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Vrij als een vogel

H.J. Messelink

Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als aanleiding tot het vlees, maar
dient elkander door de liefde (Galaten 5:13)

Kent u Icarus? Het was een bekende naam in de oudheid. Het verhaal vertelt dat Icarus met zijn vader
Daedalus gevangen zat op het eiland Kreta. Daedalus maakte kunstige vleugels voor zijn zoon, die met was aan
het lichaam werden vastgehecht. Met deze vleugels kon Icarus vanaf een berg de lucht in gaan en vliegen.
Helaas naderde hij, al vliegend, te dicht de zon. De was begon te smelten en niet ver van het eiland Samos
stortte hij in zee.

Dit verhaal verbeeldt het verlangen maar ook de onmacht van de mens om te vliegen. Om vrij te zijn als een vogel. Dat
verlangen zit diep in een mens. Vrij zijn. Onafhankelijk zijn. Zich van niets en niemand iets aantrekken. Helemaal je eigen
gang gaan. Kunnen doen wat je wilt. Dat lijkt echt het einde. Zoals de jongste zoon in de gelijkenis de wijde wereld in trok.
Maar ben je dan echt vrij? Of lijkt het alleen maar even zo? Zoals het leek alsof Icarus echt kon vliegen. Totdat hij in zee
stortte. Zijn de mensen om ons heen echt vrij? Of zijn ze toch weer een slaaf geworden? Een slaaf van hun eigen
verlangens? Of misschien wel van de duivel? En zullen ze niet eenmaal te pletter slaan? Als zal blijken dat ze niet echt
konden vliegen, niet echt vrij waren?
Wanneer ben je eigenlijk echt vrij? Zo vrij als een vogel? Wanneer kun je echt genieten van het leven?

Alleen door Christus
Paulus schrijft in Galaten 5:13: u bent tot vrijheid geroepen. U. Er zijn ook anderen. Paulus noemt ze. Mensen, valse
leraars, die tegen de Galaten zeiden: voor je redding is iets meer nodig dan geloof alleen. Je moet ook de wetten van
Mozes onderhouden. En de mannen moeten zich laten besnijden.
Naar ons toe vertaald: je moet ook iets aan God laten zien. Bewijzen dat je het echt meent. Wij laten ons niet besnijden.
Maar we willen op onze manier ook graag aan God laten zien dat we ons best doen voor Hem: door veel en intens te
bidden, door onze plichten na te komen, door de minste te zijn. Daar kan God toch niet omheen?
Paulus haalt (letterlijk) een kruis door deze redenering. Want het kruis van Christus zegt niet dat jij het wel aardig doet,
maar dat het nog veel beter kan. Het kruis zegt: jij bent zo slecht dat alleen Christus je kan redden. Gods Zoon, die voor
jou aan het kruis ging hangen. Of je nu een levensgevaarlijke crimineel of een keurige kerkganger bent, je bent voor 100%
afhankelijk van dat kruis. Daar alleen zijn je zonden bedekt, daar alleen ben je als Gods kind aanvaard. En dat geeft je de
vrijheid.

Vrijgekocht
Het volmaakte verlossingswerk van Jezus Christus is de grond onder je voeten, de veilige ruimte waarbinnen je leven mag.
Zonder dat we het verdienen, ruimt God al onze vuiligheid op. Hij maakt onze zonden van ons los. Hij identificeert ons er
niet meer mee. Als Hij naar ons kijkt, ziet Hij zijn eigen Zoon. Dat is de vrijheid die God ons schenkt. Je bent vrij van de
zonde en de vloek van de wet.
Wat een opluchting! Want je kent jezelf zo goed. Misschien doe je helemaal geen verschrikkelijke dingen. Maar er zijn wel
van die verfijndere zonden. Die jaloezie diep in je. Dat egoïsme. Die ontevredenheid. Allemaal zonden die je naar de
eeuwige hel hadden kunnen zenden. Zonden waardoor je te pletter was geslagen, als je geen parachute had. Het kruis zegt:
God zal je egoïsme, je jaloersheid, je trots, je bitterheid nooit meer tegen je gebruiken. Want Christus heeft je vrijgekocht
van de vloek van de wet door voor jou een vloek te worden. De straf op al je mislukking is gedragen. De vloek is weg.
Dat is vrij zijn. Al die machten, van zonde, van vloek, van dood en hel, hebben het niet meer over je te zeggen. Met
Christus mag je een nieuw leven binnenstappen, door het geloof in Hem.

Vrij en blij
Echte vrijheid is dus: onze zonden staan ons bij God niet meer in de weg. God rekent er niet mee. Maar ook: God rekent
niet met onze goede daden. We hoeven geen zekerheid te zoeken in wat wij voor God doen. We roemen alleen in het



kruis. Ik zoek geen zekerheid meer in wat ik voor God doe. Want morgen lukt het me alweer niet. En overmorgen heb ik
geen zin. En waar blijft dan m'n zekerheid?
Gelukkig is er het kruis. Daar is de vloek gedragen. Daar weet ik dat God mij niet zal vermorzelen. Dat ik niet te pletter zal
slaan. Daar weet ik dat God het met mijn kwaad zo nauw nam, dat Hij zijn eigen Zoon ervoor liet sterven. Daar weet ik:
het is goed, ik ben vrij. Een vrij en blij kind van God. Ik mag genieten van het leven. Ik mag heerlijk als een vogel door de
lucht vliegen; ik val niet te pletter, want ik hang aan de parachute van de verlossing. De last van de zonde draag ik niet
meer. Ik hoef dus niet jaloers te zijn, want ik ben al een kind van God. Ik hoef niet krampachtig te leven, want ik heb God
al. Ik hoef niets te doen om bij God in de gunst te komen. Want Hij heeft ons geroepen tot vrijheid. Het initiatief lag
helemaal bij Hem. God heeft ons lief in de Here Jezus. En alle toewijding aan God kan alleen maar rusten in Gods
aanvaarding van ons. Het evangelie is: je bent vrij, dankzij Jezus Christus. Je maakt een zachte landing in de armen van je
Heiland.

