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Doelatellirg:
I,iij bekijken de crinirnliteit vènui t de gezichtshoek van het slachtoffer.

l.Eioen ervarimen:

B is sprake van een grroeierd gevoel van onvei I igheid. De crininaliteit
neerat toe. En dus ook de aantal len slachtoffers.
Belangrijk is aI lereerst de eigen belevirg van de dee lnemers naar boven te
tr*Ien.

a. Bent u wel eer6 siachtoffer van een nisdrijf geweest? Zo,ja,wilt u daar
iets over verLel len. Wat is het effect van dat nisdrijf op uH leven
geweest ? Hoe bent u opgevangen?

Of kent u in uw faoi ] ie-of vrierdenlcr^irg slachtoffers van een nisdrijf?
Kunt u vertel len wat voor invloed dat mjsdrijf op hun l even heeft gehad.

b. Vc,e]t u zich onveilig? frr wàar voeit u zich onveilig? Wat is het gevoig
voor uw leven? líat is er volgens u àèn die onvel l igheid te doen?

2. Bj ibe lverhaa I .

tÍi j lezen de qelijkenis van de Barohart ige Sanari taan. (Lukas 10,30-37)
a. Een paar nensen vanuit de gezichtshoek van het slachtoffer.
b. Àrderen vanuit de gezichtshoek van de priester en de leviet
c. Weer arderen vanuit de gezichtshoek van de Sanaritaan.

In antwoord op de vraèg: "l{ie is nijn naaste?,, vertelt
gel i jkenis:

Jezus de vo lgerde

"bn nan vas ordelteg van JenLa lea naar Jericho. Op aen gegeven Ment
uerd hij ovetyal len dar een bnde trvetË, k Fkten he.a alles af,rarÉelden
hea af en lieten hen ha l fdxd achter. Toeva) 1ig kwdn er een priester langs.
Hij zag die mn ve) ) iggen. naar )iep aet een @ oa hea heen. Dltze I íde
ge.burde toen e.en leviet l angs die plek kvaa vaar de nan |dg. Hi j zàg heL
vel , naar oL* hi j )tep net e.en fug aa hen heen. Een Stnarjtaan die op reis
uas kwan daar ccl< langs. l4aar toen hij de aan zag ) igEen, kreeg hij Ddelij-
den. Hij ginq r:a,ar hen toe. dnrpp I de vat olie en vijn op zijn vonCen en
ded er verbld @. DeanÈ zette hij heo op zijn eigen ezel en bracht hen
r»ar- de heràerg. vaat hi j hea vetder verzorgde. fie volgerde norgen ptkte hi j
tvee zi I veïstukken en gaf ze aan de herbrgier. Zorg qcd vcar hea,zei hij.
Dt als je soos nq! neer geld var hea noet uitgeven,ddn zal ik je dat vej
btdlen op nijn te.ruq'eis.
l{at denkt u? t{ie vàn die drie ts nu de naaste ge4ee,t van de nan dje
ovetwal len uas?
b Hetgel eeïde antuardde: Hij die zo gd is geíeest a ha te helpn.
Toen zei Jezus tegan he.p: bet u dan v@ttaàn net zo! "
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a.Vertel elkaar over de gevoe lers die bij u bovenkooen bij het inleven in
de drie verschi l lerde rollen.

b.Welke verontschuldigingen zouden de priester en de leviet hebben kr-rnnen
aanvoeren? B) lrat virdt u daarvan? Ki]nt u zich dat voorstei len?

c.Wat kost de de sanaritaan on de nan te helpen? Waaron doet hij dat?

d.ti:e zou het slachtoffer tegen de dÀders aanki jken? ftr flàt is het effekt
van deze overval op zjjn verdere leven?

3. Onze houdim teqerpver slachtoffera:

Wij I ezen een fragnent uit een verhaa I van een slachtoffer van een over-
val,Marja van de Heuvel. ( uit "@enomeÈ-l{itteman bi j de psychiater" )

* Reageert u eens op dit verhaal.* tíat zou u kunnen doen om zo iemard te helpen?* llelke probl emen ziet u oD zo iemard te helpen?* l{at zou de betekenis van het geloof kunnen zijn bjj deze hulp?

