
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

De eerste christenen deden wat. 

Jezus leerde zijn leerlingen dat God 

rechtvaardig is in Zijn oneindige liefde voor 

alle mensen. 

Maar ook in de tijd van Jezus leden veel mensen 

onder zwaar onrecht: armoede, gebrek aan 

vrijheid. 
Op een dag loopt Jezus langs de rivier de Jordaan. 

Daar is ook Johannes die tegen de mensen zegt 

dat ze naar God moeten luisteren en niet meer 

moeten zondigen. Als teken van bekering laat hij 

de mensen de rivier inlopen en daar doopt hij ze.  

“Zoek het recht en niets dan het 

recht” (Dt 16,20) 

We zijn rechtvaardig als we 

iedereen beminnen en vergeven. 

Iyo Salomon uit Gabon: Op een dag ging mijn vader met 

mij naar het ziekenhuis omdat ik ziek was. In dit 

ziekenhuis werkte en vriend van mijn vader als arts. Er 

waren heel veel mensen toen we aankwamen, maar de 

vriend van mijn vader heeft ons meteen ontvangen. 

Toen we uit de praktijk van de arts weggingen, hebben 

we een moslima ontmoet die met luide stem weende 

omdat haar kind erg ziek was en niemand van het 

ziekenhuis haar wilde ontvangen vanwege het conflict 

tussen moslims en christenen. Ook mijn vader heeft haar 

gezien maar niets gedaan. Ik drong aan maar hij zei me 

dat hij daar was om voor mij te zorgen. 

Toen heb ik hem gezegd: “Papa, als je in het paradijs 

zult aankomen, zal Jezus je zeggen: ‘Je hebt het voor 

mij gedaan’”. Papa ging akkoord om haar te helpen 

en we zijn naar zijn vriend de arts gegaan met dat 

kind en haar mama. Na het onderzoek hebben we 

elkaar gegroet. Ik was heel blij. 

Jezus nodigt uit iedereen lief te hebben. Op 

deze manier zullen we een rechtvaardige en 

vredige wereld opbouwen. 
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