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WELZIJNSZORG 
 

 
  
 

Lezing: Jesaja 65, 17-25 
 

 [17]  Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.Wat er vroeger was 
raakt in vergetelheid,het komt niemand ooit nog voor de geest. 
 [18]  Er zal alleen maar blijdschap zijnen groot gejuich om wat ik schep.Ik 
herschep Jeruzalem in een jubelende staden schenk haar bevolking vreugde. 
 [19]  Dan zal ik over Jeruzalem jubelenen mij verblijden over mijn volk.Geen 
geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
 [20]  Geen zuigeling zal daar meer zijndie slechts enkele dagen leeft,geen 
grijsaard die zijn jaren niet voltooit;want een kind zal pas sterven als 
honderdjarige,en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
 [21]  Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,wijngaarden planten en 
zelf van de opbrengst eten; 
 [22]  in wat zij bouwen zal geen ander wonen,van wat zij planten zal geen 
ander eten.Want de jaren van mijn volkzullen zijn als de jaren van een 
boom;mijn uitverkorenen zullen zelf genietenvan het werk van hun handen. 
 [23]  Zij zullen zich niet tevergeefs afmattenen geen kinderen baren voor een 
verschrikkelijk lot.Zij zullen, met heel hun nageslacht,een volk zijn dat door de 
HEER is gezegend. 
 [24]  Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,ik zal hen verhoren 
terwijl ze nog spreken. 



 [25]  Wolf en lam zullen samen weiden,een leeuw en een rund eten beide 
stroen een slang zal zich voeden met stof.Niemand doet kwaad, niemand sticht 
onheilop heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

 
 

Lied: Dat een nieuwe wereld komen zal  
(bewerking van Marc Joly) 

 
Dat een nieuwe wereld komen zal 

waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 
Daar bouwen wij veilige buurten 

wonen doorheen in wijken van vrede 
in schaduw van bomen. 

Geen kinderen zullen daar sterven 
oude mensen maken hun dagen vol 
en jonge mensen zullen daar pas 
op hun honderdste sterven. 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen 
geen kinderen baren voor de verschrikking. 
De wolf en het lam zullen weiden tesamen 

Wij leren de oorlog af. 

 
 
 

Duiding campagnethema Welzijnszorg  
 
a. Inleidende benadering 
 
Dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood genoeg is en water stroomt voor 
allen…  Een utopie neergeschreven door Jesaja zo lang geleden: we moeten deze 
blijven beluisteren, we moeten ze uitzingen over deze wereld, ons erdoor laten raken 
opdat de hoop op goed leven sterk zou blijven in deze onzekere tijden. 
 
Als er geen brood genoeg is, als er honger is – en hoe schrijnend ook, het is zo -, dan 
zullen vooral kinderen dit blijven herinneren.  Opvallend hoe in dit lied twee keren de 
kinderen zijn genoemd, en ook nog eens de jonge mensen. 
 
Kinderen zijn als sponsen: zij slorpen als het ware ten gronde de hun omringende 
werkelijkheid op.  Zij vereenzelvigen zich met de wereld zoals ze die leren kennen, zij 
gaan er volledig in op, nemen onbewust aan dat wat zij zien, wat zij horen, wat zij 
meemaken, de waarheid is,  een waarheid die verder gebeiteld zal blijven staan in hun 
gemoedsleven. 
 
Op jonge leeftijd is het leervermogen het sterkst uitgesproken: denken we maar aan 
de vlotheid waarmee kinderen taal leren in de eerste jaren van hun leven.  Denken wij 
ook aan echt doorwinterde muzikanten die hun hoge muzikale niveau bereiken mede 
door gebruik te maken van het leervermogen in de kindertijd. 
 
Kinderen die een rijkdom aan taal horen, die een rijkdom aan voedsel proeven, zij die 
een rijkdom aan schoonheid zien, die een rijkdom aan ideeën horen, levensvreugde 



opnemen, vermenigvuldigen als het ware in zichzelf deze bouwstenen.  Zij worden 
dan een persoon met een nieuw gelaat in de stroom van de menselijke geschiedenis.  
Vandaar het campagnebeeld van Welzijnszorg rond deze actie armoede en kinderen. 
 
Niet dat een rijke en warme omgeving kinderen automatisch vrijwaart van een leven 
zonder zorgen: ziekte, werkloosheid, een verkeerd gekozen beroep, faillissement, een 
ongeval, het zijn evenzovele risico’s die kinderen ooit op hun levensweg kunnen 
vinden. 
 
