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God voelt zich niet te groot, 
om zich klein te maken … 

 
God stond van het begin af aan 

aan de kant van alles wat klein is, 
kwetsbaar en eenvoudig! 

Gerrie Huiberts 

 

 

Opkomen voor de ander vanuit onze vreugde. 
Een leven van inzet voor een leefbare samenleving zal vreugde geven. 

 

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: 
'Wat moeten wij doen?' 

Johannes gaf hun ten antwoord: 
'Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie niets heeft, 

en wie voedsel heeft, moet hetzelfde doen.' 
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden 

en ze zeiden tegen hem: 
'Meester, wat moeten wij doen?' 

Hij antwoordde hun: 
'Vorder niet méér dan voor u is vastgesteld.' 

Ook soldaten ondervroegen hem: 
'En wij, wat moeten wij doen?' 

Hij antwoordde: 
'Pers niemand af, 

beschuldig niemand valselijk, 
en neem genoegen met uw soldij.' 

Omdat het volk vol verwachting was 
en allen zich over Johannes de vraag stelden, 

of hij niet de Messias zou zijn, 
gaf Johannes aan allen het antwoord: 

'Ik doop u met water, maar er komt iemand die sterker is dan ik; 
ik ben het niet waard de riem van zijn sandalen los te maken. 

Hij zal u dopen met heilige Geest en met vuur. 
De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te reinigen 

en de tarwe te verzamelen in zijn schuur, 
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.' 

Op deze en nog vele andere wijzen spoorde Johannes hen aan 
en bracht hij aan het volk het goede nieuws. 

evangelielezing derde adventszondag Lucas 3, 10-18 
 

Wat betekent die stem toch? 
Hoor dan ook nu de stem van Johannes in onze woestijn aan de rand van belofte. 
Want wat is zijn woord voor jou en voor mij? Niet meer vragen dan ooit is bepaald, tot diepe vreugde in ons hart. 
Wat is Gods woord voor jou en voor mij? Tevreden zijn met dagelijks brood, en echt niet meer dan dat. 
Ook nu horen wij de vraag in de verte: deel van harte wat je hebt. Ja, deel, niet zomaar geven van teveel. 
Hoor dan ook nu het roepen van Johannes, zodat wij iedereen horen die al lang smeekt, en wij een beker water 
geven, later veel meer, een thuis, zet je bij – je hoort er volop bij. 
Hoort dan de kreet van een welkom voor allen. Hoor zijn stem al eeuwenoud in de woestijn. 
En wat betekent zijn woord voor jou, voor mij? 
Luc Vandenabeele – adventskalender Welzijnszorg 2021  
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Al te vaak is goed wonen een gunst en geen recht. Dat 
is onleefbaar. We steken een kaars aan als teken van 
protest en van verbinding. We maken licht met de 
wens en hoop dat iedereen goed mag wonen. 
Wie zet jij in het licht? 

God 
Gij tekent voor ons een nieuwe wereld 

van solidariteit en vrede uit, 
Gij tekent voor ons de krijtlijnen 

van uw grote plan voor mens en wereld, 
en Gij nodigt ons uit om daaraan mee te werken. 

 
Laat dan niet toe dat wij blijven stilzitten 

in ons eigen wereldje van zelfgenoegzaamheid. 
Open onze ogen en laat ons zien 
hoe we met alle mensen samen 

uw plan handen en voeten kunnen geven. 
 

Open ons hart en laat ons voelen 
dat Gij voor ons hoop en toekomst zijt 

en dat wij samen met U 
die nieuwe wereld kunnen bereiken. 

Amen. 
Welzijnszorg 2021 

 
Soms breekt uw licht in mensen door onstuitbaar… 

Beluister: https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU 
 
 
EEN STRIJDER VAN HET LICHT kent zijn zwakke kanten. Maar hij kent ook zijn sterke kanten. Sommige van zijn 
kameraden klagen onophoudelijk: “De anderen hebben meer geluk”. Misschien hebben ze gelijk. Maar een strijder 
laat zich hierdoor niet ontmoedigen; hij zal proberen het optimale uit zijn talenten te halen. Hij weet dat de kracht 
van de gazelle gelegen is in de behendigheid van zijn sprongen, en de kracht van de meeuw in de trefzekerheid 
waarmee hij naar de vis duikt. De strijder van het licht heeft geleerd dat een tijger niet bang is voor de hyena omdat 
hij weet hoe sterk hijzelf is. Dus gaat hij na waarop hij zich verlaten kan. En nooit vergeet hij zijn uitrusting te 
inspecteren die uit 3 dingen bestaat: geloof, hoop en liefde. Als deze 3 aanwezig zijn, aarzelt hij niet om door te gaan.  
 
IEDERE STRIJDER VAN HET LICHT is wel eens bang geweest om de strijd aan te gaan. Iedere strijder van het licht 
heeft in het verleden wel eens iemand in de steek gelaten of bedrogen. Iedere strijder van het licht heeft wel eens 
een weg gevolgd die de zijne niet was. Iedere strijder heeft wel eens geleden onder dingen die er niet toe doen. 
Iedere strijder van het licht heeft wel eens gevonden dat hij geen strijder van het licht is. Iedere strijder van het licht 
heeft wel eens ja gezegd terwijl hij nee wilde zeggen. Iedere strijder van het licht heeft wel eens iemand gekwetst 
van wie hij hield. Daarom is hij een strijder van het licht; hij is door dit alles heen gegaan en heeft nooit de hoop 
verloren beter te worden dan hij was.  

