
 

 

WIJ(K) IN BEWEGING
Werkmateriaal voor Bijbelstudie en activiteiten in de wijk
(n.a.v. de dienst op zondag 27 januari) 
 

Thema: ‘Gerechtigheid: niet ver weg, maar dichtbij

 De volgende onderwerpen komen aan bod:

* Bijbelteksten over gerechtigheid en gedrag

* Korte beschouwing n.a.v. de teksten (4 en 5

* Informatie over armoede en eenzaamheid in Zwolle(

* Wat gebeurt er al in onze wijk? (7) 

* Wat zou je (nog) kunnen doen en wie kan je daarbij helpen? 

 

1. Lezen:  Math. 25:35-45 

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen mij op,  ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te 

drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en 

gekleed? Wanneer hebben wij gezien d

gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 

een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 

Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn 

ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en 

jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gave

en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de 

gevangenis en jullie bezochten mij niet.”

u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet 

voor u gezorgd?” En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze 

onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet ged

 

2. Gebed 

 

3. Bijbelteksten over gerechtigheid en gedrag. Dit leent zich het beste voor het werken in

groepen: lees achter elkaar de onderstaande teksten die bedoeld zijn ter overweging en 

inspiratie voor jullie gesprekken over 
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WIJ(K) IN BEWEGING 
ijbelstudie en activiteiten in de wijk 

erechtigheid: niet ver weg, maar dichtbij’ 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

en gedrag (1 en 3) 

4 en 5) 

nformatie over armoede en eenzaamheid in Zwolle(-West)(6) 

at zou je (nog) kunnen doen en wie kan je daarbij helpen? (8) 

d honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen mij op,  ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem 

antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te 

drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en 

gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe 

gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 

een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 

aarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn 

ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en 

jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling 

en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de 

gevangenis en jullie bezochten mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij 

n of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet 

En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze 

onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”   

Bijbelteksten over gerechtigheid en gedrag. Dit leent zich het beste voor het werken in

groepen: lees achter elkaar de onderstaande teksten die bedoeld zijn ter overweging en 

inspiratie voor jullie gesprekken over ‘Wij(k) in beweging’.  

The poverty and justice bible 

dat er in de Bijbel meer dan 2000 teksten staan die 

omzien naar je naaste en gaan over sociale 

gerechtigheid? Wat betekent het om in onze maatschappij te dienen 

zoals Jezus diende? Hoe keek Hij naar mensen?  
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d honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 

vreemdeling, en jullie namen mij op,  ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

an zullen de rechtvaardigen hem 

antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te 

drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en 

at u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe 

gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor 

een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 

aarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn 

ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en 

n me niet te drinken. Ik was een vreemdeling 

en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de 

Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij 

n of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet 

En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze 

Bijbelteksten over gerechtigheid en gedrag. Dit leent zich het beste voor het werken in kleine 

groepen: lees achter elkaar de onderstaande teksten die bedoeld zijn ter overweging en 



 

Jer. 29: 7: Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar 

bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. 

Deut. 10: 17-19: Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de 

ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. 

weduwen en wezen recht, neemt vreemdeli

kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest 

in Egypte. 

Ez. 16: 48-50: Zo waar ik leef–spreekt God, de HEER 

niet zo slecht gedragen als jij en je dochters.

onbezorgd van hun rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en 

de machtelozen. Ze verhieven zich boven de anderen, wat 

heb hen weggevaagd. 

Jak. 1: 27 – 2:16: Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen 

bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.  Broeders en 

zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun 

uiterlijk beoordeelt (…). 

Gal. 6: 10: Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze 

geloofsgenoten. 

Gal. 5: 13 en 14: Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om 

uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,  want de hele wet is vervuld in één 

uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Phil. 4:5: Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij

 

4. Even een korte denkpauze: 

avond op jou? 

 

5. Bespreekpunten die je kunt gebruiken:

• Wat zeggen de teksten over gerechtigheid dichtbij?

