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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Heerlijk om een paar dagen vrij te zijn, vrij van werk of vrij van school. Je kunt dan 
gewoon de dingen doen die je leuk vindt, rust of juist wat sporten, gezellig hopelijk, 
mooi, heerlijk om een paar dagen vrij te zijn.  10 
Een paar keer ben ik in een gevangenis geweest, ja, voor even hoor, voor een 
kerkdienst en ik heb me wel bedacht hoe heerlijk het moet zijn als je vrij komt uit een 
gevangenis. Ja, misschien is het ook wel eng, zeker als je lang gezeten hebt. 
Misschien is het ook wel eng, maar volgens mij is het toch vooral heerlijk. De vrije 
lucht inademen, kunnen gaan waar je wilt. In Israël kwam ik op mijn reis op een plek 15 
waarvan mij zei dat het een open-lucht-gevangenis is, wel in de open lucht, maar 
door dichte muren kom men niet gaan waar men wilde. Een gevangenis dus anders 
dan die ik heb bezocht jaren geleden.  
Wij hebben drie lezingen gelezen en daar wordt veel genoemd, maar zeker ook gaat 
het om bevrijding, om bevrijding uit een gevangenis, een soort gevangenis. Als God 20 
de aarde schept, en alles wat er op is, de zee en wat al niet meer, dan is dat ook een 
bevrijding. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, nou 
dat mag je een soort gevangenis noemen. Want het leven ontbreekt, er is geen licht, 
en geen aarde waarop je kunt wonen, geen land boven de zee. Moet je zo leven, dan 
is het alsof je met touwen vastgebonden zit. Je kunt geen kant op, je ziet geen hand 25 
voor ogen, er is geen weg om te gaan.  
Gevangen ben je dan en hoe heerlijk is het als dat voorbij gaat en als je vrij wordt, vrij 
wordt als mens om te leven, om te ademen, om te zien en te horen, om te eten en 
wat al niet meer.  
En als het volk Israël in Egypte in slavernij is, dan zijn ze ook niet vrij, dan is dat ook 30 
een soort gevangenis. En dan mogen ze eindelijk weg uit Egypte, en dan worden ze 
achtervolgd door de farao, de koning van Egypte, en zijn leger. Weer een soort 
gevangenis, achtervolgd worden, dan ben je niet vrij. En ook de farao lijkt niet vrij te 
zijn, want hij is onverzettelijk. Hij bijt zich er in vast, hij kan niet loslaten, hij kan het 
volk niet laten gaan. En wie niet los kan laten, op geen enkele manier, die zit vast, in 35 
een soort gevangenis. Maar dan gebeurt het, het volk Israël maakt de tocht door de 
zee, met droge voeten gaan ze door, en zij worden vrij. Met hun onderdrukkers gaat 
het anders, maar zij worden vrij, een weg door het water, op weg de toekomst in. De 
toekomst in, een toekomst van vrijheid, bevrijde mensen en ook de profeet Sefanja 
praat over vrijheid, en vergeving, vergeving van schuld, ook bevrijding, want schuld 40 
kan ook een soort gevangenis zijn.  
Ik heb nu een aantal soorten gevangenis genoemd en er zijn er vast nog wel meer. 
Mensen zitten soms vast. Dat kan zijn omdat anderen hen vastzetten, misschien wel 
uit bescherming, bescherming voor anderen of voor zichzelf. Mensen zetten ook 
zichzelf nog wel eens vast. Wie in een hoekje gaat zitten en met niemand wil praten, 45 
met niemand contact wil hebben, het kan zijn dat die zichzelf vast zet, als met 
touwen gebonden, totdat de touwen weggaan, weggehaald worden en er bevrijding 
is.  



In deze week hoorde ik dat er een diplomatiek conflict is tussen Rusland en andere 
landen. Er is iets gebeurd, er is iemand gedood, en de schuld ligt misschien bij 50 
Rusland. Verwijten over en weer, contacten duidelijk minder, en dat is ook een vorm 
van gevangenschap. Over en weer houden ze elkaar gevangen in een ijzige 
duisternis, de zon schijnt niet in de contacten tussen oost en west.  
Gevangen en dan in de lezingen van vanavond de bevrijding.  
Een bevrijding om aan te pakken, om uit te pakken als een cadeau. De gevangenis 55 
heeft het laatste woord niet, er is toekomst om in te gaan. Er is licht na het donker, de 
ene dag na de andere, er is leven voor altijd. De zee is niet meer de dreiging die het 
was, de achtervolging is voorbij, de doortocht is geweest al kan er elke dag wel een 
doortocht zijn.  
Bevrijding vandaag, gisteren, morgen, elke dag, elke week, elk jaar, bevrijding van 60 
dat wat beperkt, dat wat gevangen houdt. Dat is pasen, dat is God verbonden met 
mensen, dat is de weg van Jesus. Bevrijd worden en bevrijden in zijn naam. Amen.  
 