Neen, niemand is gevrijwaard.  Het mes van het harde concurrentieprincipe splijt 
onze samenleving uiteen in zij die het halen en zij die het niet halen. Onze 
samenleving  produceert armoede.  Jazeker, er zijn de vele deugdelijke sociale 
voorzieningen, maar uiteindelijk werken zij als zalf op  wonden die ons economische 
systeem bij mensen eerst heeft aangericht.   
 
Zo zijn er de zogenaamde nieuwe armen.  De groep van mensen zich elke maand 
schrap moeten zetten om financieel rond te komen, groeit zienderogen aan, zeker bij 
de jongeren.  Zij kampen met een belangrijk probleem: een ziekte, een financieel 
probleem, een huisvestingsprobleem, moeilijkheden in de familie, problemen die elk 
apart nog kunnen worden bekeken en opgelost.   
 
Maar de armoede waar Welzijnszorg jaar na jaar op focust betreft die mensen die 
vanaf het begin in hun leven sterk en onontkoombaar de realiteit van de armoede als 
een veelkoppig monster ondergaan.  In die armoede zijn problemen volledig in 
mekaar verstrengeld: werkloosheid als gevolg van onderscholing, stokkend 
vertrouwen in mensen, partners die in het leven ook achterstand hebben opgebouwd.  
Of hoe een verloren formulier in een kinderbijslagdossier een lawine van 
moeilijkheden oplevert die een gezin uiteindelijk op straat doet belanden wegens 
niet-betaalde huishuur. Ze moeten dan dringend een ander huis vinden en komen 
dan uit bij het eerste het beste.  Kinderen die in deze omstandigheden meer dan tien 
keren verhuisd zijn: het zijn ontwortelde kinderen die nergens een houvast 
ontwikkelen in de samenleving.   
 
Zo’n armoede breekt tergend sluw en onzichtbaar maar onontkoombaar de persoon 
van de jonge mens af, tot hij/zij later met een beeld van zichzelf leeft alsof zij 
niemand meer zijn. 
 
Hoe gebeiteld staat het in hun herinnering dat zij niet de waarde hebben van mensen 
die gegund wordt wat andere kinderen en andere gezinnen wel ontvangen.  En die 
ook iemand persoonlijk zullen kunnen aanwijzen wie dat niet gunt, een persoonlijk 
noodlot dat meegaat met hen in het leven zoals wij geloven in God die meegaat in ons 
leven.  En het zal een delicate onderneming worden om met mensen met zo’n geladen 
rugzak te spreken:  want in hun spreken vibreert een tekort mee waarmee wij, die 
komen uit de modale cultuur, amper voeling hebben.  Achter elke vraag zit een 
verhaal van pijn en wij moeten een ernstige inspanning doen in tijd en geduld om het 
verhaal in al zijn dimensies goed te begrijpen.  Hoe belangrijk is het dan om ons 
oordeel over hun gedrag voortdurend bij te stellen. 
 
Als de gewone dingen in het leven haperen, zinkt dan de grond onder de voeten weg ?  
Wij zouden het denken.  Maar het blijft verbazen hoe mensen in armoede kracht 
hebben, uithoudingsvermogen, aanpassingsvermogen en bij alle tegenslagen geleerd 



hebben telkenmale opnieuw te beginnen.  Het lijkt erop dat het verwachte licht van 
kerstmis bij hen nabijer is dan we denken. 
 
Zo klinkt het ook door in enkele getuigenissen die we vonden in documentatie die 
Welzijnszorg ter beschikking heeft gesteld.   
 
Aan enkele mensen onder jullie vroeg ik deze te willen voorlezen.  Het zijn de stem 
van een ouder, een kind, een jongere en.  Ik stel voor dat u daarbij uw kaft opent bij 
lied nr. 30: dat wij zo al zingend elk van deze getuigenissen beantwoorden met het 
keervers van dit lied. 
 
 
b. Getuigenissen uit documenten bij de adventscampagne van Welzijnszorg dit jaar 
 

1. Iemand uit Welzijnsschakels  
 
Hoe moet je je kind opvoeden, 
als je als kind zoiets hebt meegemaakt ? 
Ik heb geen voorbeeld gehad. 
Het verleden blijft me achtervolgen. 
Mijn kinderen krijgen nu mijn stempel door. 
Dat wil ik niet. 
 
