klimaatproblematiek geldt: ‘Iedereen heeft gezondigd’. Wij
zondigen tegen onze medemensen die het niet droog houden door de zeespiegelstijging of door de verwoestijning van eens
vruchtbare akkers. Rond de evenaar worden nu al ongeveer 1,5 miljard mensen bedreigd. Wij zondigen tegen jongeren en
kinderen doordat we hen een gehavende aarde nalaten. Wij zondigen tegen onze Schepper omdat we met elkaar het grote
geschenk van het goede, eenvoudige leven uit handen laten vallen en leven als rupsje Nooitgenoeg. Dat doen we collectief.
Ook hier geldt: wie de schoen niet past moet hem niet aantrekken.
De Bijbel kent gradaties in de zonde. We hoeven niet alles en ieder over één kam te scheren, ook in de preek niet. Er zijn
zonden waaraan de een zich meer schuldig maakt dan de ander. Hoe concreet wordt de voorganger hier? Waar loopt het pad
tussen nietszeggende algemeenheden en wettische beschuldigingen? Het tweede grote gebod (Heb uw naaste lief als uzelf)
sluit wel een bepaalde levensstijl uit. Hoe kunnen we dit in de gemeente aan de orde stellen? Wagen we het om de ander
aan te spreken op zijn of haar levensstijl? En, belangrijker nog, zijn we bereid ons te laten aanspreken? In elk geval: niemand
valt buiten Paulus’ oordeel: ‘Iedereen heeft gezondigd.’ Hoe bewust je ook leeft, je bent onderdeel van onze consumptiemaatschappij. Ga maar na wat je pensioenfonds met jouw geld doet.
Mooi is in dit verband het verhaal van (ik geloof) Tolstoj. In een rotsachtig gebied ontmoet een misdadiger een pope. ‘Ach’,
zegt die misdadiger, ‘ik heb al zo lang eens met een pope willen praten, want ik heb slecht geleefd’. Daar praten ze over. De
pope zegt: ‘je zegt dat je zonde zwaar op je drukt. Als je een steen zou moeten dragen, die het gewicht van je zonden uitdrukt...’ De misdadiger kijkt rond en pakt de grootste steen die hij ziet en torst hem op zijn schouders zodat hij er bijna onder
bezwijkt. ‘Zo zwaar zijn mijn zonden zegt hij.’ ‘En’, zegt de misdadiger tegen de pope, ‘als u nu eens een steen moet oprapen
die zo groot is als uw zonde...’ De pope kijkt rond en pakt een klein steentje op en doet hem in zijn tas, En dan pakt hij nog een
steentje. En nog een en nog een. Totdat zijn tas vol is.
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Herkenbaar. Hoe redden we dat met die ene grote steen of die vele kleine steentjes? Niet dus. Maar, ‘iedereen wordt uit
genade rechtvaardig verklaard’. Het evangelie zegt dat er een ander is die ons redt. Dat is de andere kant van hetzelfde
verhaal. Met en ondanks alles wat we met ons meedragen worden wij door God aanvaard. Ook dat moeten we tegen elkaar
durven zeggen. En tegen onszelf. Ook in de klassieker De christenreis van John Bunyan loopt iemand (de hoofdpersoon,
Christen) met een zware last op zijn schouders rond. Waar raakt hij deze kwijt? Bij het kruis. De kern van het evangelie is Gods
onvoorwaardelijke liefde voor falende mensen. Dat geeft ons hoop. Bunyan vertelt dat diezelfde Christen later in het kasteel
van reus Wanhoop wordt opgesloten, moedeloos in de kerker zit en dan ineens bedenkt dat hij een sleutel bij zich heeft:
‘the key called promise’.
Hoe voorkomen we dat deze belofte een cliché wordt? Door ons te realiseren dat genade wel gratis, maar niet goedkoop is.
Paulus die in deze brief zo uitvoerig over geloof en genade schrijft, zegt in Rom. 12:1-2 (eventueel tweede lezing):
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Gebedspunten:
 oor mensen die nu al zo zwaar getroffen worden door klimaatverandering, voor eilanden die nu al onderlopen en akkers
V
die verdrogen.
Voor jonge mensen die het niet aandurven om nu een gezin te stichten.
Voor mensen die eindeloos tobben en niet weten wat nu van hen gevraagd wordt.
Voor mensen die nog nooit hebben nagedacht over deze klimaatcrisis.
Voor mensen met macht dat ze die zullen inzetten voor mens en dier, voor aarde, lucht en water.

Onderschrift:
Sam Janse (1949), emeritus predikant van de PKN, studeerde in Utrecht
en Göttingen. Hij is gepromoveerd Bijbelwetenschapper en heeft onder
meer gepubliceerd over geweld in de Bijbel. Deze preekschets schreef
hij in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap, rondom
het NBG-programma ‘de groene exegese’ dit najaar. De laatste jaren is
hij sterk betrokken bij het thema van geloof en duurzaamheid.
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Preekschets
‘Verlossing door Christus is gratis, maar
niet goedkoop’ - Alain Verheij
Tekst: Romeinen 3 vers 22b-24 (NBV21)
22… En er is geen onderscheid. 23 Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, 24 en iedereen wordt
uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.

