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Amos 5:24

HARTSTOCHT VOOR
GERECHTIGHEID
Droom - Durf - Daad
Micha Zondag is een dag waarop
christenen wereldwijd stil staan bij de
realiteit van armoede en onrecht. Het is
een dag om een hernieuwde keuze te
maken vóór gerechtigheid. Daarvoor is
nodig: de droom, de durf, de daad.
De droom
Er bestaat een visioen van een wereld
vol recht en gerechtigheid: het paradijs,
het koninkrijk van God. Omdat er
zoveel onrecht is, kunnen we nauwelijks meer contact krijgen met deze
droom. Maar het is een droom van
God van een wereld waarin alles heel
is. Niets is meer scheef. Het is het
visioen van Gods koninkrijk op aarde
zoals in de hemel. Als je heel dicht bij
Gods Vaderhart komt, kom je heel
dicht bij een hart dat klopt voor recht
en gerechtigheid. Hier heeft God
passie voor. Als we elkaar hier (terecht)
waarschuwen voor activisme, dan
moeten we dat doen door eerst contact
te maken met Gods droom. De droom

heeft ook alles te maken met Gods
karakter: hij is een God van recht en
gerechtigheid. Die twee begrippen
worden heel vaak in één adem
genoemd in de Bijbel (bijv. Jesaja 9:1-6
en Amos 5:21-24). God haat het
onrecht. God is rechtvaardig. God
heeft een gepassioneerde hartstocht
voor gerechtigheid. Dat zien we ook
weer terug als we kijken naar Jezus.
Jezus heeft alle onrecht, alle ongerechtigheid, alle zonde op zich genomen en
naar het kruis gebracht. Als God deze
wereld recht wil zetten, is het eerst
nodig dat er tussen God en mens iets
wordt recht gezet. Jezus zien en
bewonderen leidt er ook toe dat wij
rechtvaardige mensen worden (‘Je
wordt wie je bewondert’). Rechtvaardig
zijn betekent: weten en ervaren dat je
zonden zijn vergeven dankzij het offer
van Christus én een hart hebben dat
brandt voor gerechtigheid, voor een
rechtvaardige wereld. We moeten het
zien en het tot ons door laten dringen
en er pijn aan durven lijden: wat is er
ongelooflijk veel onrecht en armoede
in deze wereld. Hoe groot is de nood!
De durf
We voelen misschien ook direct allerlei
tegenwerpingen opkomen als we de
droom proberen te dromen.
• We hebben geen tijd om mee te

Laat het recht stromen als water, en de
gerechtigheid als een altijd
voortvloeiende beek.
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werken aan de realisering van deze
droom, want we hebben het druk
met ons werk, met onze relaties, met
onze vrije tijd.
• We kunnen er helemaal geen
bijdrage aan leveren want zelfs onze
beste werken zijn bevlekt met zonde.
• We hoeven ons hier helemaal niet
voor in te zetten, want het is een
visioen van de toekomst, niet voor
hier en nu.
• We moeten ons niet met de droom
inlaten want dan vervallen we
onvermijdelijk in de valkuil van het
idealisme en dat leidt alleen maar tot
een gevoel van mislukking en schuld.
• We moeten erg oppassen dat we ons
als kerk niet op het terrein begeven
van wat tot de politiek behoort.
• Misschien is dit wil de diepst
liggende weerstand, op het niveau
van eigen ongeloof: dat we sceptisch
zijn over wat Jezus kan doen als het
gaat om de vernieuwing van ons
leven en van deze wereld.
Het noodzakelijke vervolg op de
droom is: onze weerstanden onder
ogen zien, ze ontzenuwen (vanuit de
droom van God en de opdracht van
God) en door de Geest geleid een
beslissing nemen. Dat vraagt om
Geestelijke durf: ik zal, geleid door de
Geest, tegen armoede en onrecht
strijden want zo participeer ik in het

koninkrijk van God op aarde zoals in
de hemel! ik ben vóór gerechtigheid
omdat ik geloof in een God die
hartstocht heeft voor gerechtigheid!
De daad
We hebben allemaal twee handen
gekregen die we kunnen gebruiken om
in de praktijk goed en recht te doen.
We kunnen onze handen vouwen:
bidden voor een wereld waar
gerechtigheid woont, bidden voor
mensen in nood. We kunnen met onze
handen nog veel meer: geld geven, een
petitie ondertekenen, fairfood uit het
winkelschap pakken, een rolstoel
duwen, voedsel uitdelen, opkomen
voor iemand die gepest wordt. Zo
wordt praktisch wat Jezus zegt: ‘Zoek
eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid’.

1. Hoe ziet de droom van een rechtvaardige
wereld er voor jou uit?
2. Herken je de tegenwerpingen die worden
genoemd onder het kopje ‘Durf’? Heb je zelf
genoeg durf om je in te laten schakelen door
Gods Geest?
3. Wat doe jij in de praktijk om onrecht en
armoede te bestrijden?
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