 
2. Een kind 
 
Gedicht van Frederik, 9 jaar 
 
Kippenbenen 
spaghetti-armen 
ingevallen huis. 
Zo moet ik leven, 
zo is ons huis. 
Muizen aan mijn tenen 
mama dood 
papa ziek. 
Schuilen voor iedereen, 
leven in ’t geheim. 
Mijn ouders 
hangen zwaar 
op mijn schouders. 
Was ik maar rijk ! 
 
  
3. Rosa, een jonge ouder 
 
Als ik patatten kook, gebruik ik minder water 
‘k Zet de gas snel af, anders ne financiële kater 
’t Duurt allemaal wat langer, 
maar ’t is nen tip van goud 
en met dat geld da’ik spaar, koop ik een zakske zout ! 



Yoghurt in de Lidl, naar de Colruyt voor de rijst. 
Den Aldi voor wasmiddel 
en het brood komt van Delhaize. 
Nen halven dag gecrost, van hier naar daar 
Zeven trams gepakt, maar 10 euro uitgespaard ! 
Goe gedaan, 
goe gedaan, 
goe gedaan, 
goe gedaan. 
 
 
4. Pieter, een jongere 
 
“Zie je aan mij dat ik arm ben ?” vraagt Pieter. 
“Ik denk het niet.  Je leest het niet af aan mijn kleren, 
ook niet aan mijn gezicht.  Maar ik voel het wel. 
Mijn ouders hebben schulden. 
Daarom beheert een advocaat ons geld. 
Hij betaalt eerst de rekeningen, 
de rest krijgen mijn ouders om eten te kunnen kopen. 
Met dat bedrag komen we amper 14 dagen toe. 
Willen we iets extra’s, bijvoorbeeld voor feesten als 
Nieuwjaar of Kerstmis, dan moeten we altijd bij hem 
aankloppen. 
Enkel in noodgevallen maakt hij een uitzondering.” 

 
  
c. Actiepunten van de campagne Welzijnszorg 
 
De wereld van de armoede is een oeverloos sociaal veld waar, zoals gezegd, alle 
problemen aan mekaar hangen.  Oplossingen zullen altijd op vele terreinen tegelijk 
noodzakelijk zijn.  De problemen die mensen in armoede belasten, zijn verstrengeld 
zoals de kruimen van de bomen in het bos die bovenaan één groot dak vormen. 
 
Elk jaar richt Welzijnszorg in zijn campagne de aandacht op enkele afzonderlijk 
zichtbare boomstammen.  Ik noem deze die Welzijnszorg onder de aandacht brengt: 
 

- dat het bedrag van inkomensvervangende uitkeringen nergens afhankelijk is 
van de gezinsgrootte en dat kinderbijslag dat onvoldoende compenseert - mijn 
ervaring is dat dit eigenaardig genoeg misschien vooral moeilijk is voor 
gezinnen met één kind; 

- dat elke gemeente een laagdrempelig aanspreekpunt moet voorzien voor 
opvoedingsvragen, plekken ook waar mensen mekaar kunnen ontmoeten in 
een laagdrempelig initiatief, dat ouders ondersteuning vinden op een plek die 
bereikbaar is; 

- dat onderwijsopleidingen aan toekomstige leerkrachten voldoende kennis 
bijbrengen van de andere cultuur die mensen in armoede vormen ; inderdaad 
cultuurvreemdheid is niet alleen een kwestie van autochtoon of allochtoon, 
maar zeker ook een kwestie van middenklasse en armoedecultuur; 



- en tenslotte ook dat jongeren voldoende openbare ruimte vinden om te spelen 
en jong te zijn en dat jongeren een brede waaier vinden van plekken 
buitenshuis waar ze zich thuis voelen 

 
Toch herinner ik me dat Welzijnszorg al aan zovele bomen heeft geschud, bomen die 
nog altijd om aandacht vragen: bejaarden in armoede, mensen in armoede en hun 
moeilijke toegang tot gezonde huisvesting, tot onderwijs, gezondheidszorg, mensen in 
armoede vertegenwoordigd in werkloosheid en in de gevangenis en uiteindelijk de 
groeiende inkomensongelijkheid. 
 
Een zwaar gewicht houdt onze samenleving in haar greep die welvaart belooft voor 
ieder van ons.  Taaie volharding is onmisbaar voor ieder die in onze samenleving 
correcties wil aanbrengen.   
 
Laat ons daarom smekend met elkaar nadenken over dit alles met het lied Groter dan 
ons hart 
 
  
 


