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Introductie 

 

In deze maanden staat het thema ‘Gerechtigheid’ centraal, in 

onze gemeente. Over gerechtigheid valt veel te zeggen. 

als je de Bijbel er eens op naslaat. Het wordt gekoppeld aan de waarheid spreken, de vrede bewaren, 

eerlijk zijn, medeleven tonen, de wet naleven, wezen beschermen, weduwen bijstaan en geven aan 

mensen die het minder goed hebben dan jij. 

is voor armoede en onrecht en een thema dat goed aansluit bij gerechtigheid.

een thema-kerkdienst met IJM (International Justice Mission). 

mini-wijk of bijbelstudiegroep verder doorpraten aan de hand van verschillende teksten uit de Bijbel.

Op 20 november komt Rikko Voorberg naar De Fontein voor een 

gerechtigheid. We willen je/jullie van harte aanmoedigen

1. Romeinen 3:10 

Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, 

er is geen mens die God zoekt. (…)’

 

- Luister met elkaar de preek terug van zondagmiddag 23 september (ds Chiel Vleesenbeek), 

als inleiding op het thema. (Intranet) 

bijbelstudieavond worden gedaan.)

- Bespreek met elkaar wat

- Wat vind je van bovenstaande Bijbeltekst?

- Wat was de aanleiding dat Paulus hierover schrijft?

- Welke overeenkomsten of verschillen zie je met de tijd waarin wij leven?

- Een stelling: Gerechtigheid is onbereikbaar voor een mens.

 

2. Micha 6:8 

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.

 

- Neem de tijd om deze tekst tot je te laten spreken, door de volgende stappen:

o Begin met gebed en vraag de Heilige Geest om aanwezig te zijn en je hart voor Hem 

te openen. 

o Lees de tekst tweemaal hardop met elkaar.

o Onderstreep en schrijf op welke woorden je aanspreken. 

o Neem kort de tijd om dit met elkaar te delen.

o Wordt stil en leg je gedachten

wil zeggen door deze tekst heen.

o Ga met elkaar in gesprek en deel wat je hebt ontvangen en gehoord.
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maanden staat het thema ‘Gerechtigheid’ centraal, in het kader van het 

onze gemeente. Over gerechtigheid valt veel te zeggen. Gerechtigheid komt in alle vormen voorbij 

als je de Bijbel er eens op naslaat. Het wordt gekoppeld aan de waarheid spreken, de vrede bewaren, 

n tonen, de wet naleven, wezen beschermen, weduwen bijstaan en geven aan 

mensen die het minder goed hebben dan jij. Op 14 oktober was het Michazondag, waarbij aand

is voor armoede en onrecht en een thema dat goed aansluit bij gerechtigheid. 

met IJM (International Justice Mission). Met deze handreiking kun je in de 

diegroep verder doorpraten aan de hand van verschillende teksten uit de Bijbel.

Op 20 november komt Rikko Voorberg naar De Fontein voor een interactieve verdiepings

gerechtigheid. We willen je/jullie van harte aanmoedigen om daar ook naar toe te komen!

Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, 

die God zoekt. (…)’ 

Luister met elkaar de preek terug van zondagmiddag 23 september (ds Chiel Vleesenbeek), 

als inleiding op het thema. (Intranet) (Dit kan ook als voorbereiding op de miniwijk

bijbelstudieavond worden gedaan.) 

Bespreek met elkaar wat de preek bij je oproept. 

Wat vind je van bovenstaande Bijbeltekst? 

Wat was de aanleiding dat Paulus hierover schrijft? 

Welke overeenkomsten of verschillen zie je met de tijd waarin wij leven?

Een stelling: Gerechtigheid is onbereikbaar voor een mens. 

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. 

Neem de tijd om deze tekst tot je te laten spreken, door de volgende stappen:

ebed en vraag de Heilige Geest om aanwezig te zijn en je hart voor Hem 

Lees de tekst tweemaal hardop met elkaar. 

Onderstreep en schrijf op welke woorden je aanspreken.  

Neem kort de tijd om dit met elkaar te delen. 

