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God komt wonen vlak tegen ons bestaan aan.  
In een huis van gerechtigheid. 
 
Gij Heer zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en 
uw Naam is eeuwig! Waarom, Heer, liet Gij ons 
van uw wegen afdwalen, zodat ons hart verstokt 
werd en U niet meer vreesde? Keer U weer tot 
ons omwille van uw dienaren. Omwille van de 
stammen die uw eigendom zijn. Scheur toch de 
hemel open en daal af en de bergen zullen 
beven voor uw aanblik. Gij alleen zijt God en 
Gij staat bij al wie op U durft hopen. Gij komt 
hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid 
beoefenen, die bij al wat ze doen aan U denken! 
Vertoornd waart Gij op ons maar wij 
volhardden in het kwaad: hoe zouden wij ooit 
redding kunnen vinden? Wij allen waren als 
onreinen, onze goede werken als kleding door 
stonden bevuild; als bladeren zijn we afgevallen 
en de wind van onze zonden heeft ons 
meegevoerd. Niemand die eraan dacht uw 
Naam aan te roepen, die op U zijn vertrouwen 
durfde stellen: Gij had immers uw aangezicht 
van ons afgewend en Gij had ons prijsgegeven 
aan onze zonden. Toch zijt Gij, Heer, onze 
Vader; wij zijn het leem, Gij de boetseerder: wij 
zijn slechts het werk van uw handen. Blijf niet 
eindeloos op ons vertoornd, Heer, en wil onze 
ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn. 
Zie op ons neer: wij zijn uw volk! 

 

 
 
 

Gerechtigheid stijgt uit boven rechtvaardigheid. 
Rechtvaardigheid zorgt ervoor dat ik krijg 
waarop ik als mens recht hebt, dit heeft te maken 
met afspraken, regels en wetten. Gerechtigheid 
beoefenen zoals God laat ieder mens tot zijn recht 
en zijn waardigheid komen. Deze visie vindt haar 
grond in de gelovige overtuiging dat ‘ieder mens 
beeld is van God’. De Bijbelse inspiratie drukt het 
verlangen uit dat ieder mens mijn zus of broer 
mag zijn. Daarom is het van cruciaal belang dat 
wij onze medemensen op de juiste hoogte 
plaatsen, op dezelfde hoogte. Christenen plaatsen 
ieder mens op dezelfde hoogte en erkennen zo zijn 
of haar gelijke waarde. Dat is essentieel, maar 
tegelijk niet vanzelfsprekend omdat dit 
verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Sterker 
nog: dan gaat mijn verantwoordelijkheid vooraf 
aan mijn vrijheid. Om het met de Nederlandse 
theoloog Erik Borgman te zeggen: “De paradox 
is dat alleen wanneer wij onze eigen waardigheid 
voor de waardigheid van anderen op het spel 
zetten, deze waardigheid werkelijk aan het licht 
kan komen”. In die goddelijke wereld van 
gerechtigheid is er plaats voor iedereen, heeft 
iedereen een plek om te wonen en thuis te komen.  
(Liturgiemap Welzijnszorg ‘Onbetaalbaar’, p. 9) 

(Eerste Adventszondag -Jes. 63,16b-17.19b; 64,3b-8) 

 

actualisering 
Het getuigenis van Dylan, (mei 2020) die in een kwetsbaar gezin leeft maakte heel veel reacties los. In 
het jeugdjournaal ‘Karrewiet’ vertelde Dylan dat hij meer geld wenst voor zijn familie, zodat ze eten 
zouden kunnen kopen. Corona heeft zichtbaar gemaakt hoe veel mensen in een precaire situatie leven, 
en hoe snel het water hen aan de lippen staat. Dylan wilde liever niet dat de ploeg van ‘Karrewiet’ bij 
hem thuis filmde… 

 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/19/reactie-netwerk-tegen-armoede-op-getuigenis-dylan/ 
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verdiepende tekst 
onbetaalbaar  
Ze zijn onbetaalbaar, zij die een neus hebben voor de kleine noden van hun buren, zij die maar een half 
woord nodig hebben om te verstaan, zij die altijd iets extra in de ijskast hebben voor een plotse gast.  
 

Ze zijn onbetaalbaar, zij die steeds weer de vinger op de open wonde leggen, zij die geduld opbrengen 
voor altijd weer dezelfde vragen, zij die tegen beter weten in toch maar opnieuw beginnen.  
 

Ze zijn onbetaalbaar, zij die achter regels en wetten de mens zien, ook de sukkelende, zij die begrip 
opbrengen voor hen die zich de derde keer stoten, zij die willen geloven dat mensen op hun manier echt 
hun best doen.  
 

Ze zijn onbetaalbaar zij die met open ogen leven en met een open hart, die weten dat zelfs 
rechtvaardige wetten mensen niet altijd tot hun recht laten komen. Ze zijn on-be-taal-baar zij die met 
vreugde gerechtigheid beoefenen; God zal hen tegemoetkomen.  
(Kris Buckinx, April 2020) 

 

gebed 
Eens zullen de deuren 

toch wel opengaan 
en uit alle hoeken van behoud, 

uit alle systemen, 
zullen mensen tevoorschijn treden 

om elkaar, voorgoed te kennen en te dienen. 
Ze zullen hun eigen registers  

en doopboeken vergeten, 
niet omzien naar hun heilige vaten en maten 

maar elkanders inspiratie delen. 
 

Van angst en moeten bevrijd, 
uit sleur en conventie opgestaan 

zullen ze elkaar opzoeken 
en luisteren naar elkaars verhalen 

van geloof, hoop en liefde. 
Ieder zal het beste van haar traditie 

in de nieuwe kring inbrengen 
en zonder geheimtaal 

 
 

zullen ze elkaar wijzer maken 
over wat er vandaag moet gebeuren 
om ook morgen nog te leven. 
 

Hun groeiende gemeenschap zal kerk, 
moskee noch tempel heten, 
maar naamloos ‘Mensenhuis”  
met eindelijk een plek, 
een huis en haard voor iedereen. 
Ze zullen ongewapend zijn 
en zich met geweld verdedigen  
zal zijn als ongeloof. 
 

God zelf, de Ene, 
zal erbij zijn 
en wonen gelijkvloers als God met ons. 
Wij houden open huis en openbare hemel. 
(Yechzel Landau,)

lied: ‘Wonen overal’  
Wonen overal nergens thuis, 

aarde, mijn aarde, mijn moeders huis. 
Vallende sterren, de schim van de maan, 

mensen die opstaan en leven gaan. 
Mensen, veel geluk. 

 

 

Wonen overal even thuis, 
handel en wandel en huis na huis. 

Loven en bieden op waarheid en waan, 
wagen en winnen en verder gaan. 

Mensen, veel geluk

Wonen overal bijna thuis, 
aarde mijn hemel mijn vadershuis. 

Stijgende sterren, de lach van de maan, 
mensen die dromend een stem verstaan. 

Mensen, veel geluk. 
(Huub Oosterhuis - Suze Naanje) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p2_T2ixH_Mo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yjx_RbMlZ6g 

https://www.youtube.com/watch?v=p2_T2ixH_Mo

