
Thema: De prijs van vrijheid
in de serie: Vrije vogels

Inleidende woorden

Vrijheid ...
Ons jaarthema, u weet het, luidt: Pleidooi voor vrijheid. In deze serie van 3 diensten over vrije 
vogels gaan we te rade bij de Bijbel: Wat zegt de Bijbel over vrijheid? Vandaag, samen met het 
Mannenkoor Nieuwerkerk ad IJssel, dat liederen uit de synagoge zingt, gaan we vanzelfsprekend te 
rade bij het Oude Testament, bij de Tora. De Tora is volledig gewijd aan bevrijding, en vertelt dat de 
prijs van vrijheid altijd torenhoog is. 

Boven een Amerikaanse highway staat het bord: 
FREEDOM, next exit.

Om vrijheid te bereiken, is het nodig de highway, je comfortzone waar 
iedereen dezelfde snelheid aanhoudt, te verlaten en een afslag te 
nemen.

Voor het volk Israël, betekende dat: Egypte verlaten, waar weliswaar slavenarbeid verricht moest 
worden, maar waar voldoende eten en drinken was. Deze vrijheid had een prijs, in eerste instantie 
voor de Egyptenaren. Er moesten 10 plagen aan te pas komen om de farao te bewegen Mozes en 
zijn volk te laten gaan. Uiteindelijk konden ze weg maar hoor wat er gebeurde toen ze terecht 
kwamen in de woestijn. En luister naar deze verhalen met in uw achterhoofd het besef dat deze 
teksten niet van humor gespeend zijn.

Lezingen

Exodus 16: 1-3 De Israëlieten klagen
161 Vanuit Elim reisden de Israëlieten weer verder. Op de vijftiende dag van de tweede maand na 
hun vertrek uit Egypte kwamen ze in de Sin-woestijn. Dat is tussen Elim en de berg Sinai.
2-3 Daar in de woestijn begonnen de Israëlieten weer te protesteren. Ze riepen tegen Mozes en 
Aäron: ‘Had de Eeuwige ons maar laten sterven in Egypte! Daar hadden we meer dan genoeg vlees 
en brood te eten. Waarom hebben jullie ons naar deze woestijn gebracht? Hier zullen we allemaal 
sterven van de honger!’

Numeri 11: 4-6 over het manna
4 Er reisden ook allerlei vreemdelingen met de Israëlieten mee. Zij klaagden steeds dat er te weinig 
eten was. Ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Ze zeiden: ‘Hadden we maar vlees te eten! 
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5 Waren we nog maar in Egypte! Daar hadden we volop vis, en er was veel groente en fruit. 6 Hier is 
alleen maar manna. We willen dat droge eten niet meer!’

Numeri 11: 10-15: Mozes kan het niet alleen
10 Mozes hoorde het hele volk klagen over het manna. Elke familie zat voor zijn tent te mopperen.
Toen de Eeuwige daar kwaad om werd, werd Mozes ook boos.11 Hij zei tegen de Eeuwige: ‘U wilde 
toch goed voor mij zijn? Waarom doet u mij dit dan aan? Het is voor mij te zwaar om voor dit volk 
te zorgen. 12 Ik ben hun moeder toch niet? Ik moet hen naar het land brengen dat u hun beloofd 
hebt. Maar ik kan het volk toch niet als een kind in mijn armen dragen?
13 Ze klagen tegen mij dat ze vlees willen. Maar waar haal ik vlees vandaan voor al die mensen? 
14 Ik kan niet in mijn eentje voor dit volk zorgen. Dat is te zwaar voor me. 15 Als ik het echt alleen 
moet doen, dood me dan liever meteen! Dan hoef ik die ellende niet meer mee te maken!’

Numeri 11: 18-24: En ook over vlees
God zei tegen Mozes: dit is wat je tegen het volk moet zeggen: ‘Zorg ervoor dat jullie morgen rein 
zijn. Want morgen zal de Eeuwige jullie vlees geven. Jullie hebben tegen de Eeuwige geklaagd dat 
jullie geen vlees te eten hebben. Jullie zeiden dat het leven in Egypte beter was. Goed dan, de 
Eeuwige zal jullie inderdaad vlees geven.
Jullie zullen vlees te eten krijgen,19 niet één dag, niet twee of vijf dagen, en niet tien of twintig 
dagen. 20 Nee, een maand lang zullen jullie vlees eten! Jullie zullen vlees eten tot jullie geen vlees 
meer willen, tot jullie er misselijk van worden! Want jullie hebben de Eeuwige beledigd met jullie 
geklaag. Jullie riepen dat jullie liever in Egypte gebleven waren.’’
21 Toen zei Mozes tegen de Eeuwige: ‘Maar ik heb hier een volk van 600.000 mensen! En u zegt dat 
u al die mensen een maand lang vlees te eten geeft? 22 Er kunnen nooit zo veel geiten, schapen en 
koeien geslacht worden. En zelfs als alle vissen uit de zee gevangen werden, zou het nog niet 
genoeg zijn!’
23 De Eeuwige antwoordde: ‘Denk je dat dat voor mij te moeilijk is? Ik doe wat ik beloof, en dat zul 
je snel zien.’ 24 Toen ging Mozes de heilige tent uit, en hij vertelde aan de Israëlieten wat de 
Eeuwige gezegd had.

