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ZE KLOPPEN AAN MIJN DEUR
Ze kloppen aan mijn deur
de mensen buiten.
De mensen die het koud hebben,
die dorst hebben
die reikhalzen naar genegenheid,
op wie altijd neergekeken wordt
die allang geen bloemen zagen,
maar slechts het stofvan de straat.
Mensen die van niemand houden
en van wie niemand houdt,
die vergeten zijn hoe ze moeten lachen
en die geen moeder meer hebben.
Ze kloppen aan mijn deur,
de ongelukkigen.
Mensen met eeltige handen,
rauw van kale armoede;
mensen die geen thuis hebben en geen vrienden,
die het noodlot heeft afgewezen;
mensen die in bordelen zijn geboren
en die geen kind mochten zijn.
Mensen aan wie allen voorbij gaan
zonder hen maar een blik te gunnen.
Klop aan mijn deur,
kom binnen.
Ik heb liefde voor jullie.
En als ook ik aanklop
– omdat ik vaak daarbuiten
bittere tranen huil,
armoede en ellende ken –
als ook ik klop op jullie deur,
kom dan en open vlug je deur voor mij,
warm me aan mijn eigen vuur,
geef me het brood dat ik gebroken heb,
en de liefde die ik gegeven heb.

(Sebastião da Gama, Boekje Week Nederlandse Missionaris 2013)

Op dit deel van de website vindt u informatie en inspiratie voor het werkterrein diaconie. Het wordt beheerd door de profielhouder
diaconie: pastoraal werker Guus Timmerman, binnen het pastoraal team verantwoordelijk voor dit werkterrein. Op 25 november
2010 had Tom Dirks met hem een video-interview. Informatie die alleen een van de lokale geloofsgemeenschappen betreft, vindt
u als u in de navigatiebalk bovenaan de pagina de naam van die geloofsgemeenschap aanklikt onder 'Gemeenschappen'.
TIP: Als u weet wat u zoekt, kunt u dat ook invullen rechts bovenaan de pagina. Klik vervolgens op het vergrootglas.
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