Wordt stil en leg je gedachten aan God voor. Vraag God tot je te spreken over wat Hij 

wil zeggen door deze tekst heen. 

Ga met elkaar in gesprek en deel wat je hebt ontvangen en gehoord.

het kader van het Najaarthema voor 

Gerechtigheid komt in alle vormen voorbij 

als je de Bijbel er eens op naslaat. Het wordt gekoppeld aan de waarheid spreken, de vrede bewaren, 

n tonen, de wet naleven, wezen beschermen, weduwen bijstaan en geven aan 

het Michazondag, waarbij aandacht 

 Op 4 november is er 

dreiking kun je in de 

diegroep verder doorpraten aan de hand van verschillende teksten uit de Bijbel. 

interactieve verdiepingsavond over 

ar toe te komen! 

Zo staat er ook geschreven: ‘Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één, er is geen mens verstandig, 

Luister met elkaar de preek terug van zondagmiddag 23 september (ds Chiel Vleesenbeek), 

(Dit kan ook als voorbereiding op de miniwijk- of 

Welke overeenkomsten of verschillen zie je met de tijd waarin wij leven? 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, 

Neem de tijd om deze tekst tot je te laten spreken, door de volgende stappen: 

ebed en vraag de Heilige Geest om aanwezig te zijn en je hart voor Hem 

aan God voor. Vraag God tot je te spreken over wat Hij 

Ga met elkaar in gesprek en deel wat je hebt ontvangen en gehoord. 



 

 

o Sluit af met een kort gebed. 

- Probeer met elkaar een praktische toepassing van ‘recht doen’, ‘trouw betrachten’ en 

‘nederig de weg te gaan’ te vinden.  

- Is deze tekst herkenbaar in ons dagelijkse leven? 

 

3. Deuteronomium 10:12-13 

Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor Hem toont, 

dat u de weg volgt die Hij u wijst, dat u Hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en Zijn geboden en 

wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. 

 

- Een stelling: Met een vrome levenshouding, ervaar je meer voorspoed. 

- Een stelling: Gerechtigheid is een thema wat niet actueel is in mijn leven. 

- Inventariseer met elkaar wat je kunt doen rondom dit thema. Wat wordt er al gedaan in de 

miniwijk, en wat zou je als gezin of individu graag nog willen doen. Maak dit concreet en 

behapbaar. 

 

4. Romeinen 3:25-26 

Hij [Jezus] is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie 

gelooft. Hiermee bewijst God dat Hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat Hij voorbij 

aan de zonden die in het verleden begaan zijn. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: 

hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. 

 

- Intro: Luister naar een lied van Schrijvers voor Gerechtigheid (Youtube/Spotify) en laat de 

tekst op je inwerken. 

- Luister naar een korte preek (7 minuten) van Rikko Voorberg, waarin de betekenis van het 

kruis wordt besproken. (https://youtu.be/_Y47c7AePmQ) 

- Wat roept het bij jou op? 

- Als je mag dromen van een nieuwe wereld, hoe zou die er dan uit zien? 

- Welk systeem van de huidige wereld zou totaal veranderd moeten worden? 

- Het lijkt de definitie van onrecht: een onschuldige, Jezus, die wordt gedood in de plaats van 

anderen, wij. Hoe maakt het offer van Jezus dat we toch rechtvaardig voor God zijn? 

- Wat kunnen we met deze gerechtigheid door Jezus? 

 

5. Mattheüs 6:1-7 

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen, alleen om door hen 

gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je aalmoezen geeft, 

bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars dat doen in de synagoge en op straat om door de 

mensen geprezen te worden. (…) En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag 

in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. (…) Bij het bidden 

moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed 

aan woorden verhoord zullen worden. 

 

- Wat leert Jezus hier over gerechtigheid?  

- Wat is jouw drive om te leven in gerechtigheid? 

- Wat mag gerechtigheid jou kosten? Denk aan het geven van tijd, bezittingen, gastvrijheid, 

leefstijl, je plek in de wijk en in Zwolle. 

- Lees de blog van Jakolien Meas: ‘Gerechtigheid in Zuid Afrika’ via internet of intranet. 

Bespreek met elkaar wat deze blog bij je oproept. 