Schriftuitleg:
 e vallen binnen in een doorlopend betoog van Paulus, en wel zijn meest systematische poging om zijn gedachtegoed op
W
een rijtje te zetten. In plaats van minutieuze exegese is het goed om ter voorbereiding juist een groot stuk van de brief te
lezen: Romeinen 1 tot en met 8. Als je dat (een of twee of drie keer) doorleest, herken je een aantal grondthema’s.
 nze collectieve schuld tegenover God wordt uitgebreid uit de doeken gedaan, bijvoorbeeld vanaf 1:29 en 3:10: ‘Er is geen
O
mens rechtvaardig, zelfs niet één.’ Hierbij erkent Paulus wel dat er verschillende groepen zijn. Sommigen leven alsof er geen
God is, sommigen proberen juist heel godsdienstig te leven. Sommigen doen zich vroom voor maar zijn daarin hypocriet, en
weer een andere groep denkt: God redt ons toch wel, hoe meer we zondigen, hoe meer genade we zien. Voor Paulus zitten
al die groepen principieel in hetzelfde schuitje: je schiet fundamenteel tekort. Hierdoor zucht de schepping als in barensnood, zoals Paulus aan het einde van mijn voorgestelde leesgedeelte zegt, in het bekende hoofdstuk 8.
 e verandering door Christus. Er is geen veroordeling meer voor wie in Christus is. Je bent niet meer ‘gebonden aan de wet’,
D
je mag een kind van God heten, je mag delen, niet alleen in de dood, maar ook in het nieuwe leven van Christus. We leven
in de vrijheid, in de nieuwe orde van de Geest. Wat Paulus hiervoor over collectieve schuld zegt valt niet weg, maar wordt
ingehaald, achterhaald en overtroefd door een nieuw perspectief: wij zijn bevrijde mensen.
 at nieuwe leven in geloof in Christus betekent vervolgens dat we niet meer beschaamd naar de grond, of naar het verleD
den hoeven te kijken. We kunnen onszelf in de spiegel aankijken en toespreken, we kunnen vooruitkijken naar een nieuw
soort leven dat we kunnen leiden dankzij de bevrijding. Er heerst in ons een nieuwe gezindheid, zoals Paulus in hoofdstuk
12 uitwerkt. Die gezindheid wordt gekenmerkt door vreugde en enthousiasme: de wereld kán liefdevoller, en wij mogen onderdeel zijn van een hoopvolle beweging. We mogen dat samen doen, als ‘lichaam van Christus’ met ieder een eigen talent,
plek en rol. De vrijheid geeft ons richting en perspectief: het koninkrijk van God is aanstaande, en ís al begonnen.
 et concept van de ‘driepuntenpreek’ van ellende, verlossing en dankbaarheid past wat mij betreft lang niet in alle kerkH
diensten, maar zou nu bij deze schriftlezing misschien juist goed van pas komen.
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Voorgestelde extra lezingen:
 ogelijk de zondeval in Genesis 3: het moment dat Adam en Eva zich schamen voor elkaar en zichzelf en God. Ook het
M
moment dat de zonde in de wereld is gekomen, en de gedeelde menselijke ervaring voortaan mede bestaat uit schuld en
schaamte. Het verloren paradijs heeft bovendien een bruikbare ecologische ondertoon.
Ook mogelijk, en iets positiever: Leviticus 16, over Verzoendag. Elk jaar mocht het volk bij elkaar komen om ritueel te
worden vrijgesproken van alle gedane zonden van dat jaar. Hoe vaak gunnen wij onszelf een reset, hoe vaak hakken wij de
knopen uit het verleden door?
Gewoon de Micha-tekst zelf, 6 vers 8: we wéten wel wat we moeten doen. Zo ingewikkeld is het niet. Waarom blijft het dan
toch zo’n worsteling?

Relatie Bijbeltekst en Micha thematiek:
Als Paulus het heeft over collectieve schuld, en dat niemand van ons het helemaal goed doet, kunnen wij denken aan ons
eigen consumptiegedrag. Wat ik ook koop, waar ik ook ga, overal hangt een CO2-prijskaartje aan. Van geen enkele productieketen overzie ik de sociale en ecologische impact. Elektronica en kleding wordt door slecht betaalde arbeiders in niet-westerse landen geproduceerd, vaak op wijzen die gevaarlijk zijn voor hun gezondheid. Voor ons eten lijden dieren en/of worden
bossen gekapt. Het gevoel van collectieve schuld neemt steeds meer toe, en daarmee ook het besef dat je het niet goed kúnt
doen. Wat moeten we daarmee?
Een belangrijke les van Paulus is dat we niet in het schuldgevoel moeten blijven hangen. Het verlangen naar rechtvaardigheid
is wél iets goeds, want het laat je zien dat de aarde ook anders zou kunnen draaien. Dat verlangen hoeft ons, als bevrijde en
vrije mensen, niet meer wanhopig of gefrustreerd te maken. We mogen juist vrolijk en vol vreugde samen achter het ideaal
aan leven. Ons niet meer druk makend om onze tekortkomingen, maar hoopvol meewerkend met Gods vernieuwende werk
aan onze wereld.

Homiletische notities:
I n de preek zit dezelfde beweging als in de Paulustekst. Eerst gaan we door het schuldbesef heen, dan via de verlossing naar
een leven in vrijheid.
 et woord ‘zonde’ wordt gezien als ouderwets, achterhaald en kerks woord. ‘Erfzonde’ geldt helemaal als oneerlijk en weH
reldvreemd. Maar intussen is ons schuldgevoel helemaal niet verdwenen. Baarschaamte, vleesschaamte, vliegschaamte, en
ga zo maar door: hoe meer we ons bewust worden van de invloed van ons gedrag op mens, dier en milieu, hoe schuldiger
we ons voelen. Dat idee van erfzonde is dan een passende omschrijving: je wordt geboren in een systeem waarvoor je niet
zelf hebt gekozen, maar waaruit je niet kunt ontsnappen. En dat systeem is onrechtvaardig en destructief. Wat dat betreft zit
ieder mens in hetzelfde schuitje. Noch de groenste minimalist, noch de decadentste klimaatontkenner kan ontsnappen aan
het feit dat we de wereld laten zuchten door onze westerse levensstijl.
 evrijding is iets bijzonders. De verlossing door Christus is gratis, maar niet goedkoop. Hij neemt de realiteit van de schuld
B
en de ernst van het probleem absoluut niet weg. Wat de verlossing doet, is het in een nieuw perspectief plaatsen. Het perspectief van de vrijheid en vrijspraak. Jazeker, je bent schuldig. Maar zeker, er is genade genoeg voor iedereen. Je mag jezelf
een geliefd kind van God noemen, dwars door je co2-uitstoot en consumptieverslaving heen.
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 u maar snel vliegen naar een all you can eat buffet in een ver land, dan? Nee, juist niet. Bevrijding betekent dat je niet meer
N
verlamd wordt door schuldbesef – omdat die verlamming juist zorgde dat je nooit vooruitkwam. Je bleef maar ploeteren in
je poging om alles goed te doen – of je bleef maar zondigen in de overtuiging dat het toch nooit goed zou komen. Of dat
God het wel zou oplossen voor je. Maar nu je bevrijd bent, geeft Christus je een nieuw leven; een leven in de Geest. Vanuit
die houding kun je zoeken naar een rechtvaardig leven. Maar voortaan niet uit schuldgevoel, angst of frustratie: voortaan
vanuit de diepe vreugde dat je een kind van God op Gods aarde mag zijn. En daar dus ook naar wilt en mag en kunt leven:
de angel van de wanhoop is eruit. Daarbij zijn drie veranderingen belangrijk. Ten eerste hoef je het niet meer alleen te doen,
maar doe je het met de Geest en de hele kerk. Ten tweede weegt elke goede stap die je zet zwaarder dan het gewicht van je
onvermogen. Je inspanningen doen ertoe. Ten derde is de hoop groter dan jouw schuld: de bevrijding van Christus is sterker
en omvangrijker dan de duisternis. ‘Aan het einde komt alles goed. Gaat het nu niet goed, dan is dit nog niet het einde.’