4. Beniddel im twsen Elachtoffer en dader.

Tegenwcordig pleiten sonroige gevangenispastores voor berDiddel irEt tussen
slachtoffer en dader. Het zou misschien voor be iden goed zijn ais er een
ontmoetí rlg zou plaatsvirden. Voor de dàder on de gelegenheid te kri jgen on
spijt te betuigen en vergevi rg te vràgen. Voor het slachtoffer odat zij
altijd net vele wagen zit: Waarom ik? Wat bezielt zo'n dader? Hoe kan
Íenard zo grof geweld gebr.uiken? Weet hij i{el wat hij nij heeft aargedaan?

* Acht u het zinvol ,dat een dader en een slachtoffer elkaar ontooeten?* Àan weike v@Fraarden noet zijn voldaan oD zo'n ontooetirg mogel i jk te
naken?* Zan er sprake van kuruEn zijn,dat het slachtoffer de dader vergteeft of
DÀg je dÀt niet van haar wagen?

. ;iL,.^ V)"1',-" f,'w u^t
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Doelstel Iirg.
Wij beki jken de crininaliteit vanui t de gezichtshoek van de dader.

1. 0nz6 hordirs t{6no\r6r hen die een pisdri if hebbon o8pl eeoid.

* Hoe oorde I en wjj over hen die een nisdrijf hebben gep leegd?

* ÀIs Íri j orÉzelf vergel j jken met hen die een nisdaad op hun geweten
hebben, valt de vergel i jkirg hoogstwaarschi jnl j jk in ons voordeel uit.
líaarin orderscheiden wi j ons van hen dle een nisdri jf hebben @aan?
líaarom zi j rrel en rdi j niet?

2. Geliikenis van de farízeeër en de tol ]enaar(L-Èas 18.9-14).

Iíet het ctg op soanigen die,overtuigd vàn eigen gerechti@eid.de ardel^en
ainachten. vertelde hij de vol gerle gel ijkenis. "1htee aensen gringen naar de
te0ryl m te -bidden; de eén íaÉ een Farizeeér en de dnder een tol lenaar.
h Fdrizeeër stond net oweheven hcofd en bd bij zich zelf als volgtt:
"M, ik dark Ll dat ik niet bn zcals de ande.re lrerLqen. rove.rs, onrechtvaardi-
gen, echtbl'ekers of c,cl< als die tol I e.naar ddar. fk vast tvee.Daa I Fr veek en
greef de t ienden van al nijn inkc'Dsten, "
lhar de tol lel»or bleef op een afstarrt staan en vilde zelÍ zijn oge.n niet
oflieften naar de hemel.aa,ar hij k)opte zich op de bt-st, en zei: "M,vee.s
nij zorrtaar gerÉdig. " Ik zegr u: deze qlng gerecfitvaaldigÈ nàar huis en niet
die arfie.re; vant ahie zich zelf verheÍt, zal velzderd vtctden, naar wie zich
zelf ve.nderd. al vetheven vctden.

Met vie identifjceren wij ons het nakkelijkst? llce kmt dat?

Hat is het effekt van het oordeel van de Farizeeër op de tol ierÈar?

3. Een tcepassi rg van de gelijkenis l ezen we in het frag:nent
"l,leer dan hun tekort''. (Jan Eerbeek in De Open PoorL fets'.95)

