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titel: De wet van bevrijding 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Een poosje geleden heb ik mijn rijbewijs laten verlengen. Niet voor het eerst 
overigens en het is wel bijzonder dat ik dan zeg dat het verlengd is terwijl het door de 
jaren heen steeds kleiner wordt. En bijzonder is ook dat er nu ook op vermeld staat 10 
dat ik met een tractor mag rijden en op een bromfiets. Ja, vooruitgang. Maar.....ik heb 
het document wel nodig om mijn eigen auto te mogen besturen. Zou ik zonder 
rijbewijs rijden en ik zou worden gecontroleerd dan heb ik een probleem. Ik moet me 
houden aan de regels van de verkeerswet en ik moet me houden aan veel meer 
regels en wetten. Ik niet alleen natuurlijk.....velen met mij.  15 
Regels zijn niet altijd leuk, regels kunnen knap beperkend zijn. Niet voor niets 
hebben mensen soms de neiging om regels te overtreden, om over grenzen te gaan 
waar je niet over zou moeten gaan. Wie voor een rood verkeerslicht staat midden in 
de nacht en er is verder geen verkeer te zien, die heeft waarschijnlijk de neiging om 
toch maar door te lopen of te rijden. En wie veel belasting moet betalen zoekt 20 
misschien wegen om dat te kunnen verminderen, om maar een voorbeeld te noemen 
dat vooral in deze tijd van aangifte doen actueel is. Ontduiken van belasting is in 
ieder geval een tijd volkssport nummer één geweest in Nederland. We hebben er 
geen medailles mee gehaald, maar dat komt omdat die niet worden uitgereikt.  
Regels zijn beperkend, ook de regels en wetten die in de kerk gelden. De kerkorde is 25 
niet altijd even plezierig, geboden en verboden zijn dat ook niet, niet altijd.  
En toch heb ik deze preek de titel meegegeven: de wet van bevrijding.  
 
We lazen de tien woorden, de tien geboden, de tien leefregels, of welke naam je zo 
ook wilt geven. Tien woorden die jaren lang elke zondag in kerkdiensten hebben 30 
geklonken, waarbij het soms was om mensen er van te doordringen de ze fouten 
hadden gemaakt, soms als aansporing tot het doen van het goede. Regels, 
voorschriften, die beperkend kunnen zijn, maar juist ook bevrijdend. En zo wil ik ze 
lezen, als bevrijdend. Ik was in Israël en maakte de sabbath mee, ook een maaltijd bij 
mensen, bij een gastgezin. Tijdens het gesprek vroeg ik om een pen. Het antwoord 35 
was: “Normaal heb ik een pen bij me, maar op sabbath niet.” Want je schrijft niet op 
sabbath. Houdt de sabbath in ere, een heilige dag. Zes dagen zul je werken, op de 
zevende dag rust je, werk dan niet. En schrijf dan ook niet, zo hanteerde deze man 
dit gebod. En dat kan heel beperkend overkomen en zelfs overdreven, maar zoals 
deze man het zei was het bevrijdend, een teken van vrijheid. Op Sabbath hoef ik niet 40 
te werken, hoef ik niet te schrijven, hoef ik dus ook geen pen bij me te hebben.  
Bevrijding, zoals de regel: vereer naast mij geen andere goden. Bevrijding. Andere 
goden zijn bezit, geld of macht, angst, de drang om te overheersen, de drang de 
baas te willen zijn misschien wel uit angst om anders het onderspit te delven. Baäl, 
de vruchtbaarheidsgod in Kanaän, deze Baäl heeft veel gezichten. De 45 
wapenwedloop is er één van, de wapenhandel in de VS is er één van. Inspelen op 
angst, je moet sterk zijn, sterker dan de ander, lees het verhaal van Poetin, over 
grenzen gaan ook als het gaat om de lichamelijke integriteit van de medemens, van 
welk geslacht dan ook. Dat is Baäl allemaal en nog veel meer. Die god, die goden 



