
Preek 28-4-2019, ds. E.O. Sondorp  Jozua 24 en Johannes 15 
 
Gemeente van Jezus Messias hier in Zandvoort, 
 
De dag na Koningsdag. Een koude dag, maar hartverwarmend dat er een dag kon zijn waarop we ons 
verbonden wisten met elkaar. Een wij-gevoel in een tijd dat iedereen het zelf moet zien uit te zoeken. 
En de Oranjes als een symbool van even eenheid in onze zich verhardende en versplinterde 
samenleving.  
 
Het was een dag om te feesten, om je oude spulletjes aan de buren te verkopen. Feesten in vrijheid.  
En dan komt nu die week eraan waar het gaat over gedenken van vrijheid. Waarbij we ons die periode 
van de ramp van een oorlog in gedachten proberen brengen. Steeds minder mensen onder ons 
hebben het meegemaakt. We moeten het doen met de verhalen. Ook als we op 5 mei de dag van 
bevrijding gedenken. Waarop we onze vrijheid vieren. Maar wat vieren we dan? Wat is vrijheid dan? 
Voelen we ons echt vrij? In de samenleving en in onszelf?  
 
Gisteren kwam er ook een eind aan Pesach. Het bevrijdingsfeest, het paasfeest van Israel. En vorige 
week vierden we hier dat andere bevrijdingsfeest. Pasen, waar Jezus, (zijn naam betekent de Heer is 
bevrijder) werd herdacht als die wonderlijke mens, die de dood overwon, die ons bevrijdde uit de 
krachten van de dood, van de zonde, van onze tekortkomingen. Onze menselijke, o zo menselijke 
neiging om alles steeds weer in de soep te laten draaien, ook al zijn er steeds weer andere 
bewegingen: kijk maar eens naar de lintjesregen. Hoopvolle tekenen dat niet alles draait om 
eigenbelang en eigen vrijheid eerst. 
 
Wat denkt u bij het woord vrijheid? Ik zou het graag aan u willen vragen, maar ik denk dat we het wel 
met elkaar eens zullen zijn als we zeggen. Vrijheid betekent dat iedereen mag doen en laten wat hij 
wil, gaan en staan waar hij wil en leven zoals hij zelf kiest, zolang hij daarmee niet de vrijheid van een 
ander schendt. Maar misschien kunnen we het ook wat poëtischer zeggen:  
 
Het woord vrijheid roept bij ons beelden op, wensen, dromen. Vliegen als een vogel, galopperen als 
een paard. Beelden die alle kanten opschieten, ze zwermen uit naar werk, naar niet meer hoeven 
werken, of juist naar eindelijk leuk werk hebben. Ze gaan langs het lichaam: vrij zijn van pijn in de 
gewrichten bijvoorbeeld, vrij van bijgedachten over eten, vrij van de noodzaak om steeds ti jdig 
nicotine binnen te krijgen. Dromen over vrijheid zwieren ook langs de liefde: vrij zijn om te houden 
van wie je wilt houden, en tegen de geliefde alles te kunnen zeggen, ook boosheid en ergernissen.  
  
Maar steeds meer mensen zijn in deze tijd bang voor vrijheid. Want als alles zo maar moet kunnen, 
dan wordt alles wel erg grenzenloos. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was er een veelgelezen 
boek: de angst voor de vrijheid. De schrijver zegt: waar er geen gezag meer is, geen grenzen meer 
worden gesteld, geen gemeenschappelijke ideeën en geloof, dan kom je vroeger of later terecht in 
een poel van eenzaamheid, angst, machteloosheid, nietigheid. En vandaaruit groeit gek genoeg de 
wens om weer duidelijke grenzen aan te brengen: tot hier en niet verder. Grenzen aan de vrijheid. 
Ook al verwordt dat dan snel tot grenzen aan de vrijheid van anderen. Dat maken we allemaal mee 
vandaag de dag. In toenemende mate gaat het gesprek over de grenzen aan de vrijheid. En  vooral 
over het verschil in opvatting over waar die grens zou moeten liggen. Misschien dat we juist in deze 
tijd waar we vrijheid en bevrijding gedenken maar eens moeten luisteren naar wat de bijbel ons over 
bevrijding en vrijheid te zeggen heeft.  
 



