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Genadige kwetsbaarheid. Het werken van Diaconie en Caritas

Is dit niet de inzet die ik verkies:
boeien van onrecht verbreken,
knellende banden van onvrijheid
en onderdrukking aan stukken slaan?
Is dit niet waar het op aankomt:
hongerigen 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,
en als je de verlangens van de armen niet negeert,
dan zal jou licht stralen
in deze donkere wereld.
Zijn licht zal stralen in jouw bestaan.

Uit: Medemens 3,
Kerk in Actie, 2013
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“Iemand die je ziet, voor wie je er toe doet en die bij je blijft”
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Wat is dit voor een tijdschrift?
Onder Diaconie verstaan we:
“Het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en
bewegingen dat gericht is op het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van
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Het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad vormt ook de redactieraad. Het tijdschrift verschijnt vier
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Vanwege gestegen (porto)kosten wordt in 2018 de abonnementsprijs verhoogd naar € 27,50; losse
nummers: € 5,00 excl. porto.
Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad,
Emmaplein 15, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch,
administratie@rkdiaconie.nl
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