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Het hart 
van de mens 

zoekt zijn weg - 
maar het is Jahwe 
die hem de kracht 

van het stappen geeft. 
spreuken 16,9

Wanneer zoals nu 
de dagen korter worden, 
we binnen de warmte zoeken. 
Wanneer zoals nu 
de nachten langer worden, 
het licht verliest en de duisternis wint. 
Dan word ik stil van binnen 
denk ik over verleden en toekomst, 
droom ik van vrede en geluk. 
Iets ervan kan toch worden waargemaakt. 
Wanneer zoals nu 
de aarde verhardt,  
de grond vruchteloos wordt, 
verstilt het leven. 
Wanneer zoals nu 
geen boom bij machte is zijn blad te dragen. 
Dan is het alsof ik nog meer dan anders, 
de diepe wortels van ons bestaan voel, 
een diep besef in mij gegeven te leven, 
uit U, mijn God, grond van mijn hart, 
levenssap en wortel voor nu en altijd. 
Amen. 
naar Peer Verhoeven 

 
Hoe is God er toch toegekomen om zich klein te 
maken om bij mensen te zijn. Een totaal andere 
wijze dan dat wij mensen voor ogen hebben als 
wij op Hem rekenen. We hopen meestal op een 
sterke God die alles aankan en voor niets 
terugschrikt. Maar niets van dat alles. Hij komt in 
een pasgeboren kind. We hopen meestal op 
een spraakzame God die nooit zwijgt en rijk is 
aan helende woorden. Maar niets van dat alles. 
Hij komt in een pasgeboren kind. We hopen 
meestal op een grote God die over alles heerst 
en koning is van het heelal. Maar niets van dat 
alles. Hij komt in een pasgeboren kind. Hoe is 
God er toch toegekomen om zich klein te maken 
om bij mensen te zijn? Heel eenvoudig: Hij wilde 
voor iedereen bereikbaar zijn en dat kan je pas 
als een klein kind dat grote mensen nodig heeft 
om te overleven en daarin niemand uitsluit.  
Antoon Vandeputte 

 

Kom tot ons U, Naamloze, 
niet te benoemen onuitsprekelijke God, 
kracht zonder macht, 
sprekende stilte, fluistering van liefde. 
U, Geest van leven, 
aansporing en drijfkracht 
tot niets anders dan menselijkheid 
en ongelogen liefde. 
 

U die waait waar U wilt, 
maar altijd op zoek 
om mensen terug te geven aan mensen, 
om het minste 
onder de aandacht te brengen van het meeste, 
om het zwakke 
aan te bevelen bij het sterke. 
 

U, ongrijpbare, 
onmisbare Voorloper naar de toekomst, 
onstuitbare Gids steeds op uittocht, 
ons ver vooruit 
naar nieuwe einders van menswording. 
 

Wees onze horizon. 
Wijk niet van onze zijde. 
Blijf ons wakker roepen, 
kom op ons toe in ieder kwetsbaar mensenkind. 
Word zichtbaar in ons. 
Maak ons zacht en goed. Amen. 
 

profeet Jesaja 35, 1-6a.10 
Zo spreekt Jesaja, profeet namens God. 
"Woestijn en steppe raken in bloei. Het dorre 
land draagt rijke vrucht, met lelies getooid staan 
de velden te pronken. Zo is God. Spreek 
daarom allen moed in  die gelaten berusten. 
Maak slappe handen sterk. Geef knikkende 
knieën spankracht. Kom, niet bang zijn. Het 
kwaad raakt aan zijn eind; de redding is nabij. 
Blinden zullen zien, doven horen. Als een hert 
springen lammen op, en stommen hebben het 
hoogste woord. Ze zijn door God van hun 
afgoden verlost, en keren zielsgelukkig naar huis 
terug. Blij dat ze na helse pijn en lijden 
onbevangen kunnen leven. 
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Samen Tegen Armoede  
WAAR STAAN WE VOOR? 
 
We Gaan er samen voor 
Het campagnemerk wil de Vlaming activeren, 
niet choqueren. We willen zoveel mogelijk 
burgers en organisaties wijzen op de 
problematiek, maar bieden meteen ook tal van 
oplossingen aan. De hoofdboodschap is positief. 
Armoede bestaat, maar jij en ik kunnen daar iets 
aan doen. Samen maken we het verschil. Het 
armoedeverhaal is er een met het hart op de 
juiste plaats. 
 