Overdenking

Wij zijn geneigd om deze teksten eerbiedig en uiterst serieus te lezen. Zeer terecht. Niettemin, als je 
deze verhalen vrij op het toneel zou brengen, beginnend met de 10 plagen uit Egypte, dan kom 
terecht in een Volksoper, een serieus verhaal met veel humor erin, een tragikomedie in 4 akten.

1. Brood en vlees 

De 10 plagen uit Egypte vormen een soort stapel-lied waar steeds hetzelfde terugkeert: Farao 
weigert Mozes en zijn volk te laten gaan, Mozes kondigt een plaag aan, Farao zwicht maar zodra de 
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plaag over is, komt hij op zijn besluit terug. Elke keer opnieuw. Het principe van een stapellied.
Bij de vijfde plaag krijgt al het vee van de Egyptenaren de pest. Het vee van de Israëlieten niet, 
maar dat is voor offers bedoeld. Dus bij hun vertrek hebben ze geen vee om te slachten voor 
consumptie. Bij de achtste plaag, vreten springhanen alle bomen, struiken en graanoogst van het 
land. Voedsel voorraden kunnen de Israëlieten dus niet meenemen in hun vlucht naar de vrijheid. 
Noch brood, noch vlees.

Dus die bevrijding uit de slavernij - die verkregen vrijheid - heeft zo een hoge prijs dat ze er liever 
van afzien: ‘Had de Eeuwige ons maar laten sterven in Egypte! Daar hadden we meer dan genoeg 
vlees en brood te eten. Waarom hebben jullie ons naar deze woestijn gebracht? Hier zullen we 
allemaal sterven van de honger’

Het eerste bedrijf zet de situatie helder neer: de vrijheid is dit lijden niet waard. 

2. Te eenzijdig eten! 

God hoort dat aan en zorgt dat er dagelijks eten en drinken komt; Manna, en water. Dat mag niet 
baten. In het tweede bedrijf krijgt het gemopper een eigenaardig karakter:‘Hadden we maar vlees te 
eten! 5 Waren we nog maar in Egypte! Daar hadden we volop vis, en er was veel groente en fruit. 6 
Toe maar: vlees, vissen, groenten en fruit, met melk erbij de schijf van 5. Hier is alleen maar 
manna. We willen dat droge eten niet meer!’

Kijk: als je dat eten niet gewend bent, valt dat ook te begrijpen. Ik moest onwillekeurig denken aan 
de moeite die nieuwe landgenoten hebben met onze ochtendboterham met kaas. Heel begrijpelijk. 
Niettemin lijkt dat ‘we willen dat droge eten niet meer’ veel op de zware zuchten van onwillige 
kinderen aan tafel. En dat gaat dan van kwaad tot erger.

3. Mozes kwaad, God kwaad, iedereen de pest in

Elke familie zat voor zijn tent te mopperen. Eigenlijk wordt iedereen kwaad: het volk, God en 
Mozes. Mopper, mopper, mopper. Het wordt een klucht. En Mozes moppert het hardst van allemaal: 

Ik ben hun moeder toch niet? Ik moet hen naar het land brengen dat u hun beloofd hebt. Maar ik 
kan het volk toch niet als een kind in mijn armen dragen?
13 Ze klagen tegen mij dat ze vlees willen. Maar waar haal ik vlees vandaan voor al die mensen? 
14 Ik kan niet in mijn eentje voor dit volk zorgen. Dat is te zwaar voor me. 15 Als ik het echt alleen 
moet doen, dood me dan liever meteen! Dan hoef ik die ellende niet meer mee te maken!’