Onderschrift:
Alain Verheij (Rotterdam, 1989) is theoloog en schrijver. Als
fulltime freelancer werkt hij zowel binnen als buiten de kerk.
Hij probeert overal waar hij komt de oude Bijbelverhalen te
laten spreken tot de mensen van nu. Dit jaar verscheen zijn
derde boek Geld en go€d: hoe we de wereld écht kunnen
verrijken.
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Preekschets
‘Doe wat je kunt, meer hoeft niet’
- Reinier Sonneveld
Thema tekst Micha Zondag
Romeinen 3: 23-24
Bijbellezing
Matteüs 25:14-19 (eventueel ook 20-30)
Eventuele tweede lezing
Lucas 21:1-4, Lucas 12:48

Notities bij de Bijbeltekst
 e gelijkenis die we lezen staat in een reeks gelijkenissen (Matteüs 25) die gaan over hoe God je leven beoordeelt en hoe je
D
er zelf op terugkijkt: meteen ervoor gaat het over de wijze en dwaze meisjes, meteen erna over de bokken en de schapen.
Heb je genoeg gedaan? En wat is genoeg? Waar heb je spijt van? Hoe ziet God jouw leven eigenlijk?
E en Jood in de eerste eeuw kende meer gelijkenissen uit de Tenach waarin de heer en zijn slaven symbool staan voor God en zijn
volk Israël. Dat was waarschijnlijk ook de symboliek die Jezus bedoelde. De heer (God dus) vertrekt en geeft zijn slaven (Israël) een
grote eigen verantwoordelijkheid. Dat is ook de verantwoordelijkheid die we als mensen nog steeds ervaren, nu God ons een grote
eigen ruimte geeft ons leven naar eigen inzichten in te richten.
 ns woord ‘talent’ is direct afgeleid van het Griekse woord uit deze tekst (talanton) dat staat voor een bepaald gewicht, in dit geval
O
een hoeveelheid geldstukken: waarschijnlijk ongeveer 26 kilo. Je kunt er een letterlijke zak met geld bij voorstellen. In munten is
een talent zeker 10 tot 15 jaar aan salaris, dus de gevoelswaarde van het woord ‘talent’ is ongeveer dat van ons Nederlandse woord
‘ton’, wat ook een woord voor gewicht is en tegelijk een woord voor veel geld. Een slaaf krijgt dan dus ‘vijf ton’ mee, een ander ‘twee
ton’ en een derde ‘een ton’.
 e heer geeft ieder een hoeveelheid geld ‘naar wat hij aankon’. Dat leggen we meestal uit als dat het over iemands karakter gaat:
D
hoe verantwoordelijk diegene zich eerder had opgesteld en hoeveel vertrouwen die heer in die specifieke slaaf had. Je kunt het
ook letterlijk lezen: de heer geeft zoveel geld ‘naar wat hij kon dragen’, naar gelang de spierkracht die de slaaf heeft. Vijf talent kan
alleen een sterke jonge man tillen, in de sfeer van 150 kg, twee talent is al een stuk lichter, een talent kan een oude man heffen.
 a een tijd komt de heer terug en moeten de slaven rekenschap afleggen van hun leven. Essentieel in de uitleg is dat ze elk
N
individueel worden beoordeeld. Van wie twee talent had gekregen wordt niet verwacht dat hij vijf extra had verdiend. Degene die
één talent had gekregen wordt niet verweten dat hij er niet twee of vijf heeft gemaakt: hij had er maar eentje bij hoeven te maken.
Zijn probleem is alleen dat hij zelfs dat niet heeft gedaan. En, merk op, van degene die vijf talent heeft gekregen, werden ook niet
zeven of twintig extra gevraagd. Vijf was genoeg.
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 e link met onze tijd is dus dat ons niet wordt gevraagd meer te geven dan we hebben gekregen. Ons wordt alleen
D
gevraagd te geven wat we hebben. Simpel gezegd: ons wordt gevraagd ons best te doen met de mogelijkheden die we
hebben, in onze eigen context, met onze eigen beperkingen. Het hoeft niet meer te zijn dan dat.
 it principe keert ook terug in het bekende verhaal van ‘het penninske van de weduwe’ (Lucas 21:1-4). Jezus zegt dat de
D
weduwe, die een minimaal bedrag doneert aan de tempel ‘meer heeft gegeven’ dan de rijken die grote munten doneerde.
Een gift is blijkbaar relatief, niet absoluut. We worden beoordeeld op basis van wat we kunnen en hebben gekregen.
- Dit principe vertelt Lucas 12:48 in abstracte zin: ‘Wie veel gegeven is, zal veel worden geëist.’

Link met Micha-thematiek
 icha roept op om ons leven te veranderen en dat zijn we ook gewend in de kerk. Daar hoort een ervaring van schuld en
M
tekort bij, die de thematekst van dit jaar (Romeinen 3) ook uitdrukt. Tegelijk is er bij veel mensen een gevoel van uitputting
en onmacht, en die is vaak begrijpelijk. Er kan ook teveel gevraagd worden en schuld kan ook overdreven worden.
 et is psychologisch gezien motiverender en theologisch gezien ook zuiverder mensen niet onnodig te belasten met
H
schuld, maar te richten op het kleine gebied wat mensen wel kunnen en waar ze wel verantwoordelijkheid dragen: hun
talenten, in de taal van de Bijbel.

