
Goed 
en recht 
doen?
Jouw kleine daden 
hebben grote gevolgen.
Start de Micha Cursus 
en ontdek wat je kunt doen
ver weg en dichtbij.



Samen goed en recht doen

Goed en recht doen. Dat willen we allemaal. Maar vaak weten we 
niet goed waar we moeten beginnen. Met de Micha Cursus of Micha 
Young onderzoek je met een groep cursisten in enkele avonden je 
eigen mogelijkheden en gaven (materieel en geestelijk). Wat kun jij 
delen, met wie en hoe? 

Geloof en geld?

De Micha Cursus is voor iedereen die nadenkt over onrecht, 
armoede, mens en natuur en dat wil verbinden met zijn of haar 
geloof en de kerk. De, in 2014 nog geheel vernieuwde, cursus zet 
je aan het denken (en doen) aan de hand van een aantal actuele 
thema’s: genieten van genoeg, voeding en kleding, schepping, 
omgaan met geld en zorg voor elkaar.

Om de hoek

De Micha Cursus en Micha Young (voor 15-plussers) zijn goede 
diaconale hulpmiddelen om een gemeente aan de slag te laten 
gaan met gerechtigheid. Vaak leveren de Micha Cursussen nieuwe 
activiteiten op, maar ook een impuls voor al bestaande armoede- of 
duurzame projecten. Ver weg maar ook gewoon om de hoek van de 
kerk. 

Meer weten

Een Micha Cursus starten kan altijd. Kijk op www.michanederland.nl 
voor een instructieavond bij jou in de buurt en bestel je werkboeken 
via www.michacursus.nl. 
Ook voor jongeren is er zo’n traject: lees er meer over via www.
michayoung.nl. Veel kerken combineren deze projecten, zodat jong 
en oud tegelijk nadenken over gerechtigheid.

Waarom Micha?

Het Micha netwerk roept wereldwijd mensen op om samen armoede 
en onrecht tegen te gaan en duurzaam te leven. Geïnspireerd door 
het bijbelse Micha 6 vers 8 waar staat:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, 
je weet wat de heer van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en 
nederig de weg te gaan van je God. 


