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Inleiding
Beste collega’s, het is voor mij inspirerend om te zien dat er vele recidivisten
onder u zijn. Als ik zo rondkijk is het voor velen niet de eerste keer dat ze op
onze vrijwilligersdag zijn. Dan weet u ook dat ik als ik het op een dag als
vandaag over ‘collega’s’ heb, in de eerste plaats aan al die collega’s denkt die
ontzettend veel goed werk verzetten maar daarvoor geen geldelijke beloning
verwachten. Uw beloning is ‘het goede gesprek’, ‘die veelzeggende ogen van
‘bedankt, graag tot een volgende keer…’! Presentie in detentie dus, en het
wordt gewaardeerd, door Justitie en zeker ook door gevangenen en tbs
patiënten en hun familie. Vandaag staat dat centraal aan de hand van het
Presentie onderzoek.

Ontwikkelingen
Binnen en buiten onze organisatie is het nodige aan de hand, zowel inhoudelijk als financieel.
Het meest opvallend is de sluiting van gevangenissen. Het aantal gevangenen loopt terug en de verwachting
is dat dit tot 2020 doorgaat met bijna 20%. Een gevangenisdirecteur zei recent gekscherend tegen mij dat
ons c.q. uw succes het einde van zijn werk kan betekenen. Nou zo’n vaart zal het niet lopen. Maar – en dat
is een tweede belangrijke ontwikkeling – we zien dat de vraag naar ons werk niet afneemt. Integendeel!
Steeds meer gevangenen weten ons te vinden. En het zal jullie ook niet ontgaan zijn dat we dit jaar mochten
starten met een nieuw en bijzonder project in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel: De Compagnie.
Elke dag zijn onze vrijwilligers op de leefafdeling. Ze eten mee met de compagnons (zo heten de
gevangenen die meedoen) en tot sluitingstijd (21:30 uur) wordt men hen gewerkt aan hun toekomst. ‘Eerlijk
werk’ hebben na detentie staat centraal. Justitie ziet vrijwilligerswerk dus steeds meer zitten om het maar in
symboliek van ons werkveld te zeggen. Ik verwacht dat de mogelijkheden in de toekomst verder zullen
toenemen. Wat mij betreft gaan jullie en die 500 vrijwillige collegae die er vandaag zijn dus nog niet met VI.
Iedereen is en blijft hard nodig.
U zult het zeker niet misdadig vinden als ik in mijn openingsgedachten bijzondere aandacht vraag voor de
presentie van collega´s waar u niet veel mee te maken hebt, maar die zo belangrijk zijn voor uw werk, dat
zonder hen we niet zouden kunnen bestaan. Ik denk dan aan de mensen van het secretariaat, de
administratie en last but not least de pr en fondsenwerving. Zij houden contact met honderden kerken,
tientallen bedrijven en bijna 15.000 particuliere donateurs. Het is de basis van ons werk! Financieel gezien
gaat het dan om zo’n 40%. 30% komt van de overheid en nog eens 30% van fondsen.
Het is elk jaar weer een hele opgave om alles rond te krijgen. Gods Voorzienigheid heeft ons rijk gezegend
de afgelopen jaren. Met vertrouwen en verstand mogen we verder bouwen. U moet weten dat fondsen en
overheid nooit langdurig steunen. We moeten hen elk jaar overtuigen van het goede dat we doen. Het is
best lastig om dát goed inzichtelijk te maken. Hopelijk gaat het Presentie onderzoek ons ook daarbij helpen.
Eind volgende maand staat het Presentie onderzoek centraal op een dag die we organiseren met de directie
van het gevangeniswezen en fondsen. Kort door de bocht hebben we dezelfde vraag als de slager: mag het
een onsje meer zijn. En: “graag tot ziens”. We houden van vaste klanten.
Bekering?
Hebben we ons nu in verwachting bekeerd tot de Presentietheorie? Nee, maakt u zich geen zorgen. We
geloven niet in een theorie. We geloven nog steeds in herstel of, mag ik het zo zeggen vandaag, in de
humaniteit van de medemens zoals God ons dat in Christus Jezus geleerd heeft. Dat stijgt boven schuld,
schaamte, straf én ons gevoel uit. Als christenen staan we in een lange en duurzame traditie van
barmhartigheid. Graag wil ik in dit verband drie citaten met u delen die ons kunnen inspireren en
bemoedigen in het bezig blijven met – zoals wij dat met elkaar mogen noemen ‘de barmhartige
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gerechtigheid’ .