Paulo Coelho 

 
 
 
Hang de campagneaffiche voor je raam. Laat zien dat onbetaalbaar wonen onaanvaardbaar is. Je kan deze affiche 
downloaden op www.welzijnszorg.be/webshop  
 
Onderteken de petitie op www.samentegenarmoede.be. Met jouw stem stapt Welzijnszorg naar de bevoegde minister.   

https://www.youtube.com/watch?v=GwGtqBDe0iU
http://www.welzijnszorg.be/webshop
http://www.samentegenarmoede.be/
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We denken wel eens:  
je ergens welkom voelen,  

heeft niets met bakstenen te maken,  
het gaat niet over luxe,  

niet over geld of rijkdom.  
 

Dat is waar.  
Het gaat over de mensen,  

mensen met een open hart,  
bij wie je warmte en rust kan vinden.  

Welkom zijn, is mogen zijn wie je bent,  
je aanvaard voelen en kunnen groeien.  

Het gaat over een plek om thuis te komen.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Maar ik vraag jou…  
Hoe maak je een warm nest  
in een huis dat koud en vochtig is?  
Hoe kom je tot rust  
als zorgen en angst aan je vreten?  
Hoe kan je jezelf ontplooien  
als je omringd wordt door conflict?  
Hoe kan je je ergens thuis voelen  
als je niet eens een huis hebt?  
 

Het dak boven je hoofd  
zegt veel over de kansen die je krijgt.  
Als mensen niet menswaardig kunnen wonen,  
is dat dikwijls  
omdat ze niet echt welkom zijn  
in onze samenleving.  
We maken gewoon geen plaats voor hen. 
uit: welzijnszorg – jongerenbezinning 
 
 
 
 
 

https://welzijnszorg/
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https://www.youtube.com/watch?v=iO7ySn-Swwc 
 

 
 

Op wie wacht jij? 
https://www.youtube.com/watch?v=92oKuHYlnAA 

Stel je voor dat Jezus landt op Zaventem en dat je Hem moet afhalen. Hoe herken je Hem? En Hij jou? In de aankomsthal in de 
luchthaven in Zaventem wachten altijd mensen met een bordje in de hand. Daarop in grote letters de naam van een persoon of 
van een groep. Familieleden of vrienden hebben zulke bordjes niet nodig. Ze herkennen elkaar al van ver en beginnen meteen te 
zwaaien. Taxichauffeurs, reisorganisatoren of hulpdiensten hebben ze wel nodig. Ze kennen hun reizigers nog niet. 

Wie iemand moet afhalen die hij niet kent, is blij wanneer die zijn naam herkent en op hem afkomt. 
En wie aankomt in een vreemd land of in een ongekende luchthaven, is opgelucht zijn naam te zien en iemand die hem verwacht. 
Het bordje met de naam maakt dat onbekenden elkaar de hand kunnen schudden, de reiziger en de gastheer. Binnenkort begint 
de advent. Advent betekent niet ‘het komt’ maar ‘Hij komt’ en dat is een groot verschil.‘Hij komt’ gaat in de advent over niemand 
minder dan Jezus. Stel je even voor dat Jezus zou landen op Zaventem en dat 
wij Hem moesten afhalen. Hoe zouden wij Hem herkennen in de massa? Hoe 
zou Hij ons herkennen? Ik ben niet zeker dat wij Hem zouden herkennen. In 
welk type mens zou Hij aankomen? Blank of zwart? Iemand met of zonder 
boord en das? Een reiziger met veel of weinig bagage? Een stille of een 
luidruchtige persoon? 

Hoe zouden wij kunnen weten dat Hij het is? We zouden lang staan twijfelen,  
indien Hij niet zelf op ons toekwam, op ons bordje met zijn naam erop. 

En omgekeerd, hoe zou Jezus kunnen weten dat wij op Hem staan te wachten? Hoe zou Hij kunnen weten wie thuis voor Hem 
een kamer en een maaltijd heeft klaargemaakt, indien wij niet een bordje voor Hem opstaken met daarop zijn naam? Advent is 
niet zomaar rondkijken of gadeslaan. Het is uitkijken met een bordje in de hand, daarop de naam van Hem die we verwachten. 
‘Jezus’ in dit geval. 

Tot de dag van vandaag trekt Jezus als reiziger of als vreemdeling door deze wereld. 
Hij heeft geen vaderland, geen vast adres. Hij verblijft waar Hij welkom is en reist vervolgens verder. Hij laat zich afhalen door wie 
Hem genegen zijn en Hem verwachten. Hij vergezelt hen naar hun huis, zit bij hen aan tafel, luistert naar hen en praat met hen. 
Hij laat een aandenken achter en belt hen later nog eens op. Meer heeft Hij niet nodig. Zo trekt Jezus draden door deze wereld 
en weeft Hij aan een netwerk van verbinding. 

Hoe kan Jezus weten waar Hij welkom is? 
Durven wij een bordje met zijn naam erop omhoog te houden? Want daar durft het wel eens te wringen. We willen graag Kerstmis 
vieren, maar durven onszelf niet zo goed te verbinden met de naam van Jezus. We houden ons bordje met zijn naam liever 
verborgen, onder een dikke winterjas. Zo werkt het echter niet. Wie Jezus met Kerstmis wil ontvangen, moet Hem eerst 
persoonlijk gaan afhalen, bescheiden en toch zichtbaar. Dat is werk voor de advent. 

Bisschop J. Bonny  

https://www.youtube.com/watch?v=iO7ySn-Swwc
https://www.youtube.com/watch?v=92oKuHYlnAA

