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Veel intertsse in gevangenissen voor Vrijheids

"Er is in gevangenissen veel interesse voor de '
Eerbeelq . "Dat komt doordat hen door de evange
zijn op zoek naar een bepaalde wijheid. Christus roept hen om op te staan, zodat ze weer een stapje

verder kunnen." International Bible Society (IBS) heeft ruim 2.000 bijbels beschikbaar gesteld voor
het protestants en rooms-katholiek justitiepastoraaf.
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'Deze bijbel voor gedetineerden heeft de naam Vrijheidsbijbel, omdat het Woord van God mensen

bevrijdt', staat als toelichting in de bijbel. 'Omgaan met God is bewijdend. We worden bevrijd van

het kwade en van machten die ons leven beheersen- De kem van onze wijheid is dat wij kinderen

van God zijn en Hem toebehoren.' In gevangenissen werd eerder al de 'Bajesbijbel' uitgereikt,
waarin behalve het Nieuwe Testament ook tekeningen en gedichten staan. In de Vrijheidsbijbel is

ook het Oude Testament te lezen. "Veel gedetineerden willen de gehele bijbel," voegt Eerbeek toe.

Geloofsverdieping
"Ook als mensèn vastzitten kunnen ze in hun geloofwijheid ervaren " zegt Eerbeek die jarenlang

actief was als gevangenis-predikant. "Tijdens kerkdiensten wordt er dan gelezen uit de Bijbel en

over het desbetreffende Bijbelgedeelte een preek gehouden. Datgene wat in de kerkdienst is

besprokerq bespreken we vervolgens individueel met gedetineerden, zodat het verhaal beeldend

woidt. Ook ontstaan er gesprekken over hun persoonlijke situatie. Je ziet heel veel dat dit tot
geloofsverdieping leidt. "

Gevangenen worden ook aangemoedigd om nadat ze hun straf hebben uitgezeten zich aan te sluiten

bij een geloofsgemeenschap. Zij worden vervolgens doorverwezen naar een van de 54 'Kerken met

Stip', die over het hele land zijn verspreid. De Kerk met Stip is speciaal opgericht voor ex-

geàetineerden, omdat voor dC meesen de drempel naar een onbekende kerk te hoog is. Iedere Kerk

met Stip is gekoppeld aan een justitiepastor of-predikant.


