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Zondag Welzijnszorg 

Eerste lezing (Jes. 35, 1-6a.10) 
Uit de Profeet Jesaja 
 
Zo spreekt de Heer: 
De woestijn, het dorre land zal jubelen, 
de steppe zal bloeien, 
zo weelderig als een krokus. 
Ja, laat haar uitbundig juichen en jubelen. 
Het wordt er zo prachtig als op de berg Libanon,  
als op de Karmel en in de Saron-vlakte.  
Mensen, de tijd is aangebroken dat jullie  
de glorie van de Heer zullen zien,  
de luister van onze God. 
Laat je zwakke handen weer sterk worden.  
Strek je bevende knieën.  
En zeg tegen de mensen die alle hoop hebben verloren:  
"Heb moed, wees niet bang.  
Want jullie God komt. 
Hij zal jullie komen bevrijden. 
En jullie vijanden komen straffen."  
Dan zullen de ogen van blinden weer kunnen zien.  
De oren van doven zullen weer kunnen horen.  
En wie niet kan lopen, zal springen als een hert.  
De mensen die niet kunnen praten, zullen juichen.   
En dan keren jullie naar huis terug, 
jubelend zullen jullie Jeruzalem binnentrekken. 
Er zal blijdschap zijn en vreugde, 
en alle verdriet zal verdwenen zijn. 

Tweede lezing (Jak., 5, 7-10) 
Uit de brief van de apostel Jacobus 
 
Broeders en zusters, 

Wacht met geduld op de terugkeer van de Heer. 
Het is als met een zaaier, die gezaaid heeft. 
Hij hoopt op een rijke oogst. 
Maar al wat hij doen kan is geduldig wachten, 
tot de regens van de herfst en de lente het land hebben bevloeid. 
Zo moeten jullie ook geduld oefenen, en moed houden. 
De komst van de Heer is heel dichtbij. 
En zucht en klaag niet over elkander. 
Want misschien worden jullie dan zelf aangeklaagd, 
wanneer de heer recht zal spreken. 
Neem een voorbeeld aan de profeten. 
Ze hebben gesproken in naam van de Heer, 
en het werd hen kwalijk genomen. 
En toch bleven ze hun geduld bewaren. 



 
Evangelie (Mt 11, 2-11) 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jesus Christus volgens Matteüs 

Johannes de Doper, die in de gevangenis zat, hoorde wat Jezus allemaal bij de mensen 
teweeg bracht. 
Hij stuurde twee van zijn eigen leerlingen naar hem toe om te vragen: “ Ben jij het naar wie 
we uitkijken, of hebben we nog iemand anders te verwachten? “ 

Jezus gaf geen antwoord, maar zegde: 
“ Ga aan Johannes vertellen wat je ziet gebeuren: 
blinden zien en verlamden lopen, 
melaatsen genezen en doven horen, 
doden komen weer tot leven 
en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. 
Gelukkig wie in mij vertrouwen stelt.” 

 
Toen zij weer vetrokken waren, had Jezus het over Johannes. 
Tot de mensen rond hem zegde hij: 
`Waarom zijn jullie naar de woestijn gegaan? 
Toch niet om naar riet te kijken dat beweegt met de wind. 
Waarom dan wel? 
Om iemand in verfijnde kleren te zien? 
Mensen die verfijnde kleren dragen, 
vind je in de paleizen van de koningen. 
Maar waarom gingen jullie dan? 
Om een profeet te zien? 
Ja, geloof me, zelfs meer dan een profeet. 
Hij is het over wie geschreven staat: 
Zie, Ik zend mijn boodschapper voor jou uit, 
om voor jou de weg te banen. 
Ik verzeker jullie, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, 
is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. 
Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.’ 

Homilie 

Z en B, 

Daar zaten ze dan, de twee speleologen uit het verhaal bij het begin van deze viering. 

De ene was ervan overtuigd dat men naar hen op zoek was. Hij had ergens licht gezien, en 

had ook iets gehoord. 

De andere geloofde hem niet. Het is allemaal maar inbeelding. 

Maar wat zeker was: ze konden zich niet zelf bevrijden. En als er redding kwam, moest het 

van buitenaf komen. 

Bij mekaar gelijk proberen te halen of er nu werkelijk iets werd gezien of gehoord, had geen 

enkele zin. 

Het enige dat ze konden doen was voor mekaar te zorgen. 

Zuinig omspringen met eten en drinken, en met de aanwezige zuurstof. En eerlijk met 

mekaar delen. 

