Jos Douma
5 mei 2013

Vrijheid leef je uit
Het koninkrijk van God is nabij (7)
2 Korintiërs 3:17b
‘Vrijheid spreek je af.’ Dat is jaarthema van de
viering van 4 en 5 mei 2013. Maar staat
afspraken maken juist niet op gespannen voet
met vrij zijn? Daarom kiezen we in de kerk
vandaag voor: ‘Vrijheid leef je uit.’
Wat is nou die vrijheid?
Over vrijheid zijn er misschien wel zoveel
meningen als er mensen zijn. Vrijheid is: doen en
laten wat je zelf wilt; niets moeten; niet beperkt
worden; een lege agenda; vakantie; je van
niemand iets aantrekken; niet gebonden zijn.
Veel mensen willen graag zo vrij zijn als een
vogel in de lucht. Hoe vrij ben jij eigenlijk?
Hoe vrij ben jij?
We mogen dan in een vrij land leven (met
vrijheid van meningsuiting) maar dat betekent
nog niet dat we zelf ook vrij zijn. En als je
christen bent, is dit de waarheid waarin je
gelooft: ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in
vrijheid zouden leven’ (Gal. 5:1a). En: ‘Wanneer
de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn’
(Joh. 8:36). Maar is deze vrijheid werkelijkheid
geworden in jouw leven? Of hebben we ons toch
weer een slavenjuk laten opleggen (Gal. 5:1b)?
Voorbeelden van gebondenheid (een slavenjuk):
- Controlezucht: je wilt alles onder controle
houden want er moet voral niets mis gaan.
- WZDMWNZ (als tegenhanger van WWJD): Wat
Zullen De Mensen Wel Niet Zeggen!?
- Traditie: zo hebben we het altijd gedaan, geen
ruimte voor wat anders is.
- Gedachten: negatieve denkpatronen, angsten,
leugens, oordelen.
Deze gebondenheden benemen je de adem: je
bent niet vrij en kunt niet tot bloei komen. Maar
dat is wel waar het om draait in Gods koninkrijk:

vrij zijn in Christus. ‘Ik, de Heer, uw God, heb u
bevrijd!’
Waar is vrijheid?
In 2 Korintiërs 3:17 wordt vrijheid verbonden
met de Geest. Vergelijk hierbij de tegenstellingen
(3:6-11):
- oude verbond / nieuwe verbond;
- geschreven wet / levende Geest;
- de letter die doodt / de Geest maakt levend;
- letters in steen / wat de Geest brengt;
- wat tot veroordeling / vrijspraak leidt.
Alleen door Christus wordt de sluier
weggenomen. De ‘overweldigende luister’ (3:10)
wordt met één woord getypeerd: vrijheid (dit is
minstens zo’n belangrijk sleutelwoord voor het
christelijk geloof als liefde)!
De Geest van de Heer
Vrijheid is niet grenzeloos en onbepaald. Een
vogel is alleen vrij in de lucht, niet in het water
(behalve als je een pinguïn bent). Een mens is
alleen vrij in de ruimte van de Geest van de Heer,
niet in de zelf vormgegeven ruimte! Als je vrij
wilt worden, laat de Geest van Jezus dan waaien
in je leven. Luister naar zijn stem: hij maakt je
levend en laat je de (vrije) mens worden zoals
God je heeft bedoeld.

Om te lezen:
 Psalm 107:1-16
 Lucas 4:14-19
 Johannes 8:30-36
 Galaten 5:1-6 en 13-14
 Jakobus 1:19-27
Voor een geloofsgesprek:
1. Wat betekent vrijheid voor jou? En welke
betekenis heeft bevrijdingsdag voor jou?
2. Hoe vrij ben jij? Herken je de genoemde
onvrijheden/gebondenheden?
3. Wat leer je van de tegenstellingen in 2
Korintiërs 3:6-11?
4. Welke rol speelt vrijheid (naast bijv. liefde,
trouw, geloof, hoop) in jouw geloofsbeleving?
5. Hoe kan de Geest een grotere rol in je leven
spelen zodat je meer vrijheid ervaart?
6. Welke van de drie genoemde stappen op weg
naar vrijheid vind je het belangrijkst?
Kijk ook hier:
 www.josdouma.nl
 www.tijdmetJezus.nl
 www.mijnpreekplek.wordpress.nl
 www.plantagekerk.nl
 www.watisnoudievrijheid.nl

Leef je vrijheid uit
Drie stappen om te zetten op weg naar vrijheid:
1. Ontmasker de leugens in je leven: vernieuw je
denken (Rom 12:2).
2. Geloof dit: ‘God dienen is ware vrijheid’
(Augustinus: Deo servire vera libertas).
3. Ontdek het doel van je vrijheid: de luister van
de Heer aanschouwen en veranderen naar zijn
beeld (2 Kor. 3:18).
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