
Thema: Pleidooi voor vrijheid

Vrijheid om te kiezen [Wijsheid van Sirach 15: 11-20]

11 Zeg niet: ‘Het is door de Heer zelf
dat ik mij van hem heb afgewend,’
want wat hij haat veroorzaakt hij niet.
12 Zeg niet: ‘Hijzelf heeft mij doen dwalen,’
want aan zondaars heeft hij geen behoefte.
13 De Heer haat alles wat gruwelijk is,
wie ontzag voor hem heeft, heeft dat alles niet lief.
14 Hijzelf heeft de mens in het begin gemaakt
en hem de vrijheid gegeven zelf te beslissen.
15 Als je het wilt kun je de geboden naleven,
hem trouw zijn omdat je daarvoor kiest.
16 Hij heeft je vuur en water voorgezet:
strek je hand uit naar wat je verkiest.
17 Vóór de mens liggen het leven en de dood,
hij krijgt waar hij voor kiest.
18 Groot is de wijsheid van de Heer,
zijn macht is overweldigend, alles ziet hij.
19 Zijn ogen zijn gericht op wie ontzag voor hem heeft,
elke daad van de mens is hem bekend.
20 Hij heeft niemand opgedragen goddeloos te zijn, 
niemand toestemming gegeven te zondigen.
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Luisteren naar de Geest [Galaten 5: 13-15] Zorg voor elkaar
13 Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te 
geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen. 14 Dan doe 
je ook precies waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel: «Houd 
evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.»
15 Blijf dus niet als wilde dieren met elkaar vechten. Want dan gaan jullie uiteindelijk allemaal 
dood.

Preek
Pleidooi voor vrijheid. Zo luidt het jaarthema van de Remonstranten voor het nieuwe seizoen. 
Vrijheid is een van de pijlers van onze cultuur. Dat houdt in: burgers zijn vrij te denken, te zeggen 
en te doen wat ze willen, binnen de kaders van de democratisch tot stand gekomen grondwet. Om 
deze maatschappelijke vrijheid te verkrijgen en te behouden werd tegen dictaturen van diverse 
allooi verzet gepleegd. Vrijheid werd in het verleden bevochten en verkregen. 
Een gemeentelid schreef mij naar aanleiding van het jaarthema:
vrijheid is een groot goed, maar vrijheid is ook een broos goed. Inderdaad! Vrijheid is in het 
verleden bevochten en vrijheid moet bevochten blijven, zo luidt het motto van bevrijdingsdag op 5 
mei.

Welke vrijheid?
Mooi onderwerp: pleidooi voor vrijheid! Maar voor welke vrijheid wordt er een pleidooi gehouden? 
Voor de vrijheid van meningsuiting of voor de vrijheid om anderen opzettelijk te kwetsen? Voor de 
vrijheid van handelen of voor de vrijheid het meest elementaire fatsoen ongeldig te verklaren? 
Wordt het een pleidooi voor mijn vrijheid of voor de vrijheid van de ander? Een definitie van het 
begrip vrijheid is niet gemakkelijk te geven. Vrijheid wordt, net als kibbeling, met een rijke waaier 
aan sauzen geserveerd. 

Oud Testament
Toch is de tekst uit het Oude Testament die we zojuist hebben gehoord glashelder: 

God zelf heeft de mens in het begin gemaakt
en hem de vrijheid gegeven zélf te beslissen 

Voor Remonstranten, is dit punt essentieel, ja , het is zelfs een levensbeginsel. Wat betekent het? 
Het betekent dat het aan de mens is om, in alle vrijheid, te beslissen hoe te handelen.
Dan kun je niet meer zeggen:
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het is door de God zelf
dat ik mij van Hem heb afgewend

of 

God zelf heeft mij doen dwalen

Dat is de verantwoordelijkheid voor wat je doet op God afschuiven, en dat is absurd want God is 
nou juist degene die je de vrijheid heeft gegeven om je eigen koers te bepalen. 

Dit thema is veelvuldig in literatuur en film aan de orde gekomen. 

In de film God on trial, die vorig jaar in het filmcafé te zien was en tot diepgaande discussies leidde, 
wordt God door de kampbewoners van , Auschwitz een proces aangedaan. Aanklacht: God heeft de 
sjoah laten gebeuren zonder te intervenieren. Waarom deed God niets? Er wordt naar plausibele 
beweegredenen gezocht. God zou onberoerd zijn gebleven omdat het uitverkoren volk – algemener 
gesteld: de hele mensheid – zich dermate slecht gedraagt, de door God gegeven vrijheid dusdanig 
misbruikt, dat er geen verbetering te verwachten valt. God zou zich als het ware gedwongen om het 
experiment MENS, net als bij de zondvloed, af te breken.
Harde film, er werd ook langdurig over gedebatteerd vorig jaar. In het proces, blijft de verdict 
uiteindelijk ongewis. 

