
‘Ik leef door genade, ik voel me gezegend om de geboden kansen’

Op 9 december wordt in de Ontmoetingskerk het toneelstuk As I left my father’s house 
opgevoerd. Daarin vertellen mensen die moesten vluchten wat hen overeind heeft 
gehouden. Acteur en regisseur Bright O. Richards verduidelijkt waarom geloof daarbij de 
bezielende kracht is.

‘Het stuk draait om de ontmoeting met de vreemde ander. We spelen het in een kerk, 
synagoge of moskee die deuren openzet voor de wijkbewoners. De verhalen van 
vluchtelingen zijn gegoten in een taal die toeschouwers met of zonder spirituele achtergrond 
raakt. De mensen zijn na afloop dan ook eerst helemaal stil. Het is onze bedoeling dat deze 
verhalen als katalysator werken om de thema’s ter sprake te krijgen die in de wijk spelen 
zoals migratie. Alleen door verhalen met elkaar uit te wisselen, bereiken we dat die vreemde 
ander niet meer zo vreemd is.’

Labyrint 

Iemand zegt in het stuk: ‘Ik wil mij niet meer opsluiten vanwege alles wat ik moeilijk vind om 
te vertellen. Ik wil me niet langer verbergen, maar vertellen. De personages gaan daarom in 
gesprek met God, met zichzelf en met elkaar.’

‘Vluchtelingen weten wat ze hebben verlaten, ze weten niet wat ze krijgen. Hun enige troost 
is dat misschien God bij hen is. Diep in zichzelf dragen zij die hoop: is Hij niet dáár, dan is Hij 
nergens.’

Bezield 

‘Het woord doet duizend dingen: het geeft inzicht, het bevrijdt, het geneest. Ik vind het zo 
jammer dat we de werking van het woord niet meer onderkennen. De teksten van de spelers 
zijn bezielde taal waarin poëzie doorklinkt. Vanuit hun traditie zijn Moslims nog wel gevoelig 
voor poëtische taal.

Het stuk ontleent uitspraken aan de Tenach, de Bijbel en de Koran. De vluchtelingen halen 
woorden aan van Mozes die moest vluchten vanwege Farao en later in de woestijn God bijna 
van aangezicht tot aangezicht sprak. En van Jezus, die als kind moest vluchten en later ook 
onophoudelijk werd bedreigd, maar die telkens kracht putte vanuit een innige band met zijn 
hemelse Vader. Ook klinken woorden van Mohammed (vrede zij met hem) die moest 
vluchten van Mekka naar Medina. De teksten uit deze geloofstradities verbinden zich met 
elkaar. Het stuk begint bijvoorbeeld zo: In het begin was het Woord en het Woord is Licht 
geworden. Het Woord daalde neer in de buik van mijn moeder en werd vlees. En het Woord 
zei: dit is mijn geliefde kind dat mij met vreugde vervult.’ 

Multireligieus

‘Ik beweer niet dat alle religies hetzelfde zeggen. We hebben allemaal onze eigen dokter 
waar we met onze pijn naar toe gaan. Wie ben ik om te zeggen dat jouw dokter niet goed is? 
Ik bekijk religie vanuit de noodzaak om te bidden die ontstaat uit kwetsbaarheid. Wie moet 
vluchten, is kwetsbaar. Religie draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling en de eigen 
identiteit.’



‘In Nederland zijn we al tientallen jaren bezig met de multiculturele stad, we zijn echter 
vergeten te werken aan de multireligieuze ontwikkeling. Ik ga niet wachten op de politici 
maar begin er zelf aan. Dat doe ik vanuit mijn eigen levensreis, waarin ik mijn identiteit stapje 
voor stapje ontwikkel. Ik ben net begonnen, er is nog veel te doen.’    Tekst 
Hans van Gennip, parochieblad Parochie Johannes en Jacobus, okt 2010.


