
 

 

15 NOVEMBER 2020, 33E ZONDAG DOOR HET JAAR 

WERELDDAG VAN DE ARMEN 

"STREK UW HAND UIT NAAR DE ARME" (SIR 7, 32) 

 

Dit jaar is al een heel bijzonder jaar geweest, voor ieder van ons. De crisis die we doormaken 

heeft heel wat van onze zekerheden weggenomen. Vele van ons zijn voor het eerst zelf 

geconfronteerd geweest met de beperking van vrijheid. De confrontatie met ziekte, het verlies 

van werk, het ontbreken van sociale contacten, de onverwachte veranderingen in de 

dagelijkse routine, … Dit alles heeft voor velen een nieuw perspectief geopend dat we niet 

(meer) gewend waren te observeren: onvoorspelbaar, onverwacht en ongewoon. 

Onze geestelijke en materiële rijkdom werd in twijfel getrokken. We hebben herontdekt hoe 

belangrijk eenvoud is en onze ogen gericht op het essentiële. Er is een nieuwe vorm van 

solidariteit ontstaan. Eén van wederzijdse hulp en waardering. We hebben opnieuw gevoeld 

dat we elkaar nodig hebben, dat we een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van 

elkaar.  

Deze dimensie van wederzijdse verantwoordelijkheid wordt zichtbaar in het logo van de 

Werelddag van de Armen.  



 

Je ziet een open deur en aan de rand zie je twee 

mensen die elkaar ontmoeten. Beiden steken ze hun 

handen uit; de ene omdat hij om hulp vraagt, de 

andere omdat hij hulp wil bieden.  

Het is moeilijk te achterhalen wie van de twee de 

echte arme is. Eigenlijk kunnen we zeggen dat ze 

beiden arm zijn. Wie zijn hand uitstrekt om binnen te 

komen, vraagt om te mogen delen. Degenen die hulp 

zoekt, wordt uitgenodigd om te participeren. Het zijn 

twee uitgestrekte handen die elkaar ontmoeten waar 

elk iets aanbiedt. Twee handen die solidariteit 

uitdrukken en die elkaar uitnodigen om niet op de 

drempel te blijven staan, maar naar de ander toe te 

gaan.  

"Strek uw hand uit naar de arme" (Sir 7,32). Met deze 

woorden uit het oude boek Sirach nodigt paus 

Franciscus ons uit om op deze Werelddag van de 

Armen ook aan persoonlijke reflectie te doen.  

 

PAUSELIJKE REFLECTIE BIJ HET THEMA: 

Naar aanleiding van deze dag, schreef paus Franciscus een brief. Een aantal citaten uit deze 

brief sommen wij hier op. Neem even de tijd om ze door te lezen. Wat raakt mij in deze 

woorden? Hoe zie ik dit vandaag gebeuren?   

- De armoede neemt steeds een ander gezicht aan, dat aandacht vraagt voor steeds 

verschillende situaties: in iedere situatie kunnen wij de Heer Jezus ontmoeten, die heeft 

geopenbaard dat Hij tegenwoordig is in zijn zwakste broeders en zusters. 

(vgl.  Mt  25,40). 

 

- Het gebed tot God en de solidariteit met de armen en de lijdenden zijn niet van 

elkaar te scheiden. Om een eredienst te vieren die de Heer welgevallig is, is het 

noodzakelijk te erkennen dat iedere persoon, ook de meest behoeftige en verachte, 

het ingeprente beeld van God in zich draagt.  … de zegen van de Heer daalt over 

ons neer en het gebed bereikt zijn doel, wanneer zij gepaard gaan met de dienst 

aan de armen. 

 

- De blik op de armen gericht houden is moeilijk, maar des te noodzakelijker om aan 

ons persoonlijk en maatschappelijk leven de juiste richting te geven. Het gaat er niet 

om veel woorden te gebruiken, maar veel meer om, aangezet door de goddelijke 

naastenliefde, je leven concreet in te zetten. Ieder jaar kom ik met de Werelddag van 

de armen terug op de werkelijkheid die wezenlijk is voor het leven van de Kerk, omdat 

de armen bij ons zijn en zullen zijn (vgl. Joh 12,8) om ons te helpen het gezelschap van 

Christus in het dagelijks bestaan te ontvangen. 

 

- De Kerk heeft weliswaar geen alles omvattende oplossingen te bieden, maar biedt met 

de genade van Christus haar getuigenis en gebaren van samen delen aan. 



 

 

- In kranten, op internetsites en televisie zijn er zoveel slechte berichten in overvloed dat 

men zou denken dat het kwaad soeverein heerst. Dat is niet zo. Zeker, het ontbreekt 

niet aan boosaardigheid en geweld, aan machtsmisbruik en corruptie, maar het leven 

is vervlochten met daden van respect en edelmoedigheid die het kwaad niet alleen 

compenseren, maar ook stimuleren om verder te gaan en hoopvol te zijn. 