Homiletische notities
 e meeste mensen voelen tegenwoordig een grote druk om te presteren en het goede te doen. We voelen ons meestal
D
uitermate verantwoordelijk om bij te dragen aan een goed milieu en voelen ons ook schuldig omdat dit vaak niet lukt. Het
is gebruikelijk in veel contexten, ook in de kerk, om mensen om mensen op te roepen om beter te leven en meer eisen aan
onszelf te stellen.
 aar dat kan ook te ver gaan. Mensen oproepen tot een beter leven kan averechts werken. Schuldgevoel kan namelijk
M
afstompen, cynisch maken en neerslachtig. Voor veel geestelijk leiders is hun standaardhouding om mensen op te roepen
beter te leven. Maar dat kan ook te ver gaan.
 et beeld van je hoorder als geestelijk leider is hier essentieel: zie je mensen als eigenlijk een beetje lui, die moeten worden
H
opgewekt? Of zie je je hoorders als mensen die al hun best doen en daar al een schuldgevoel over hebben? Dit noopt tot
zelfonderzoek van een geestelijk leider.
 od beoordeelt niet mensen volgens één dezelfde absolute standaard, blijkt uit de genoemde bijbelteksten, maar relatief
G
naar iemands capaciteiten (‘talenten’). Sommige mensen hebben veel tijd gekregen, dat is hun talent: dan wordt dat wellicht aan hen gevraagd. Anderen hebben meer geld. Anderen denkkracht, volgende spierkracht, enzovoorts. Er wordt niet
van iedereen hetzelfde gevraagd: iedereen heeft eigen, unieke talenten.
 et is een heel krachtige boodschap voor deze tijd dat het ook eens genoeg kan zijn. We hoeven niet altijd meer te consuH
meren, maar ook onze goede daden kunnen genoeg zijn. Van wie vijf talent had gekregen, werden niet zeven of twintig
gevraagd, maar vijf. Van wie twee had gekregen, was twee genoeg. Van wie een, was een genoeg. Elke dag heeft maar
vierentwintig uur. Het hoeft niet steeds meer en beter.
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 aarbuiten is dan dus ook geen schuld. Het is niet zo dat wij eigenlijk toch nog meer moeten doen, dat die van vijf talenten
D
toch eigenlijk twintig talenten had moeten leveren. Nee, vijf was genoeg. Hij had geen schuld. Hij had zijn best gedaan, met
zijn talenten ‘gewoekerd’, en dan was het klaar.
 et gebed om kalmte (Reinhold Niebuhr) kan hierbij helpen: ‘God, geef mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan
H
veranderen, de moed om veranderen wat ik wel kan veranderen, en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.’ Dit geeft
aan dat wij grenzen hebben en dat we binnen onze capaciteiten een opdracht hebben, maar meer hoeft niet.

Onderschrift:

Bru
(door Willem Jan de

in)

Reinier Sonneveld (1978) is academisch opgeleid als theoloog en
werkt als schrijver aan inhoudelijke boeken die het christelijke geloof
actualiseren en romans die de diepte zoeken, als ook als coach en pastor van individuen en groepen.
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Leespreek
Voel jij je thuis in een schuldig systeem?
- Mira de Boer

Het kan je zomaar overkomen: je zit in de auto en staat voor een stoplicht te wachten. Bij de auto vóór je gaat het raam open
en het afval wordt op de weg geloosd. Wat is dan je reactie? Zou je het liefst met een mokerhamer op het dak van die auto
slaan? Of misschien herken je je meer in deze situatie: je fietst langs een fietspad en ziet talloze blikjes en lege plastic zakken
in de bosjes liggen. Begin je dan met ploggen: afval opruimen tijdens het joggen? Of zou je hierom het liefst verhuizen naar
een hutje op de hei zodat je niets en niemand meer hoeft te zien? Het zou ook kunnen dat je de genoemde voorbeelden niet
herkent, dat het je niet is opgevallen of dat je je hierdoor niet aangesproken voelt.
In Nederland leven we in een land waarin we het goed hebben, in overvloed leven en van alle gemakken voorzien zijn. Als
echter de hele wereld zou leven zoals wij dat doen, hebben we bijna drie aardes nodig om in onze behoefte aan materialen,
grondstoffen en energievoorziening te voorzien. Een andere manier om dit te verwoorden is de Nederlandse Overshoot Day:
de dag waarop de jaarlijkse biocapaciteit van onze planeet is verbruikt als iedereen op aarde zou leven als de Nederlanders.
Deze dag lag afgelopen jaar op 12 april 2022. We leven de rest van het jaar op de capaciteit van een ander. Een oneerlijke
verdeling dus… En dan hebben we het nog niet eens over de manier waarop onze kleding, smartphones en nieuwe televisies
worden geproduceerd, over het onrecht aan kinderen, vrouwen en andere kwetsbare mensen dat daarbij wordt gepleegd.
Hoe reageer jij als je geconfronteerd wordt met onrecht, klimaatproblemen of vervuiling? Ga je op de barricades staan of
loop je het liefst ervoor weg? Misschien doe je al heel veel voor het milieu, sta je op tegen onrecht maar merk je dat je hierin
vastdraait. Het frustreert je dat anderen laks zijn, zich niet druk maken en gewoon vlees blijven eten of voor luxe reisjes het
vliegtuig nemen. Het stoort en ergert je. De enorme nood van de aarde overspoelt je soms en daardoor vind je dat iederéén
hieraan moét bijdragen. Anderen vinden je overdreven, wettisch, star… Maar het kan ook zijn dat het je allemaal niet zoveel
doet en dat je je van al die berichten niets aan trekt. Er is al zoveel gedoe en je hebt genoeg aan je eigen portie.
Het lastige is dat deze reacties voortkomen uit een gevoel van falen, onmacht en schuld. En dat zijn moeilijke emoties om
mee te dealen. Vooral als je het gevoel hebt aan veel dingen niet zélf iets te kunnen veranderen. Het leidt dan tot frustratie,
boosheid, wettisch vastzitten of soms uiteindelijk tot een fatalistisch opgeven. ‘Laat maar zitten, wat kan ik er nou aan doen,
de wereld gaat toch wel naar de knoppen.’
De vraag van vandaag is: ON/OFF Schuldig: Voel jij je thuis in een schuldig systeem?
Winstmaximilisatie, legbatterijen, plofkip, overconsumptie… Wat doet dat met je als je hierover nadenkt? Voel je je toch best
thuis in ‘het systeem’? En voel je je daar dan weer schuldig over?
We herkennen denk ik allemaal wel het gevoel van verlies en onmacht als we de ontstaansgeschiedenis lezen in Genesis. De
aarde was zo prachtig gemaakt en wij, de mens, kregen de opdracht om zij aan zij deze te bewerken en te dienen (Genesis
2:15). Helaas was het resultaat minder mooi: door de misstap van Adam en Eva trad het verval in op aarde en in plaats van een
dienende houding, ging er angst en terreur uit van de heerschappij van de mens (Genesis 9:2). Door de eeuwen heen werd
het verval helaas niet kleiner, maar groter en groter.
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De conclusie van dit hele verhaal wordt kort en krachtig gesteld in Romeinen 3:23: Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de
nabijheid van God.
Met andere woorden: de mens heeft gefaald in de opdracht die zij ooit kreeg en tot overmaat van ramp is de connectie met
God van waaruit zij eerst leefden ook nog weg.
Tjonge, wat een zwaar verhaal zul je misschien denken. En inderdaad, als onze geschiedenis hier zou stoppen zou het leven
uitzichtloos en zinloos zijn!