Je handen vrij om te dienen
Je bent vrij. Klinkt dat niet te makkelijk? Zoiets als: heb lief en doe wat je wilt? Leidt dat niet tot pure losbandigheid en
willekeur? Dat zou zo zijn, als God het nu allemaal aan ons overliet. Maar zo is het niet. Gods verlangen is: ons gelijkvormig
te maken aan het beeld van zijn Zoon. Hij ziet ons graag in zijn voetsporen gaan. En de Heilige Geest maakt dat mogelijk.
Hij schoolt ons om. Hij maakt ons tot kinderen van God, die de handen vrij hebben om te dienen. Paulus wijst daarop in
het tweede deel van Galaten 5:13: maar dient elkander door de liefde.
Dat is opvallend.
Mensen zeggen: vrij zijn, dat is doen wat ik wil, zonder me te storen aan een ander. Maar Paulus zegt: daar heb je die
vrijheid niet voor. Dan zou die vrijheid een aanleiding, een vertrekpunt zijn voor het vlees, voor de zonde. Dan gebruik je
die vrijheid om er maar op los te leven. Maar daar heb je die vrijheid niet voor gekregen.
Paulus zegt: die vrijheid ga je nu invullen door je naaste in liefde te dienen. Dienen. Een christen is vrijgemaakt om te
dienen. Letterlijk staat er: om een slaaf te zijn van je naaste. Vrij zijn mag je invullen met dienen. Vrijheid die dat doel niet
kent, is schijnvrijheid, in feite een verslaafd zijn aan jezelf.
Dat is natuurlijk een heel andere mentaliteit dan ons vandaag wordt aangepraat. Vandaag is vrij zijn: kiezen voor jezelf,
voor wat jij fijn vindt. Het moeten genieten. Alles mee moeten maken. Steeds weer een nieuwe kick hebben.
Maar een kind van God hoeft niet meer zo nodig. Hij is al vrij. Hij heeft straks een eeuwigheid om te genieten. Hij heeft nu
dus z'n handen vrij om te dienen. Hij kan die ander liefhebben zoals hij is.

Echte liefde
De Here Jezus heeft ons dat voorgedaan. Hij keek altijd in liefde naar z'n naaste. Niet dat Hij alles goedkeurde of niet boos
kon worden. Maar Hij werd altijd aangedreven door de gedachte: hoe kan Ik mijn naaste helpen om tot zijn of haar
eeuwige bestemming te komen? Dat is liefde. Geen lievigheid. Geen toegeeflijkheid. Liefde. Dat is: hoe ben ik voor jou
geen sta-in-de-weg. Hoe help ik jou op weg naar de eeuwigheid. Zo binden we ons in vrijheid aan elkaar.
In de kerk spreken we graag over onze persoonlijke vrijheid. Dat riekt naar: geen boodschap aan de ander. God leert ons:
we mogen onze vrijheid juist dienstbaar maken aan de echte liefde tot elkaar. We verschillen in de kerk vandaag nogal eens
van mening. Er is een uiteenlopende kijk op de dingen te constateren. Maar juist dat is een testcase of we elkaar werkelijk
willen liefhebben en dienen, of niet. De vraag is: hoe houden we elkaar vast op de route naar de jongste dag? We mogen
samen als vrije kinderen van God ontdekken hoe groot de liefde van Christus is.
Op deze manier kunnen we elkaar ook de ruimte gunnen in de kerk. We hoeven niet overal dezelfde mening over te
hebben, zeker niet over wat er allemaal hoort of niet hoort (vgl. Rom. 14:4,5 en Rom. 15:5). We hoeven ook niet alles bij
elkaar te beoordelen. Daar dienen we heel voorzichtig mee te zijn. Uiteindelijk zijn we verantwoording schuldig aan God en
niet in de eerste plaats aan de mensen. Pas dus op voor bemoeizucht in de kerk, waardoor je elkaar het leven behoorlijk
zuur kunt maken.
We hoeven niet angstig of krampachtig met alle vragen van vandaag om te gaan. We zijn vrije zonen en dochters van God,
met de belofte van de Heilige Geest, die ons wijs maakt. Daar kunnen we het mee doen. Op weg naar de totale bevrijding.
In het huis van de Vader.

Gespreksvragen:
1. Wat verstaat u onder 'persoonlijke vrijheid'?
2. In hoeverre mogen we ons binnen de gemeente van Christus met elkaar bemoeien?
3. Herkent u het gevaar dat Paulus aanwijst bij de dwaalleraars onder de Galaten? Wat zou u in uw eigen leven kunnen



aanwijzen, waardoor u aan God wilt laten zien dat u het goed meent?
4. Dient elkander door de liefde: op welke manier krijgt dat handen en voeten?