Daarom de drie verhalen die we lazen vanmorgen. Allereerst het oerverhaal van Pasen in de woorden 
van die andere Jezus, met dezelfde naam Jozua, de bevrijder Gods, die een volksvergadering bijeen 
heeft geroepen in Sichem. En hij begint met wat het volk tot nog toe heeft meegemaakt.  Wie zijn we 
eigenlijk, waar komen we vandaan. Collectief geheugen, waar de woorden uittocht, afscheid van de 
slavernij, onvrijheid en bevrijding klinken. Waar het slavenvolkje ineens in vrijheid kwam maar al snel 
angstig werd voor die nieuwe vrijheid, die te grote ruimte in de woestijn. Grenzenloos. En daar was 
de terugval: het je opnieuw onderwerpen aan een vreemde god,  een gouden kalf. Zekerheid immers, 
waar je met ie angsten heen kon. Die je vrijheid gaf. Dacht je. Maar was dit de vrijheid, de bevrijding 
die de God van de wolkkolom had beloofd, had bedoeld? Nee, er was een andere vrijheid nodig.  
 
In die tien geboden, die tien woorden. Als je die woorden sprak, die daden deed, dan zou je echt 
bevrijd worden. Uit verdrukking, slavernij, benauwdheid, ballingschap, uitsluiting, onrecht, je angsten 
in leven. Die woorden waren  richtinggevers voor echte vrijheid. Tien woorden. Waar je voor die 
vrijheid ook dingen moet laten. Die aangeven dat jouw vrijheid wordt begrensd door de goede 
omgang met de goddelijke en de menselijke wereld. Dan onstaat echte vrijheid. 
 
Een vrijheid die ophoudt te bestaan als jouw bevrijder inruilt voor een ander. Geen gesneden beeld. 
Geen andere goden. Die knechten je weer. Je komt dan weer in het angstland van mensen als goden. 
En werd gezegd: Je zult God liefhebben en de naaste als jezelf. Kern van vrijheid na de Uittocht.  
. 
Dat is ook precies waar Jezus, de bevrijder, op wijst als we hem in Johannes horen zeggen dat echte 
vrijheid gaat over liefhebben. Als je een ander werkelijk liefhebt, dat is als je de ander ook ziet als een 
schepsel van God, zoals ook jij bent, zal je nooit zijn of haar grens overgaan. Of zoals we horen in een 
vroeg-christelijke tekst: Ten eerste zult gij God liefhebben, die u geschapen heeft, ten tweede uw 
naasten zoals uzelf; maar alles wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet. De gulden 
regel van de bijbelse vrijheid, werkelijke vrijheid.  
 
Als we dat nu eens afzetten en kijken naar ons samenleven vandaag de dag, als we naar ons 
samenleven kijken in de sociale media, als we het gettetter, het gescheld en vooral het geoordeel 
horen van de een naar de ander, dan weet je dat we daar ver van afstaan. Is dat de vrijheid die we 
willen: dat we vrij zijn om de ander uit te schelden? Ook al moet ik er natuurlijk bij zeggen dat er 
zoveel mensen zijn, die zich daar niet mee inlaten. Die proberen steeds weer die gulden regel toe te 
passen.  
 
Waar zijn we?  
In het verhaal van de Uittocht wordt duidelijk dat er regels, geboden nodig zijn om goed met elkaar 
en met God om te gaan. Dat je niet over de grens van God en van je medemens gaat.  
In het verhaal van Johannes komt daar dan die wonderlijke kracht bij die het allemaal ook mogelijk 
maakt: de liefde. Als je vrijheid opvat in die zin dat het voor jou allemaal fijn moet zijn zonder daarbij 
de ander in je verhaal te betrekken, dus zonder liefde, dan betekent dit dat je uiteindelijk ook in jouw 
zogenaamde vrijheid onvrij bent, dat je daarin gevangen zit. Als iedereen alleen aan zichzelf zou 
denken en alleen zijn of haar eigen vrijheid nastreeft dan loopt dat op niets uit: dat is letterlijk een 
doodlopende weg. 
 
