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Tweeduizend jaar geleden werd de grootste vrijheidsverklaring ooit afgelegd.  

● Er is geen schuld meer 
● Ieder krijgt de vrijheid om zelf te beslissen wat goed is 

 
Maar vrijheid moet je leren! Net als de hond van wie de ketting is losgemaakt. Hij is vrij, 
maar moet leren die vrijheid ook in te nemen en als hond rond te rennen, te spelen, in het 
water te duiken etc.  
Voor de hond zijn er twee belangrijke momenten die je ook op onze vrijheid kunt toepassen: 

1. Het losmaken van de ketting 
2. De verkregen vrijheid innemen 

 
Vandaag wil ik nadenken over het eerste moment in ons geestelijk leven. De ketting wordt 
losgemaakt. Maar welke schakels zijn onderdeel van die ketting? Ongetwijfeld vele. Van 
sommige ben je je bewust, bij anderen heb je je misschien bewust of onbewust neergelegd. 
Ik wil vier belangrijke schakels bespreken. Aan die vier klinken vaak hele persoonlijke 
schakels vast. 

1. Zonde 
2. Wet 
3. Rechten en plichten 
4. Bezit en relaties 

 
Vrij van de zonde 
 
Zonde dat is de aangeboren trek om onszelf boven God tot middelpunt van ons denken te 
maken. Alles om jou zelf laten draaien, jij als de zon van je bestaan waar alles en iedereen 
om heen draait.  
 
Als Johannes de Doper Jezus ziet lopen zegt hij: ‘Zie, het lam van God dat de zonde van de 
wereld wegneemt’. Jezus bevrijdt je van de neiging om alles om jezelf te laten draaien en de 
gevolgen van zo’n levenshouding. Daarom kan Paulus ook zeggen: ‘Laat de zonde dus niet 
heersen over uw sterfelijk bestaan, geef niet toe aan uw begeerten’. (Romeinen 6: 12)  
Wij vatten dit soort woorden al snel op als gebod of opdracht. Volgens mij bedoelt Paulus te 
zeggen dat het niet nodig is om de zonde nog te laten heersen over je leven. Waarom zou je 
dat nog doen als er bevrijding van te krijgen is? 
 
Als deel van diezelfde zondige neiging gaan wij echter heel vaak vechten tegen de zonde. 
Tot het moment dat we weer falen en ons uiteindelijk neerleggen bij onze onmacht om er 
iets aan te veranderen. We willen het zelf doen, het zelf oplossen en lezen de Bijbel ook op 
die manier. Als een last, als een eindeloze rij voorschriften van wat wij allemaal moeten. 
 
Die manier van leven en lezen is het gevolg van ons juridisch denken waarmee we eeuwen 
vertrouwd zijn geraakt als het gaat om onze verlossing. Er is schuld, er is zonde, God is daar 



boos en bedroefd om en er moet genoegdoening zijn. Als wij boete doen, ontvangen we 
vrijspraak. Daarin staat mijn handelen centraal. Ik geloof dat Gods genade veel rijker is dan 
dat. Het hangt niet van mij af. Hij biedt het aan als actueel liefdesgebaar in onze richting. Hij 
steekt zijn hand naar ons uit en zegt ‘Ik heb de wereld, ik heb de zonde, het kwaad 
overwonnen’. God komt je tegemoet met zijn genade. Jezus laat dat al zien aan zijn 
leerlingen na de opstanding. Daar zitten ze bij elkaar. Bang, gefrustreerd, teleurgesteld en 
schuldig aan het in de steek laten van hun meester. En dan komt Jezus en Hij gaat hen niet 
de les lezen, vraagt niet eens naar schuldbesef, maar zegt ‘Vrede is met jullie!’ Dat! Wie 
denkt dat wij God moeten vermurwen genadig te zijn, denkt veel te kleinmenselijk van Hem. 
 