• Vind je dat wij leven zoals God het bedoeld heeft?

• Hoe zien wij naar elkaar om in ons werk/onze wijk en elders?

• Nicky Gumble (de oprichter van Alpha) zegt over Ez. 16:49: “Dit zou een beschrijving kunnen

zijn van onze huidige westerse maatschappij” (Bible in One Year

deze uitspraak? 

• … en wat je zelf opvalt, wilt delen

 

6. Ter herinnering: Onderstaande 

Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar 

d is ook jullie bloei.  

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de 

ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. 

weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en 

kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest 

spreekt God, de HEER –, je zuster Sodom en haar dochters hebben zic

niet zo slecht gedragen als jij en je dochters. Terwijl zij zich toch, omdat ze genoeg te eten hadden en 

onbezorgd van hun rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en 

Ze verhieven zich boven de anderen, wat ze deden vond ik gruwelijk. Ik zag het en 

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen 

bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.  Broeders en 

usters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun 

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze 

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om 

uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,  want de hele wet is vervuld in één 

uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 

ennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 

Even een korte denkpauze: welke indruk hebben de tot nu toe gebruikte teksten van deze 

Bespreekpunten die je kunt gebruiken: 

ten over gerechtigheid dichtbij? 

leven zoals God het bedoeld heeft? 

Hoe zien wij naar elkaar om in ons werk/onze wijk en elders? 

Nicky Gumble (de oprichter van Alpha) zegt over Ez. 16:49: “Dit zou een beschrijving kunnen

zijn van onze huidige westerse maatschappij” (Bible in One Year – dag 9). Wat vind je van 

… en wat je zelf opvalt, wilt delen 

 

Onderstaande dia is gebruikt in de dienst van 27 januari. 
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Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar 

Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de 

ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft 

ngen in bescherming en voorziet hen van voedsel en 

kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest 

je zuster Sodom en haar dochters hebben zich 

enoeg te eten hadden en 

onbezorgd van hun rust konden genieten, hoogmoedig gedroegen en niets deden voor de armen en 

ze deden vond ik gruwelijk. Ik zag het en 

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen 

bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.  Broeders en 

usters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun 

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze 

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om 

uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,  want de hele wet is vervuld in één 

tot nu toe gebruikte teksten van deze 

Nicky Gumble (de oprichter van Alpha) zegt over Ez. 16:49: “Dit zou een beschrijving kunnen 

dag 9). Wat vind je van 
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In Zwolle zijn er gezinnen die rond moeten komen van € 70 in de week of alleenstaanden met 

leefgeld van € 40 per week.  

• Wat vind je van deze cijfers? 

• Herken je de informatie uit de dia en het katern in je eigen leven of omgeving? 

• Zo niet, heb je daar een verklaring voor? 

 

7. Ga met elkaar na wat ieder persoonlijk doet aan het leven als christen in de wijk. Dat kunnen ook 

“kleine” dingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan: gedrag, activiteiten (projecten/trajecten /Voedsel-

bank inzameling), Peerby (lenen aan je buren), …?  

Maak daar een (anoniem) lijstje van: het is bedoeld om anderen te inspireren en aan ideeën te 

helpen (zie slotkatern). Zijn er herkenningspunten met de sheet?  

 

8. Bewustwording, herkenning en van betekenis zijn 

Armoede en eenzaamheid in Zwolle: welke rol neem jij aan? Een paar ideeën:  

• Onophoudelijk bidden voor de mensen in jouw stad/buurt/straat en God vragen waar jij 

nodig bent. 

• Tegen iedereen die je ’s morgens tegenkomt ‘goedemorgen’ zeggen: www.goodmornings.org  

• Je straat opfleuren, letterlijk of figuurlijk. 

• Je huis openstellen voor buurtgenoten. 

