
 

INLEIDING 

We hoorden net de woorden uit Mattheus waar Jezus zegt: Ik was 

gevangen en jullie kwamen naar mij toe. 

Soheil Yafat zat ook gevangen, tien jaar lang, in Pakistan. Hij werd vals 

beschuldigd en is uiteindelijk vrijgesproken, maar daar was een lange weg 

voor nodig. Christenen hebben in Pakistan weinig rechten en krijgen snel 

de schuld van misdrijven. In de gevangenis heeft hij niet alleen een 

verschrikkelijke tijd beleefd, maar ook zijn levensopdracht gevonden. 

Daarover gaat dit filmpje dat net gemaakt is. Wij zijn in de Oosterkerk de 

eersten die het zien. Soheil komt zelf aan het woord, maar hij spreekt 

Pakistaans. 

Hij heeft zijn woorden voor mij in het Engels vertaald en ik vertaal ze voor 

u weer in het Nederlands. 

Kijk en luister naar het verhaal van Soheil. 

1) In de gevangenis was ik getuige van ernstige schendingen van de 

meest basale mensenrechten 

2) In de ruimtes waar ik kwam en van waar de gevangenen werden 

overgebracht naar andere plekken (2b) zag ik bloedvlekken op de 

muren en ik vond gebroken bamboestokken. 

3) Ik heb veel tijd nodig gehad om mijn eigen trauma te boven te 

komen maar daarna heb ik mezelf gemotiveerd om sterk te zijn en 

anderen die dezelfde ervaringen hadden te helpen en (3b) ik begon 

hen te begeleiden. 

4) Ik leerde mijn medegevangenen dingen over het christelijk geloof. 

5) In de gevangenis beloofde ik God dat als ik dit zou overleven ik de 

rest van mijn leven me zou inzetten voor gevangenen. 

6) Als iemand in de gevangenis terecht komt wordt het hele 

gezinsleven kapot gemaakt. 

7) De grootste slachtoffers zijn de kinderen. 

8) Als een vader of de kostwinnaar achter de tralies belandt kun je het 

verdriet lezen op de gezichten van de kinderen. 

9) Wij roepen mensen op de gevangen niet te vergeten en maken 

speciale pakketten voor hun gezinnen. 

10) Als iemand uiteindelijk vrij wordt gesproken en vrij komt en er 

wordt gezegd: ‘Hij is vrij van alle beschuldigingen, met respect’ dan 

kunnen die woorden het gat in zijn cv niet vullen  

11) Vaak wordt iemand niet meer geaccepteerd in de samenleving, het 

maakt niet uit of hij onschuldig is 

12) Het is belangrijk iemand dan te helpen zijn weg te vinden en te 

werken aan de genezing van zijn trauma nadat hij zoveel angst en 

verschrikkingen heeft doorgemaakt. 

 

 

https://www.oosterkerk.nl/wp-content/uploads/2021/07/4-juli-VID-20210630-WA0000.mp4


OVERDENKING 

Tot zover de film. Soheil is bezig in Pakistan een centrum op te zetten om 

ex-gevangenen daarbij te helpen. Zodra dat logistiek mogelijk is willen wij 

hem als Oosterkerk ook een vorm van financiële steun bieden. Maar even 

belangrijk is het om te luisteren naar zijn verhaal en wat hem drijft. 

Nu naar de gelijkenis. Ik weet niet hoe u naar dit verhaal hebt geluisterd, 

maar mij jaagt die scheiding tussen de schapen en de bokken altijd een 

beetje de stuipen op het lijf. De vraag dringt zich op: waar hoor ik zelf bij? 

Doe ik dat allemaal, hongerigen te eten geven, naakten kleden, 

vreemdelingen opnemen? Ja, zo af en toe eens een giro uitschrijven, eens 

een zieke opzoeken, met mensen meeleven, maar is dat genoeg? Er wordt 

vast veel meer van mij verwacht. Maar zelfs als je meer gaat doen, meer 

geld geven, lid worden van Vluchtelingenwerk, brieven gaan schrijven 

voor Amnesty, meer kaartjes sturen aan zieken en vaker tijd maken voor 

een bezoek, blijft die vraag. Is het wel genoeg wat ik doe? Wordt er niet 

nog meer van mij verwacht? Iets veel radicalers? Hoor ik bij de mensen 

die rechtvaardig genoemd zullen worden? Of zal ik worden gewogen en te 

licht bevonden?  

