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Circa twee jaar geleden hoorde ik voor het eerst over vluchtelingen met een 1F aantekening.  

Deze vluchtelingen kregen voor mij een gezicht in de persoon van een Afghaanse vluchteling 

die onze kerk kwam bezoeken. Deze persoon vertelde mij over de inhoud, de betekenis én de 

gevolgen van het 1F beleid. 

Door ontmoeting en gesprek met deze persoon werd ik bekend met iets wat ik niet voor 

mogelijk had gehouden, maar wat toch waar blijkt te zijn. Namelijk dat Nederland deze 

vluchtelingen geen veiligheid en bescherming aanbied, maar ze uitzet, terug naar Afghanistan. 

Daarmee stelt de Nederlandse overheid deze vluchtelingen opnieuw bloot aan de gevaren 

waarvoor ze juist zijn gevlucht. De enige reden die voor hun terugzetting wordt aangevoerd is 

dat zij worden verdacht van oorlogsmisdaden. Maar verder dan verdacht worden komt het 

niet. Want bewijzen van schuld worden óf vaag óf helemaal niet geleverd en aangevoerde 

redenen van onschuld worden gehoord noch gehonoreerd. En zo wordt de verdachte een 

schuldige. De IND en DT&V behandelen de verdachten ook als schuldigen. Want hun 

oordeel is: deze mensen móeten gewoon terug.    

  

Van nabij maak ik mee wat het een mens én een gezin doet als iemand als op zo’n oneerlijke 

manier wordt veroordeeld tot uitzetting. Je wordt boos omdat het onrechtvaardig is en je 

wordt overheerst door een gevoel van totale machteloosheid.  

 

Dat zoiets gebeurt in Nederland geloofde ik 2 jaar geleden niet. Maar helaas: het is toch waar. 

Zo omgaan met mensen is niet humanitair. We mogen niet zomaar – zonder enig bewijs - een 

medemens bestempelen als misdadiger. En toch overkomt dat veel Afghaanse vluchtelingen.  

Ook als kerk zeggen wij: dat kan niet en dat mag niet. Dit 1F beleid is niet rechtvaardig. 

 

Jezus overkwam het ook dat hij zonder bewijzen werd veroordeeld. Een groep mensen was 

hem liever kwijt dan rijk. Maar één van de mensen uit deze groep nam het voor Jezus op en 

zei: “Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft 

gedaan?” Wat deze man deed voor Jezus, dat willen wij als kerk nu ook doen voor onze 

Afghaanse medemensen!  

 

Van Nikodemus, die deze uitspraak deed, staat in de Bijbel dat hij bij Jezus was geweest.  

Hij had met Jezus gesproken. Hij had iets van Jezus gehoord, gezien en begrepen.   

Iedereen die ook maar iets weet of begrijpt van Jezus kán het niet verdragen dat er mensen 

zijn – zoals Afghaanse vluchtelingen – die worden veroordeeld zónder dat het bekend is wat 

zij hebben gedaan. Zo hoort het niet. Dat is niet recht. Dat is krom!  

Zo hoorde het niet toen het Jezus overkwam en zo hoort het niet nu het een groot aantal 

Afghaanse mannen overkomt. Daarom ben ik hier vandaag aanwezig om te laten zien en 

horen dat ook wij als kerk zeggen: het moet echt anders.  

Ook als kerk laten we onze stem daarom horen vandaag. Maar we laten niet alleen onze stem 

horen bij mensen; wij bidden er ook voor. We laten onze stem ook horen bij God.  

Het 1F beleid zoals het nu is, móet echt anders.  