• … 

 

Je kunt ook aan de slag via organisaties in Zwolle. Er zijn veel organisaties actief in onze stad en 

wijk! 

 

  

Minimahuishouden: huishouden met minimaal 1 jaar een inkomen tot 110% van het sociaal minimum (€ 1.027 voor 

alleenstaande(ouder), € 1.467 voor echtpaar/samenwonenden (met kinderen).   

Langdurige minimahuishoudens: huishoudens die al minimaal 4 jaar een minimahuishouden zijn.  

Het aantal minimahuishoudens is in de laatste 3 jaar met 500 toegenomen. De toename bestaat vooral uit 

eenpersoonshuishoudens. 

62% van de kinderen in minimahuishoudens woont in een eenoudergezin. Van de 2.100 kinderen in een minimahuishouden wonen 

1.000 kinderen minimaal 4 jaar (langdurig) in een minimahuishouden. Armoedemonitor Zwolle 2018 

Door allerlei redenen (bijvoorbeeld een laag inkomen, grote uitgaven, baanverlies of relatiebreuk) kan rondkomen moeilijk worden. 

En soms ontstaan er zelfs schulden. 12.000 huishoudens in Zwolle hebben te maken met 3 of meer incassotrajecten bij 3 of meer 

schuldeisers. Dat is 22% van alle Zwolse huishoudens. Nog eens 17.000 huishoudens (31%) lopen risico op financiële problemen.  

Stichting Voor Elkaar Zwolle 

Voedselbank Zwolle: 280 huishoudens maken gebruik van de Voedselbank. De Stentor 11-2018 

Eenzaamheid: 38/37% in Stadshagen/Westenholte; ernstige eenzaamheid: 7 % in beide wijken. Landelijk is dat resp. 43 % / 10%).  

RIVM 
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Je kunt twee soorten organisaties onderscheiden:  

A. organisaties die een brug willen slaan tussen vrijwilligers en mensen die hulp nodig hebben: 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

• Op de site van SamenZwolle en ZwolleDoet! vind én plaats je alles wat je voor en met elkaar 

kunt doen in onze stad of in jouw wijk.  

• Via Voor Elkaar Zwolle kun je op verschillende terreinen aan de slag als maatje.  

• Hart voor Zwolle verbindt jongeren eenmalig (klus/sociaal) of structureel (maatje) aan 

kwetsbare Zwollenaren.  

• Via Stichting Present kun je (als groep / individueel) Zwollenaren zonder netwerk helpen  

- met een dag(deel) klussen/sociale activiteiten   

- door een jaar of langer te “Buurten met Boodschappen”, “Buurten bij Ouderen”, 

“Buurten bij een Zorginstelling” of “Buurten met Feestjes”.  

 

En… 
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B. organisaties waar je als vrijwilliger rechtstreeks aan de slag kan:  

 

 
 

Activiteiten vanuit onze eigen gemeente:  

 

  
 

• Wie kent /is actief voor één of meer van de onder A en/of B genoemde organisaties? 

• Zouden jullie (zelf of als wijk) voor een (andere) onder A of B genoemde organisatie aan de 

slag willen en – zo ja - op welke manier? 
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9. Sluiting 

 

NB. Aandachtsgebied Samenleving (zie intranet van De Fontein) ontvangt graag van de 

wijkcoördinator of de organisator van deze wijkavond een overzicht van wat er persoonlijk naar 

voren kwam aan activiteiten en/of wijkacties die aan de gang zijn. We horen het ook graag als jullie 

activiteiten willen gaan oppakken.   

We willen dat materiaal (zonder personen of wijken te noemen) gebruiken om anderen op mooie 

ideeën te brengen. Zo kunnen wij elkaar inspireren!  

Dit overzicht kan je sturen naar j.vandersteeg@planet.nl  

Aandachtsgebied Samenleving: Noortje Aalbers, Harmen Kapenga, Mariëlle Kisjes, Jan van der Steeg  


