
ECHTE DIACONIE  4 feb 18, OK, 969/1353 

Marcus 1: 31b 
 

Lieve mensen, 

 
1 Afgelopen week was ik in de gevangenis van Zwolle. Neen, het is 

niet wat u denkt. Het ging om een werkbezoek van predikanten en 
diakenen aan de geestelijke verzorgers van deze Penitentiaire Inrichting. 

Het bezoek maakte diepe indruk op me. Ik moest mijn portemonnee en 
telefoon achterlaten. Daarna liep ik langs een scanapparaat, passeerde 

diverse zoemende zware deuren en kwam via lange gangen en trappen in 
de kerkzaal. Daar hoorde ik het verhaal van een gedetineerde vrouw. Ze 

heette Aurelia. Ze vertelde: ‘Ik zit hier niet voor niets. Ik heb spijt van 
wat ik verkeerd heb gedaan. Maar hier in de gevangenis ontmoette ik 

gelukkig heel aardige mensen van de kerk. Vrijwilligers. Pastores. Ik ging 
eerst naar de kerkdienst om gewoon uit mijn cel te zijn. Maar de diensten 

raakten me. Het geloof in Jezus begon weer te leven. En ik genoot van de 
verhalen, maar ook van de ontmoetingen met koffie na afloop. Later als ik 

weer vrij ben ga ik op zoek naar een kerk die bij me past.’ 

 
Iedereen was muisstil. Aurelia’s verhaal ontroerde ons allemaal. In 

gevangenschap kun je kennelijk het leven anders gaan bekijken. Je kunt 
gaan inzien wie je bent; je kunt verlangen naar verandering omdat je 

ervaart wat werkelijk van belang is: warmte, liefde, naastendienst, God… 
 

2 Gemeente, in zekere zin ontmoette Jezus in zijn leven telkens 
mensen die op de een of andere manier gevangen waren. Gevangen in 

zichzelf, bezeten door een demon, geveld door een ernstige ziekte, 
getroffen door een zware crisis. Ook in ons verhaal van vandaag horen we 

hierover. Kijk, daar ligt de schoonmoeder van Simon. Ze heeft koorts en 
ligt aan bed gekluisterd. Koorts, ach een paracetamolletje, klaar is kees… 

Neen, het is menens hier. Erop of eronder. Jezus ontfermt zich over haar. 
Hij gaat naar haar toe, pakt haar hand vast en helpt haar overeind. 

De onlangs overleden dominee Nico ter Linden schrijft hierover in zijn 

veelgelezen commentaar ‘Het verhaal gaat’. Hij mijmert: ‘Zou het kunnen 
zijn dat Simons schoonmoeder soms ziek was van haar schoonzoon? 

Verkoopt me daar van de ene dag op de andere zijn schip om achter een 
vreemde wonderdoener uit Nazareth te gaan...Misschien begrijpt ze het, 

als u haar ontmoet, zal Petrus wellicht tegen Jezus gezegd hebben…En 
Jezus ging en kwam naderbij. Totdat hij zo dicht bij de vrouw gekomen 

was dat er voor de koorts geen plaats meer was. Hij pakte haar hand en 
wekte haar op. Alsof ze dood was. Zij stond op. Een wedergeboorte is dit. 

De koorts, de kramp en de kwaadheid, ze kon het allemaal loslaten…’ Tot 
zover deze bijzondere uitleg van Nico ter Linden… 

 
3 Ik moet weer even denken aan mijn ontmoeting met Aurelia in de 

gevangenis. In zekere zin kwam via kerkmensen het verhaal van Jezus 



weer in haar leven. Ze ontdekte weer nieuwe zin en betekenis in haar 

bestaan. 
 

En dan valt me nog iets op. Het is maar een klein afsluitend zinnetje en 

toch zo treffend: En de schoonmoeder begon voor hen te zorgen. 
Letterlijk lezen we hier: zij begon te ‘diakenen’. In wezen is Simons 

schoonmoeder dus de eerste diaken. Bevrijd door Jezus van de 
doodlopende situatie verandert ze in iemand die zelf gaat dienen, zorgen, 

helpen en de handen uit de mouwen steekt. Als diaken van het eerste uur. 
 

4 Lieve mensen, vandaag is het zondag Werelddiaconaat. Deze 
speciale zondag ontstond 65 jaar geleden naar aanleiding van de 

watersnoodramp, onlangs weer herdacht. Wat stelt geloven voor zonder 
diaconale daden? Wat betekent bidden nog, als er geen handen worden 

uitgestoken naar hen die geen helper hebben? Daarom zijn er dichtbij en 
ver weg projecten die wij kunnen ondersteunen. Door een gift, door 

welgemene aandacht. Maar ook dichtbij kunnen we met ons talenten al 
iets betekenen voor een ander. Een kerk die niet dient, dient tot niets. 

Godsdienst kan niet zonder naastendienst. 

 
Dat zag ik ook in de gevangenis afgelopen week. Vrijwilligers die 

gevangenen opzoeken om samen de kerkdienst mee te maken en een 
praatje maken. Of doordeweeks meedoen aan een gesprekskring over de 

betekenis van het christelijk geloof. Bron voor de geestelijke verzorging 
en diaconale arbeid in de gevangenissen van ons land is de liefde. ‘Wat je 

ook op je kerfstok hebt, je blijft altijd een bemind kind van God’ aldus een 
collega. En dus wordt er gewerkt aan herstel en een nieuwe kans in de 

samenleving. Via kerken met stip en via de organisatie Exodus. Diaconie 
houdt niet op, als de gevangenen weer op vrije voeten is. 

Godzijdank zijn er mensen die ‘diakenen’ vanuit dezelfde passie als lang 
geleden de schoonmoeder van Petrus. 

Graag eindig ik met een gedicht uit de Bajesagenda geschreven door een 
gedetineerde: 

 

Er zijn engelen op aarde. 
Kun je je dat voorstellen? 

Ik kan ‘t in ieder geval. 
Ik weet ‘t, ik heb ze gezien. 

 
Vleugels hebben ze niet, 

geen witte gewaden, 
niet zichtbaar in de gemeente, 

gewone mensen, zoals jij en ik 
… 

Deze engelen luisteren 
en veroordelen niet. 

Ze zijn er voor mij, 
voor mij als mens. 



.. 

Er zijn engelen op aarde, 
ik vond ze in de gevangenis. 

En jij, jij bent er een van. 

Dank je, dat je er was voor mij. 
 

Amen 
 