Aan het einde van de 18e eeuw verscheen een toneelstuk waarin precies het tegenovergestelde 
gebeurt. De Messias – een zekere Gamaliël - komt incognito terug en treedt op als voorzitter van 
een ander rechtbank. Hier wordt de mens een proces aangedaan. Waarom? Bij zijn terugkeer moest 
de Messias constateren dat mensen elkaar naar het leven staan , zich slecht, gedragen, geen oog 
voor anderen hebben. Kortom: ze gebruiken hun vrijheid verkeerd. En nu staat de mens terecht. En 
wordt veroordeeld. 

Maar in beide processen, tegen God en tegen de mens, is de aangedragen reden voor straf en 
veroordeling dezelfde: een verkeerd gebruik van de menselijke vrijheid. 

Paulus
Voor Remonstranten is vrijheid een centraal thema. Vrijheid en verdraagzaamheid zijn de twee 
beginselen van onze geloofsgemeenschap, die geworteld is in het evangelie van Jezus-Christus. 
Maar wederom: over welke vrijheid, over welke verdraagzaamheid hebben we het? 
Over deze: 

Vrijheid te geloven naar eigen inzicht, verdraagzaamheid jegens degenen die andere inzichten 
hebben, het geheel op basis van het spreken en handelen van Jezus, met als doel het dienen 
van God en de wereld.
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Maar nu verlaten we het terrein van de Bijbelse theologie om een ander toneel te betreden: het 
toneel van de persoonlijke, innerlijke vrijheid, uitmondend in het herkennen van de innerlijke 
vrijheid van de ander.

Dat is geen gemakkelijk onderwerp, wel een uitermate actueel onderwerp waar we met elkaar het 
komend seizoen in gesprek gaan.

Grenzen en verantwoordelijkheid
Is innerlijke vrijheid, die van mij en die van de andere, onbeperkt? Natuurlijk niet! 
De Indiase wijsgeer Krishnamurti, zeer in zwang bij Remonstranten, schreef:

Vrijheid bestaat uit het herkennen van grenzen.

Heel dichtbij: een gelukkig en opgeruimd kind is een kind die vrij kàn zijn omdat het weet binnen 
welke grenzen het zich kan bewegen. Ja, ik geef toe: ik heb mijn kinderen met dokter Spock in de 
hand opgevoed, en eerlijk gezegd, zijn ze niet zo slecht gelukt. En ik zie dat mijn kleinkinderen – 
zonder dokter Spock – ook vrij duidelijk worden opgevoed (ik ben net voor de tweede keer oma 
geworden, van een wolk van een jongetje, die nog naar mij is vernoemd ook!) Duidelijk opgevoed, 
tot vrije mensen. Met duidelijke grenzen, vanaf het prilste begin. Want ik ben er van overtuigd: 
vrijheid bestaat uit het herkennen van grenzen. 

Hier zou ik aan willen toevoegen een constatering van de Ierse toneelschrijver George Bernard 
Shaw die fijntjes opmerkte:

Vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. Daarom zien de meeste mensen er tegenop.

Vrijheid herkent dus haar grenzen en heeft een tweelingzus: verantwoordelijkheid. 

Paulus en de Galaten
De apostel Paulus schreef precies hetzelfde aan de Galaten, een joods-christelijke gemeenschap 
waarvan de leiders probeerden de vrijheid van hun geloofsgenoten te beperken:

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen 
verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele Wet is vervuld in een uitspraak: ‘ 
Heb de ander lief als uzelf’.
(Galaten 5: 13-1)

Voor Paulus zou het thema ‘pleidooi voor vrijheid’ veel te soft klinken. Ondankbaar eigenlijk, 
mosterd na de maaltijd ik hoor hem al tegensputteren. Want voor Paulus is die vrijheid – onze 
innerlijke vrijheid – er al, aanwezig in het voorbeeld van Jezus, in zijn spreken en zijn handelen. 
Voor Paulus hoeft het pleidooi niet meer gehouden te worden. Het gaat veel eerder om een 
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opdracht, een levensopdracht: 

Levensopdracht
Staat dan in die vrijheid die Jezus heeft laten zien, laat niets en niemand je ooit tot slaaf maken, hou 
je alleen aan de grondwet van de liefde: heb de ander lief als jezelf. 

We hebben een heel jaar om hierover met elkaar in gesprek te komen. 
Maar het pleit?
Het pleit is al gewonnen. Amen

Na de preek:

Aart Bergwerff speelt Canto Ostinato van Simeon ten Holte op het 
orgel. 

Er is een CD van: 

Vandaag krijgt u er een stuk van, waar Aart het speelt terwijl een derwisj het danst

https://www.youtube.com/watch?v=sO6PfdAczqA
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