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Gelezen: Exodus 6:2-8 en Johannes 8:21-36 
Titel: de vrijheid lonkt 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Tijdens de voorbereiding van deze ontmoetingsdienst werd ik uitgedaagd. De 
uitdaging bestond er in om met stukken papier een ster in elkaar te zetten. Dat lukte 
uiteindelijk maar half, maar nu…nu zullen wij zien hoe het moet.  
(het wordt geprobeerd, men komt een heel eind, maar echt volmaakt wordt het niet) 10 
Oké, verder dan dit komen we niet en de vraag is natuurlijk of dat erg is. De vraag is 
of het zonde is, of wij dan in deze zonde zullen sterven, zoals Jesus het zegt in het 
evangelie naar Johannes. Nou ja, dat dus niet, het is hoogstens jammer. Aan de 
andere kant, het hoeft ook niet volmaakt te zijn. Soms is het gewoon goed als het 
niet volmaakt is. Volgens de Amish in de Verenigde Staten mag een quilt, en 15 
kunstwerk van stof dus, deze quilt moet een fout in zich hebben. Alleen God is 
volmaakt. En in de Islam wordt gezegd dat kleden weeffouten moeten hebben omdat 
Allah als enige volmaakt is. Dus fouten zijn soms gewenst, imperfectie is soms een 
groot goed. En als Jesus wat afstandelijk spreekt over zonde en over mensen die in 
zonde leven en wellicht in zonde zullen sterven, dan komt dat wel heel zwaar over. Is 20 
het dan nooit goed, moeten wij dan altijd maar weer kijken naar dat wat niet goed 
was of net niet goed? Moet het zondebesef dan altijd maar weer ons neerdrukken als 
de mens die onbekwaam zou zijn tot enig goed? Jesus is wat afstandelijk en neemt 
het woord “zonde” wel heel vaak in de mond in dit gedeelte dan, ik geloof toch niet 
dat het de bedoeling van Jesus is dat wij als neergeslagen mensen door het leven 25 
gaan, als de zondaren die wij zijn, alleen levend vanuit de genade als nietige mensen 
die uit zichzelf tot niets in staat zijn. Ik geloof dat niet, dat Jesus dat bedoelt, ook al 
zou je dat heel goed uit dit gedeelte kunnen lezen. Want….ondanks de afstand, 
ondanks het taalgebruik, komen er velen tot geloof. Jesus laat in zijn afstandelijkheid 
ook zien dat er meer is dan dat wij mensen zien. Hij is van boven, wij van beneden, 30 
dat is afstandelijk, en tegelijkertijd laat het zien dat onze werkelijkheid groter is dan 
wij zo op het eerste gezicht kunnen zien. En in die werkelijkheid is er de bevrijding en 
de vrijheid. Misschien wel de vrijheid van een fietsend kind, of de vrijheid om een ster 
te laten stralen die niet perfect is. Ook niet-perfecte sterren kunnen stralen. En een 
groot zondebesef is niet bepaald bevrijdend, integendeel. En dit staat als een paal 35 
boven water, God wil de vrijheid voor de mens, voor elk mens, Jesus wil dat ook, dat 
is de insteek van zijn bestaan, zowel boven als beneden. Een slaaf van de zonde, 
ook al zo’n zwaarbeladen term, betekent niet dat je zondebesef je tot slaaf moet 
maken, nee, sta op tot de vrijheid, laat je bevrijden door deze Jesus, door zijn weg, 
zijn visie op het leven, en aanvaard het leven met volle teugen. Äanvaard het leven 40 
zoals het zich aandient om er in op te gaan als de mens die je mag worden en zult 
zien in Gods perspectief. Dan zul je werkelijk vrij zijn.  
Een vergelijkbaar perspectief komt naar voren in het gedeelte uit Exodus. Daar wordt 
met zoveel woorden duidelijk gemaakt dat God zal bevrijden. God heeft het 
gejammer, het gekreun, gehoord. Het gejammer, het gekreun, vanwege de 45 
slavenarbeid, een slavenarbeid die ook nog eens verzwaard is. God herinnert zich de 
belofte. En dat is niet een herinnering omdat er eerst iets vergeten is, nee, deze 
herinnering is als het ware een constante. Zoals je je een mens kunt herinneren, ook 



de mens die niet meer onder ons is. God zal bevrijden en een plek geven om te 
wonen, een plek, zoals beloofd. Een plek waar je als mens kunt zijn en zult zijn om te 50 
zijn wie je bent, zonder knellende banden en al helemaal zonder knellende banden 
van een zondebesef.  
En mag dan alles, mag je alles doen wat je in op komt? Dat lijkt me niet. Carla 
vertelde ons over een fietsende jongen, Anita kwam met de ster en ik zag deze week 
ook iets wat mij inspireerde.  55 
In de supermarkt was het druk en naast mij, bij een naastgelegen kassa, zag ik een 
grootmoeder met haar kleindochter. De boodschappen lagen op de band, daarbij 
was een bekertje slagroom. De kleindochter speelde daar een beetje mee, en net 
een beetje te veel. Het bekertje viel van de band af, op de grond dus en kapot. Is dat 
zonde? Nou, wel van de slagroom. Persoonlijk hoef ik die niet, maar er zit wel 60 
energie in, grondstof en deze slagroom kon niet meer gebruikt worden. Is het een 
zonde van dat meisje? Ach, ik zou het zo niet willen noemen, het is wel een 
onhandigheid en je mag hopen dat ze er van geleerd heeft. Wat ik wel echt jammer 
vond was dat de grootmoeder haar kleindochter niet vertelde dat ze op zijn minst 
onhandig was geweest. En er was ook niet het aanbod om de rommel op te ruimen, 65 
niet het aanbod om de schade te vergoeden, nee, het personeel moest het weer 
opknappen. En dat was jammer, want deze grootmoeder had op deze manier een 
grote kans om haar kleindochter één en ander te leren. En voor zover ik merkte deed 
ze dat niet, en dat was zonde. Zonde dat deze kans niet wordt gebruikt. Niet dat je 
daarin zult sterven…nee, natuurlijk niet, graag in vrijheid leven met de grenzen die er 70 
zijn.  
Vrijheid houdt in dat je weloverwogen keuzes maakt en ook het volste recht hebt om 
te kiezen. Als vrijheid en individualiteit teveel samen gaan, dan is er de valkuil dat 
solidariteit verdwijnt. Oftewel……Vrijheid en bevrijding hebben grenzen, namelijk de 
grens van de vrijheid van de medemens. Zo wil God mensen bevrijden, geloof ik, 75 
door zijn hand, en daarmee door de hand met mensen, van ons dus. Bevrijding met 
grenzen.  
En als er nu eens een quilt is, zonder één enkele fout, zelfs niet als je door-en-door 
kijkt, is dat dan erg? Volgens mij wordt ons ook die vrijheid gegund. Waarbij niet 
iedereen de uitdaging aan moet gaan om daadwerkelijk zo’n quilt te maken. Je moet 80 
ook weer dingen aan anderen overlaten, die het kunnen. Dat is ook vrijheid. Maar het 
perspectief lonkt om in alle vrijheid fouten te maken die geen zonde zijn, het 
perspectief lonkt om vrolijk die fouten te maken, omdat ook zo een ster kan stralen 
en jij als mens kunt stralen. Het perspectief van het koninkrijk van God, waarin leven 
leven is en de mens mag zijn, met elkaar in vrijheid.  85 
Amen.  