 

- “Strek uw hand uit naar de arme” is dus een uitnodiging tot verantwoordelijkheid als 

directe inzet van wie zich ook maar deelgenoot voelt aan hetzelfde lot. 

 

- “Onttrek u niet aan hen die schreien” (Sir. 7, 34). De periode van de pandemie heeft 

ons genoodzaakt tot een gedwongen isolement en ons zelf verhinderd vrienden en 

bekenden die bedroefd zijn om het verlies van hun dierbaren, te troosten en nabij te 

zijn. En dan zegt de gewijde schrijver ook nog: “Wees niet onwillig om een zieke te 

bezoeken” (Sir. 7, 35). Wij hebben de onmogelijkheid ervaren om naast wie lijdt te 

staan en tegelijkertijd zijn wij ons bewust geworden van de broosheid van ons bestaan. 

Kortom, het Woord van God laat ons nooit met rust en blijft ons stimuleren tot het 

goede. 

 

- Het doel van ons leven is een project dat verwezenlijkt moet worden, en een weg die 

zonder moe te worden moet worden afgelegd. Welnu, het doel van al onze 

handelingen mag nooit iets anders zijn dan de liefde. Dit is het doeleinde waarnaar 

wij op weg zijn en niemand moet ons daarvan afhouden. Deze liefde is samen delen, 

toewijding en dienstbaarheid, maar begint bij de ontdekking dat wij het eerst worden 

bemind en gewekt worden tot de liefde. Dit doel verschijnt op het ogenblik dat het 

kind de glimlach van de moeder ontmoet en zich bemind weet om het feit dat het 

bestaat. Ook een glimlach die wij delen met de arme, is een bron van liefde en 

maakt het mogelijk in vreugde te leven. Moge de uitgestoken hand dan ook altijd 

verrijkt worden met de glimlach van iemand die bescheiden en behulpzaam blij is in de 

stijl van de leerlingen van Christus te leven. 
 

De volledige brief die paus Franciscus schreef kan je terugvinden op deze webpagina’s.  

- http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/attivita/gmdp/2020/messaggio.html  

(Officiële pagina van het Vaticaan) 

- https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7898  

(Nedelandstalige vertaling)  

 

 

http://www.pcpne.va/content/pcpne/it/attivita/gmdp/2020/messaggio.html
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7898


 

BEELDMEDITATIE 

Neem even de tijd om deze beelden te bekijken.  

https://www.moes.cc/kerstschildering.htm 

 

VRAGEN DIE JE HELPEN ‘ZIEN’: 

 Wat valt je op als we beide prenten naast elkaar leggen? Welke gelijkenissen treffen 

je? Welk element spreekt je bijzonder aan. 

 Kijkend naar dit schilderij, herken je reflecties van de Paus? Legt het schilderij dezelfde 

accenten als het logo? 

 Wat vind je van de kleuren in het logo/ in dit schilderij? Roepen ze een bepaalde 

stemming bij je op? 

 

STIL WORDEN 

Laat het stil worden in jezelf. 

Wat roepen deze beelden over gastvrijheid en solidariteit in je op? 

Wat probeert ze je te zeggen en laat dit toe tot jezelf. 

Tenslotte, neem afscheid van deze afbeeldingen. 

En blijf nog wat in stilte zitten. 

 

UITDAGING 

Gastvrij zijn is mijn hart, mijn huis openstellen voor mensen die langskomen, of die ik toevallig 

ontmoet. Soms onverwacht. 

Gastvrij zijn is de weg van het hart gaan. Het is veel meer dan een daad die ik stel, het is een 

levenshouding die vraagt gekoesterd, gecultiveerd te worden. 

Gastvrij zijn is de weg waarlangs ik mezelf leer kennen, de ander ontmoet, God gewaar 

word. De weg van het hart heeft te maken met wat ik voel, wat ik denk en spreek. Ik ga die 

weg met hoofd, hart en handen.



 

SOLIDARITEIT. OMDAT IK GELOOF DAT HET ANDERS KAN. 

Op deze Werelddag van de Armen en zo vlak voor de advent. Is het goed om stil te staan bij 

solidariteit. Waarom doen wij wat wij doen? Soms zouden we toch meer kunnen verdienen, 

meer winst kunnen boeken? Waarom doen we dan toch al die dingen? 

Jos Mariën heeft de kans gehad om met vele vrijwilligers, werknemers en sympathisanten van 

Welzijnszorg deze denkoefening te maken. Laten we samen kijken naar zijn reflectie.  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HBDUEHEUHKU&T=1S  

 

ENKELE VRAGEN TER OVERWEGING 

- Door wie of wat word ik geraakt?  

