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titel: De vrijheid van het koninkrijk van God.  
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Anderhalve week geleden was ik op bezoek bij Meerten en Laura, de ouders van 
Ties Siertsema, die straks gedoopt zal worden. En in dat gesprek viel met regelmaat 
de term “normen en waarden”. De normen en waarden van het christendom, van het 10 
geloof, normen en waarden die je als ouder mee wilt geven aan je kinderen.  
Normen en waarden, een term die natuurlijk veel vaker klinkt. En soms, eerlijk is 
eerlijk, ook wel eens wordt misbruikt. En niet door jullie, nee, maar soms hoor je iets 
over de joods-christelijke samenleving en over normen en waarden en die worden 
dan ook genoemd en dan blijkt het toch niet allemaal te kloppen.  15 
Want welke normen en waarden kennen we? Ja, een heleboel, vrede en het stichten 
van vrede is een norm en zeker een waarde. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, respect 
voor elkaar, liefde voor de medemens en vanuit ons geloof kun je daar ook aan 
toevoegen geloof en hoop en liefde voor God als bron van het bestaan.  
En zijn deze normen en waarden dan ook aanwezig in ons bestaan, in ons land? 20 
Nou, een aantal wel. Ik denk dat we gerust mogen zeggen dat ons land, dat 
Nederland, een redelijk rechtvaardig land is. Rechtvaardigheid staat hoog in ons 
vaandel. Oké, niet alles gaat rechtvaardig. Soms is het recht van de sterkste zeker 
ook in ons land aanwezig, of noem het het recht van de rijkste. De rijkste heeft in een 
proces toch meer mogelijkheden dan de ander. En de overheid is niet altijd 25 
betrouwbaar, nee, soms verandert men de spelregels tijdens het spel. Zeker, maar 
vergelijken we ons met andere landen dan is het nog niet zo slecht. Ik ben zelf blij 
dat ik niet in Turkije woon of in Rusland, ik ben ook blij dat ik niet in de VS woon. 
Want ik hecht er aan dat ik mijn mening mag uiten, ik hecht eraan dat ik mag 
schrijven wat ik wil, ik hecht er ook aan dat degenen die MH17 hebben 30 
neergeschoten worden berecht en ik hecht er ook aan dat niet elke buurman een 
vuurwapen heeft. Bovendien hecht ik er ook aan dat een president zich een beetje 
fatsoenlijk en genuanceerd uit. Goed, hiermee al een aantal normen en waarden 
genoemd en er zijn er natuurlijk wel meer.  
In de gedeelten die we gelezen hebben, de bijbelgedeelten, komen ook normen en 35 
waarden voor. Bijvoorbeeld de vrijheid die je als mens mag hebben. In 
Deuteronomium wordt teruggekeken op de geschiedenis en wordt het verhaal verteld 
over de bevrijding uit Egypte, de bevrijding uit slavernij en onderdrukking. Het verhaal 
van het joodse volk, het verhaal ook van het land dat gegeven is, land, waar ook de 
vreemdeling mag wonen, een land dat niet exclusief is voor het joodse volk. In de lijn 40 
van Deuteronomium is het een land waarin dus ook geen raketten moeten worden 
afgeschoten, niet van de één naar de ander en niet andersom. Een land waarin ook 
de vreemdeling welkom is en mee viert, het feest mee viert van de oogst. Een land 
waar feest wordt gevierd, het feest van de oogst want dat is ook een waarde. 
Dankbaarheid voor de oogst, dankbaarheid voor wat je hebt ontvangen, al het goede 45 
wat je hebt ontvangen. Oogst, maar ook het leven, mensen om je heen, kinderen als 
geschenk ook als je zorgen hebt. Kinderen als geschenk, ook in die tijden dat je dat 
misschien minder ervaart. Vrienden, mensen waarbij je jezelf kunt zijn, de 
vruchtbaarheid in je leven die zich op talloze manieren kan uiten, ook zonder dat je 



kinderen krijgt.  Dankbaarheid voor het bestaan, en vier dat maar, ook dat is een 50 
waarde. En het staat er niet bij, maar volgens mij is het vieren van het bestaan en het 
vieren van al het goede dat je hebt ontvangen vooral verbonden aan de sabbath.  
De sabbath speelt ook een duidelijke rol in het andere gedeelte dat we hebben 
gelezen. Daar is de sabbath zelfs een onderdeel van een conflict, een conflict tussen 
Jesus en anderen. Zelfs zo dat Farizeeën en Herodianen een manier zoeken om 55 
Jesus uit de weg te ruimen. Twee partijen, die macht hebben, en ergens misschien 
wel bang worden voor Jesus en voor zijn normen en waarden. Jesus leeft zo 
ontzettend vrij, Jesus straalt een vrijheid uit die bijna jaloersmakend is. En zijn 
leerlingen nemen daar wat van mee en eten al lopend tussen de korenvelden door 
van dat wat er groeit. Ze eten ervan op Sabbath en plukken dus de aren, dus is het 60 
heel streng gezien een vorm van werken. Een strenge manier van kijken en daarmee 
juist niet bevrijdend. Want de sabbath, de zevende en heilige dag van de week is de 
dag waarop je als mens vrij bent, vrij bent van je werk en de vrijheid mag vieren. En 
als je dan juist zegt dat iets niet mag, dan beperk je, jezelf, de ander en dan is de 
mens er voor de sabbath terwijl Jesus juist zegt dat de Sabbath er is voor de mens. 65 
En daarom is het ook goed als iemand genezen wordt op Sabbath en al helemaal als 
dat in de synagoge gebeurt. Jesus straalt vrijheid uit en dat is een grote waarde.  
Ja, de Sabbath, ik sprak in Jeruzalem met een jood op de Sabbath. Ik vroeg hem om 
een pen en glimlachend zei hij dat hij er geen bij zich had, niet op Sabbath, andere 
dagen wel. Je kunt dat raar vinden en beperkend, ik had het gevoel dat het voor hem 70 
juist een teken van vrijheid was. Hij hoefde die dag geen pen bij zich te hebben. Hij 
was vrij om geen pen bij zich te hebben. De Sabbath als teken van vrijheid, voor 
bevrijde mensen, de Sabbath als feest om vrijheid te vieren, bevrijding te vieren en 
ook van bevrijding die nog komt. Een norm van Gods koninkrijk is de vrijheid van 
mensen, vrijheid van slavernij, vrijheid ook van verslaving, verslaving in welke vorm 75 
dan ook. En je kunt ook verslaafd zijn aan je werk en dan is het een groot goed om 
één dag geen pen bij je te hebben.  
Normen en waarden, er zijn er heel wat, vrijheid is er één. En die vrijheid ontvangen 
we van God, die hoort bij het leven, zoals het door God is bedoeld. Die vrijheid is ook 
verbonden met de doop. De doop is een teken van Gods liefde. De doop is niet het 80 
enige teken, nee, God heeft wel duizend mogelijkheden om haar of zijn liefde te laten 
zien en ervaren. Maar de doop is wel een heel mooi teken. Door het water gaan, 
ondergaan en bovenkomen, ondergaan is het laatste niet. Leven zal het laatste zijn, 
een leven in vrijheid, een leven in Gods verbond, waar je ook bent.  
Vier het, vier het leven, met een vreemdeling samen, met de medemens die bij je is, 85 
vier het, het is bijna een gebod. Amen.  