Maar gelukkig! Dit is niét het einde van het verhaal. Het vers in Romeinen gaat verder:
Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.
God houdt van de wereld, van zijn schepping, de aarde, de mensen, de dieren. Het lijden van de wereld ging hem aan het hart.
Zo diep, zo totaal dat Hij zelf heeft ingegrepen, op een volmaakte manier die echte oplossing biedt.
We zijn verlost en deze verlossing geldt voor alle facetten van het leven. Niet alleen heeft Jezus Christus ervoor gezorgd dat
onze relatie met God is hersteld, maar ook onze relatie in onszelf, met de ander én met de schepping, de aarde. En vandaaruit
mogen wij leven, bewegen, dienen en bewerken. Niet gewoon als mens, maar als een rechtvaardige. Als iemand die recht is én
recht doet. Niet om wie wij zijn, om wat wij doen, maar om Wie Hij is, om wat Hij heeft gedaan! En dit bevrijdt jou van schuld en
schaamte en kan jou losmaken – als je dat toestaat- van frustratie, boosheid, wettisch vastzitten of fatalistisch opgeven.
Een prachtige, bemoedigende boodschap. Maar hoe kun je dit handen en voeten geven in de praktijk van alle dag? Je hebt
misschien het gevoel dat je aan het oneerlijke systeem waar we als Nederlanders in leven niets kan veranderen.
Het bijzondere is dat toen Jezus hier op aarde was, Hij zelf niets aan de oneerlijke systemen veranderde. De armen bleven arm,
de Romeinen bleven de baas en de farizeeërs bleven hun wetten opleggen. Maar… middenin dit onrecht, ging Hij op een
baanbrekende manier naast de mensen staan. Hij gaf vrouwen een gezicht, de melaatsen en anderen in de marge een stem.
Hij vocht niet, maar vluchtte er ook niet voor weg. Jezus stond voor zijn principes en waardes en bleef daarin staan én had
daardoor invloed en impact.
Op deze manier mogen wij ook staan en handelen. Wat op ons pad komt, waar wij wel invloed op uit kunnen oefenen, wat
wij wél kunnen doen. En dan niet omdat we ons schuldig voelen, maar omdat we weten dat dit goed is. Omdat we daarmee
antwoord geven op het verlangen van de Vader: voor de schepping en haar schepsels zorgen en haar hoeden.
Toen Floyd Mc Clung, een van de leiders van Jeugd met een Opdracht, jaren geleden in Amsterdam kwam wonen, begon hij
zijn bediening in een gebouw dat tussen een Satanskerk en een pornografische boekwinkel gesitueerd was. Hij koos ervoor
om niet de confrontatie en strijd aan te binden, maar om ‘gewoon’ het licht van Christus te laten schijnen. Hij vocht niet, maar
vluchtte er ook niet voor weg. Hij stond voor zijn principes en waardes en bleef daarin staan. En hij was op deze manier een
licht en een getuigenis.
Denk na over de invloedsferen waarin jij je bevindt. Wat kun je doen? Voor wie kun jij verschil maken op je werk en in jouw
straat? Welke producten die je nu consumeert kun je voor duurzame inruilen? Waar komt je kleding vandaan? Waarin investeert jouw bank zijn geld? Wat gebeurt er met jouw pensioenfonds? Hoe zuinig is je auto?
Neem deze vragen niet licht, maar overweeg ze en bespreek ze met God. Denk niet dat jouw handelen geen impact heeft. Als
de Schepper van hemel en aarde zich niet te goed voelde om verschil te maken in een van de kleinste landen op aarde, en dan
ook nog in een boerse provincie in een uithoek van dit landje, en daar oog had voor onbetekenende individuen, dan minacht
Hij jouw pogingen om recht te doen in jouw eigen omgeving niet. Net als bij alle handelingen van Jezus het geval was, wordt
iedere keuze die we maken uit liefde voor Hem daarmee een daad van aanbidding naar de Vader (1 Kor 10:31).
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Sommigen hebben daarbij veel impact: als je aan de top staat van een groot bedrijf of als je in de politiek zit, heb je meer
mogelijkheden dan als je les geeft op een middelbare school. Maar vergis je niet: in deze situatie kun je de liefde van God voor
de schepping doorgeven en vertellen over de impact van ons handelen. Een nieuwe generatie groeit dan op met deze wetenschap en wie weet welke invloed zij later hebben.
Jezus roept ons op om vanuit zijn genade te handelen en te wandelen. Om gevoelens van schuld en schaamte achter ons te
laten, want daar is Hij voor gestorven, Hij is daarin onze Overwinnaar. Hij roept ons ook op om anderen niet te veroordelen,
niet een wettische mening te hebben over mensen die andere keuzes maken, die misschien minder ver lijken te gaan dan jij.
Dat is niet aan jou. Maar Hij roept jou ook op om niet fatalistisch en verlamd in een hoekje weg te kruipen.
Jij mag, middenin moeilijke omstandigheden, levend in een oneerlijke wereld, maar vanuit zijn liefde voor zijn schepping
datgene doen waar Hij jou voor roept! Jij mag bijdragen aan dat wat op jouw pad komt en in jouw invloedsfeer ligt. Híj draagt
de schepping, Híj houdt de aarde in zijn hand en Híj laat niet los wat zijn hand begonnen is.
Wij mogen daarin volgen.
Tot slot een mooi beeld om mee te nemen de komende week.
Heb je wel eens een berg beklommen? De reis naar boven is zwaar, maar als je bovenaan gekomen bent, heb je een prachtig
vergezicht. Een smal pad slingert zich over de bergkam met aan twee kanten een dal. De kunst is om op het pad te wandelen:
het pad van de beoefening van het geestelijke leven; wandelen in de genade van Christus. Als je van het pad afglijdt het ene
dal in, kom je terecht in fatalisme en geef je het op. Als je van het pad afglijdt het andere dal in, vind je jezelf terug in star wetticisme. Maar op het pad van de genade, op het pad waar je je geestelijk leven kunt oefenen heb je een prachtig vergezicht op
de schoonheid van Gods schepping. Daar is ruimte voor jezelf, ruimte voor de ander en ruimte voor God om zijn werk te doen.
Geniet daar van zijn Aanwezigheid en zijn trouw. Hij gaat je voor!