- Welke personen zie ik graag? 

- Wat maakt mij gelukkig? 

- Herken ik mij in het Joods-christelijke verhaal? 

- Zie ik net als God, de ellende van het volk? Waar en wanneer?  

- Hoe reageer ik, bij het zien van al deze ellende? 

- Waar gaat het over in dat geloof van u en mij? 

- Zie ik God graag? 

- Wat moet je behalve graag zien nog doen? 

- Wat kan ik voor u doen? 

- Wat van mijzelf wil/kan ik delen met anderen? 

- Welke verbanden kan ik leggen tussen de reflectie van Paus Franciscus en dit filmpje? 

 

Omdat het onrecht  

dat mensen in armoedesituaties leven 

ons diep raakt 

en omdat we geloven  

dat een rechtvaardige samenleving mogelijk is, 

strijden we samen tegen armoede.  
 

HANDEN UITSTREKKEN 

Op dit ogenblik laten de vele coronamaatregelen ons niet altijd toe om ons hand effectief uit 

te strekken. Deze tijd vraagt dan ook van ons om creatief te zijn. Wat kan ik in deze tijd met 

al zijn beperkingen doen voor mensen die eenzaam zijn, op de vlucht zijn, in armoede leven, 

…? Hoe kan ik voor hen betekenisvol zijn? Hoe kan ik mijn hand 

uitsteken?  

Via deze link vind je mogelijks inspiratie, want iedere glimlach 

die wij delen met de arme, is een bron van liefde en maakt het 

mogelijk in vreugde te leven. 

https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/z%C3%B3-

blijven-we-verbonden-alle-lockdowntips-van-en-voor-parochies  

https://www.youtube.com/watch?v=HbDuEhEuhKU&t=1s
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/z%C3%B3-blijven-we-verbonden-alle-lockdowntips-van-en-voor-parochies
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/z%C3%B3-blijven-we-verbonden-alle-lockdowntips-van-en-voor-parochies


PERSOONLIJK GEBED 

Laten we het stil maken en een kaars ontsteken. Laten we de tijd nemen om stil te staan bij hen 
die zorgen voor anderen. Laten we ook aan hen denken die door een moeilijke tijd gaan. Wie 
van onze naasten kan ons gebed vandaag gebruiken?  

  

- Heer, laten we bidden 
Voor de uitgestrekte hand van de arts die zich om elke patiënt bekommert en zoekt 
naar de juiste remedie om hem te genezen.   
 

- Heer, laten we bidden 
Voor de uitgestrekte hand van de verpleger en verpleegster die, tot ver buiten hun 
werktijd, voor de zieken blijven zorgen. 
 

- Heer, laten we bidden 
Voor de uitgestrekte hand van degenen die in de logistiek werken en de middelen 
bieden om zoveel mogelijk levens te redden. 
 

- Heer, laten we bidden 
Voor de uitgestrekte hand van de apotheker die aan zoveel virussen wordt 
blootgesteld in een risicovol contact met de mensen. 
 

- Heer, laten we bidden 
Voor de uitgestrekte hand van de priester, diaken, pastoraal werker die zegent met 
de pijn in zijn hart. 
 

- Heer, laten we bidden  
Voor de uitgestrekte hand van de vrijwilligers die degenen die op straat leeft, en allen 
die, ook al hebben ze een dak boven hun hoofd, niet te eten hebben, te hulp komt.  
 

- Heer, laten we bidden 
Voor de uitgestrekte hand van mannen en vrouwen die werken in de essentiële 
diensten en onze veiligheid waarborgen. 
 

- Heer, laten we bidden 
Voor de vele andere uitgestrekte handen van mensen die elke dag opnieuw angst voor 
besmetting trotseren om anderen steun en troost te schenken.  
 

Op deze weg van dagelijkse ontmoeting met de armen begeleidt de Moeder van God ons, 
die meer dan wie dan ook de Moeder van de armen is. De Maagd Maria kent de 
moeilijkheden en het lijden van hen die gemarginaliseerd zijn van dichtbij omdat zij zelf de 
Zoon van God in een stal het leven heeft geschonken. Door de dreiging van Herodes is zij met 
haar echtgenoot Jozef en de kleine Jezus naar een ander land gevlucht, op die manier is ze 
voor altijd verbonden met de vluchtelingen. Bidden we dan ook tot de Moeder van de armen 
en die ons met hen verenigt.   
 
Wees gegroet Maria, vol van genade. 
De Heer is met u. 
Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, 
en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. 
Heilige Maria, Moeder Gods, 
bid voor ons, arme zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen.   