God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. Zoals de zon geen schaduw kent, zo 
kent God geen duisternis. De schaduw is er voor onverloste mensen die zich schamen en 
schuldig voelen en daarom wegkruipen. Voor God en voor anderen. 
 
‘God, U bent te rein om het kwade aan te zien…’ 
Habakuk 1: 13 
 
‘Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever 
hebben gehad dan het licht, want hun werken waren boos.’ 
Johannes 3: 19 
 
Als christenen zijn we te vaak bezig met zondenmanagement. We doen iets fout, proberen 
er tegen te vechten of verstoppen het omdat we bang zijn dat God anders boos op ons is of 
blijft. Wat we zouden moeten doen is tevoorschijn komen. In het licht van God gaan staan. 
‘Mens, waar ben je?’ Op het moment dat we Zijn licht over ons leven laten stralen is er al 
geen plaats meer voor duisternis. Niet voor de zonde en zeker niet voor schaamte en 
schuldgevoel. 
 
‘Toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered’ 
Psalm 80 
 
Zijn aangezicht vol stralende liefde verdrijft de zonde. Niet onze eigen pogingen daartoe. En 
de schrijver van de Hebreeenbrief bevestigt dat we zelfs gereinigd worden van 
schuldbewustzijn.  
 
Het hart van ons leven mag het contact, de vriendschap met Jezus zijn. Hij bevrijdt ons van 
zondedenken en zondenmanagement. Wat een heerlijk bevrijdende boodschap die als we 
hem begrijpen ook breder en breder wordt. Want zo is er ook alle ruimte om ruimhartig te 
vergeven en anderen te bevrijden van hun schuldgevoel. Zo worden we echte 
Jezus-mensen. Wat een golf van vergeving komt er dan op gang. En waar vergeving is, daar 
is ook genezing van pijn en gebrokenheid. 
 
Vrij van de wet 
 



Als de zonde niet meer doorslaggevend is in onze relatie met Jezus en de Vader, heeft het 
ook geen zin meer ons leven nog langer te laten bepalen door wetten en regels. Die 
veronderstellen immers door hun aard al weer straf bij overtreding.  
 
De wet is er om ons zelfzuchtige ik, buiten Christus om, in toom te houden, aan de ketting te 
leggen. Lees maar wat er staat in Galaten 3: 9 - 11 en 23 - 25. Mensen zeiden dat je naast 
geloof in Christus ook besneden moest worden, maar Paulus zegt dat je, als je dat doet, dan 
ook de hele wet moet houden en dat je dan los bent van Christus. 
 
‘Als u probeert door God als rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, 
bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeelt’. 
Galaten 5: 4 
 
Voor Paulus is het of/of. Of je bent helemaal onder de wet. Of je bent helemaal vrij. Er is 
geen grijs of kleurloos gebied. En nee, Jezus heeft de wet niet afgeschaft, maar Hij maakt 
ons er vrij van, vrij van de vloek die de wet en de manier van leven die daarbij hoort met zich 
mee brengt. Nee, Hij werkt de wet niet weg, maar werkt aan ons hart zodat we van 
binnenuit, ‘als vanzelf’ gaan gehoorzamen en de wet gaan snappen, de geest van de wet 
gaan leven. Daarom wil Hij ons hart aanraken en veranderen. Hij schept een 
vertrouwensband. God zegt ‘Je bent los vertrouwd!’ En wij vinden dat eng. Worden daar 
bang van. Misschien omdat we de hartsverbondenheid met Vader, de vriendschap met 
Jezus niet vertrouwen of kennen? 
 
Als je verlangt naar die vriendschap, mag je de weg naar de vrijheid inslaan en gaan groeien 
in geloof en vertrouwen, los vertrouwd worden. Hoe vast zit jij nog aan regels, geschreven 
en ongeschreven, aan ingewortelde gewoontes en opgelegde denkbeelden, aan vrees voor 
wat mensen zeggen en vinden? Waar word jij geremd om de weg van de vrijheid te gaan? 
 