Genoemde teksten
Romeinen 3:23,24
Genesis 2:15, 9:2
1 Korinthe 10:31

Onderschrift

rafie)
(door Mcklin Fotog

Mira de Boer schrijft, spreekt, studeert theologie
en werkt bij Tearfund. Zij woont in Almere en leidt
samen met haar man een Rafaelgemeente.
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LIEDSUGGESTIES
OPWEKKING
448 Hij die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij
717 Stil, mijn ziel, wees stil
769 Bouw Uw Koninkrijk
785 Fundament

N  
MICHA ZONDAG LIEDERE
Re
g, isgenoten.

Tranen voor de Scheppin
ngelen en Lars Gerfen
Instrument, Reyer van Dro
, uitvoering door ReisMaak onze wereld Nieuw
genoten.

LIEDBOEK VOOR DE KERKEN
216 Dit is een morgen als ooit de eerste
900 Nada te turbe ( Laat niets je verontrusten of wanhopig maken, wie zich aan God
vasthoudt komt niets tekort, GOD ALLEEN IS
GENOEG (Taizé)).
994 Voor hen die ons regeren

HEMELHOOG  
4 Psalm 8
367 Wij blijven geloven
713 De aarde is vervuild

PSALMEN VOOR NU:

Psalm 8
Psalm 23
Psalm 121

LIEDBOEK LEGER DES HEILS

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

SCHRIJVERS VOOR GERECHTIGHEID

Veel van de liederen van Schrijvers van Gerechtigh
eid zijn
bruikbaar voor de Micha Zondag.
We maakte een klein selectie maar kijk ook gerust
tussen de
anderen liederen.
Maak ons hart onrustig (Album Licht Aan)
Met open armen (Album Licht Aan)
U bewaart het overzicht (Album Zeeën van Recht)

OVERIGE Liederen

Kyrieleis, heb med
elijden, André F. Tr
oost, Liedboek vo
Gezang 488a
or de kerken mel
odie
Trinity - Ik wens jo
u
Luisterlied – Gung
or – Beautiful Thin
gs
Video: https://ww
w.youtube.com/w
atch?v=b7AjtmDa
Luisterlied – Wij zij
M20
n uw kerk, Adem
Project
Video: https://ww
w.youtube.com/w
atch?v=PByZWdC
KIzU
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Collecte  
We waarderen het enorm als jullie op de Micha Zondag willen collecteren voor Micha Nederland.

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 16 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 of gebruik onze collectevideo.
Onze bankgegevens: St. Micha Nederland, Utrecht, IBAN: NL45 TRIO 0390 5222 95.
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 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. De partijen uit het netwerk dragen hier in hun eigen werkzaamheden ook aan bij. Op pagina 21 van dit document
hebben we een lijst opgenomen met onze partners. Deze lijst wordt bijgehouden op onze website.
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Hoe organiseer je een Micha Zondag?
Het organiseren van een Micha Zondag is niet moeilijk. Elke zondag in het jaar kan namelijk een Micha Zondag zijn, maar één
keer in het jaar vragen wij er specifiek aandacht voor en doen er meer dan 1.000 kerken in Nederland mee. Dit jaar is dit op
16 oktober. Waar moet je aan denken als je een Micha Zondag wilt organiseren in je kerk?
1. Download het Micha Zondag materiaal van de website.
2. 	Overleg met degene die voorgaat op Micha Zondag (16 oktober) of zij/hij een Micha Zondag wil houden op deze zondag en hierover wil preken. We hebben een mailtekst opgesteld die je hiervoor zou kunnen gebruiken. Als het antwoord
positief is, dan kun je hem of haar het materiaal toesturen.
3. 	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.
4. 	Je kunt voorstellen om een keer samen te komen met degene die voorgaat op deze dag. Je zou samen met anderen in
de gemeente een voorbereidingsavond kunnen organiseren met de voorganger/voorgangster.
5. 	In september komt er materiaal beschikbaar voor de Kindernevendienst en de Tieners. Deel het materiaal ook (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.
6. 	Wil de voorganger op 16 oktober niet meewerken aan de Micha Zondag, kijk dan of je het op een andere zondag kunt
organiseren met een voorganger die wel graag meewerkt, of kijk of er ruimte is voor een gastspreker. We helpen je
graag bij het vinden van een gastspreker.
7. 	Als je voorganger ook enthousiast is, is het leuk om in de voorbereiding ook na te denken of je er wat dingen om heen
kunt organiseren. Gebruik bijvoorbeeld de omgekeerde collecte in je dienst of ga tijdens de dienst ook met elkaar in
gesprek aan de hand van onze gesprekshandleiding (kan ook na de dienst!).
8.	Je kunt de Micha Zondag aankondigen in de nieuwsbrief van de kerk, kerkblaadje, Facebook, Instagram. Hiervoor komen er
voorbeeldberichten en ander promotiemateriaal beschikbaar op de website. Altijd leuk als je ons ook tagt in je bericht.
9. 	Like ook onze Facebookpagina en volg ons op Instagram (Micha_Nederland) om op de hoogte te blijven van het thema.
Deze kun je natuurlijk altijd delen op de pagina’s van jullie gemeente. Ook leuk als je foto’s deelt van de zondag zelf als
jullie foto’s maken van jullie samenkomsten.
10. Wil je na de Micha Zondag meer met het thema van gerechtigheid? Doe dan met je gemeente of je kring de Micha Cursus.
Je vindt de bovenstaande informatie ook op onze website:
www.michanederland.nl/zondag/hoe-organiseer-ik-een-micha-zondag/

Aanvullend materiaal om te downloaden
In september komt er materiaal beschikbaar voor de kindernevendienst en de tieners. Ook komt er in die tijd nog meer materiaal online, zoals een afbeelding voor je social media die je kan delen, een hand out om in de kerk uit te delen, een opzet voor
de powerpoint in de stijl van deze Micha Zondag. Dit komt allemaal ruim op tijd voor de Micha Zondag van 16 oktober online.
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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 kan. We bieden mensen handvatten
om een duurzame en rechtvaardige levensstijl te ontwikkelen.

