Wat is de Micha Cursus?
De Micha Cursus is een cursus van vijf bijeenkomsten en een praktijkdag.
De cursus wil laten zien hoe je samen en als individu kunt groeien in goed en recht doen: je
betrokkenheid bij mensen en je zorg voor de schepping. Jouw omgang met het milieu, jouw
gedachten over kwetsbare mensen in de samenleving, de spullen die je koopt: het doet
ertoe. Jij kunt het verschil maken.
Bij elke bijeenkomst hoort een ‘Micha monoloog’; een moderne Micha, die ons op een
prikkelende wijze aan het denken zet.
Voor wie is de Micha Cursus?
De Micha Cursus is gemaakt voor iedereen die wil weten hoe de Bijbel spreekt over
gerechtigheid en recht doen. De cursus stimuleert om vanuit gelovig perspectief om te gaan
met mens en milieu. Veel mensen weten dat christenen de Bijbel lezen, bidden en naar de
kerk gaan. Maar het christelijk geloof inspireert ons ook tot een manier van samenleven met
onze medemensen, met de natuur en met God. Het leven als christen is niet compleet
zonder concrete zorg voor de mensen en de schepping om je heen. De Micha Cursus is
bedoeld voor mensen die zich afvragen: ‘Hoe doe ik dat?’ en die concreet de daad bij het
woord willen voegen.
Wat ga je leren en ontdekken met de Micha Cursus?
Door het volgen van de Micha Cursus:
• denk je na over wat God in de Bijbel bedoelt met recht doen,
• ontdek je hoe God jou in de Bijbel oproept tot dienstbetoon en het bestrijden van onrecht,
• krijg je concrete handvatten om iets te doen dat bij jouw talenten en mogelijkheden past
en waarmee jij bijdraagt aan een betere samenleving,
• ontdek je hoe zinvol en leuk het is om (met een groep) iets te betekenen, vanuit je geloof
geïnspireerd iets te doen. In de cursus is een praktijk dag ingeweven om concreet aan de slag
te gaan.
`t Wordt een boeiende cursus
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