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De liturgie van de eredienst is ons lief en we spreken er veel over met elkaar. Vaak gaat het dan over de 
liedkeuze of tradities die we zo gewend zijn. Meestal gaat het niet over de collecte voor de diaconie die 
te weinig aandacht krijgt in de dienst. 
Jesaja wordt gevraagd zijn stem te verheffen tegen het volk van Juda en ze bekend te maken wat er fout 
zit in hun eredienst aan God. 

Zo op eerste gezicht doet het volk precies wat de wet voorschreef: de sabbat wordt onderhouden en ze 
vasten ook regelmatig. In vers twee staat dat ze God dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis 
van Zijn wegen. Het ziet er allemaal keurig uit. Maar God vraagt Jesaja het volk op hun overtredingen 
te wijzen. De zonden hebben vooral te maken met wat ze niet doen. Ook op de zondag en de vastendag 
hebben de hongerigen nog steeds honger, zijn de gevangenen nog steeds gevangen en hebben de ont-
heemden nog steeds geen thuis. Jesaja roept het volk op om hun eredienst aan God gepaard te laten 
gaan met concrete daden van barmhartigheid en gerechtigheid. 

Gespreksvragen:
• Waar zou Jesaja ons op aanspreken als hij onze eredienst onder de loep zou nemen?
• Hoe komt het dat in de liturgie de collecte vaak een onderdeel is wat er een beetje bijhangt? In 

Nederland wordt in sommige erediensten zelfs gecollecteerd onder het zingen. In landen waar de 
GZB werkt is de collecte soms het hoogtepunt van de dienst.

• Wat kan de diaconie doen om de thema’s van barmhartigheid en recht meer onder de aandacht te 
brengen, in zowel de zondagse diensten als in het leven van de gemeente?
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