
DICHTBIJ ARMOEDE
ARMOEDE EN JONGEREN?
Jongeren zijn bekend met armoede. Dat wil zeggen: armoede ver weg. De beelden 
van kinderen in Afrika kennen ze, en ze hebben allemaal wel een keer meegedaan 
aan een sponsorloop of een andere actie om geld in te zamelen voor de derde 
wereld. 

Armoede dichtbij staat daarentegen verder bij hen vandaan. Al verandert dat soms 
door middel van bijvoorbeeld ‘de voedselbank’. Armoede is vaak iets dat niet meer 
echt binnenkomt bij jongeren. Het is op zo’n grote schaal, het komt zoveel voor, dat 
het bij veel jongeren een gevoel van onverschilligheid of machteloosheid oproept: 
Wat kan/moet ik er aan doen?

Deze uitgave is onderdeel van het diaconaal project van de GZB en HGJB. Door dit project 
willen we de gehele gemeente stimuleren om met ‘open ogen’ te gaan kijken. En zich van 
daaruit in te gaan zetten voor de lokale kerken in Caïro. Meer informatie over dit project is 
te vinden op: www.diaconaalproject.nl 

DOEL
Jongeren worden uitgedaagd om zich te laten raken door armoede en van daaruit 
betrokken te raken op mensen die in hun eigen omgeving in armoede leven, en/of 
in actie te komen voor armoede ver weg. 

EXTRA UITLEG BIJ DIT DOCUMENT
Bedenk of er in jouw groep jongeren ook deelnemers zijn die in (relatieve) armoede 
leven. Wees je ervan bewust dat dit programma confronterend kan zijn voor hem 
of haar.

De bedoeling van dit programma is, dat jongeren in eerste instantie armoede en 
de vragen rond dit thema echt binnen laten komen. Daarnaast is het de bedoeling 
dat jongeren ook daadwerkelijk in actie komen en de daad bij het woord voegen. 

DOORPRATEN OVER DE YOUTUBE VIDEO
1. Wat is je eerste reactie na het zien van het filmpje van Elizabeth? Wat viel je op, 
wat raakte je?
2. Denk je zelf wel eens na over armoede? Wat is dan het eerste gevoel dat bij je 
opkomt? 
O boosheid O medelijden O onverschilligheid
O machteloosheid  O schuld   O zwakte 
O angst   O dankbaarheid   O anders; ………
3. Elizabeth zegt aan het einde van het filmpje: “Maar wat kan ik ermee? Kan ik 
het veranderen? Moet ik het gewoon accepteren?“ Wat zou jij daarop antwoorden? 

CONCREET GEBEDSPUNT
Bid voor de christenen in Egypte die leven in grote armoede. Vraag of God hen 
moed en kracht wil geven, om ondanks de omstandigheden, te blijven volhouden! 

BIJBELSTUDIE
Armoede is in het Oude Testament een belangrijk thema. Israël was arm in Egypte 
en dat mocht nooit weer zo worden. Veel van de wetten en regels in de Bijbel heb-
ben hier dan ook mee te maken. Zo is het verhaal van Ruth een mooie uitwerking 
van één van deze principes (Leviticus 19:9). In het Nieuwe Testament wordt deze 
lijn doorgezet. Uit de beschrijving van de eerste gemeente in Jeruzalem (Handelin-
gen 2, 4, 6) blijkt dat de hulp aan armen en weduwen belangrijk is voor de gemeen-
te. Er ontstaat een soort sociaal vangnet. Paulus benoemt dit thema in zijn brieven 
enkele malen en wijst dan vooral op de solidariteit tussen gemeenten.

Lezen Leviticus 19:9-10

Vragen
1. Leessleutel: Stel je voor dat jij dit gebod uit Leviticus zou horen, wat zou je dan 
denken / wat zou dan je reactie zijn? 
 O Huh? Wat wordt hier nou mee bedoeld? 
 O Wat mooi! 
 O Ja, dat zou ik dus echt niet doen!
 O Anders;….. 

2. Waarom zou de Heere God deze regel gegeven hebben, denk je? 

3. Waarom zou er aan het einde staan: Ik ben de HEERE, uw God? 

4. Op welke manier kun jij de randen van je akker niet helemaal afmaaien? Probeer 
deze opdracht eens concreet door te vertalen naar je eigen leven. 

Extra uitleg
In een bijbelstudie van Time to Turn over armoede staat bij dit bijbelgedeelte het 
volgende: ‘Aan de tekst in Leviticus vallen een paar dingen op. Allereerst is de 
verantwoordelijkheid voor elkaar niet af te meten in cijfertjes. Eigenlijk draagt hij zijn 
volk gewoon op om gul te zijn. Geen graanhalmen tellen, maar simpelweg antwoor-
den op de nood van je medemens. 

Dit hangt samen met een tweede punt: geven heeft net zo goed te maken met het 
hart van de gever als met de nood van de ontvanger. Wie teveel gehecht is aan 
zijn eigen rijkdom of bang is zelf tekort te komen, krijgt ongetwijfeld vreselijk de 
zenuwen van dit gebod. Kan God nou niet even een duidelijk minimum aangeven
zodat we tenminste weten waar we aan toe zijn? Maar dat gaat natuurlijk voorbij 
aan de echte boodschap van de tekst: dat het bij geven niet om een heilig moeten 
gaat, maar om liefde en betrokkenheid.