Taboedoorbrekend 
Onze beeldvorming tackelt de bestaande 
vooroordelen. Armoede is geen keuze, maar 
een complexe web waarin we morgen ook 
verstrikt kunnen raken. Met de lanceringsaanpak 
en atypische portretten, willen we een gezicht 
geven aan de verborgen verhalen. Zowel die 
van mensen met armoede-ervaring als die van 
de vele stille vrijwilligers. 
 
Laagdrempelig 
We communiceren daarom niet langer via onze 
lijvige Welzijnszorgdossiers, wel via één 
laagdrempelige hoofdboodschap naar het 
brede publiek. 'Armoede is een verhaal van 
1.700.000 Belgen. Dat is Belg 1 op 7. En dat 
betekent bovenal dat 6 op 7 burgers er ook iets 
aan kunnen doen. Elke actie telt.' 
 
 
 
 

ontmoeten 
 

Zoals ontdooien 
het begin is van het dooien, 

en ontvlammen 
het begin van het vlammen, 

zo is ontmoeten 
het begin van het moeten. 

 
Een ontmoeting leidt me buiten mezelf, 

in de wereld van de andere. 
De blik van de ander 
toont me het mysterie, 

het beeld van God 
dat elke mens bewoont , 

en van binnen verlicht. 
 

Een ontmoeting verandert me, 
ten diepste. 

Ze plaatst me voor de radicale keuze 
tussen goed en kwaad. 

Jef Demolder 

 
laat ons vandaag niet verzanden 
 
Laat ons vandaag niet verzanden 
in de zogenaamde nuchterheid 
van ‘reeds geprobeerd’, 
in het remmende realisme 
van ‘wie zal dat nog doen?’ 
 
Laat ons vandaag zelfs dromen, 
vooral hopen en geloven  
dat er meer mogelijk is. 
Laat ons dromen van weleer opfrissen. 
Laat ons vandaag bezield zijn en gedreven, 
optimistisch en creatief. 
Laat ons vandaag durven, proberen en zoeken. 
Laat ons vandaag vooral samenwerken, 
alle gedachten bijeen leggen, 
alle talenten inbrengen. 
 
Laat ons luisteren, begrip en respect 
opbrengen. 
Laat ons doorgaan, volhouden, moed hebben. 
Laat ons leren uit ervaring en toch 
eigentijds waarmaken 
wat mensen vandaag verlangen. 
Laat ons liefhebben en werk maken 
van onze gezamenlijke idealen. 
Luc Vandenabeele 
 
 

 
simpelweg  

buitengewoon 
 

Wat als we nu eens 
simpelweg 

geloven in mensen. 
 

In wat ze kunnen  
wat ze willen 

waarvan ze dromen. 
 

En vooral ook geloven  
in jezelf 

in je eigen mogelijkheden. 
 

Wat kan ik doen? 
Wat wil ik doen? 

om de dromen van anderen 
waar te maken. 

 
Simpelweg geloven… 

 
dat gewone mensen 

hand in hand 
schouder aan schouder 

buitengewone dingen doen. 
Vrij naar Barack Obama 
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Om het licht van jouw gelaat wil ik bidden. 
Dat je geboren wordt in mij. 
Dat je opstaat, Jezus, in mij 

oog en oor van jou, 
jouw handen en voeten, 

jouw manier van leven dus. 
Mijzelf verlatend 

om de ander nabij te zijn 
en om de aarde die mij lief is 

te helpen dragen. 
En als ik jouw woord mag geloven, 

zal ik nog grotere wonderen doen dan jij. 
 

Om het licht van jouw gelaat wil ik bidden. 
Voor mensen in het donker, 

verstrooid over de hele wereld; 
voor kinderen, 

vroeg groot gemaakt in oorlog en haat, 
en voor volwassenen, 

nog altijd klein gehouden 
in het harde spel  om de macht. 
Dat ze jouw gezicht mogen zien 
in mensen die niet meer praten 

over privé en bezit, 
maar die komen als jij, 
om te delen en te helen. 

 
Om het licht 

van jouw gelaat wil ik bidden. 
Voor allen die eenzaam zijn, 

die verkleumd en verschrompeld wachten 
of ooit nog eens iemand 

van al die voorbijgangers 
hen zal aankijken 

en op weg zal helpen naar een nieuw begin. 
 

Ik bid jou voor iedere mens 
die wacht op een ander, 

op jou misschien wel in mij. 
Kompasliturgie 

 
 
 

 

 