Zo komen we aan bij Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Hij die schrijft vanuit de ervaring met de 
Bevrijder, Jezus. Als geen ander is hij daardoor gegrepen in die Godservaring op weg naar Damascus. 
Hij heeft in al zijn vezels weet van die bevrijding. Hij is daardoor zelf bevrijd!  En weet ten diepste wat 



de bevrijdingservaring van Pasen betekent. Het tegenovergestelde van de doodlopende weg, van de 
grenzenloze vrijheid of juist van de vrijheid voor enkelen. 
De weg van Jezus leek een doodlopende weg. Hij werd slachtoffer van mensen die bang waren 
geworden voor de vrijheid die in Hem openbaar werd. En ze stelden grenzen, tot aan zijn dood toe. 
Hij die wees op de essentie: liefde voor God en voor de naaste. De gulden regel.  
Dat is dezelfde bevrijdende Paaskracht die ooit het volk Israel verloste uit Egypte. Door zijn dood en 
opstandig zijn ook wij echt andere mensen geworden, zoals Paulus ooit veranderde en de vrijheid in 
Christus vond. Niet meer de mensen die alleen hun eigen vrijheid zoeken of die bang waren hun 
vrijheid kwijt te raken. Dat noemt Paulus in zijn taal onze zondige wil. En daartegenover zegt Hij: we 
zijn in een nieuwe vrijheid gekomen, we zijn kinderen van God geworden, door Jezus lijden en 
opstanding. Door zijn liefde. En dit ervaren we net als Paulus in en door Zijn Geest. De Geest van 
Christus is in ons gekomen, als we ons tenminste met die Geest willen verbinden. De Geest van de 
nieuwe vrijheid. 
   
We zijn als we ons laten meenemen in dat verhaal van de Geest met Christus als het ware opnieuw 
geboren, kinderen van God in lijden en opstanding. Bevrijde mensen. We gaan niet meer de weg van 
de mens, die alleen rekent met het eigen belang. De natuurlijke mens, die alleen denkt aan zijn of 
haar eigen overleven. Die de eigen vrijheid zoekt ten koste van de vrijheid van anderen. De liefdeloze 
mens. De mens van de doodlopende weg.  
Maar de mens van de Geest is de mens die zijn hart open zet voor God en voor iedere naaste. Dat is 
de ultieme vrijheid van de Geest. Zo ben je, u en ik, een kind van God, die alles wat hij of zij niet wil dat 
hem of haar overkomt ook aan de ander niet doet. 
  
Je bent een ander mens, een geborgen mens, maar misschien ook gek genoeg een gebonden mens. 
Gelovige vrijheid wil zeggen dat je een mens bent die niet zonder God kan, omdat God je vasthoudt, 
dag in dag uit. En wat  lijkt dat tegenstrijdig met ons gevoel bij het woord ‘vrijheid’. Hier, waar het 
gaat om vrijheid in gebondenheid. Aan God, maar evenzeer en onlosmakelijk daarmee aan de mens 
naast je. Dan merken dat de machten die ons leven of we het willen of niet besturen hun 
zeggenschap verliezen. We ervaren in de geborgenheid van God een nieuwe vrijheid. Omdat we 
kinderen van God zijn geworden en geen kinderen van de wereld meer zijn. En omdat we vrij zijn van 
die wereld zullen we in die wereld steeds de liefde zoeken, over eigen grenzen heen.  
We zijn opgehouden ons geluk te verwachten van wat ons allemaal omringt. Al dat gekrakeel vanuit 
het eigen gelijk, al die ontsporingen van mensen, van markt, van geld. Al die felle discussies waarin 
mensen vrijheid zoeken in het borgen van grenzen en de ander verketteren.   
 
In die zin kunnen we bevrijd zijn. En dan is het eerste een innerlijk besef zoals Paulus dat ervoer, maar 
het kan mij en u ook overkomen. Innerlijke vrijheid die zich zal gaan uiten, doordat we, wat in de ogen 
van mensen vanzelfsprekend is, niet meer vanzelfsprekend vinden. Onze geborgenheid, onze 
verbondenheid, onze gebondenheid in, aan en met God zal gevolgen hebben voor ons persoonlijk 
leven en onze relaties met mensen. Juist omdat deze vrijheid, deze innerlijke, gelovige vrijheid altijd 
raakt aan liefde. De liefde van God en de liefde voor mensen. Als we die weg gaan, zullen we pas echt 
leven als bevrijdde mensen.  

 


