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GMENKT DE GXVA}IG]'NIN

Velen buiten de gevangenis voelen een grote afstanl a1s het
on gevangenen gaat. En nogal eens wordt de vraag gesteld of
aand acht we1 op zijn plaats is., rrwant ze z1-tten er tenslotte
n:ie t voor niets . Xn weer anderen zeggeÍL t'ze hebben het al
veel te goed. Iaten ze r,laar eens wat meer aandacht aan de
slachtoffers van nisdrijven besteclen. Daar wortt biets voor
gedaanr'. ne gemeente van Chtistus echter kan niet aan gevangenen
voorbijgaan. lYant. betrokkenheÍtl op gevangen medemensen heeft te
maken met het hart van cle bijbelse bood.schap.

Ik ben in de gevangeni.s geweest....

Een bekend Botief voor het kerkewerk in tle gevangen:is word.t
gevontlen j.n een wooral van Jezus:trfk ben in de gevangenls geweest
en gij zijt tot nij gekonenx(IÍattheus 25236). Communisatie net
gevangenen is clus een teken van een J.evend. geloof . Nu !,rort t er
we1 eens gestelcl alat Jezus zich hier enkel identifiveert met het
1ot van zijn eigen dj-scipeJ-en.Ik tlenk dat het onjuist is om hier
een beperking te naken. Zeker zal Jezus zich aaÈtrekken wat àiirl
clirecte volgelingen overkom.t. l,laar in het licht van het geheel van
de bijbelse verkondiging noet toch word.en gesteJ.d d.at de
christelijke geneente nooit exclirsief naar bj.nnen gekeertd, maar
voluit op. n naar buiten gericht is. De gelovigen worten altijtt
weer opgeropen de grenzen van de eigen gemeenschap ocer te gaan.
0n in tle wereltl iets te laten zien van d.e nensenlieftle van,God.

Getlenkt de gevangenen. . . . . .

Ien ander woord uit het Nieu.ve lestament is te vind.en in
fiebreeën f3:1. In cle vertaling van het Ned.erlands. Sijbelgeaoots ehap
staat ert' Denkt aan de gevangenen, alsof gij m.et hen gevangen
waarttr. Ook kan we1 worden vertaald a1s ,'Getlenkt ale gevangenen als
medegevangenen" . Daarbij is het woord"je tgederkent veelzeggend.
Het betekent veel rneer dan even tdenken aant. rGedenkenr is in tle
bijbel ecn woord van hei1. Het staat in tegenstelling tot woorden
a1s rvergetenr en rwegwissent. En het heeft hee1. direct te maken
met het concrete kgven. AJ-s Goct Eensen gealenkt alan brengt IIij een

Í omreekeer in hun lever:6i tuatie. Hij schept toekomst in tle toekonst-
loosheid. Zo Le zerL we in het Oude Testanent dat God Rachel, ctie
zonder kintleren is, getlenkt en dat zij een zoon baart.
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Het gedenken van God komt voluit tot u-i tdrukking in het komen

van de llessias.
Ook mensen doen een beroep op het gedenken van Gotl a1s zij i-n

uitzichtsloze cnstandigheden verkeren. Zo vraagt één van cle

ned egekruj-sigd. en aan Jezus: t'Gèclenk m.i jner, wanneer gi j in
uw Koninkri jk kontr' (f,t 2l:43)"

Yi eL e rke ri eid geloven mét evangenen

0p verzoen-ing sericht

Dader en slachtoffer kunne n nogal eens tegenover elkaar ter sprake

worden gebracht. De crininoloog prof .d.r. He rnan Bj-anchi wijst er
in zijn werk op alat het in het recht altijd moet blijven gaan om

het herstel van de gebroken relatie tussen tlader en slachtoffer.
Hij beroept zich daarbij vooral op het oude lestament. Dirar worden

de conflicten gesteld. tussen degenen die ze betreffen. En niet
t,_rssen de dader en een ins ti- tuti-one1e autori-teit. rn dat verband Ís
van belang het asyl dat men kon krijgen in vrijsteden. van daanrit
korrden de geschillen wotten beslecht. Bianchi plei-t ervoor om ook

Xen helangrÍ jke tarakteriseri-ng krijgt Let 'r5edenkt de gevangenen"

in de toevoeg-ing 'te1s nedegevangenen' . Het hier gebruikÈd woordje
ralsr schept een relatie. Het i-s een correlatief woord.
Dat vrif ze €een dat het gaat om mensen die in wederkerigheid. op

elka:r betrokken zijn. Daarom kan het in de gevangeniskerk nooit
om eenri chtingsve rkeer gaan. Dalr is :1rake van aIs mensen van
bu-iten naar de gevangeniskerk komen on gevangenen te bekeren. Of
proberen hen van hun s chu-l-d te overtuÍgen. Zo kan het ni,et. IIet
gaat nie$ on "het geloof te brengen aan gevangenentr, maar oBI

"te geloven mét gevangensn".l-)at betekent alat mensen elkaar even-

menseJ.ijk ontnoeten a1s elkaars zusters en broe&ers.En zo proberen

zij sanen een geaeenschap te vormenr waarin d. e-één-d.e-and-er tot
zijn recht lai:t komen. Het gai.t alus om tweerj. chtingsverke er.
En alat kan ook door tle kerkgan=ers vi'-r' binnen en buiten vcorden

gevoeld. zoals iemand in de gevangen-is me eens zei: rrik ga op

zond,ag altijd naar de kerk ondat ik daar in het contact met de

nensen van buiten het gevoel lreb dat ik roens benr'. Xn een vrijwiJ.l.i'
ger van buiten zei: ttin d.ie gespreksgroepen kon 1k v':'íJral voor
mezelf, omdat ik daar veel dj-ngen van geloof en leven dioper ben

gaan verstaanr'.
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bij ons tot een rechtsstelsel te konen ïvaarin d.ader en slachtoffer
beialen een plaats hebben :: ïEalin ook ges chilbesJ-echting tussen
hen kan functioneren.

De vraag naar de schuld.

Getangenen rvord.en nogal. eens.gezien a1s mensen van wie het leven
-analers dan het leven van de nensen buiten de gevangenis- vooral
gekarakteriseett wordt cloor s chultl en tekort. Zii ziln dan cle
zondaren bij uitstek. Het motief voor het gevangen:ispastoraat 1i6t
achter niet in enigerlej- negatieve verbi j zond. ering van het mens-
zijn van een gevangene. Dat word.t :.ck d.u_ldeli jk a1s onderscheid
vrordt gemaakt tus;cn s chuld én juridische zln (al.: overtred.i,ng
van een norn) en s chuld in religieuze zj-n (als releniting van een
persoonlijke banl , namelijk het uittretten uit het verbond met God.)
r.lHet za1 d.uideli jk zijn riat d.e vraag naar de s chu1d. in religieuze z
zin ietlere mens betreft en niet specifiek ienand in de gevangenis.

Het gaat orn ménsen

In tle gevangeniskerk gaat het erom gaan ontdekken:-rie ze mogen
zijn in relatie tot God. en tot antieren. Dat betekent altijd weer
dat mensen mogen leren d,at ze meor zi-jn tlat het ctelict waaryoor
ze ingesloten zijn. ?rof. tr'1ret spreekt over gevangenen als
trmensen tlie van Godswege niet vri. jgesteltl zijn van het nens-zijn
in cle wereld". Zo gaat ook in de gevangeniskerk het geloven i.n
Gotl samen met het geloven j.n nensen !

J.D.'{I. Eerbeek