Met andere woorden: ook voor Mozes, is de prijs van de vrijheid te hoog. Hij gaat liever dood dan 
zijn opdracht te moeten volbrengen. Maar God laat het niet gebeuren. Het vierde bedrijf heeft alles 
van een klucht. Hoofdrol is nu voor God zelf. 
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4. Vlees? Wacht maar, die kunnen jullie krijgen!

Zo, het volk vindt dat Egypte (de slavernij) beter was dan de vrijheid? Goed, zegt de Eeuwige, 
beledigd als de moeder van een groot gezin waarvan de kroost niet wil eten wat de pot schaft: Jullie 
zullen vlees te eten krijgen,19 niet één dag, niet twee of vijf dagen, en niet tien of twintig dagen. 
20 Nee, een maand lang zullen jullie vlees eten! Jullie zullen vlees eten tot jullie geen vlees meer 
willen, tot jullie er misselijk van worden!

Mozes gelooft het niet helemaal maar uiteindelijk vallen dagelijks duizenden kwartels uit de hemel. 
Ze zijn niet te versmaden, die kleine fazantjes, maar een maand lang ochtend, middag en avond? 

Een tragicomedie in vier akten. In deze vier bedrijven traden vier personages op: 

De farao als onbetrouwbaar sujet die uiteindelijk gedwongen werd om de Israëlieten hun vrijheid te 
geven,

De mens als eeuwige mopperkont die ondanks de slavernij de vleespotten van Egypte verkiest 
boven het karig menu van de vrijheid in de woestijn

Mozes als opvliegend aanvoerder die niet weet hoe snel hij zijn opdracht : het volk naar de vrijheid 
te leiden, moet teruggeven

En God als vermoeide vader die zijn geduld dreigt te verliezen als noch Farao, noch het volk, noch 
Mozes blijken in te zien dat vrijheid een prijs heeft, een hoge prijs. 

Conclusie: Vrijheid wordt duur betaald
Wat deze verhalen vertellen is inderdaad dat vrijheid haar prijs heeft, een hoge prijs. En dat iedereen 
zich dat moet realiseren.

Terug naar de Amerikaanse Highway op de liturgie.Wie bij het bordje Freedom, next exit de afslag 
wil nemen, moet het lef hebben zijn comfortzone te verlaten, zekerheid en geborgenheid op het spel 
te zetten, naar voren te kijken en niet naar achter. Dat is een enorme opgave. Maar, zegt de Tora, dat 
hoef je niet alleen te doen. God gaat met je mee. Kan hij dat, zal hij dat, vraagt Mozes zich af.
 
Toen zei de Eeuwige: “Denk je dat dat voor mij te moeilijk is? Ik doe wat ik heb gezegd, en dat zult 
je snel zien.” Daarom zullen we straks dat prachtige Anglicaanse hymne zingen: Ga met God en Hij 
zal met je zijn
Amen
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Voorbeden

Eeuwige, danken willen wij U
Voor de schoonheid van de natuur
Die we dagelijks mogen aanschouwen
En de goedheid van mensen
Die we dagelijks kunnen opmerken 
Als we met aandacht kijken
Naar wat mooi is, en goed. 
Help ons onze eigen tijd te beleven
Als een positief tijdsgewricht
Dat ons uitnodigt ons in te zetten voor anderen.
Eeuwige, we brengen voor uw aangezicht 
de noden van deze wereld
de mensen die beroofd worden van hun vrijheid
door de machtslust van andere mensen 
en de geldzucht van de wapenindustrie;
de vrouwen die beroofd worden van hun vrijheid
door de angst voor wie ze als vrouw zijn;
de kinderen die de vrijheid van het kind zijn
niet kennen omdat volwassenen hen dat beletten.
Hun vrijheid heeft een prijs, Eeuwige,
De prijs van de bewustwording
Van het recht van ieder mens op vrijheid.
Help ons om dit besef handen en voeten te geven.

Eeuwige, wij brengen voor uw aangezicht
De zieken, de stervenden, degene die zich eenzaam voelen, en allen die lijden aan het leven of aan 
de dood, ook in onze gemeente wees hen nabij en maak van ons de instrumenten van uw liefde
Hoor Eeuwige …

In deze dienst trad op het mannenkoor Nieuwerkerk aan den IJssel o.l.v. Gerard Lange. Ze zingen 
liederen uit de Amsterdamse synagoge, ruim bekend geworden door chazzan Hans Bloemendal. 

Hier zingt hij het bekende Yiddische lied: Freytag auf der Nacht. 
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https://www.youtube.com/watch?v=d67lfdywAOE
https://www.youtube.com/watch?v=d67lfdywAOE