llet]g,en kurnen vorden aange.sprcl<en op hun negatieve kanten,naar ze kunnen
ccl< ontdd<t Hctden adn hun Disschien vel verbrgen nqeli jkhden. tlet is de
taak van het pastordat het @rsqonkel i jke in nensen te ontde.kken en hen
daarin te bvegtigen.
Mensen die oet justitte in adnraking kc$en varden vaak alleen raaar b«)r-
deld vanuit hw tekott. Ze val len sanen net Hdt ze hebbn nielddn en ze
vorden volldig vereerue I vigd net dat vaarin ze he.bben greÍdald.
|ktga 1 eens vc,elt Den zich bJiten de gevangenis ver bven hen verheven.
k kh,aden zitten dàn achter de Duren en vij.als de gden,kijken van
btitemf op hen rÉer. tht kvaad is qelc,l<a) iseerd in crininelen en nidadi-
gers. Ët de ïerel d is siapel ve.rdeeld in "zij" en "nij". frB vordt vanuit
die inva lshoek tegen het jLtstitiepstoraat aangekeken. t]an kr) jgen ju.sti-
tie-I\:.5to?€.s w'agen als: "Zijn ze zich nu ack vel van hun schuld bttust ? "
Of "kc,aen ze cr-* pel eens tot lekerinq?" Of"ze gaan zeker na'ar de kerk ca
uit hun cel te zijn,vcar de geze) I igheid en vaor de koíÍie."
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a.Zou u die wagen die Jan Eerbeek opsont, ook stellen? Zo ja, waarom?
Zo nee,waaron niet?

b.Wat is het effekt,als je als nens voortdurerd
falen wordt aangesprol<en?

op je tekort, op je

4.tíelke plaats heeft "de tol lenàar" in de kerk en rdat zegt dat over de
kt{al iteit van de gemeente?

3. Schuld en veroevim.

Het is duidelijk,dat wje een nisdrijf heeft
Det zijn schuld. lloe mcret hij dat verrerken?
schuld te ernstig zodat hij dje niet order
holding van onverschj i i igheid ontkent? líat is
eigen schuid te kc,oen?
HeeI belargri.jk Ís of arderen in hem een
saroenva I t Det wat hij misdreven heeft.

gep leegd, geconfronteerd wordt
DJrft hij bekennen of is de
c4ren kan zien en deze in een
er ncdig on tot erkenning vèn

mens blijven zien die niet

De gevargenispastor lr{.J.Janssen schri jft ;
lit spelt.of ik voor heD naaste kan zi jn, adeners, eventue.e I Dens van
M.t{ijs ik he.n terug naar zich zelf op zo'n mnier,dat hij zich in zijn
naàktheid àfgevezen vaelt,of nag hij er v@r uij zijn zcals hij is.
-Zi jn dieryte w'aagr is .steeds.. kn ik voor jou een rere? Hi j vradgt Di j
voottdurerd of hi j niet dar de Men van het nensel i:k ir;staan is heen
gezakt . fs er vcor hea nq een dt^agerde qrotd?

Einne.n de rel igieuze dineraie van het .öestaan spelt }etz,hatt i gheÍd een
wezen I i jke rol . hrie.r btrahartigheid val len pi j al len uit het tfrstaan. t!@
b)angrriik het recht d< is in orue saaenleving en hc,ezeer dit recht ak
Met varden g,ehandhdaÍd. a Is er gaen btahartigtteid is valt ieler aens dc/c,r
de t|.de.n van het tre.staan. "tiie za) ik tJorden waart Gij niet breid q alsik val,aÍj telkens op te v )qen".....

H<eie }nrahatt igheid kan het ante@rd zijn op de waag rÈar de Dercelijk-
heid van ie.nand. Èt dan niet vetÉtdan als de hct-dirg van een volnaakte naal
een onvolmàkte, Mat- als hdlirg van diery verbrdedrc jd. hdjartigheid
ve.rwg je te daen inzien,dat je niet Ditder vaard bnt dan de arder
tegenover )e. brfuhart igheid yordt de n)iDte ïaarbinnen ve.rgeving plaats
kan vinden. Vetgeving is den het er ryEn zi jn net alle Íalen. Vergeving
streept het fa)en niet weg,mat'he)pt het fa)en dragen.

1. Hoe bel
zorden? ,.

ijk is voor ons persoonl i jk het geloof in de vergevirg der
i/.- .{.l>

een

|^J-lr{J{\ L.\ .^, -§< OL-. f,
2. lloe beïnvloedt dat geloof in vergevÍrg onze hodirg tegenover wie
ernstig nisdrijf heeft gepleegd?