laten je niet vrij, die heersen over je, die beperken je leven juist. De God van Israël 50 
plaatst je juist in de vrijheid, in het vrije leven, juist door tien woorden als deze. Werk 
één dag niet....kijk maar hoe vrij je bent, hoe je tot rust komt, als vooruitblik op 
toekomst die komen zal.  
Een ander voorbeeld: steel niet. Je zult niet stelen. Maar.....stelen komt voor. Ja, 
hoeveel sleutels hebben we die hopelijk passen op sloten. Als onze koster haar 55 
sleutelbos te voorschijn haalt dan is dat een flinke bos sleutels. En dat geldt voor 
velen, sleutels in soorten en maten, sleutels van metaal, maar ook codes om in te 
drukken, codes in het digitale verkeer, wachtwoorden om in te loggen, digid en wat al 
niet meer. Sleutels omdat je niet wilt dat een ander in kan breken, en zo zou kunnen 
stelen. Maar de sleutels maken ook dat verkeer beperkt wordt, de sleutels en de 60 
sloten verhinderen op moment ook contact tussen mensen, beperken je 
bewegingsruimte, beperken de vrijheid. Steel niet, je zult vrij zijn. Zeker als de 
mensheid niet steelt, bijna een utopie, maar toch een beeld van wat kan, in Gods 
naam. Steel niet, je zult vrij zijn. Dood niet, je zult vrij zijn, ook van de angst dat een 
ander jou zou doden, ook van de angst dat de ander jou bedreigt. Er kwam een 65 
mens op mij af met agressie in de ogen, hij was langer en jonger dan ik en misschien 
ook sterker. Ik maakte het gebaar van “rustig aan” en gelukkig werkte dat. Op 
hetzelfde moment realiseerde ik dat mijn gebaar van “rustig aan”  niet zonder risico 
was. Angst voor de medemens....hij of zij zal toch niet. Doodt niet, je zult vrij zijn.  
Zet je zinnen niet op het huis van de ander, de partner of wie of wat dan ook. Begeer 70 
het niet. Begeerte is een drijfveer die beperkt. Begeerte maakt je afhankelijk, 
afhankelijk van wie of wat je begeert. Begeerte kan maken dat dat andere een god 
voor je wordt, een afgod. Wees vrij, wees vrij van wat je beperkt, een gebod tot 
bevrijding, een wet van bevrijding.  
Jesus is in de tempel en vindt daar van alles. Handelaren, geldwisselaars, vee dat 75 
verkocht wordt, geld gewisseld, ach een hele handel. Jesus bevrijdt de tempel van 
deze handel. Dat gaat volgens mij niet op kousevoeten, integendeel, het is een heftig 
gebeuren. Maar wel een bevrijding, zo dat de tempel weer huis van God kan zijn en 
zal zijn, een huis om kind-aan-huis te zijn. Jesus straalt vrijheid uit, en bevrijding, ook 
als hij spreekt over zijn eigen toekomst en over zijn lichaam. Breek deze tempel af en  80 
ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Hij spreekt dan over zijn lichaam en dus 
over zijn toekomst en de toekomst van zijn volk, toekomst van mensheid. Opstanding  
als toekomstbeeld, bevrijding als toekomstbeeld, bevrijding door leven vanuit tien 
woorden. Want Jesus kende ze, sprak erover, leerde erover zelfs behoorlijk radicaal.  
Jesus heeft nooit de tien woorden willen afschaffen, en binnen onze kerken zijn ze 85 
nooit afgeschaft.  
Woorden als bevrijding, geboden als bevrijding, het leven als bevrijding. In de 
veertigdagentijd gaat het over lijden en sterven, het mag ook gaan over bevrijding. 
Bevrijding die gekomen is en die komt. Wij mogen leven als bevrijde mensen en laten 
we dat dan ook doen, als bevrijde mensen die met elkaar in vrijheid leven. De vrijheid 90 
om geen pen bij je te hebben, de vrijheid van openheid, zonder gesloten deuren, de 
vrijheid om te spreken wat gezegd mag worden of zelfs moet worden. Een vrijheid 
zonder wapens, een vrijheid zonder moord. Een vrijheid van spreken. Dat kan gaan 
om de Armeense genocide en vooral het benoemen ervan, het kan gaan om de 
wapenhandel in de VS en het protest van jonge mensen die politici aansprakelijk 95 
stellen op een bewonderenswaardige manier, het kan gaan om de mens die opkomt 
voor het eigen recht om te spreken of juist te zwijgen, het kan gaan om het conflict 
dat bespreekbaar wordt en uitgesproken wordt. Het kan gaan om openheid en 
openhartigheid, waarbij de waarheid gesproken wordt over en vooral met de 



medemens. Dat is allemaal opstanding, dat is allemaal de weg van Jesus, dat is 100 
allemaal gebod dat bevrijdt.  
Kies dan het leven, ja laten we dat doen. Amen.  
 


