
Zondag 5 mei 2019 - Vrijheid is ons Recht!

Vandaag is het bevrijdingsdag in Nederland. Gister was er dodenherdenking - herdenken van hen 
die streden en stierven voor onze vrijheid. Tineke vertelde over een sponsoractie die zij doet voor 
Stichting IJM (International Justice Ministry). Daarmee strijdt zij voor vrijheid - voor actie tegen 
moderne slavernij. Vrijheid is een voorrecht, maar ook iets waar we voor moeten vechten. Het is 
ons recht, maar het is er ook heel vaak niet. Dat is het onderwerp van de prediking vanmorgen.

Ik lees met jullie Johannes 1:12 - "Maar aan wie hem aanvaardden en in hem geloofden, heeft hij 
het recht gegeven kinderen van God te worden." (GNB) Heel opmerkelijk dat daar niet staat dat we 
door geloof eenvoudigweg kinderen van God worden. Waarom zou dat zo zijn? Het woordje 'recht' 
kan op vele manieren worden vertaald. In Het Boek en de Basis Bijbel staat ook het woordje 'recht'. 
Maar in de NBV staat 'voorrecht' en ik de NBG en de HSV staat 'macht'. Dit is het Griekse woord 
exousia. Als we de betekenis van dit woord opzoeken in de naslagwerken, dan ontstaat er een hele 
rij mogelijkheden: autoriteit, macht, kracht, vermogen, capaciteit, competentie, invloed, gezag, 
recht, voorrecht, privilege, jurisdictie, mandaat, vrijheid of mogelijkheid. Het meest wordt autoriteit
gebruikt - bijvoorbeeld de autoriteit die Jezus had om te genezen, om zonden te vergeven, om 
eeuwig leven te geven, etc. Maar als we al deze betekenissen samen nemen, dan ontstaat pas een 
goed beeld. Ik heb zelf nog toegevoegd de modernere woorden potentieel of potentie. Het is 
autoriteit in de zin van vrijheid, privilege en mandaat. Zo heb ik als voorganger zekere vrijheden, 
omdat ik voorganger ben - bijvoorbeeld om gastsprekers te laten spreken, om thema's te bepalen, 
om samen met anderen visie te bepalen, etc. Het wordt zelfs van mij verwacht dat ik die vrijheden 
gebruik vanwege de positie en de aanstelling als voorganger. Zo heb ik als één van de weinigen een 
paarse sleutel gekregen - een sleutel die echt overal op past in dit gebouw. Dat is mijn vrijheid. Dat 
is niet vrijheid in de zin dat ik kan doen en laten wat ik wil, maar vrijheid in de zin van een 
(voor)recht dat hoort bij mijn positie en mandaat.

Bij exousia gaat het om iets wat er is, maar wat ook nog moet worden - iets dat je hebt, maar dat 
ook nog realiteit moet worden. Je bent een kind van God geworden vanwege je geloof in Jezus, 
jouw verbondenheid met Christus. Maar je moet ook nog een kind worden. In de zin van dat alles 
wat daarbij hoort ook werkelijkheid gaat worden in je leven. Dat is er in potentie. Dat is jou 
gegeven. Dat is jouw recht, jouw vrijheid, jouw privilige, jouw voorrecht. Maar dat moet nog ten 
volle zijn beslag krijgen in jouw leven, in jouw ervaring, in jouw bediening, in jouw plek in Gods 
Koninkrijk. Zo zagen we dit jaar met koningsdag Amalia optreden als prinses, met het oog op haar 
toekomstige rol als koningin. Daar werd erg op gelet. En ze deed het heel goed. Het is een koningin 
in de dop. Het is er in potentie en we zien al een beetje daarvan gebeuren. Dus, terug naar Joh 1:12 -
Je bent een kind van God, maar je moet het ook nog worden. En dat gaat niet vanzelf. Daarom is 
vrijheid een recht dat verworven moet worden - waar je moeite voor moet doen!

Mensen hebben bepaalde geboorterechten. In de wereld heeft men geprobeerd deze te verwoorden 
in wat we noemen de universele rechten van de mens. Je kunt deze wel vinden op het internet. Je 
zult dan opmerken dat de woorden vrijheid en gelijkheid daar prominent in voorkomen. Dit vond 
men vooral nodig na de Tweede Wereldoorlog, toen op zo'n enorme schaal de rechten van de mens 
met voeten werden vertreden. Iedereen weet ook wel dat deze rechten er zijn - of zou dat graag zo 
willen. Maar toch worden deze rechten zo vaak en heel verschrikkelijk geschonden. Want er is ook 
twijfel hierbij. De mens is toch een product van toeval? We zijn toch maar een optelsom van 
chemische reacties en biologische processen? De mens is immers niet meer dan een slim dier? Is het
allemaal dan wel zo nobel? En geldt in de harde werkelijkheid van de natuur ook niet het recht van 
de sterkste. Dus zijn die universele rechten van de mens er wel echt - of is dat 'wishful thinking'? 
We krijgen een veel beter zicht op de fundamentele rechten van de mens, wanneer we uitgaan van 
de scheppingsorde waar de Bijbel over spreekt. Daar zien we dat alles is geschapen door God met 
de mens als hoogtepunt en zelfs beelddrager van God (Gen 1:26-28). 



Als we Gods scheppingsorde bestuderen, dan komen we tot de volgende opsomming van rechten: 
leven, overvloed, vrijheid, relatie, autoriteit, gezag, positie, rentmeesterschap, opdracht, mandaat, 
capaciteit, competentie, kracht, vermogen, gezondheid, eeuwig leven, geest, ziel en lichaam. En zo 
kunnen we nog wel meer toevoegen. Dit zijn als het ware onze scheppingsrechten. Merk op: dit gaat
nog veel verder dan wat de wereld met de beste bedoelingen heeft opgeschreven!

