
Boekbespreking voor de Reformatorische Omroep. We bespreken een uitgave van Den

Hertog te Houten: H. Bor: Gedenkt de gevangenen. Ervaringen met mensen in de

gevangenis. Aantal blz.: 175. Prijs: 14,50. Paperback.

 H. Bor, was evangelist in Gent, is in die plaats meer dan 20 jaar als ‘aalmoezenier/

geestelijke verzorger’ werkzaam geweest in de gevangenis. Een selectie van de opgedane

ervaringen zijn in deze uitgave opgenomen.      

Bor is nu lerend ouderling in de CGK van Poederoijen en verricht nog pastoraat in de

gevangenis van Hoogstraten (België).     

Wat kom je  in de gevangenis veel tragische zaken  tegen; wat zijn de gevolgen van de

zonden toch erg. De praktijkervaringen, vaak schokkend, worden beschreven en in elk

hoofdstuk wordt een relatie  gelegd met bepaalde gebeurtenissen in de Bijbel. Wat vraagt

het een invoelingsvermogen om daar werkzaam te zijn. De liefde van Christus moet dringen

om dit werk te mogen doen, want anders houd je het niet vol. 

Naast teleurstellingen, omdat de gast niet eerlijk is en bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst

drugs verhandelt aan een ‘buurman’, zijn er ook zegeningen ontvangen: dat zonden oprecht

beleden worden en de Heere ze vergeeft. Dat betekent dan niet dat de gevolgen van de

zonden van b.v. huiselijk geweld en echtscheiding, moord en doodslag, hersteld worden!

Het is een goed leesbaar en leerzaam boek. Het verblijf in een gevangenis - lichamelijk en

psychisch - moet niet onderschat worden. Hoe geef je zin en inhoud aan je leven als je

opgesloten zit? Het pastorale werk, ook in de gevangenis, vraagt om een biddend

afhankelijk leven of de Heere een zegen aan het werk verbinden wil! Bor heeft ervaren dat

de Heere wegen opent en zegen geeft ook in  levens die  verwoest zijn.

We bevelen dit boek van harte aan: aan degenen die ‘gevangenen’ bezoeken . Dat betreft

ook mensen die vrijwilliger zijn b.v. inloophuizen voor evangelisatie, bij opvang van dak- en

thuislozen, drugs- , alcohol- en seksverslaafden.

Van harte aanbevolen aan iedere belangstellende voor mensen waarvan de vrijheid terecht

beperkt is. 

In de 7 hoofdstukken komen  o.a. aan de orde: 

De eerste stappen van een aalmoezenier; Gevangenen in de Bijbel; 

De achtergrond van een gevangene; 

Het leven in de gevangenis: Jan mocht niet bezocht worden in verband met de veiligheid.

Bor zei dat hij ‘Iemand had Die mij zeker beschermde’. ‘Wie is dat dan?’ Ik vertelde van een

oude aalmoezenier die eens tegen de directie gezegd heeft dat Drie hem bewaakten: de

Vader in de hemel, Zijn Zoon Jezus Christus en God de Heilige Geest. ‘Daar vertrouw ik ook

op’, zei ik (93); 



Gedenkt de gevangenen; 

Onder het Woord: ‘Als mij de  vraag gesteld zou worden: Wat zou u preken voor de

gevangenen? Dan zou ik zeggen: Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn

en Ik zal u rust geven’ (130).

Met dank aan de schrijver en de uitgever!

Drs. I.A. Kole 