Vrij van rechten en plichten 
 
In een onvrije wereld met onvrije mensen zijn er heel wat rechten en plichten. Vastgelegd of 
niet. De rechten van de mens. De CAO’s op je werk. Regels en afspraken om je aan te 
houden. Op zich niet verkeerd en vaak noodzakelijk. Maar vrienden van Jezus leven een 
leven waarin ze boven rechten en plichten kunnen staan. Het Koninkrijk van Jezus wordt 
niet bij elkaar gehouden door contracten en CAO”s. Die geven altijd weer een zekere mate 
van onvrijheid. 
 
Jezus stond nooit op zijn rechten. Niet op menselijke en ook niet op goddelijke rechten. Hij 
gaf alles in handen van zijn Vader. Petrus leert dat als hij meent het recht te hebben Jezus 
en zichzelf te verdedigen en het zwaard trekt. Doe dat niet, dat is het begin van het einde 
zegt Jezus. Later schrijft Petrus vol lof over Jezus waarvan hij gezien heeft dat die nooit 
terug schold, nooit recht eiste. Jezus leeft koninklijk vrij. Innerlijk vrij. Zelfs als anderen hem 
achterstellen, tekort doen of doden. 
 
Jezus leefde ook boven het strikte doen van plichten. Plichten worden opgelegd door 
voorschriften, maar Jezus had zulke dwangmiddelen niet nodig. Liefde zoekt namelijk meer 



te doen dan wat strikt noodzakelijk is. De Bergrede, de toespraak over het leven in het 
Koninkrijk van God staat vol van dat koninklijke leven van binnenuit, vanuit de liefde 
waarmee Vader je hart heeft geraakt. 
 
Vrij van bezit en relaties 
 
Van beide zegt Jezus dat wie die dingen najaagt niet geschikt is voor het Koninkrijk. Qua 
relaties zegt Hij dat je je naast familieleden moet haten. Bijbels gezien betekent 
achterstellen, achterstellen bij je liefde voor God. Niet dat je hen moet verstoten, wel dat je 
innerlijk vrij moet worden van gebondenheid aan mensen. 
 
Hij was dat zelf ook. Maria geeft hem subtiel een hint op een bruiloft waar de wijn opraakt. 
‘Vrouw, wat heb ik met u te maken’, zegt Hij. Hij wil het alleen ontvangen van Vader. Aan het 
kruis regelt Hij dat Johannes voor Maria gaat zorgen en andersom. Er is dus wel liefde. Maar 
Jezus heeft een gezonde onafhankelijkheid, zelfs van zijn eigen moeder. Een gezonde 
afstand die vrijheid geeft. Veel mensen kennen dat niet of beperkt vanuit het gezin waarin ze 
geboren zijn. Kluwens van ingewikkelde relaties waarbij je een systeem van onvrijheid 
creëert lijken meer het normale patroon. Maar in relaties mag het nooit gaan om moeten. 
Werkelijke vrijheid, gedragen door onvoorwaardelijke liefde met ruimte om je eigen keuzes 
te maken. 
 
Innerlijk kun je ook vast zitten, te gehecht zijn aan dingen en spullen die je hebt. Vrijwel altijd 
is het eerste appel wat Jezus op mensen doet om daarin los te laten. Gewoon te komen en 
te zijn zoals je bent, niet met wat je hebt of waar je vandaan komt of wat je gepresteerd hebt. 
Bezit zit in de buitenste schil van het leven. Misschien moeten we proberen Hem daarin 
tegemoet te komen als eerste stap om in te gaan op zijn aanbod van vrijheid. Wat heb je 
waarvan het pijn zou doen om het los te laten? Zou het te overwegen zijn om daar te 
beginnen? 
 
We mogen leven, vrij van ketenen! En Jezus heeft ons ervan vrij gemaakt en wil ons 
liefdevol leren om vrij te leven. 


