
Tweede zondag van de advent 
Solidariteit is een samenspel 
 

Johannes heeft veel moed. We zien een man in de woestijn die spreekt vanuit zijn hart, die de boodschap 
die God hem gegeven heeft, verkondigt. Onheilspellende dingen. Wat een contrast met de idyllische 
toekomst en paradijselijke vrede die Jesaja beschrijft. Johannes roept de mensen op zich te bekeren, 
anders te gaan leven, tot oprechte solidariteit die niet vrijblijvend is. "Brengt liever vruchten voort die 
passen bij bekering, en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben Abraham tot vader!”  
Ook wij kunnen die mensen zijn, niet groots en meeslepend, maar wel als een twijg op een oude tronk, 
betrokken op mensen, op de kleinen het meest. Dan pas komt er ruimte voor het visioen van Jesaja, een 
zoete droom met prachtige, krachtige beelden. Doen alsof we solidair zijn, is nooit genoeg. 
 

De campagne van Welzijnszorg roept ons op om gerechtigheid te verschaffen aan alle mensen. Nodig voor 
gerechtigheid is de gezamenlijke én de persoonlijke ommekeer van iedereen. Solidariteit is geen zaak van 
wij-zij denken. Niet 'ieder voor zich’, wel solidariteit, verbondenheid, betrokkenheid en vooral engagement 
van en met iedereen. Solidariteit is een samenspel. Welzijnszorg plaatst dit jaar die solidariteit met 
kinderen, ouders en alleenstaanden die in armoede leven in de schijnwerpers. We laten ons raken door 
hun verhaal en komen in actie.  
 

Maak dat we open staan  
voor een meer solidaire wereld. 
Maak dat we onze ogen en oren ontsluiten 
om beter te kunnen zien en luisteren 
naar wat mensen te neer drukt. 
 
Breng ons in verbinding met waarden als 
dankbaarheid, vriendschap, hoop. 
Geef ons het beoordelingsvermogen 
om recht van onrecht te kunnen scheiden. 
 
Inspireer ons om onze krachten te bundelen 
om beter uw boodschap  
van vergeving en samenspel te ontdekken 
om samen het onrecht te bestrijden 
om kracht te vinden om dit langdurig vol te houden. 
(Pol Arnauts) 
 


