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Recht doen in de samenleving

Wij  houden van Dantumadiel en onze regio. Daarom gaan de problemen van onze samenleving ons aan het 

hart. Door de voortdurende crisis raken in onze omgeving veel mensen werkloos en in de problemen. De 

Bijbel roept ons op zwakkeren te beschermen en recht te doen in de samenleving.

Waar staan wij voor? 

1. Wij maken ons sterk voor een sterke en dienstbare samenleving waarin mensen er zijn voor elkaar. Een 

samenleving waarin rentmeesterschap, sociale rechtvaardigheid en toereikende zorg vanzelfsprekend zijn. 

Zaken als eenzaamheid en hongerlijden mogen in Dantumadiel absoluut niet voorkomen. Hier willen we 

krachtig tegen strijden.

2. Deel uitmaken van de samenleving betekent ook dat ieder zowel individueel als collectief 

verantwoordelijkheid neemt. Naast rechten zijn er ook plichten. Daar mogen wij  elkaar in de samenleving op 

aanspreken. 

3. Wij zijn ervan overtuigd dat de samenleving in Dantumadiel beter wordt wanneer christelijke waarden ons 

leiden. Die hebben onze samenleving sterk gemaakt. Verantwoordelijkheidsbesef, naastenliefde, discipline, 

eerlijkheid en trouw maken gemeenschappen sterk. Een bloeiend maatschappelijk leven is ons heel veel 

waard. 

4. Wij willen die oude Bijbelwoorden van de profeet Micha voor ogen houden: recht doen, trouw betrachten, 

de weg gaan die God van ons vraagt.

Was getekend: 

Jesaja 58: 7 en 8 (Nije Fryske Bibeloersetting)

7 Moat it net sa wêze: it brea parte mei wa’t 
honger hat, earme swalkers yn ’e hûs nimme, 
klean jaan wa’st neaken omrinnen sjochst 
en dij der net foarweiwine, as dyn meiminske 
holpen wurde moat? 
8 Dan sil dyn ljocht trochbrekke as de dage, 
do silst hurd betterje as in wûne dy’t wer 
hielet. 
Dan giet dyn gerjochtichheid foar dy út 
en slút de gloarje fan de Heare dyn rigen ôf. 

Jesaja 58: 7 en 8 (NBV)

7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, 
onderdak bieden aan armen zonder huis, 
iemand kleden die naakt rondloopt, 
je bekommeren om je medemensen? 
8 Dan breekt je licht door als de dageraad, 
je zult voorspoedig herstellen. 
Je gerechtigheid gaat voor je uit, 
de majesteit van de HEER vormt je 
achterhoede. 


