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‘Waar was je?’ 

1. Laat op de avond van een zonnige en warme dag
staat hij buiten de planten water te geven.
‘Is jouw dag nog niet ten einde?’,  vraag ik hem. 
‘Nee, want als ik het nu niet doe
zeggen ze morgen: ‘Waar was je gisteren?’

2. Waar was je toen je nodig was,
toen wij je nodig hadden?
Waar was je toen wij honger en dorst leden?
Waar was je toen we in haveloze kleding gingen?
Waar was je toen we ontheemd in een vreemd land verbleven?
Waar was je toen het gevang onze vrijheid en waardigheid ontnam?
Waar was je toen we nutteloos tot een last voor de samenleving  
   werden gemaakt?
Waar wàs je? ..., waar wàs je?…

3. Heet jouw God niet: ‘Hij die is’?
Heet mijn God niet: ‘Hij die is’?
Heet onze God niet: ‘Hij die is’?

4. Hij die is
voor wie kwetsbaar is en klein
voor wie onzichtbaar is en nutteloos 
voor wie de samenleving geen oog, oor of begrip heeft
voor wie alleen telt in statistieken van werkeloosheid en  
   arbeidsongeschiktheid
voor wie de stempel krijgt: ‘Jij hoort hier niet!’

5. Onze God, een God tegen wie gezegd mag worden: ‘Waar ben je?’
En hij antwoordt:
‘Ik ben er in mensen
Zo ben IK in jou’

Herman Rolfes en Hub Crijns
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