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Geboren om vrij te zijn

Waar de Géést is, daar is vrijheid (2 Korintiërs 3:17b)
Vandaag vieren we dat we leven in een vrij land: geen oorlog,
geen onderdrukking, geen gewelddadige overheid. Op andere
plekken wordt gehunkerd naar vrijheid, zoals in Venezuela
(‘Operation Freedom’ - Maduro tegenover Guiado). We danken
God voor de vrijheid van Nederland. Ook het evangelie van Jezus
gaat over vrijheid (minstens zo belangrijk als: genade, vrijspraak,
vergeving, verlossing). De Bijbel zegt dat we door geloof bevrijd
zijn van onze zonde en schuld. Maar ervaren we dat ook zo? Léven
we ook echt in vrijheid?
Hoe vrij ben jij?
‘Vrijheid is leven zonder angst’. Dat was ooit de slogan van een 4
en 5 mei viering (2001). Maar er is nog vaak angst in ons leven.
We zijn - ook al geloven we in Jezus en zijn we dus vrij - bang
voor van alles en nog wat. Bang voor wat andere mensen
vinden, bang om kwetsbaar te zijn, bang om buiten de boot te
vallen, bang om te luisteren naar onze innerlijke stem, bang om
de controle te verliezen, bang om niet goed genoeg te zijn, bang
om tradities los te laten, bang voor veroordeling, bang om
eerlijk te zijn, bang voor de vrijheid. Herken je het? Herken je
het ook en misschien wel vooral in de kerk? Welkom in de
(geestelijke) strijd! Juist de vrijheid die we hébben wordt
aangevallen zodat we niet in vrijheid durven léven. Het is goed
om dat in de ogen te kijken en het niet te negeren. Pas als we
onze angsten omarmen, worden we er vrij van.
Waar de Geest is
Het is een intrigerende en fascinerende uitspraak: ‘Waar de
Geest van de Heer is, daar is vrijheid’. Paulus zegt dit nadat hij al
meer over de Geest heeft gezegd: ‘God heeft ons geschikt
gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond
van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter
doodt, maar de Geest maakt levend. Wanneer wat de dood

bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zo veel luister
verscheen (...) zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister
hebben?’ Paulus zet alles op alles om duidelijk te maken dat het
nieuwe verbond van de levende Geest méér is dan het oude
verbond van de geschreven wet. Wat er al wel in zat (‘Ik ben de
Heer, je Bevrijder’) komt er nu pas helemaal uit: ‘Waar de Géést
van de Heer is, daar is vrijheid’. Vrijheid kan niet zonder de
Geest. Waar we niet léven in vrijheid, is de Geest blijkbaar de
afwezige. Op weg van Pasen naar Pinksteren is het belangrijk om
daarbij stil te staan en te bidden om de Geest van de vrijheid.
Jezus’ vrijheid leven
Paulus verbindt de Geest heel sterk aan de Heer, dat is Jezus: het
is de Geest van Jézus. De Geest van Jezus is voelbaar in
bijvoorbeeld de gelukkigprijzingen waarmee Jezus de Bergrede
(zijn droom van Gods koninkrijk) begint. Dat geluk, die vrijheid
begint van binnen: ‘gelukkig wie nederig van hart zijn’ - het geeft
zoveel vrijheid als je niet zelf in control hoeft te zijn, maar je
jezelf in afhankelijkheid toevertrouwt aan Gods werk in jouw
leven. Dát maakt vrij. De waarheid maakt ook vrij, deze
waarheid: je bent gemaakt naar het beeld van God, je bent
geboren om vrij te zijn.
Bevrijd en toch strijd
Het daadwerkelijk leven van deze vrijheid is een proces van
geestelijke strijd. Daar heeft Paulus het over in Galaten 5:1:
‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’
Waar vind je deze vrijheid? Waar de Geest van de Heer is! Waar
is de Geest van de Heer? In ons binnenste, want ‘Gods liefde in
ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is’
(Romeinen 5:5). Gods Geest werkt van binnenuit. Geboren om
vrij te zijn vraagt om een nieuwe geboorte (Johannes 3:3).

Om te lezen
2 Korintiërs 3:1-18
Johannes 3:1-13
Galaten 5:1-6
Matteüs 5:3-10
Om te delen
1. Wat betekent het voor jou om
in Nederland in vrijheid te leven?
2. Hoe vrij ben jij? Welke van de
genoemde angsten herken je?
3. Lees 2 Korintiërs 3:6-11
aandachtig. Wat spreekt je hier
aan?
4. Waar is de Geest volgens jou?
5. Hoe herken je de Geest van
Jezus in Matteüs 5:3-10?
6. Herken je dat er juist rond
vrijheid veel geestelijke strijd is?
7. Wat leer je van wat Paulus zegt
in Galaten 5:1?
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