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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
De afgelopen week hoorden we veel over het voetbalteam uit Thailand, jonge 
jongens die met hun coach in een grot zaten en er niet uit konden vanwege hoog 
water. Het was zelfs wat spannend hoe het zou gaan en groot was de opluchting bij 10 
hen en bij hun familie toen ze eruit gehaald werden. Velen leefden mee, het was ook 
regelmatig in het nieuws. 
Het lijkt me een hele verademing als je op die manier weer vrij komt. Het zal voelen 
als bevrijding, en het is ook een soort bevrijding, zeker omdat het niet zonder risico is 
geweest. De gevangenschap heeft dagen geduurd en het zuurstofpeil daalde 15 
langzamerhand. Een hele verademing, een bevrijding.  
Als de profeet Jesaja spreekt, in dit gedeelte van het boek, dan spreekt hij tijdens de 
ballingschap. Het volk is niet meer in Israël, niet meer in Sion, niet meer in 
Jeruzalem, het volk verblijft in Babel en niet vrijwillig. Een soort gevangenschap, niet 
levend als vrije mensen, maar gedeporteerd en je moet maar afwachten hoe het met 20 
je gaat. Je moet maar afwachten wat je wel of niet kunt doen en hoe het de 
machthebbers behaagt. En dan klinken deze woorden van Jesaja, die spreekt over 
bevrijding. Bevrijding die zal komen en die er ook al is in zijn woorden. Woorden met 
mooie beelden: bekleed je met je pronkgewaad. Doe je mooiste kleren aan, de 
ketenen om je hals zijn losgemaakt. God bevrijdt je, zal je bevrijden, God zal er voor 25 
zorgen dat je zijn naam zult kennen en zult beseffen dat Hij zegt: hier ben ik. Beelden 
van bevrijding, toegezegd en aangezegd. Geen onbesnedene of onreine zal Sion 
betreden. Ik denk dat daar vooral mee bedoeld wordt dat de vreemde overheerser 
niet meer aanwezig zal zijn. De vreemdeling die niet overheerst, maar als gast 
aanwezig is, dat is natuurlijk een ander verhaal, maar de overheerser zal er niet meer 30 
zijn. Geen overheersing, geen bezetting door een vreemde macht. Vrijheid en 
bevrijding. Klop het stof van je af en sta op, wees vrij, neem de vrijheid aan. Want het 
volk moet de bevrijding wel aannemen en in zich op nemen. Klop het stof van je af. 
En dat stof komt ook terug in de andere lezing. Jesus stuurt daar zijn leerlingen twee-
aan-twee op weg. En zegt dan: als je niet ontvangen wordt, als je niet welkom bent, 35 
dan schudt je het stof van je voeten. En Jesus zegt meer: neem niet teveel mee, zo 
weinig mogelijk, wel sandalen aan je voeten maar geen extra kleding en geen brood. 
Je zult het wel ontvangen, zo lees ik er achteraan. Je zult het wel ontvangen. En op 
deze manier op weg gaan is een vorm van bevrijding, zelfs een vorm van vrijheid. 
Wie alles meesjouwt op zijn wegen, op de wegen van het leven, die heeft niet alleen 40 
veel bagage maar ook veel ballast. Gaan, zo, zoals je bent, lichtvoetig gaan is gaan 
zonder gebukt te gaan, is rechtop lopen zonder afhangende schouders, is rechtop in 
alle grootte die bij je hoort. In vrijheid en zo het goede nieuws brengen. En het goede 
nieuws is de vrijheid, is de vrije manier van leven. Dat wil Jesus, dat wil deze zoon 
van God. En daarmee staat hij in de lijn van Jesaja en van andere profeten, daarmee 45 
staat hij in de lijn van het eerste testament, het geloof van Israël, daarmee staat hij in 
de lijn van de God van Israël. Stof van je voeten, ga op weg. En de leerlingen doen 
dat en maken helemaal niet mee dat ze niet welkom zijn en zij brengen goed nieuws 



en genezen zieken en wat al niet meer. Prachtig, een prachtig verhaal, een verhaal 
als een belofte, een verhaal ook voor ons.  50 
Want wij, zijn wij vrij? Leven wij als vrije mensen? Ik hoop het wel. En ja, wij leven 
niet in ballingschap, ons land Nederland is ook niet bezet door een vreemde 
mogendheid. We hebben stemrecht en we hebben de vrijheid om te gaan en te staan 
waar we willen, tenzij onze lichamelijke situatie ons beperkt. Maar dan nog is die 
vrijheid aanwezig, al is het dan met behulp van hulpmiddelen. Wij leven in een vrij 55 
land. Maar leven we als vrije mensen? Ik hoop dat u die vraag met een hartelijk “ja” 
kunt beantwoorden. Want zelfs in een vrij land als Nederland zijn er wel degelijk 
elementen aanwezig die er voor zorgen dat mensen zich niet vrij voelen. Er is heel 
wat bagage te noemen dat eerder ballast is dan bagage.  
