
Derde zondag van de advent 
Samen solidair tegen armoede 
 

De profeet Jesaja spreekt in naam van God. Een God die mensen wil bevrijden en duidelijk maakt dat 
iedereen, ook de meest kwetsbaren, recht hebben op vreugde in hun leven. “Geef kracht aan trillende 
handen, maak knikkende knieën sterk.” God is onze bondgenoot in de gezamenlijke strijd tegen armoede 
en onze grote inspirator bij de keuze voor solidariteit. Johannes heeft zich de komst van de Messias 
helemaal anders voorgesteld: met toeters en bellen, veel glorie en luister. En wat ziet hij: net het 
tegenovergestelde. Jezus komt als een eenvoudige mens, vol begrip en liefde vooral voor hen aan de rand. 
Zo komt Hij ook nu naar ons toe in vele kleine tekenen: eenzaamheid doorbreken met een bezoekje, 
boodschappen doen voor iemand die niet goed te been is, een lichtpuntje zijn voor iemand die geen uitweg 
meer ziet. Zo mogen we ons nu de komst van de nieuwe tijd voorstellen, niet met geweld maar met 
tekenen van solidariteit, rechtvaardigheid en herverdelen. Ook wij moeten dit leren, net zoals Johannes de 
Doper het moest leren… We moeten waakzaam blijven zodat we zien waar Hij te vinden is. 
 

Er is al heel veel solidariteit. Er zijn heel veel vrijwilligers die het verschil maken, heel veel mensen die op 
heel verschillende manieren hun tijd, energie, deskundigheid en middelen ter beschikking stellen om 
samen de strijd tegen armoede handen en voeten te geven. Profetische vrouwen en mannen die 
profetische daden stellen tot welzijn van allen… Deze solidariteit tussen mensen onderling zet Welzijnszorg 
in de kijker. Om een grote droom waar te maken, een samenleving zonder armoede, hebben we iedereen 
en alle vormen van solidariteit nodig. Samen solidair tegen armoede. 
 

Voedsel bedelen in respect. 
Tweedehandskledij sorteren, 
mooi genoeg om te dragen. 
Samen koken en gezellig eten. 
Mensen concreet graag zien. 
Het is allemaal solidariteit. 
 
Handtekeningen verzamelen. 
Werken aan wetten en structuren. 
Ingaan op visie rond armoede. 
Jezelf vormen samen met anderen. 
Politici krachtig aanspreken.  
Het is allemaal solidariteit. 
 
Vieren met aloude woorden, 
toch eigentijds en creatief, 
leven naar een nieuwe geboorte toe, 
gaan in het spoor van Jezus van Nazareth, 
zovele voorbeelden achterna. 
Het is allemaal solidariteit. 
 
Het is zo zinvol. Het laat mensen 
meer meetellen en er volop bij horen, 
want het is allemaal solidariteit. 
(Luc Vandenabeele) 
 