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 .

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 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.

Dit zijn de partnerorganisaties in het netwerk van Micha Nederland
Unie van Baptistengemeenten; Leger des Heils; Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, SZD MissieNederland;
Nederland Gereformeerde Kerk; Kerkpunt Deputaatschap Diaconaat – Christelijke Gereformeerde Kerken; Kerk in Actie Red een Kind;
Verre Naasten; Compassion; Vereniging HiP; Uitgeverij Buijten & Schipperheijn; A Rocha CHE; Tearfund; Present Nederland;
World Vision; Stichting Gave; Evangelische Omroep; Encour
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Voor kin
Hierbij een aantal verhalen en creatieve werkvormen voor de kindernevendienst, een kindermoment tijdens
de dienst, de jeugdclub of voor thuis. We hebben rekening gehouden met verschillende leeftijdsgroepen.
Voel je vrij om het materiaal op maat te maken voor jullie gemeente.

1. Interactief gesprek over schuld
Leeftijd: 4-12 jaar
Duur: 10 minuten
Benodigdheden:
1x een slaafvrije reep chocolade, bijvoorbeeld van Tony’s Chocolonely.
1x een niet-duurzame reep chocolade, bijvoorbeeld van het merk Milka of Côte d’Or.
1x een lactosevrij alternatief voor kinderen die een allergie hebben, bijvoorbeeld Maître Mathis (AH).

Tekst:
Ik heb vandaag 2 repen chocolade meegenomen, en ik ben zo vriendelijk om jullie te adviseren welke reep het lekkerst is.
*Neem de tijd om van allebei de repen een hap te proeven. Laat merken dat het allebei lekker is.*
Nou, ehhm, tja… Mijn advies is eigenlijk dat ze allebei even lekker zijn. Willen jullie misschien ook even proeven?
*Deel chocolade uit en laat de kinderen reageren*
Nu is het eigenlijk wel zo dat er behalve de smaak nog wel meer redenen zijn waarom ik liever voor de ene reep of voor de
andere reep zou kiezen. Waar letten jullie eigenlijk op als jullie iets lekkers uitkiezen in de winkel?
*Reactie kinderen.*
Hmm, ja, goed punt. Ik heb ook nog een ander punt: op de verpakking van deze chocoladereep heb ik gelezen dat de
chocolade 100% slaafvrij is. Weten jullie wat een slaaf is?
*Reactie kinderen.*
Als een reep niet slaafvrij is, dan betekent het dat er misschien wel slaven zijn gebruikt om deze chocoladereep te maken.
Een slaaf is iemand die gedwongen wordt om heel hard te werken, zonder dat hij zelf een keuze heeft of hij dat wel wil. En ik
hoorde over een meneer in Nederland (genaamd Teun van der Keuken) die zich zo schuldig voelde dat hij naar de politie is
gegaan en heeft gezegd: ‘Jullie moeten mij straf geven. Zet mij maar in de gevangenis, want ik ben schuldig aan een hele erge
misdaad: door mij moeten er slaven werken in andere delen van de wereld.’ Wat vinden jullie? Is hij schuldig? Moet hij in de
gevangenis?
*Reactie kinderen.*
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We hebben het nu eigenlijk alleen nog maar over chocolade gehad, maar in Nederland liggen de winkels vol met allerlei
producten. We kunnen een heleboel kopen, en een heleboel dingen zijn super lekker, ja toch!? Maar een heleboel producten
hebben een verhaal waar je je eigenlijk heel schuldig over kunt voelen. En je kunt ook een heleboel dingen doen waar je je
schuldig over kunt voelen. Bijvoorbeeld… Als je stiekem een koekje hebt gepakt uit de kast, of als je gemeen bent geweest
tegen iemand in je klas. Of…
*Kinderen kunnen evt. aanvullen.*
En wat zou God hiervan vinden?
*Reactie kinderen.*
Weet je wat eigenlijk best gek is, aan de ene kant zegt God: ‘Wat je ook doet, ik houd van jou en ik wil je altijd vergeven.’ Maar
aan de andere kant zegt God ook dat hij erg boos of verdrietig kan worden van de slechte dingen die mensen doen.
Lang geleden vertelde de profeet Micha wat God aan hem had verteld. Micha zei toen tegen de mensen: ‘God vindt dat jullie
niet goed leven. Jullie zijn schuldig, want jullie doen dingen die niet goed zijn. En jullie zorgen niet goed voor andere mensen.
Jullie moeten beter gaan leven.’
Veel mensen vonden dat niet zo leuk om te horen. Om eerlijk te zijn vind ik het ook niet zo leuk als mensen tegen mij zeggen
dat ik iets niet goed doe. Maar weet je wat ik denk… Ik denk dat het hele idee van “samen een kerk zijn” betekent dat we
samen nadoen wat God doet.
Aan de ene kant mogen we namelijk best boos worden als iets niet op een goede manier gebeurt. Bijvoorbeeld als mensen
uitgebuit worden of de natuur beschadigt. En we mogen ons inzetten om goede dingen te doen.
En aan de andere kant weten we dat we altijd fouten blijven maken, en mogen ondanks onze fouten toch blijven houden van
onszelf en van elkaar. Want als je diep in je hart weet dat er altijd mensen zijn die van je houden, en dat een God is die van je
houdt, dan hoef je je ook niet meer zo schuldig te voelen.
<einde>
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2. Spel: over de streep
Leeftijd: 12-16 jaar
Duur: 10 minuten – plus napraten
Benodigdheden: een touw, lint of tape om een streep op de vloer te maken

Instructie
1. Verzamel alle tieners in een lege ruimte. Maak een streep in het midden.
2. Geef nu telkens 2 keuzes en vraag de tieners om aan die kant van de streep staan waar zij zich het beste bij thuis voelen.
	- Hoe verder iemand van de streep af staat, hoe sterker diegene zich uitspreekt voor de gekozen keuze. Blijft iemand in het
midden staan, dan herkent diegene zich evenveel in keuze A als keuze B.
	- De onderstaande stellingen zijn voorbeelden van stellingen om te gebruiken. Uiteraard is het ook prima om eigen stellingen te bedenken.
3. Geef de tieners ruim de tijd om hun keuze te overwegen en daarna te maken.
4. 	Laat na elke stelling een korte stilte vallen, en vraag daarna of iemand zijn keuze wil toelichten. Als er een gesprek ontstaat, is dat prima.
5. 	Let op: sommige tieners vinden het leuk om lang te discussiëren; anderen haken snel af. Is de groep na een paar minuten
nog niet uitgepraat? Wijs hen er dan bijvoorbeeld op dat er na het spel nog voldoende tijd is om in gesprek te gaan.

