
Omarm onze zendelingen 
zoals zij anderen omarmen met de liefde van de Vader 
 

Een jonge man verliet rijk en vol van zichzelf zijn vader en zijn huis. Hij keek neer op zijn arme broer. 
Hij kon de hele wereld aan en niets kon hem nog deren. Althans, zo dacht hij toen...  

Enige tijd later durfde hij zijn lege handen 
niet meer uitstrekken naar zijn vader, maar 
in zijn onverzorgde en uitgemergelde 
lichaam kon hij de liefdevolle omhelzing en 
de kus van zijn vader ervaren. In de ogen 
van zijn vader kon hij zijn trouwe liefde 
lezen en in zijn stem hoorde hij hoezeer hij 
welkom was en dat er een overvloed voor 
hem klaar stond. De vader omhelsde 
opnieuw zijn zoon en sloot hem in zijn 
hart, of beter: zijn zoon was nooit uit zijn hart geweest. 

Onze hemelse Vader heeft zonder enig onderscheid een onuitputtelijke liefde voor elke persoon en 
heeft daarbij een zwak voor de zwakken, de armen. Het feit dat Jezus een kind in het midden 
plaatste, kinderen zegenend aanraakte en sprak over ‘zalig de armen van geest’, illustreren dat. 
 Jezus was trouwens gezalfd met de Heilige Geest om o.a. aan armen het goede nieuws te brengen 
(Lucas 4:18).  

 
Als christenen hebben we geleerd en mogen we ervaren dat we niet 
met onze eigen grote ik of rijkdom tot God moeten komen. We 
mogen Hem ontmoeten met lege handen, Hij zal die vullen met zijn 
rijkdom. Deze rijkdom willen we vervolgens graag delen met 
mensen die van zichzelf weten dat ze geen rijk en verzadigd leven 
hebben maar arm zijn. Jakobus schreef dat ‘Voor God, de Vader, 
alleen reine, zuivere godsdienst is: weduwen en wezen bijstaan in 
hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk 
blijven (Jacobus 1:27).  

Hiermee bevestigt Jacobus dat wat we in de Wet en de Profeten lezen. In Jesaja lezen we over het 
vasten dat God verkiest: ‘Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen 
zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen (Jesaja 58:7)?  
 

Onze zendelingen tonen ons uitdagende en verregaande voorbeelden in het bekommerd zijn om hun 
medemensen en in het omarmen van armen, zij die hun nood van welke aard dan ook erkennen: 
kinderen, jongeren, kwetsbare mensen, zoekende mensen, materieel arme mensen, mensen in 
onveilige situaties... Onze zendelingen geven om de armen zoals de Vader om hen geeft. Geven wij 
ook om die armen waaraan onze zendelingen Gods liefde en leven aanbieden? 



Omarmen wij onze zendelingen? Sluiten 
wij hen in ons hart? Een bemoedigend 
woord, een leuke high five, een 
vriendelijke handdruk, een 
ondersteunende schouderklop, een 
respectvolle zoen, een hartelijke knuffel 
en een liefdevolle omhelzing kunnen ons 
goed doen, zeker in momenten dat we 

daaraan extra nood hebben. En dat is nog meer zo voor onze zendelingen die vaak in moeilijke 
omstandigheden en ver van vrienden en familie leven. Het is voor hen vaak een kwestie van 
proberen te overleven. Ons gebaar van omarmen kan daarbij bepalend zijn. Hen een bemoedigend 
bericht of een ondersteunende gift sturen, kan hen helpen om door een moeilijke periode te komen 
of zelf gepast hulp te geven aan anderen.  

Graag delen we met onze zendelingen en met armen wat we van de 
Vader zomaar hebben ontvangen. De Vader geeft ook om ons en 
omarmt ons liefdevol: ‘Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw 
van uw vleugels schuilen de mensen (Psalm36:8).’ 

Ook wij mogen geven aan onze zendelingen en de armen die hen zijn 
toevertrouwd. De Vader sluit de gever in zijn hart: Gelukkig wie zorgt 
voor de armen; in kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven (Psalm 
41:2). Wie aan de armen geeft, lijdt nooit gebrek (Spreuken 28:27). 

 

De Vader geeft om armen en omarmt ze.  
Onze zendelingen doen dat ook. En wij? 

 
Wat kan ik voor onze zendelingen doen?  
 

Je informeren over de zendelingen en contact met hen opnemen. Op www.vvp.be/zending vind je 
een informatiefiche over elke zendeling. De lijst met coördinaten van onze zendelingen bevat nu, 
uitdrukkelijk op vraag van de zendelingen zelf, ook Facebook-accounts. We kunnen hen eenvoudige 
bemoedigingen toesturen. 
 

Je kunt de periodieke algemene gebedsbrieven aanvragen voor informatie en gebed: 
zending@vvp.be. 
 

Je kunt deelnemen aan de Maart/Mei Missie Maand-actie (MMM) met: 
- een eigen creatief idee    -    een sponsoractie (fietsen, lopen, wandelen…) 
- een benefiet (concert, maaltijd, …) -    giften (persoonlijk, collecte, …) 

 

De inkomsten van de MMM-actie (BE45 9730 5924 3489 m.v.v. MMM) worden gelijk verdeeld tussen 
de verschillende zendelingen. Ze ervaren de giften als een teken van verbondenheid en 
betrokkenheid van hun Vlaamse zussen en broers. Ze hebben al vaak gemeld dat de extra gift op het 
juiste moment toekwam en ingezet kon worden. 
 

Herman Aerts, namens de zendingscommissie 


