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Inleiding 

Het is vandaag Micha zondag. Het thema dit jaar is ‘delen in vrijheid’. Dit past mooi bij ons 

thema ‘geroepen tot vrijheid’. Deze inleiding sluit aan bij de preek van zondagochtend 18 

oktober. 

 

Over het thema ‘delen in vrijheid’ 

Filipijnse vrouwen en meisjes die hun lichaam gedwongen verkopen achter een raam of 

webcam. Poolse arbeidsmigranten die dagen maken van 16 uur en zonder veel privacy 

leven in ‘vakantiehuisjes’. Nederlandse pakketbezorgers die geen tijd voor hun gezin 

overhouden door het moordende werkschema. Moderne slavernij. Misbruik. Uitbuiting. 

Wat betekent het dat Christus is gekomen om de wereld te verlossen? En hoe kunnen wij 

samen delen in de vrijheid die Hij biedt?  

 

 

   Lees samen Lukas 4:14-21 

 

Juist het noemen van het Jubeljaar is van belang voor de interpretatie van deze tekst. Het 

is niet zo moeilijk voor Nederlandse christenen in 2020 om deze tekst figuurlijk te lezen. 

Maar juist het Jubeljaar dwingt ertoe om ook de letterlijke betekenis te blijven zien. Zijn er 

armen, gebrokene, gevangenen, blinden en verslagenen over wie het Jubeljaar nog 

uitgeroepen moet worden? Daar zit nog een andere schakel tussen, waarover in Lukas 4 

nog niet gerept wordt. De schakel dat volgelingen van Jezus delen in zijn zalving en 

zending. Dan is dit voor ons een profetie die niet allereerst gaat over idealen, maar over 

mensen. Deze tekst noemt al die mensen concreet op. Wat hebben échte mensen nodig, 

voor hun concrete leven, maar ook voor hun ziel? Daarbij past niet dat ons leven voor 

anderen betekent dat ze in armoe leven, in gevangenschap en slavernij, blind zijn door 

gebrekkige medische hulp of verslagen doordat er geen uitzicht is. Daarbij past niet dat 

wij maar door blijven leven in een enorme drang tot consumptie en dat we nooit eens de 

genadepauze van een Jubeljaar nemen. De vraag is dan: wat past wel? 

 

   Raakt de tekst uit Lukas 4 jou? Waarom? 

 

Zijn er armen, gebrokene, gevangenen, blinden en verslagenen over 

wie het Jubeljaar nog uitgeroepen moet worden? Wie?   

 

Als wij delen in de zalving en zending van Jezus, wat betekent dat 

dan voor jouw leven? 

 

   Hoe kun jij zelf profeet, koning en priester zijn? 
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Gezamenlijk gebed  

Wijs een gebedsleider aan en bid met elkaar hardop. Dit gezamenlijk 

gebed is geschreven door majoor en mevrouw van Schaik, 

gepensioneerde voorgangers bij het Leger des Heils.  

Gebedsleiding:  

Goede God, wij buigen ons voor U en willen U danken dat we met al 

onze zorgen tot U mogen gaan, in het vertrouwen dat U ons kent, 

beter dan wie ook, dat U ons liefhebt en naar ons luistert. Daarom 

bidden wij:  

 

Allen:  

Heer, U die ons altijd nabij bent, wij danken U voor troost, voor 

bemoedigingen. En in deze momenten bidden wij U ook om hoop 

en uitzicht.  

Gebedsleiding:  

Schepper van hemel en aarde, op deze Micha Zondag zijn wij ons 

ervan bewust, dat wij deel zijn van uw wereldwijde kerk. Dank dat op 

allerlei andere plekken onze zusters en broeders ook verenigd zijn in 

gebed. Daarom bidden wij:  

 

Allen:  

Heer, U die uw mensen de opdracht heeft gegeven om uw 

schepping te beheren en te bewaren, geef ons wijsheid en 

daadkracht om dat naar uw wil te doen. Zegen allen die daaraan 

meewerken, ook niet gelovigen.  

 

Gebedsleiding:  

Dagelijks komen berichten tot ons over moderne slavernij, misbruik 

en uitbuiting. Ook van kinderen en jongeren. Ons hart huilt als we de 

verhalen lezen en de beelden zien. Daarom bidden wij:  

 

Allen:  

Heer, U die altijd in liefde naar ons mensen omziet, wees bij hen die 

lijden door dit grote onrecht, dichtbij en ver weg. Wees hen tot steun 

en tot troost, zodat ze hoop houden in de wanhoop die zij ervaren. 

Wees in het bijzonder ook met de kinderen. Laat hen op de een of 

andere manier voelen dat U bij hen bent en weet hebt van hun 

verdriet. Breng mensen op hun pad die hen zo mogelijk bevrijden.  
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Gebedsleiding:  

Als gemeente van Jezus Christus, zijn wij, naar zijn voorbeeld, met 

elkaar verbonden in onze bewogenheid met wie lijdt. Hij heeft ons 

aan elkaar gegeven om samen te bidden, om samen te zoeken naar 

hoe wij present kunnen zijn in deze nood. De Heilige Geest wil ons 

haar Inspiratie geven om wegen te vinden om concreet dit onrecht te 

bestrijden. Daarom bidden wij:  

 

Allen:  

Heer, U die ons in Jezus Christus hebt samengeroepen tot uw 

gemeente, help ons die verbondenheid met elkaar gestalte te geven 

door elkaar zoveel mogelijk te steunen in onze roeping om te delen 

in vrijheid. Heilige Geest, dank dat wij kunnen rekenen op uw leiding 

daarin. Wij verwachten het van U! Amen. 

 

 

 

 

 


