
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

De eerste christenen deden wat. 

In het boek Openbaring lezen we deze 

woorden van de Heer: “Ik sta voor de deur en 

klop aan.” 

Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal 

ik binnenkomen. 

Op een dag loopt Jezus langs de rivier de Jordaan. 

Daar is ook Johannes die tegen de mensen zegt 

dat ze naar God moeten luisteren en niet meer 

moeten zondigen. Als teken van bekering laat hij 

de mensen de rivier inlopen en daar doopt hij ze.  

De gast is Jezus 
“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik 

binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” (Op 3,20) 

We zullen samen eten, ik met hem en hij met 

mij. 

Delia vertelt: 

Op een zondagmiddag zag ik voor mijn café veel 

migrantenmoeders met hun kinderen zitten die van 

de honger weenden. 

Ik heb ze uitgenodigd om binnen te komen en ik 

heb ze gratis te eten gegeven. In een achterkamer 

konden ze de kinderen omkleden. 

In die kamer geven we nu ook Italiaanse les aan 

hen. Nu noemen ze mij mama Afrika en veel 

mensen en verenigingen steunen me. 
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