Opdat ze nog in leven zouden zijn, als er echt redding komt. 



Zo is het ook met het geloof van mensen in God. 

Er zijn mensen die geloven dat God er is, en dat hij met hen begaan is, en naar hen toe 

komt. 

Er zijn anderen die zich dat niet kunnen inbeelden, die niet geloven. 

Maar niemand kan het bewijzen. De enen menen tekenen te zien dat god werkelijk in hun 

leven ingrijpt, de anderen vinden van niet. Maar niemand weet het. Daarom ook spreken we 

van ‘geloven’. Geloven is nooit ‘zeker zijn’. 

Niemand is trouwens ook zo gelovig dat hij niet een beetje twijfelt, en niemand is zo 

ongelovig, dat hij niet een beetje hoopt. 

Maar hoe dan ook: gelovig of ongelovig, we delen dezelfde wereld. 

En om onze toekomst veilig te stellen is het nodig dat we zuinig omspringen met lucht en 

aarde en alles wat de aarde voortbrengt. Dat we alles eerlijk verdelen. En dat we zorgen 

voor mekaar, en vooral voor wie het moeilijk heeft. 

Geloven in God ontslaat de mens niet van zijn zorg voor de anderen, integendeel, het roept 

hem op om de naasten niet in de steek te laten, want het is juist via de zorg van mensen 

voor mekaar dat God naar hen toegaat. 

Ieder jaar houdt onze Vlaamse kerkgemeenschap twee acties om de zorg voor de armsten 

concreet te maken. In de vastenperiode gaat het om de armen wereldwijd, Broederlijk Delen. 

En in de adventsperiode gaat het om de armen in eigen land, Welzijnszorg. 

Dit jaar is het thema van Welzijnszorg: digitalisering. 

Nu zullen velen zich wellicht hebben afgevraagd, toen ze het hoorden: is dat nu de grootste 

prioriteit? Zijn voedselhulp en huisvesting en gezondheidszorg niet veel belangrijker dan de 

laptop en de smartphone? 

Misschien wel, maar de laatste jaren kiest Welzijnszorg ervoor om niet alleen te wijzen op de 

gevolgen van de armoede, maar ook op de oorzaken. 

Dus niet alleen eten geven aan wie honger heeft, maar zich ook afvragen waarom hij/zij 

honger heeft. 

En dan merkt men dat onze snel evoluerende maatschappij de kloof tussen arm en rijk 

steeds groter maakt. 

Daar speelt de snelle technologische vooruitgang een belangrijke rol in. 

Wie niet mee is met de trein van de nieuwe technologieën raakt onherroepelijk achterop. 

De bankkantoren verdwijnen in snel tempo en je zaken afhandelen doe je niet meer aan het 

loket, maar aan een apparaat of aan je computer thuis. 

Voor een klacht of een vraag bij een grote firma kun je niemand meer aan de lijn krijgen om 

de zaak te bespreken. Je moet het doen door een reeks cijfers in te tikken en te eindigen 

met het hekje. 

Informatie over wat je in de samenleving te doen staat moet je halen van het internet, of van 

facebook of twitter of een ander sociaal netwerk. 

Afspraken maken met je vrienden of je familie doe je via whats app en andere kanalen. 

Zelfs om les te volgen of je dagtaak uit te voeren heb je meer en meer de computer nodig. 

Online leren en werken, noemt men dat. 

Wie niet de kennis of de middelen heeft om aan die nieuwe uitdaging mee te doen, valt uit de 

boot, en wordt een paria in de maatschappij. 



Daarom zegt Welzijnszorg dat toegang hebben tot de moderne communicatiemiddelen geen 

luxe meer is, maar een recht. 

Denk bv. maar aan de mensen in het oorlogsgebied van Ukraïne. Het is dank zij de 

smartphone dat zij contact kunnen houden met hun familie, het is dank zij hun smartphone 

dat de wereld kan zien wat er echt gebeurt, en de leugens van Poetin kan ontkrachten. 

Als de smartphone goed gebruikt wordt, brengt die mensen dichter bij elkaar, en bevordert 

die de solidariteit tussen volkeren. 

En waar solidariteit groeit, daar is God werkzaam aanwezig, daar gaat zijn licht schijnen en 

wordt zijn woord gehoord.  

 

Pierre Breyne  
Wie wil reageren op deze homilie, kan dit doen via e-mail: pierre.breyne@outlook.com En daar krijg je een 

antwoord op. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


