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De Here Jezus heeft een heel simpele opdracht gegeven: 

Misschien voel je je overweldigd door dit gebod. Daarom volgen hier ze

stappen om je moslimnaaste lief te hebben als jezelf:

 

1. Zegen hen. Spreek een zegen uit over moslims, bijvoorbeeld als ze in beeld komen in 

de media of als je langs een moskee of een groepje jongeren komt. Spreek zegenend 

over hen tot anderen en niet oordelend (Mattheüs 

2. Begroet hen. Bijvoorbeeld op straat, in de winkel of het openbaar vervoer en kijk hen 

daarbij vriendelijk aan (Mattheüs 5:46

3. Help hen. Bijvoorbeeld door Nederlands met hen te oefenen of met boodschappen 

doen of het invullen van ingewikkelde for

4. Vertel hen van Gods liefde. Dat kan in woorden (Johannes 10:16) en in daden 

(Mattheüs 5:16), bijvoorbeeld door ze uit te nodigen voor een kopje koffie of voor 

een maaltijd of door een kaartje in de brievenbus te doen met een bemo

(Bijbel)tekst of door te zeggen: 'God houdt van je.' 

5. Bid voor hen. Bijvoorbeeld door concreet aan hen te vragen: 'Waar kan ik voor 

bidden?' Dan kun je later vragen hoe het gaat (Mattheüs 5:44). 

6. Ga naar hen toe. Bijvoorbeeld door op vakantie te g

hen te bidden en gesprekjes aan te knopen met het hotelpersoneel en de winkeliers 

en gidsen die je ontmoet (Mattheüs 28:19).

 

Als je dit doet, dan zou het weleens kunnen dat je de moslims op 

een heel andere manier gaat 

mensen die niets anders willen dan in vrede in Nederland te leven 

en werken, en dat ze je vrienden worden. Als dit je niet lukt, mag je 

aan God vragen om je bewogen

voor wie de H
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De Here Jezus heeft een heel simpele opdracht gegeven:  

'Heb je naaste lief als jezelf.'
1
 

Misschien voel je je overweldigd door dit gebod. Daarom volgen hier zes eenvoudige 

moslimnaaste lief te hebben als jezelf: 

Zegen hen. Spreek een zegen uit over moslims, bijvoorbeeld als ze in beeld komen in 

de media of als je langs een moskee of een groepje jongeren komt. Spreek zegenend 

over hen tot anderen en niet oordelend (Mattheüs 5:44). 

Begroet hen. Bijvoorbeeld op straat, in de winkel of het openbaar vervoer en kijk hen 

daarbij vriendelijk aan (Mattheüs 5:46-47). 

Help hen. Bijvoorbeeld door Nederlands met hen te oefenen of met boodschappen 

doen of het invullen van ingewikkelde formulieren (Hebreeën 13:16).

Vertel hen van Gods liefde. Dat kan in woorden (Johannes 10:16) en in daden 

(Mattheüs 5:16), bijvoorbeeld door ze uit te nodigen voor een kopje koffie of voor 

een maaltijd of door een kaartje in de brievenbus te doen met een bemo

(Bijbel)tekst of door te zeggen: 'God houdt van je.'  

Bid voor hen. Bijvoorbeeld door concreet aan hen te vragen: 'Waar kan ik voor 

Dan kun je later vragen hoe het gaat (Mattheüs 5:44).  

Ga naar hen toe. Bijvoorbeeld door op vakantie te gaan naar hun land en daar voor 

hen te bidden en gesprekjes aan te knopen met het hotelpersoneel en de winkeliers 

en gidsen die je ontmoet (Mattheüs 28:19). 

Als je dit doet, dan zou het weleens kunnen dat je de moslims op 

een heel andere manier gaat leren kennen – als warme, gastvrije 

mensen die niets anders willen dan in vrede in Nederland te leven 

en werken, en dat ze je vrienden worden. Als dit je niet lukt, mag je 

aan God vragen om je bewogenheid te geven voor deze mensen 

Here Jezus Zijn leven heeft gegeven. 
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s eenvoudige 

Zegen hen. Spreek een zegen uit over moslims, bijvoorbeeld als ze in beeld komen in 

de media of als je langs een moskee of een groepje jongeren komt. Spreek zegenend 

Begroet hen. Bijvoorbeeld op straat, in de winkel of het openbaar vervoer en kijk hen 

Help hen. Bijvoorbeeld door Nederlands met hen te oefenen of met boodschappen 

n 13:16). 

Vertel hen van Gods liefde. Dat kan in woorden (Johannes 10:16) en in daden 

(Mattheüs 5:16), bijvoorbeeld door ze uit te nodigen voor een kopje koffie of voor 

een maaltijd of door een kaartje in de brievenbus te doen met een bemoedigende 

Bid voor hen. Bijvoorbeeld door concreet aan hen te vragen: 'Waar kan ik voor 

aan naar hun land en daar voor 

hen te bidden en gesprekjes aan te knopen met het hotelpersoneel en de winkeliers 

Als je dit doet, dan zou het weleens kunnen dat je de moslims op 

als warme, gastvrije 

mensen die niets anders willen dan in vrede in Nederland te leven 

en werken, en dat ze je vrienden worden. Als dit je niet lukt, mag je 

heid te geven voor deze mensen 