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Zie voor uitleg http://www.gevangenenzorg.nl/over-ons/kernwaarden
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Het eerste is afkomstig van de paus. Via onze collega’s van Prison Fellowship International weet ik dat hij al
vroeg een bijzondere belangstelling had voor gevangenen. Een van zijn eerste publieke optredens als paus
was een voetwassing in de gevangenis. 20 november aanstaande eindigt ‘jaar van barmhartigheid’ dat als
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titel heeft: ‘Het gelaat van barmhartigheid’. Ik citeer uit de bul: ‘Jezus Christus is het gelaat van de
barmhartigheid van de Vader. En verder: ‘Barmhartigheid: de fundamentele wet die zich bevindt in het hart
van elke persoon, die oprecht kijkt in de ogen van zijn broeders en zusters op hun levensweg.
Barmhartigheid: de brug die God en mens verbindt, onze harten openstelt voor de hoop om eeuwig bemind
te worden ondanks onze zondigheid’. De paus doet een dringend appél op hen die zich inlaten met misdaad.
‘Moge de boodschap van barmhartigheid eenieder bereiken, en moge niemand onverschillig staan
tegenover de roep om barmhartigheid te ervaren. Ik richt deze uitnodiging tot bekering nog vuriger aan hen
wiens gedrag hen verwijdert van Gods genade. Ik denk in het bijzonder aan mannen en vrouwen die
behoren tot misdaadorganisaties van elke soort. Voor hun eigen bestwil smeek ik hen om hun levens te
veranderen. Ik vraag hen dit in de naam van de Zoon van God die, hoewel Hij de zonde afwees, nooit de
zondaar heeft afgewezen. Trap niet in die vreselijke val door te denken dat het leven van geld afhankelijk is
en dat in vergelijking met geld al het andere verstoken is van waarde of waardigheid. Dit is niets anders dan
een illusie! (…) Een ieder zal, vroeg of laat, Gods oordeel ondergaan, waaraan er geen ontkomen is’.
Dan een protestantse bron van zo’n 500 jaar geleden; Calvijn en zijn theologie van de medemenselijkheid.
‘De Heere schrijft voor aan ieder zonder uitzondering goed te doen. Let daarbij niet op wat ze misdaan
hebben, maar wie ze zijn: beeld van God. Daaraan zijn we respect en liefde verschuldigd (…) Dat mag dan
tegen de menselijke natuur ingaan, maar het ‘bedekt hun misdaden en wist ze uit. Het lokt ons met zijn
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schoonheid en zijn waardigheid om hen lief te hebben en te omarmen’ . Met dit citaat zouden we ook een
dag van bezinning kunnen vullen. Voor de liefhebber die niet kan wachten: lees het boek van mijn oud
legerpredikant dr. John van Eck getiteld ‘God, mens en medemens, humanitas in de theologie van Calvijn’.
Mijn derde en laatste citaat is 2.500 jaar oud. In het voorjaar stuitte ik op deze tekst: ‘Zie, Ik ga haar herstel
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en genezing bevorderen, Ik zal hen genezen: een overvloed van duurzame vrede zal Ik hun bekendmaken’
Ik heb dit vervolgens gebruikt bij de opening van mijn jaarlijkse vergadering met de Maatschappelijke Raad,
vooral ook vanwege het woord ‘duurzaam’. Dat sluit recidive uit! Maar ik was door deze tekst zo
gefascineerd dat ik het hele Bijbelboek van 52 hoofdstukken ging lezen. Ik werd reisgenoot van de
onverschrokken hoofdperspoon die in weerwil van bespotting, manipulatie en detentie vasthield aan wat hij
van Godswege had te doen. Ik moet eerlijk bekennen dat toen ik het thema van de vrijwilligersdag hoorde, ik
geen verbinding kon leggen met dat Bijbelboek. Het overbekende Mattheus 25 lag meer voor de hand. Maar
in contact met John van Eck attendeerde hij mij spontaan op een allochtoon die iets humaans deed waar de
Heilige Geest de nodige woorden van lof aan besteed. Ik neem u graag mee naar zijn daad in de
gevangenis van Jeremia.
