Seizoen 2

Aflevering 20 - Radicale gerechtigheid en
het ‘kwartet van de kwetsbaren’
Introductie:
Is het brengen van recht en gerechtigheid iets wat jou bezighoudt?
Waarom wel/niet?
Na het beluisteren van de podcast:
 Hoe is het voor je om deze podcast te horen? Wat spreekt aan,
of staat iets je tegen?
 Reageer op de volgende stelling: ‘In mijn dagelijkse (geloofs)
leven ben ik meer bezig met hoe het zit tussen mij en God, dan
met rechtdoen aan kwetsbare mensen.’
 
‘Rechtdoen gaat verder dan iedereen gelijk behandelen. Het gaat
erom dat je de problemen van de ander je eigen problemen maakt,
en je macht te gebruiken ten dienste van de ander.’ Heb je zo wel
eens naar gerechtigheid gekeken? Wat zou dit uitgangspunt
van jou vragen?
 De Bijbel geeft vaak de opdracht om recht te doen aan het
‘kwartet van kwetsbaren’: de arme, de vreemdeling, de
weduwe en de wees. Hoe kun jij, in jouw omgeving en met
jouw agenda, gehoorzaam zijn aan deze opdracht?
 
‘God identificeert zich niet met de rijke: zijn macht ligt in
kwetsbaarheid. Hij gebruikt zijn macht om zichzelf op te offeren
en naar anderen om te zien.’ Wat betekent het voor jou dat dit is
wie God is?
 Bid met elkaar de Fransiscaanse zegenbede, die ook in de
podcast werd gebeden:
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Moge God ons zegenen met ongemak bij ongemakkelijke
antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige
verhoudingen zodat we diep vanuit ons hart mogen leven;
met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en
uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken
aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede; met tranen om
te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping
en honger en oorlog zodat we onze handen kunnen
uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde
te veranderen. En moge God ons zegenen met genoeg
dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen
maken in de wereld zodat wij kunnen doen waarvan
anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.
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