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INLEIDING 

 Een waargebeurd verhaal…. 
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KWETSBAARHEID 
EN SOLIDARITEIT 

3 



KWETSBAARHEID ALS 
BRON VOOR 
DESOLIDARISERING 
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 Gandolfo:  

 ‘The Power and Vulnerability of Love’ 

 

Menselijke kwetsbaarheid  

als universeel kenmerk 

 

    Angst 

                                                                 

Beschermen                   

  

ZONDE 



KWETSBAARHEID ALS 
BRON VOOR 
DESOLIDARISERING 
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 Maatschappelijk niveau:  

 (1) Naar buiten toe 

Menselijke kwetsbaarheid als universeel kenmerk 

 

    Angst 

 

Beschermen 

  

  

Brexit/Grenzen 



KWETSBAARHEID ALS 
BRON VOOR 
DESOLIDARISERING 
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 Maatschappelijk niveau:  

 (1) Naar binnen toe 

Menselijke kwetsbaarheid als universeel kenmerk 

 

    Angst 

 

Beschermen 

  

  

Uitgeslotenen 

SOCIALE 

ZONDE!!! 



KWETSBAARHEID ALS 
BRON VOOR SOLIDARITEIT 
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 Gregorius van Nyssa: God heeft gedaan wat we niet 
verwachten, namelijk zijn kwetsbaarheid getoond in 
de menswording 

  

 Kwetsbaarheid omarmen als iets ‘heiligs’ 

  

 Vluchten/privileges gebruiken = anti-incarnatorisch 

                            SOLIDARITEIT 
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 We need assets for resilience. We need 
resources to soothe our pains, recover 
from harm, and cope more peacefully 
with vulnerability. We need comfort, 
compassion and solidarity. We need 
empowerment to live life abundantly, 
even in the face of our vulnerability. We 
need the courage to feel the warmth of 
divine love, overcome our anxiety, resist 
the injustice and violence of privilege and 
reach out in compassion and solidarity to 
vulnerable others (including our 
enemies). 



IS ER NOG 
SOLIDARITEIT? 
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IS ER NOG 
SOLIDARITEIT? 

 Solidariteit onder druk 

  

 Of toch?  
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ALGEMEEN WELZIJN 
EN GOEDE LEVEN 
VOOR ALLEN, MET 

ALLEN 
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GOEDE LEVEN  

 Christelijk sociaal denken:  

  

 Solidariteit > persoonlijke, warme solidariteit 

 Heeft betrekking op samenleving 

  

 ~ visie op algemeen welzijn, het goede leven  

 - voor zichzelf  

  - voor anderen 
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GOEDE LEVEN   
= GOED SAMEN LEVEN 

 God als schepper en bevrijder 

 

         Verbond met een volk 

 

 Rechtvaardigheid en liefhebben zoals God 

 

Rechtvaardigheid ~ juiste relaties 
=>  inclusie van de anawim 

  







GOEDE LEVEN 
UITGEDAAGD  

 Door ‘controlitis’ 

  

 Voorwaardelijk medeleven  
onvoorwaardelijke solidariteit 

 Assimilatie  wederkerigheid 

 Politieke versie: illusie van controle  
ruimte voor het  onverwachte 
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FUNDAMENTELE VRAAG: 

  

  

 Hoe kijken we naar elkaar?  
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BRUNI 

 “We cannot give in to the fear of 
injury and avoid the embrace, 
though risking even mortal injury, 
because from that open wound 
caused by the other, and which 
we cause the other, flows the only 
blessing that makes human life 
worth living.”  
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