Ik geef een aantal voorbeelden: bezit kan ballast zijn, bezit kan er voor zorgen dat je 60 
niet vrij bent. Als het bezit jou bezit in plaats van andersom, dan ben je niet vrij. En 
helaas kan een mens slaaf worden van bezit, door de angst het kwijt te raken 
bijvoorbeeld. En dan is het goed om op reis te gaan met alleen sandalen en geen 
extra kleding. Dat is dan een hele bevrijding.  
De angst voor het oordeel van mensen kan een mens gevangen houden. “Wat zullen 65 
de mensen er wel niet van zeggen....” Straks horen de buren dat er wat is en wat 
zullen ze dan wel niet denken. Als je echt vrij bent, dan sta je boven het oordeel van 
anderen, zeker als je jezelf recht in de spiegel kunt aankijken. “Wat zullen de mensen 
er wel niet van zeggen...”. Schudt dan maar het stof van je voeten af als teken van 
bevrijding.  70 
Tradities kunnen een zegen zijn, goede tradities beslist, tradities maken soms dat je 
niet vrij bent. Het is altijd zo geweest......Ik hoorde eens iemand zeggen, lang 
geleden en niet hier in Borne, dat hij elke zondag bij zijn ouders ging koffiedrinken, 
dat was zo de gewoonte. Maar door de manier waarop hij het vertelde kreeg ik het 
gevoel dat deze gewoonte, deze traditie, hem niet veel vreugde gaf. Het was een 75 
verplicht nummer. En ook in de kerk en in kerkdiensten kan traditie een verplicht 
nummer zijn. “Bij ons zingen we aan het einde van de kerstnachtdienst altijd het “Ere 
zij God”, zo hoorde ik iemand zeggen. En zoals zij het zei klonk het niet als een blij 
bericht, het was een moeten en niet een mogen. Traditie is dat we met oud-en-nieuw 
vuurwerk afsteken, ook al kost het elk jaar wel een aantal ogen. Niet in de kerk dus, 80 
nee, ook vooral niet in de kerk vuurwerk afsteken, maar tornen aan een traditie is 
gevaarlijk. Traditie kan een zegen zijn, maar ook een vloek. Neem niets mee, alleen 
je sandalen, sommige tradities kun je inderdaad wel thuis laten.  
Wapens kunnen je gevangen houden en het feit dat de NAVO-leden waarschijnlijk 
hun uitgaven voor bewapening verhogen, je kunt je serieus afvragen of dat 85 
bevrijdend is of juist niet. Neem niets mee, ja je sandalen, een hele uitdaging dus, 
zeker ook op de NAVO-top, en al helemaal in de ontmoeting met die bijzondere 
president van de VS. Dit gedeelte uit de bijbel zou een interessante opening kunnen 
zijn geweest. 
Leven wij in vrijheid? Jawel, zij het dat een deel van die vrijheid nog zal komen. Maar 90 
een deel is er al, want Jesus is zijn weg gegaan en heeft de woorden gesproken die 
zijn gesproken. Woorden van vrijheid en daden van bevrijding. Jesus stond in zijn 
traditie, maar gaf er ook een eigen vorm aan. Jesus stond boven het oordeel van 
mensen, ook al werd dat zijn dood, een dood die het laatste woord niet had. En 
Jesus is ook voorbeeld, een voorbeeld dat navolging verdient en krijgt. Want zoals 95 
zijn leerlingen op weg konden gaan en ook echt gingen, zo ook wij. Als mensen die 
de vrijheid aannemen en ontvangen. En wie de vrijheid ontvangt en aanneemt, die 
bekeert zich, die ontdekt dat God het is die zegt: Hier ben ik. Mensen, wij mensen, 



wij zijn mensen van de weg. Zo werden de eerste christenen ook genoemd. Mensen 
van de weg. Alleen sandalen aan de voeten, lichtvoetig gaan, geen keten meer om 100 
de hals. Amen.  
 