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Ik lees met u Jeremia 38: 5 -13. Ter inleiding moet u weten dat Jeremia de leiders van het volk in Jeruzalem
opriep zich over te geven aan de vijand en dat ze daardoor hun leven zouden redden. De leiders vinden dat
onzin en demotiverend. Dus Jeremia moet de mond gesnoerd worden. 5 Toen zei koning Zedekia: Zie, hij is
in uw hand, want de koning zou niets tegen u kunnen beginnen. 6 Zij namen Jeremia mee en wierpen hem
in de put van Malkia, de zoon van de koning, die op het binnenplein van de wacht was, en zij lieten Jeremia
met touwen neer. Nu was er geen water in de put, maar wel slijk. In dat slijk zakte Jeremia weg. 7 Toen
Ebed-Melech, de Cusjiet, een van de hovelingen die toen in het huis van de koning was, hoorde dat zij
Jeremia in de put hadden gezet – de koning verbleef in de Benjaminpoort – 8 ging Ebed-Melech het huis
van de koning uit en sprak tot de koning: 9 Mijn heer de koning, deze mannen hebben slecht gehandeld in
alles wat zij de profeet Jeremia hebben aangedaan, die zij in de put geworpen hebben, terwijl hij ter plekke
zou kunnen sterven van de honger, want er is geen brood meer in de stad. 10 Toen gebood de koning de
Cusjiet Ebed-Melech: Neem vanhier dertig man onder uw bevel, en trek de profeet Jeremia uit de put
omhoog, voordat hij sterft. 11 Zo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn bevel, ging het huis van de
koning binnen tot onder de schatkamer, en nam vandaar versleten kleren en versleten lompen mee. Die liet
hij met touwen naar beneden, naar Jeremia in de put. 12 En Ebed-Melech, de Cusjiet, zei tegen Jeremia:
Doe deze versleten kleren en lompen toch onder uw oksels, en daaronder de touwen. Zo deed Jeremia. 13.
Toen trokken zij Jeremia met de touwen op en haalden hem uit de put omhoog. En Jeremia verbleef op het
binnenplein van de wacht’.
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Misericordiae Vultus, Het gelaat van barmhartigheid, Bul ter afkondiging van het buitengewoon Jubeljaar van Barmhartigheid
Franciscus, Bisschop van Rome, 2015
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‘God, mens en medemens, Humanitas in de theologie van Calvijn’, J. van Eck, Franeker 1992, p131/132 (deels hertaald iom auteur)
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De daad van Ebed-Melech, uit Ethiopië wordt vrij uitvoerig beschreven. De uitleggers bij de oudste
Nederlandse vertaling zeggen: ‘Dit deed deze vrome man opdat Jeremia zich door de zelen of koorden niet
zou kwetsen. Het is opmerkelijk dat het den Heiligen Geest beliefd heeft dit werk, ter ere van Ebedmelech,
zo omstandiglijk te beschrijven’.
Twee en half duizend jaar laten mogen wij er inspiratie uitputten. We kennen allemaal de enorme spanning
van het onze ‘hulpvragers’ gunnen van de duurzame vrede in Jezus Christus. Maar we zien vaak terugval en
het loslaten van goede voornemens. De zuigkracht van geld, verslaving en criminaliteit is minstens zo sterk
als die van de modder van Jeremia. En om de symboliek door te voeren; we kunnen ons zo af en toe ondanks alle trainingen en gesprekstechnieken - wel eens wat ‘lomp’ voelen, toch? Of sla ik helemaal de
plank mis? Beste collegae, graag wil ik jullie de eenvoudige maar o zo diepe les uit Jeremia meegeven.
Jullie aanwezigheid zijn ‘lompen van barmhartigheid’! Het verzacht de pijn van detentie en helpt jullie
‘hulpvrager’ zich door jullie presentie te herkennen als mens. Jeremia had geen misdrijf begaan, onze
hulpvragers wel. Maar de overeenkomst tussen Jeremia en Marcel, Dennis, Ryan, Abdoulah, Sunil, Anja,
Amber of hoe onze hulpvragers ook mogen heten, is dat God in beiden Zijn beeld ziet. Onze eerste roeping
is presentie in detentie. En we houden vast aan ons ‘geloof in herstel’, namelijk dat God op Zijn tijd en wijze
zal zegenen. Het vraagt van ons geduld, ook met God. Neem intussen mee dat met lompen van barmhartige
presentie mensen worden gered! Ik wens jullie een goede en inspirerende vrijwilligersdag en als je straks
weer naar de gevangenis gaat, of naar een tbs inrichting of naar een familie thuis, of als je voorlichting geeft,
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‘ga met God en hij zal met je zijn en jullie hulpvragers’. Want ‘de barmhartigheid triomfeert over het oordeel’
Mogen we met elkaar de gezindheid van barmhartigheid ontvangen.
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Jakobus 2:13
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