Doelatel I irp r

tíij ki jken naar de criroinal iteit vanuit de naatschappel i jke en kerkel i jke
invalshoek.

1,§tel lirs:
"De ontke.rl<eli jking vaarcLcrllr Densen zelí mten uitz@ken. rJat Haarden en
I:omen zi jn, is een blangri jke arzaak van crinimliteit.',
t Bent u het Det dez€ steliirg eer§?* i{elke oorzaken ziet u(nog Deer) voor de stijgÍrg van de crininaliteit?
2 Het I ars van de I rÍI.

fn verhalen van del inguenten blijkt steeds lreer dèt
invloed heeft op hun gedrag.

hun jeu€fd een grote

Wij kjjken mar het bel arg van een goede opvoedirg/thuissituatie.

rÍíat is daarin belargri5k? '.*il,* l^,r, "1"^J vc.,- lr-"r',-
*líelke noroen en waarden zijn uezenlijk oB Dee te geven.

3.GeIiikenie \ràn de v€rlcen zoon. (hkas 15,11-32)
Tot de centrale lraarden dje vij aan onze kirderen neegeven, behoort het
evargel ie, de qoede nieulrs van de nieulre kans die geboden Hordt. Dit lrordt
uitstekerd verrmrd in de gelijkenis van veri oren zoon.
l{ij iezen deze gelijkenis vanui t verschi l lerde invalshoeken:
a. de verloren zoon
b. de vader
c, de oudste b.oer.

JezLts ve.rtelde: feaard had tvee zans, k jongete zei tegen zijn vader:
Vader, ge.ef aij a )vast het de.el uan uv bzit,dat v@r Dij be.sted is. Ten
vetdee lde de vade.r zijn bzittjngen. Kort daarna verkocht de )ongste at)es
en ging net het qeld op reis ni.lr een ver ,làrd. nl.rr l eefde hi j er woli jk
op I c,s en aaakte al zijn geld op. llkar ten hij niets Deer over had, brak er
in he.ei dat I arÈ ztrdre honge.l=.,tla.,,:d uit. H< hi j tclgon gebrek te li)'den.
Hij trck er op uit en kon net veel ooeite erk vinden bij eén van de aertqen
daar. Die stuwde heo mdr zi jn land aD op de valke;s te p:sse.n. HÍ j had
zo'n ontzetterde horryer, dat hij het vdrkerÉvc'er vel had villen oryten. IÍzar
vàn nienand kreeg hii vat.
Tc,en kvan hij tot bzirninq en zei bij zich zelÍ: Al die arbeidets van aijn
vader hebbn neer dan gerroq te eten. líd.ar ik koD hier aD van de honger.
I{eet je vat,ik ga ten)g nadr pijn vader en dan ze.gr ik tegen hen: Vade.r, ik
he.b ve.rkeerd gdaan tqten M in de he.ae I en tegen u. lfun ne ,€,dr niet
) anger uv zoon. ht ben ik niet tJaaÍd.. ,F'/hat)de) De Dàar gev@n als eén vdn
w arbide.rs,
Hij stord op en girrg rÈar zijn vader te.nJg. hij vas nqt ver van huis toen
zijn vader hen al gr. CMat hij ae.del i jden net hen kreeg, hdde hij naar
zijn zcon tc,e,slc,eg zijn ar@n c,D heD heen en kuste hea- tE z@n zei tegen
heo: Vader, ik he.b ve*eerd gedaan tqen M in de he^el en tegen u. l,laea ne
niet langer uv {],n. ht bn ik niet vaard. .. . ,
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I{aar de vader zei tegen zijn knechten:V}ug! Vtug! l!àal de n@iste kleren
die ve in huis hebbn en laat heD die aantrekken. be een rinq aan zi jn
vinger en geef he.n een pl,ar sar,dalen. ilaa I het ve.stge.aeste kalf en ga het
slachten! l{e noeten er een fe.e.stnaa I van Nken ! ttdnt deze z@n van aij lrzas
dod, en nu leeft hij veer! Ik vas he.n kvijt en nu heb ik heL ,rcer gevorrten !
Ten ve.rd het een gr@t feest .