Leviticus 19:9-10 gaat niet alleen over mensen, maar ook over God. Kijk maar 
naar de laatste zin: ‘Ik ben de Heere, uw God’. Dit is niet zo maar een stopwoordje: 
wat God hier doet is het zojuist gegeven gebod bekrachtigen door naar zichzelf te 
wijzen. Hij zet er eigenlijk zijn handtekening onder: dit gebod hoort onlosmakelijk 
bij wie Ik ben. Door gul je bezit uit te delen aan anderen, dien je dus niet alleen je 
naaste, maar ook God zelf! Eigenlijk is geven dus een vorm van aanbidding, een 
manier om Gods Naam te eren.

Het idee dat de zorg voor de armen en onderdrukten onlosmakelijk verbonden is 
met de dienst aan God zien we op meerdere plaatsen in de Bijbel terug. Twee voor-
beelden zijn Jesaja 58 en de brieven van Jakobus en Johannes. Jakobus 2:14-18 
en 1 Johannes 3:17-19.

ARMOEDE IN EGYPTE
De armoede gaat Egypte ook niet voorbij. Ongeveer de helft van de 92 miljoen 
Egyptenaren leeft onder de armoedegrens. Dat betekent dat ze minder dan 1,90 
dollar per dag te besteden hebben. Voor veel jongeren is het moeilijk om werk te 
vinden. Ze trekken naar de stad, in de hoop daar een nieuw bestaan te vinden. 
Meestal komen ze terecht in wijken waar nauwelijks voorzieningen zijn. Een groep 
die echt wordt achtergesteld, zijn de ‘Zabbaleen’, het Egyptische woord voor vui-
linisophalers. Deze mensen - die vaak christen zijn - wonen in speciale wijken en 
leven van het ophalen, schoonmaken en recyclen van afval.
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MAAK HET VERSCHIL!
Voorbereiding – Zorg voor een levensgrote foto waar duidelijk de armoede van af-
straalt (bijvoorbeeld iemand die tussen de vuilnis op zoek is naar iets eetbaars). On-
der die foto staat: ‘Hé, jij daar, doe er wat aan!’ Bij de foto staat ook nog iemand met 
een collectebus met daarop de slogan: ‘Doe mee aan de armoedebestrijding.’ Je zet 
de foto en de persoon met collectebus voor in de zaal, zodat iedereen deze goed 
kan zien. Zorg voor een aantal jongeren die meewerken aan deze sketch. 

Werkwijze –Kondig de sketch als volgt aan: Op je vrije zaterdagmiddag loop je te 
shoppen met je moeder in de winkelstraat. Daar zie je: Een aantal mensen passe-
ren de foto (met collectebus) en reageren daar heel verschillend op. De eerste per-
soon die langsloopt, krijgt spontaan een huilbui, en loopt vervolgens gewoon weer 
verder als hij een bekende ziet. De tweede persoon haalt een briefje van 20,- uit zijn 
portemonnee, doet dat heel opzichtig, en je ziet als omstanders nog veel meer geld 
zitten. Een derde loopt gewoon door, met de blik op oneindig. Een vierde persoon 
kijkt naar de foto en knoopt een gesprekje aan met de persoon met de collectebus. 
Dit gesprekje gaat niet zozeer over geld, maar over persoonlijke inzet, gebed en 
andere dingen die nodig zouden kunnen zijn. Een vijfde persoon schudt nee en 
zegt daarbij dat hij gek wordt van al die mensen die om geld staan te bedelen. Het 
is tegenwoordig in Nederland al een heel gepuzzel om rond te komen…Je kunt zelf 
ook nog andere reacties verzinnen en uitbeelden. 
Na afloop vraag je aan de jongeren om reactie. Wat is hen opgevallen? Vinden ze 
de reacties herkenbaar, welke wel/niet? Leg hen vervolgens de vraag voor: Stel je 
voor dat jij deze foto tegenkomt in de winkelstraat, hoe zou jij dan reageren? Je kunt 
ervoor kiezen om de reacties anoniem op te laten schrijven (dat verhoogt misschien 
de eerlijkheid) en haal ze op in een doos. Daarna lees je er een aantal voor en ga 
je erover in gesprek. Probeer vooral samen met jongeren na te denken over hoe 
het komt dat ze zo reageren en wat ze zelf concreet aan armoede kunnen doen.
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AAN DE SLAG
Voorbereiding –Je maakt vier tafels. Deze tafels representeren Europa, Afrika, 
Azië en Zuid-Amerika. Verdeel de deelnemers over de tafels: 10% naar Europa, 
30% naar Afrika, 40% naar Azië en 20% naar Zuid- Amerika. 
• Europa krijgt een uitgebreid diner (tafel voor twee) 
• Zuid-Amerika, de helft heeft een bekertje en iedereen bestek, iedereen krijgt een 
bakje nasi. • Afrika niemand bestek en bekertjes, de helft krijgt een broodje. 
• Azië, geen bekertjes, geen bestek en iedereen krijgt een bakje witte rijst.  

Werkwijze – Bij binnenkomst krijgt iedereen een briefje met een nummer wat be-
paald aan welke tafel degene moet zitten. Zonder verdere aankondiging wordt het 
eten verdeeld. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Na 10 minuten kun je de maaltijd on-
derbreken en aan de deelnemers om een reactie vragen. Hoe voelen ze zich? Leg 
uit dat dit een wereldmaaltijd is en dat de tafels de werelddelen representeren. Ga 
vervolgens met de jongeren in gesprek. Wat hebben ze ervaren?  Vraag daarna per 
tafel om een reactie te geven op wat je hebt zien gebeuren. Jongeren ervaren als 
het goed is hoe oneerlijk het voedsel in de wereld is verdeeld. Het contrast tussen 
rijkdom en armoede is groot.


