Praatpapier bij de Ghana special

Meer dan 40 miljoen mensen leven op dit moment in slavernij // 1 op de 4 slaven zijn
kinderen // tussen de 4,2 en 11,6 miljoen mensen zitten vast in de commerciële seksindustrie
// per jaar gaat er ongeveer 130 miljard euro om in de mensenhandel industrie.
Kijk: de speciale viering over Ghana en deel in het verlangen van God om hoop en bevrijding
te brengen aan al die kinderen, vrouwen en mannen die nu nog vast zitten in slavernij.
Vraag na het kijken: Wat voor gevoel roept deze viering bij je op? (Maakt het je boos,
verdrietig, hoopvol, strijdvaardig, onzeker etc.)
Slavernij is (helaas) van alle tijden. Zo lezen we in de Bijbel de oude verhalen van het volk
Israël dat in slavernij leefde.
“Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte stierf. Maar de Israëlieten gingen nog
altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagde luid en hun hulpgeroep steeg op naar God.
God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat Hij met Abraham, Isaak en
Jakob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan.”
Exodus 2:23-25
Vraag:
1. Onderstreep wat voor jou de kernwoorden van dit gedeelte zijn.
2. Wat zou je n.a.v. dit gedeelte tegen God willen zeggen?
3. God hoort en ziet het hulpgeroep. Wat betekent het voor jou dat God hoort en ziet?
Wij zien bij International Justice Mission met eigen ogen dat God hoort en ziet. Elke week
zijn wij getuigen van de bevrijding van jongens, meisjes, mannen en vrouwen. God maakt
letterlijk vrij!
“De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen
het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te
bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun
bevrijding.”
Jesaja 61:1
Vraag:
1. Denk eens wat langer na over dit vers. Wat laat God jou in dit vers zien of ontdekken?
2. Wat zou je aan God willen vragen n.a.v. deze tekst? En waar zou je Hem voor willen
danken?
Bid:

•
•

Bid voor de slachtoffers die vast zitten in slavernij. Bid voor bevrijding, hoop en
herstel.
Bid dat de geest van God, die op Jezus rustte, ook op jouw leven mag rustten en dat je
in Zijn voetsporen mag gaan.