Voorbeeldstellingen:

Als het gaat om zorgen voor mensen in nood en voor de natuur, dan
Keuze A
1. vind ik dat erg belangrijk
2. voel ik me schuldig
3. geeft dat me energie om aan de slag te gaan
4. denk ik: 1 persoon maakt het verschil niet
5. ik doe al genoeg mijn best

…

Keuze B
weet ik niet wat ik daarmee moet
voel ik me onschuldig
maakt dat me verveeld
denk ik: iedereen kan iets bijdragen
ik zou nog veel meer kunnen doen

Tips
- Stel de tieners gerust dat het verkeerde antwoord niet bestaat. Het doel van het spel is om in gesprek te raken.
En dus niet om te komen tot een ‘goed’ en een ‘fout’ antwoord.
- Wees niet veroordelend of beschuldigend, maar eerder ondersteunend en tolerant.
- Ga niet te snel door de stellingen heen, neem ruim de tijd voor de gedachtes en gevoelens van de tieners.
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3. verhaal over de profeet micha
eelstukje

Instructie: een verhaal om voor te lezen of om na te spelen in een mini-ton
Leeftijd: 4-12 jaar
Duur: 5 minuten

De profeet Micha werkt voor God. Vandaag is hij op het plein voor de tempel. De mensen brengen er mooie cadeaus voor God.
Zie je die familie daar bij de trap? De vader trekt een mannetjesschaap achter zich aan, een ram. Het dier heeft grote sterke
hoorns. Wat een mooi cadeau voor God! Een vrouw met dure kleren aan draagt een mooie kruik met olijfolie. Ze kijkt heel
trots, want ze gaat de kruik aan God geven. Een andere man komt net de poort binnen. Er sjokt een sterke dikke koe achter
hem aan. Dat wordt een prachtig cadeau.
Micha kijkt er tevreden naar. Hier is God vast heel blij mee! Maar even later fronst hij zijn wenkbrauwen. Hij hoort Gods stem,
maar God klinkt helemaal niet blij. Dit moet hij aan de mensen vertellen! Micha gaat op de trap van de tempel staan. Zo kan
iedereen het horen: ‘Mensen, God is verdrietig, want jullie doen slechte dingen.’
Alle mensen op het tempelplein stoppen met lopen. Iedereen kijkt naar de profeet Micha. De man met de koe schudt verbaasd met zijn hoofd. ‘Huh?’ zegt hij tegen Micha. Hij klopt met zijn hand op de rug van zijn koe: ‘Maar ik ga hem deze koe
cadeau geven. Wil God soms nog meer koeien?’ De vader met het schaap haalt zijn schouders op: ‘Of wil hij soms duizend
rammen, in plaats van één?’ De vrouw met de olijfolie moet lachen: ‘Ja, of wel tienduizend kruiken met olijfolie. Wanneer is
God eindelijk tevreden?’
Micha schudt zijn hoofd. ‘Nee, jullie snappen er niks van. God wil jullie cadeaus niet, want jullie doen slechte dingen. Jullie pikken de huizen in van arme mensen en ook hun weilanden pakken jullie af.’ De vrouw met de kruik olijfolie zet de kruik op de
grond. Ze zet haar handen in haar zij en ze kijkt Micha boos aan, maar Micha trekt zich er niks van aan. Hij praat gewoon door.
‘Jullie laten arme mensen veel te veel geld betalen. Jullie worden niet rijk door hard te werken, maar jullie worden rijk door
oneerlijk te doen! De man met de ram draait zich om en loopt langs Micha heen de tempel in. Hij wil niet naar Micha luisteren.
Zijn familie loopt achter hem aan.
Micha voelt dat hij steeds bozer wordt. Hij roept: ‘Dit is het cadeau dat God wél wil: ga goed leven. Stop met oneerlijk doen en
doe wat je belooft. Zorg voor andere mensen en leef heel dicht bij God. Daar wordt God pas blij van.’ Bijna alle mensen lopen
nu langs Micha heen, zonder naar hem te luisteren. Alleen de man met de koe is heel stil geworden. Hij denkt aan zijn arme
buurvrouw. Het klopt wat Micha zegt. Zijn buurvrouw heeft geld van hem geleend, en hij laat haar dat nu twee keer zoveel
terugbetalen. Omdat zijn buurvrouw dat niet kan betalen, heeft hij ook nog haar weiland ingepikt. De man kijkt nog een keer
naar zijn koe en dan draait hij zich om. Hij trekt de koe weer mee naar buiten, naar huis. Hij weet wat hij gaat doen. Hij gaat de
koe aan zijn buurvrouw geven. Ze mag haar weiland ook terug hebben en ze hoeft hem geen geld meer te betalen. Micha ziet
het en hij knikt tevreden: ‘Goed zijn voor andere mensen, daar wordt God pas écht blij van!’
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4. gebed
Goede God, in de wereld gebeuren oneerlijke dingen. Mensen liegen en bedriegen elkaar om er zelf beter van te worden.
Wij denken ook vaak aan onszelf in plaats van aan de ander. Leer ons hoe we dicht bij U kunnen leven; zodat we goed zijn voor
de mensen om ons heen. Amen.
Trouwe God, U belooft dat mensen die goede dingen voor elkaar doen thuishoren in Uw nieuwe wereld. Wilt u ons helpen om
nu al iets te laten zien van die nieuwe wereld? Een wereld waarin we voor elkaar zorgen. Een wereld zoals U die bedoeld heeft.
Amen.

5. Suggesties kinderliederen
ga: Zac h eu s
Ellen La n in
cht
: H o, sto p, wa
Li edjes b ij b el
r ry z eg g en
O k e4 K id s: S o
ij n
n: Je m ag er z
H er m a n B o o
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