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De naaste als jezelf
 

Alleen, moe, dorstig, hongerig,
Versleten kleding, ziek, verdrietig,
Gevangen in ellende,
Als vreemde buiten gesloten,
Het sterven nabij.

Je komt meer dan genoeg mensen tegen
Die leven van dag op dag
Worstelen met leven om te overleven
Die hopen op wat anderen geven.

Liefde is houden van God
En van mensen om je heen.
Heb God lief boven alles,
je naaste lief zoals jezelf.

Waar je een arm om iemand slaat
Een stap of twee mee gaat
Elkaar drinken geeft 
Een brood deelt
Of iets uit je klerenkast

Daar wordt barmhartigheid concreet.

Waar je een zieke bezoekt
Iemand die gevangen zit opzoekt
Vreemdelingen in nood wenkt
Een overledene herdenkt
Om te delen in wat je kunt geven
Om samen verder te leven

Daar wordt Gods Naam levend.
Hub Crijns, 
10 juni 2014
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