
Kerkdiensten PI De IJssel in Krimpen a/d IJssel 
 
Op zondag 29 april j.l. leidde ik de kerkdiensten in PI De IJssel in Krimpen a/d IJssel.  
Het waren twee diensten, de eerste met zo’n 25 gedetineerden en de tweede met zo’n 50. Al 
met al 75 kerkgangers en een aantal vrijwilligers. Het waren inspirerende diensten. Het thema 
was ‘Gezien worden door Jezus’, naar aanleiding van de genezing door Jezus van een man die 
blind geboren was (Joh 9).  
De genezing van de man begint wanneer Jezus hem ziet. De discipelen zien de man ook, maar 
anders dan Jezus. De discipelen vragen aan Jezus: ‘Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn 
ouders, dat hij blind geboren is? Zijn blindheid moet een oorzaak hebben. Zij bekijken de 
blinde man door de bril van het verleden. Dat komt ook vandaag veel voor. Ex-gevangenen 
bijvoorbeeld die na hun detentie helemaal bepaald blijven door hun verleden. Jezus kijkt naar 
de blinde man door de bril van de toekomst. ‘Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, 
zegt hij, maar de werken van God moesten in hem openbaar worden.  God wil in mensen – in 
ons – aan het werk zijn. Wij mogen ons daarvoor openstellen.  
De tweede stap in het genezingsproces is dat Jezus op de grond spuwt en slijk maakt van dit 
speeksel. Hij legt dit slijk op de ogen van de blinde. Daarmee herinnert Jezus hem aan de 
moederschoot. Hij bepaalt de blinde man bij wie hij ten diepste is: een mens met waardigheid, 
een kind van God. 
De derde stap is dat de man ook zelf iets moet gaan doen. Hij moet opstaan en naar het 
badwater Siloam gaan om zich te wassen. Hij doet dat en komt ziende terug.  
In de dienst reikte ik aan alle kerkgangers ook een symbool uit. Het was een kleine engel. Een 
engel is een boodschapper van het goede nieuws dat er in de wereld van God voor ieder mens 
toekomst is.  
Er werd enthousiast gezongen in de dienst onder stimulerende begeleiding van pianist Henk 
Kraaijeveld en met ondersteuning van een bajeskoor. Gospels, zoals He’s got the whole world 
in His hands, Amazing Grace en ook We shall overcome. Indrukwekkend was het krachtige 
zingen van het lied You raise me up to more than I can be.  
Mooi dat iedere week in de dienst een aantal vrijwilligers van de kerken van Krimpen 
aanwezig zijn. Zij maken zichtbaar dat gevangenen er voor de kerkgemeenschap bij blijven 
horen. Ze zijn wel ingesloten, maar niet uitgesloten.  
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