
 
 
Terwijl wij ons druk maken  
 
En terwijl wij ons druk maken  
om Jezus een plaats te geven  
in ons bestaan of onze kerststallen,  
of dat niet meer doen  
en zeggen dat we Hem  
soms niet meer zo zien zitten,  
zit Hij zelf neer op onze drempel  
en vraagt ons  
als een mens op de vlucht om asiel,  
om bad en bed,  
om werk en brood,  
om mensenrecht 
Hij is iedere man en vrouw  
die geen huis,  
geen eten en drinken heeft,  
die ziek is en eenzaam.  
 
En Hij fluistert ons in:  
al wat je hen doet,  
heb je ook mij gedaan.  
Al wat je hen onthoudt, 
 heb je ook mij onthouden.  
Hij komt ons tegen van dag tot dag.  
www.elisabeth.be 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vandaag krijgen 500 000 kinderen onvoldoende 
onderwijskansen door armoede. Elke leerling heeft zijn 
eigen startpositie. Toch komen kansarm en kansrijk samen 
terecht op de schoolbanken.  
 
Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn 
van het gehele onderwijs. De realiteit is vaak anders. 
Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op 
slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op school-
moeheid. Hebben ze minder talent?  Of moeten ze veel 
meer afstand afleggen dan kinderen in de binnenbaan?  
 
Samen moeten we werk maken van gelijke kansen. 

 

 
 

  

Advent 

Week 3 

Stap je mee? 



 
 
Zegen ons 
 
Laten we onze vuisten ballen 
Om op te komen voor mensen 
Getroffen door onrecht. 
Laten we onze handen 
Teder inzetten, 
Laten we ermee 
Zalven en beschermen. 
 
Laten we stampvoetend 
Aandacht eisen 
Voor de strijd tegen onrecht. 
Laten we met onze voeten 
telkens opnieuw  
in vrede naar elkaar gaan. 
 
Laten we verder kijken  
dan elkaars kleine kanten. 
Laten we zien  
dat elke mens  
uniek en waardevol is. 
 
Laten we stoppen  
uit onze oren halen. 
Laten we onze oren openzetten  
en mild luisteren naar elkaars 
zorgen en vragen,  
vreugde en verdriet,  
hoop en wanhoop. 
 
Laten we in ons spreken  
de dingen bij hun naam noemen. 
Laten we elkaar  
woorden toefluisteren van bemoediging. 
Laat ons hart wars zijn van het veroordelen. 
Laat ons hart bron zijn, 
om elkaar graag te zien. 
 
Els Van Doren 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De velen die toen en nu  
in het duister hun weg moeten zoeken, 

op de vlucht voor oorlog en honger, 
zij zullen zien een groot licht; 

allen die zijn gezeten in het land  
van de schaduw des doods, 
licht zal over hen stralen. 

Want Gij, Ene, hebt gebroken 
het juk dat hen tot last is, 

de stang op hun zwak gemaakte schouders, 
de stok van de slavendrijverdrijver op hen. 
De marsschoenen die dreunend marcheren 
en de mantels in stromen bloed gewenteld, 

zullen tot brandstof worden. 
Want hoor en zie, een kind is ons geboren, 

een zoon aan ons gegeven, 
op zijn schouder komt de heerschappij. 

En velen zullen als naam voor hem roepen: 
wonderbare raadsman, bevrijdende God, 

vredevorst en vader voor altijd! 
Vrede zal er zijn, een vrede zonder einde. 
Want de samenleving zal gedragen worden 

door recht en gerechtigheid. 
 

Jesaja 9,1-6 
 
 

 

 


