
Vierde zondag van de advent 
Gods teken van solidariteit 
 

Centraal in de lezingen staat ‘vertrouwen’. Geloven is een kwestie van vertrouwen. Daarom zegt de profeet 
Jesaja dat we geen tekenen moeten vragen aan God. Maar de koning antwoordde: ‘Nee, ik zal geen teken 
vragen, ik zal de Heer niet op de proef stellen.’ Maar de Heer geeft zelf een teken. In de geboorte van 
Christus wordt God solidair met ons: Immanuël, God-met-ons. Ook in het evangelie is vertrouwen het 
kernwoord: Jozef moet niet bevreesd zijn, hij mag vertrouwen hebben. En Jozef doet wat de engel hem 
opdraagt. De engel in het gebeuren wijst op de aanwezigheid van God. Ze moet iets oproepen van God 
zelf, van wie ze de boodschapper is. Wees niet bevreesd, Ik ben bij je. Als we in de put zitten, als we 
ongelukkig zijn, als we lijden en afzien, dan is God ons nabij en wil Hij ons weerbaar maken. Díe ervaring 
van ‘ik ben bij je’ is de kernboodschap en wil ons sterken om de situatie te veranderen, te verbeteren. 
 

Deze week is het thema: ‘Gods teken van solidariteit’. Ook wij kunnen Gods solidaire teken worden voor 
allen die op ons rekenen. Hoe nabij ben ik zelf voor mensen die het moeilijk hebben? In deze adventstijd 
kijken we met Welzijnszorg naar gezinnen bij wie elke maand te lang duurt om alle rekeningen te kunnen 
betalen. Hoe zeggen wij tegen hen ‘wees niet bevreesd, ik ben bij je? Hopelijk kan deze tijd ons helpen om 
in ons hart daarvoor plaats te maken, vandaag en morgen. Als Christus telkens weer geboren wordt, dan is 
het langs mensen om die in zijn spoor solidair willen zijn met de meest kwetsbaren in onze maatschappij. 
Engelen van mensen die blijven geloven in een wereld zonder armoede. Geen droom, maar realiteit? 
 

KERSTMIS 
Een feest dat licht brengt 
en hoop in donkere dagen. 
 
Door de geboorte van een man 
die de wereld veranderde. 
 
Alle verhoudingen en relaties 
zette Hij op zijn kop. 
 
Slechts één norm hanteerde Hij: 
de liefde in Gods naam. 
 
Kleine en arme mensen 
droeg Hij in zijn hart. 
Hij zag hen liefst van al. 
 
Die fundamentele keuze, 
die radicaliteit 
kostte Hem zijn leven, 
ze bracht Hem tot op het kruis. 
 
Al eeuwenlang 
trekt Hij mensen aan. 
Ze proberen Zijn spoor te volgen. 
Ze trekken zich het lot aan 
van mensen in de marge. 
 
Zo betekent ook solidariteit 
met onze medeburgers 
wel degelijk 
en wereld van verschil. 
(Uit Tekstenboekje van SpoorZes 2015) 
 

ZALIG KERSTFEEST! 
 


