
 
 

 

 

Introductie 

● Soms voelen we ons zo machteloos als we de wereldproblemen zien. Onrecht, armoede, oorlog, 

vluchtelingen, terrorisme... Is er eigenlijk wel iets aan te doen? Jezus zegt van wel. Hij wil je van binnen 

veranderen. 

● De hele bijbel staat er vol mee: verhalen waaruit blijkt dat God een volk zoekt dat Hem gehoorzaamt, 

en dat rechtvaardig leeft. Lees maar hoe woedend Amos is, de schaapherder die namens God naar 

Jeruzalem moest gaan om het volgende te vertellen tegen de rijken. 

 

Lezen 

● Amos 4:1-2 

● Ook in het Nieuwe Testament staan dit soort teksten. Lees ook wat Jacobus, de broer van Jezus, 

schrijft in zijn brief aan de eerste christenen (Jacobus 5:1-6). 

 

Bespreken 

● Bij wie leggen de schrijvers in de bijbel de verantwoordelijkheid voor onrecht? 

● Voel je je aangesproken door Amos en Jacobus? 

● Kun jij rechtvaardig leven? 

● Dienstbaarheid is het kernbegrip uit de visie van World Servants. Hoe kun jij iets doen tegen armoede 

in je dagelijks leven? Moet je dan per sé naar een ontwikkelingsland? 

 

De mondiale voetafdruk 

● Vul de quickscan van de Mondiale Voetafdruk in. Deze is te downloaden en uit te printen via 

www.voetenbank.nl. Het kost ongeveer 10 minuten. Het is een zeer interessante site, lees hem maar 

eens door. 

 

Bespreken 

● Je weet nu dat alles wat we doen, gevolgen heeft voor de hele wereld. Word je daar moedeloos / boos / 

blij / activistisch / lui van? Welk gevoel geeft het je? Bespreek de reacties. 

● Neem een groot stuk behang en schrijf daar alle tips op die je kunt geven voor een betere wereld, in je 

eigen levensstijl. Je kunt denken aan Max Havelaar-producten, milieuvriendelijke producten, 

enzovoorts. Geef met kleurtjes aan wat bij elkaar hoort. 

● God wil niet dat jij alle wereldproblemen op je gaat nemen en dat je vanaf nu een chagrijnige 

wereldverbeteraar bent. Maar Hij wil jou wel veranderen! Kies dus voor de komende tijd één stapje uit, 

om mee te beginnen. 

● Bid met elkaar voor de stapjes die je hebt uitgekozen. 

 
Time to Turn heeft voor World Servants vier overdenkingen gemaakt die deelnemers kunnen gebruiken wanneer ze terug zijn van project. Time to 

Turn bestaat ondertussen niet meer, maar was een beweging van jongeren die vanuit hun geloof wilden kiezen voor rechtvaardige en  duurzame 

levensstijl.  

 