Wanneer weet je of je het goed doet? Misschien kan het niet anders dan 

dat dit verhaal deze vraag oproept. En is dat altijd een ongemakkelijke 

vraag en moet je die ongemakkelijkheid ook maar een beetje zien uit te 

houden. Maar je moet er denk ik tegelijk ook voor uitkijken dat je in die 

vraag vooral met  jezelf bezig bent: sta ik er zelf wel een beetje goed op? 

Terwijl in dit verhaal de focus juist heel ergens anders ligt.  

Dit verhaal maakt duidelijk dat God en Christus juist daar te vinden zijn 

waar wij hen niet zoeken en niet herkennen. Dat hebben de schapen en 

de bokken in dit verhaal met elkaar gemeen: ze hebben hem allemaal niet 

herkend. God kijkt ons aan door de ogen van de hongerige, de behoeftige, 

de naakte, de weerloze, de vreemde, de gevangene en de zieke, de mens 

in nood.  

Maar waarom zou dat zo zijn? Waarom zou God juist daar te vinden zijn? 

Is een mens die zich in een staat van nood en kwetsbaarheid bevindt 

soms beter, onschuldiger en zuiverder, staat die dichter bij God? Ik denk 

niet dat het de bedoeling is dat we mensen die het moeilijk hebben, of ze 

nu arm zijn of ziek of vluchteling of gevangene, gaan idealiseren. Soms 

zie je dat gebeuren: dan worden mensen tot voorwerp gemaakt van 

medelijden en zorg. Ze kunnen geen kwaad meer doen, eigenlijk kunnen 

ze helemaal niets meer doen, want ze zijn tot object geworden, en worden 

zo eigenlijk op afstand gehouden.  

En het gaat hier juist om het overbruggen van de afstand tussen de ene 

mens en de andere, tussen de arme en de rijke, de zieke en de gezonde, , 

de gevangene en de vrije, de outsider en de insider.  

En het kan ook juist een sterk plichtgevoel, het grote moeten zijn dat de 

kloof in stand houdt, want daarin zijn we vaak vooral met onszelf bezig. 

Het is alleen de blik van de liefde, de liefde die ons van onze ik-



gerichtheid bevrijdt,  die in staat is deze afstand te overbruggen. De liefde 

die zich in de ander verplaatst. Die denkt: ik zou zelf die mens kunnen 

zijn. Soheil Yafat is zelf die mens geweest, hij zat zelf gevangen, en nu hij 

vrij is bekommert hij zich om hen die eenzelfde lot treft, vanuit precies 

dat bewustzijn. 

In de brief van Paulus aan de Hebreeënbrief staat in hoofdstuk 13 vs 3 en 

hele treffende aansporing: ‘Bekommer u om de gevangenen alsof u samen 

met hen gevangen zat en om de mishandelden als om mensen die net 

zo’n lichaam hebben als u.’ 

Continue to remember those in prison as if you were together with them 

in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were 

suffering. 

Mensen die net zo’n lichaam hebben als u. Liever stellen wij ons niet voor 

dat wij hongerig, arm, weerloos, ziek, zwak en gevangen zouden zijn. We 

moeten er niet aan denken dat wij op de liefde en zorg van een ander 

aangewezen zouden zijn. Dat wij zo afhankelijk zouden zijn, dat durven 

wij niet aan. 

De Bijbel vertelt ons het ongelooflijke verhaal van een God die dit wel 

heeft aangedurfd, een God die mens is geworden. Die op onze plaats is 

gaan staan. Die zelf hongerig, arm, naakt, gevangen, ziek, zwak en 

weerloos geworden is. Een God die het aandurft om ons mensen om liefde 

te vragen.  

Het gaat hier dus niet om de vraag wat er in de toekomst gebeuren met 

onszelf gebeuren zal, of wij bij de schapen of de bokken gerekend zullen 

worden. Dit verhaal dient er niet voor om ons te laten speculeren over een 

toekomstig gericht, of ons daar bang voor te maken. Het wil ons de ogen 

openen voor de liefde als de verborgen grondslag van de werkelijkheid, de 

liefde die de afstand tussen mensen overbrugt. Het wil ons uitnodigen aan 

die werkelijkheid deel te nemen, eruit te leven.  

Uit de liefde die ons gegeven wordt, elke dag opnieuw, als mogelijkheid, 

als opdracht en als geschenk. 

 