Zijn otrt.ste z@n Ha.s nog bzig op het làrrd. Toen hij dicht bij huis
kttàD, hoorde hij dat ze auziek zl:,akten en àÈn het darsen waren. Hjj riep een
knecht bij zich en w'oeg yat er aan de hari Has. [.lyt brc,er is terug, ant-
vt@rdde de knecht. fàarm he.eft uv vader het vetgeneste kalÍ laten slach-
ten. h blij is hij dat hij hea gezorrt tuntg heeÍt.
har de andste zcan vetd nde.rd en yti lde niet eens mar birulen gaan. Ten
kvaa zijn vader naar b)iten en zei: Jorgen, kon toch birnen!
!'har hi j anticardde zi jn vader: Iaister eers. Ík ver* nu al zo vee I J'aar
bij u,en ik heb rry nrxrit iets gdaan vat vàn u niet nocht ! h wat hebt u
Di j in al die ti)d gegeven? lkg geen geite.M<je a net ni jn vrierden ccl<
eens een pl ezie.rt je te hebbn ! l,laar die a@ie zm,n van u,dio he.eft alle.s
wat hij hc,d, net slechte vrouven orue.Makt ! E1 hij hoeft Daar ten)g te k@en
of u laat het vetgre.Deste kalf van hefr slachten!
llaar zijn vader zei: l,ti )n jorgen,jij bent toch altijd bij nij. Dt alles Hat
van nij is,is net zo gd van jou. Tlou ens, Hat zai.en ve anders kunnen
doen dan fe.estvieren en uroli jk zi jn? l{ant die n@i6 b'oer, zc,als ji j hea
rae.nt. vas dal, en nu leett hi j veer. Ja, ik vas he.D kvi jt en nu heb ik hen
texuggevatrten. 

\

a.In nelke positie kunnen $re ons het best verplaatsen? Fbe kijken ve dan
tegen de arderen in het verhaa I aan?

b.Hoe belargrjjk is de relatie van de zoon net de vader voor de jongste

".@n?
c.Is er in onze geneente plaats voor zrlke "verl oren zonen"?

Flagxoent uit intervieuw met Lies Djelenan in "@bouw" 7-LO 1994

"Ze zegrgen vel eettg: Lie.s.die jaren in de gevangeni-4 . daa]' koo ik Hel
ovetheen, dat Doet geraan zi jn ti jd he.bbn. l;kar *at ik dan kri jg,dat du)rt
aijn hele leven, in nijn faDilie,in Dijn kerkel i jke gere.enschap, heb ik
levensl ang, "fbar kan ik on stanpvaeten. " hn derl< ik: er is iets ais net
ke*elijke en christel i jke bleving. l{ant dit Mg niet. Zo'n knul kri jgtt
leverslarg! tiatuut-li jk is het delict.dat hij heeft bgBan e.rg, sot s zijn er
zelÍs hele eflEt ige nidaden bg@an. Dt dan palaat ik «* over het bgraan
van ncard. Toch zeg ik: er is bii or]g iets ais,zo ryen we niet reageren '

W.fun g?vdngene is Deer dan dàtgeDe Haarv@r hi j vastzit?

fnde.rdaad. @vangenen die hun straf habbn uitgereten' keren te.tug mar de
kerkel i jke gefueenschap die aan hen leverslang heeÍt opgelegd. * is dan
bi jnd geen hel pnde harrt, nauvel i jks ieaarrt die zegt : d< voor jou is ev
vergeving, x{< jij bnt een nens. Dlt is nÈtuurl i jk &* Dc,ei I ijk,naar het
noet *el . Kijk,het zijn lÈtultrl i ik geen lieverdjes....Toch horen ze er ocd<

bij.


