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Vincentiaanse spiritualiteit. Diaconie en Caritas in uitvoering

De sociale spiritualiteit van Vincent de Paul: God om God verlaten

Dak- en thuislozen en vluchtelingen als kerntaak van caritas

“Ik ben veel mensen tegengekomen, die vanuit een holle ui leven”

PCI en Noodfonds in woord en beeld

  

Een uitgave 
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Waar het op aankomt 

Waar het op aan komt:
Is dit niet de inzet die ik verkies:
boeien van onrecht verbreken,
knellende banden
van vrijheid en onderdrukking
aan stukken slaan?

Is dit niet waar het op aankomt:
hongerige je brood reiken,
vluchtelingen een tehuis bieden,
naakten kleden,
je medemens niet verloochenen?

Dan zul je licht zijn,
glanzen als een nieuwe dageraad;
kracht keert in je terug,
je kunt verder,
met gerechtigheid 
als de zon op je weg.

Als je hem aanroept, het licht, 
dan antwoordt Hij,
Als je om Hem schreeuwt,
zal Hij zeggen: hier ben ik.

Als je niemand onderdrukt, of minder acht,
als je het kwaad onverbloemd aan de kaak stelt,
als je je brood deelt met iedere behoeftige,
als je de verlangens van de armen niet negeert,
dan zal jouw licht
stralen in deze donkere wereld.
Zijn licht zal stralen in jouw bestaan.

Harry Krebbers naar Jesaja 58, 6-10
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