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van het LKDBmMeditatief

Brood zal ik geven

Brood zal ik geven en water als wijn,

een handvol genade om mens te zijn.

Kom je van verre en roept men je na

ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.

Is je beschutting verloren gegaan,

in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

Teistert de koorts je met scheuten van vuur,

ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

Ben je veroordeeld tot tralies en steen,

ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.

Als eens de dood je zal hebben begroet,

draag ik je in vrede Gods Licht tegemoet.

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,

met twee lege handen een koningskind zijn.

Maarten Das, 
naar de zeven werken  
van barmhartigheid
in: Medemens-3,  
Kerk in Actie 2014,  
pag. 65.
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