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Thema: Vrijheid in actie
Introductie
Vrijheid – een waarde, die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Vrijheid
blijheid! Zo vrij als een vogeltje. Vrijheid is een terugkerend begrip in de
Nederlandse taal. In de twee uitdrukkingen lijkt het te gaan om vrijheid zonder
enkele beperking en verantwoordelijkheid. Hoe anders is dat op 4 mei? Het hele
land staat letterlijk 2 minuten stil op die dag wanneer we de prijs van vrijheid
herdenken en de verantwoordelijkheid die vrijheid ons geeft in de praktijk proberen
te brengen. Vandaar de slogan “vrijheid geef je door.” De tradities van het joodse
volk staan bol van deze slogan. Ook de christelijke traditie wordt gekenmerkt door
vrijheid, die pas echt bestaat in combinatie met verantwoordelijkheid. De beide
lezingen van vandaag laten dit zien.
Vrijheid in actie
Hoe gemakkelijk is het niet om de oorzaak van vrijheid te vergeten als het allemaal
goed gaat in het leven? Het liefst vergeten we de moeilijke gebeurtenissen in ons
leven. Wanneer alles weer prima loopt in ons leven, denken we soms nog wel aan
hoe we bevrijd werden en door wie: een naaste, die ons uit de brand hielp; of God,
die op wonderlijke wijze een deur opende. Maar vaker niet dan wel staan we hierbij
stil. De Eeuwige waarschuwde het joodse volk al voor deze vorm van
geheugenverlies, toen zij nog in de woestijn rondzwierven: “Wanneer het dan
gebeuren zal dat de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land dat Hij uw vaderen
... gezworen heeft u te zullen geven – grote en goede steden, die u niet gebouwd
hebt, huizen, vol van allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt,
uitgehakte putten, die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden, die u
niet geplant hebt – en gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede dat
u de HEERE, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet”
(Deut 6:10-12). De Tora roept de gelovigen keer op keer op om de wonderen van
God ten tijde van de bevrijding uit Egypte levendig in herinnering te houden, deze
herinnering door te geven en om als antwoord op de vrijheid zich dagelijks aan Gods
leefregels te houden – want een waarlijk vrij mens komt in actie uit liefde voor God
en medemens!
De Ierse schrijver George Bernard Shaw (1856-1950) schreef het al: “Vrijheid
betekent verantwoordelijkheid. Daarom zien de meeste mensen er tegenop.”
Verantwoordelijkheid nemen kan moeilijk zijn – ik heb er niet de financiële middelen
of politieke invloed voor. Het kan ons bang maken – wat kost het mij, wat zullen
anderen wel niet van mij denken? Het kan ons verharden – mijn actie is een druppel
op de gloeiende plaat, dus waarom zou ik het doen? Laat die mensen maar zelf hun
problemen oplossen.

En toch worden we aangespoord om verantwoordelijkheid te verbinden aan onze
vrijheid! Net als Mozes, die met gevaar voor eigen leven en knikkende knieën actie
ondernam door met een spraakgebrek voor de koning te verschijnen. Met een
houten staf overwon hij de Egyptische legermacht en leidde een heel volk naar
vrijheid. Dat is wat International Justice Mission ook doet: mensen naar vrijheid
leiden! In het filmpje op de website van deze organisatie zegt één van de schrijvers:
“Het schrijven van één boek is niet genoeg, maar het helpt wel!” Ik zou daaraan toe
willen voegen: We doen het wel, omdat deze mensen niet voor zichzelf kunnen
opkomen. We doen het wel, omdat vrijheid de zuurstof is van elke menselijke ziel
(naar Moshe Dayan), omdat vrijheid de kleur is van elke mens (naar broeder Roger
van Taizé). We doen het wel, omdat we Gods volk zijn, dat door Zijn compassie leeft
en Gods compassie wil doorgeven, zoals Petrus schrijft in zijn eerste brief.
Het geheim van vrijheid in actie wordt in beide teksten (Deuteronomium 6 en 1
Petrus 2) duidelijk gemaakt. Het begint met herinnering; herinnering in het
individuele en collectieve geheugen. Herinneringen aan wat de HEERE voor mensen
in slavernij heeft gedaan. De joden werden als slaven gebruikt door de farao; de
christenen aan wie Petrus schrijft waren geketend door slechtheid, bedrog,
huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij. Wat is jouw geheugen, wat is het collectieve
geheugen van Silo? Welke touwen, die ons beknelden, heeft de HEERE
doorgesneden? De tweede stap van het geheim is het doorvertellen aan de huidige
en volgende generatie hoe en waarvan God ons bevrijd heeft. Het vertellen zorgt
voor bewustwording, die leidt tot de volgende fase van het geheim: de
verantwoordelijkheid voelen tegenover God en medemens om mee te werken aan
vrijheid voor anderen. En vanuit die verantwoordelijkheid komen we in actie! We
zien, dat elke actie een verschil maakt waardoor één of meerdere mensen ook
waarlijk vrij kunnen worden. Zij houden hun vrij worden in herinnering, vertellen de
herinnering door, worden zich bewust van hun verantwoordelijkheid en komen zelf
ook in actie. En zo gaat het door! Eén actie lijkt niet genoeg, maar we doen het wel!
Nelson Mandela (1918-2013) kende als geen ander zowel het gebrek aan vrijheid als
de verantwoordelijkheid, die onlosmakelijk met vrijheid verbonden is. Als strijder
tegen de apartheid zat hij 27 lange jaren gevangen op Robbeneiland. Daar kwam hij
tot de conclusie, dat een mens die een ander mens van zijn vrijheid berooft, een
gevangene is van de haat, opgesloten achter de tralies van vooroordelen en
kleingeestigheid. Na zijn vrijlating genoot Mandela van zijn vrijheid. Hij gebruikte die
vrijheid om in actie te komen: complete afschaffing van de apartheid, vrije
verkiezingen voor iedereen. Ook nam hij de verantwoordelijkheid van het
presidentschap op zich. Een uitzonderlijk voorbeeld van vrijheid in actie!
In de voorbereidingen voor de Seider maaltijd op Witte Donderdag bij mij op school,
las ik een stuk over de link tussen de bevrijding uit Egypte van het joodse volk in
een ver verleden en de bevrijding van de schrijver van het stuk vandaag. De

schrijver stelde zichzelf daarbij drie vragen: “Wat is mijn Egypte? Wie is mijn ware
God? Wie ben ik eigenlijk?” (Victor Löw)
Deze vragen zetten mij aan het denken en leidden tot een vierde vraag: Hoe geef ik
vrijheid door? Ik dacht na over deze vragen. Dit zijn mijn antwoorden: Mijn Egypte
is het egoïsme waar mijn God mij van verlost door en in Jezus Christus. Mijn ware
God is de Eeuwige die mij een plek geeft in mijn huwelijk, in Silo, in mijn familie- en
vriendenkring waar ik thuis hoor en vrij ben; mijn ware God spoort mij aan die
vrijheid door te geven aan hen, die in slavernij leven. Ik ben vrij. Ik ben vrijheid in
actie door samen met Dorothée vijf leerlingen in Oeganda te sponsoren, zodat
onderwijs hen kan bevrijden van armoede!
Ook aan jou vandaag deze vier vragen: Wat is jouw Egypte? Wie is jouw ware God?
Wie ben je? Hoe geef jij vrijheid door?
Amen.