Kijkend naar deze scheppingsrechten: Het doel van Christus is het herstel van deze rechten, deze 
krachten, deze vrijheden, dit gezag. Dat is veel meer dan alleen vergeving van zonden en ticket naar
de hemel! Heel vaak versmallen wij het evangelie naar dat laatste, hoe geweldig de vergeving van 
zonden ook is. Het gaat hier om onze rechten in Christus. Je zou het ook werdergeboorterechten 
kunnen noemen. God ziet ons niet als verdorven zondaren, die van de hel naar de hemel moeten 
worden gered. Dat is vaak de manier waarop het evangelie van verlossing is uitgelegd - maar dat is 
veel te smal en ook veel te negatief. Ik zal een voorbeeld gebruiken. Ik las vroeger met onze 
kinderen het kinderboek Knuffel. Dat gaat over een jongetje dat zijn meest geliefde knuffel kwijt 
raakt. Overal wordt gezocht, maar het is onvindbaar. En het jongetje is ontroostbaar. Maar dan ziet 
hij zijn knuffel een paar dagen later op een rommelmarkt - te koop voor 50 cent. Deze knuffel was 
nog steeds van hem, maar het was ook zoek geraakt (verloren) en moest notabene zelfs terug 
gekocht worden. En dat gebeurde dan ook. Dit was geen christelijk kinderboek, maar ik herkende er
het Evangelie in. God is ons kwijt. En dat breekt zijn hart. En Hij doet alles om ons terug te vinden. 
En Hij was bereid om ons terug te kopen en daar de allerhoogste prijs voor te betalen. Mensen in 
deze wereld ziet God niet als onwaardige verdorven zondaren, maar als kinderen van Hem die zoek 
zijn geraakt en teruggevonden moeten worden - teruggevonden om weer de meest geliefde 'knuffel' 
van Hem te worden. Zo wil God ons niet enkel vergeven - Hij wil ons herstellen met alle 
scheppingsrechten die bij ons horen.

In eerdere weken lag de focus op recht en gerechtigheid. Op Goede Vrijdag sprak ik naar aanleiding
van Romeinen 6:7, waar staat dat wij "rechtens vrij van de zonde" zijn. Dat recht is verworven door 
Jezus, door zijn dood aan het kruis. Dat recht is verworven voor alle mensen - ook zij die nu nog 
zondige, niet gelovige goddeloze mensen zijn. Dit heeft te maken met het herstel van het 
oorspronkelijke geboorterecht van alle mensen. God wil dat wij dit ontvangen: vergeving van 
zonde, maar ook volledige vrijheid - volledige verlossing van alles wat met de macht en de invloed 
van zonde te maken heeft. Dit is ons 'recht'. Dat gaat over iets dat er al is, maar ook nog verworven, 
verwezenlijkt moet worden. Ik noemde eerder al eens het recht op belastingteruggave. Dat moet je 
nog wel opvragen. Je moet daar in veel gevallen actie voor ondernemen. Anders kan het zijn dat het
weliswaar je recht is, maar dat het nooit realiteit wordt voor jou.

De Bijbel maakt duidelijk dat de eerste stap die wij moeten zetten om dit recht te ontvangen, is: het 
aangaan van een relatie met Jezus - Hem aannemen als verlosser voor jou persoonlijk. In het 
zondaarsgebed doen we zoiets. Dat is jouw keuze om met Christus verbonden te zijn - bij Hem te 
horen - van Hem te ontvangen - voor Hem te gaan leven. Wie heeft een dergelijk gebed al eens 
gebeden? Dat is een eerste stap. Maar zo zijn er steeds weer stappen nodig om alle rechten en 
vrijheiden tot realiteit te maken in ons leven en in onze ervaring. 

In Galaten 5 spreekt Paulus over onze vrijheid. Hij zegt daar dat we geboren zijn om vrij te zijn 
(Gal 5:13). Dat is Gods bedoeling voor ons. Dat is ons recht. In dit hoofdstuk staat dit tegenover de 
slavernij van de wet. Dat is de kracht van het moeten, van de verplichting met het daarbij horende 
schuldgevoel. Dat is helaas ook een probleem van veel Christenen! Veel gelovigen kennen nog 
zoveel dwangmatigheden in hun leven. Dat is er bevrijding nodig. We kennen wel de 
bevrijdingsbediening. Dan gaat het om vrijheid van demonische belasting. Dat gebeurt als we 
zonden belijden en opruimen. En ook dat we anderen vergeven en breken met de zonde die anderen 
in ons leven hebben gebracht. Maar onvrijheid gaat over zoveel meer. Vrijheid is geweldig, maar 
het is iets dat je heel gemakkelijk weer kunt kwijtraken. Dat wordt altijd ergens door veroorzaakt. Ik



noemde al verlies van vrijheid dat ontstaat door zonde: van jezelf, van anderen of vanuit 
voorgeslacht. Dat kan zelfs demonische proporties aannemen. Maar het kan ook ontstaan door 
onrecht van het leven, bijvoorbeeld armoede en slavernij. Maar het kan ook ontstaan door verkeerde
gedachten, door onwaarheden, door leugens die ons leven beheersen. Dat kan zijn op 
gevoelsniveau: gevoelens van minderwaardigheid, afgewijzing, onbelangrijk zijn, etc. Of het kan 
zijn op verstandsniveau: ik ben een product van toeval, er is geen doel, geen plan - ik ben maar een 
onbetekenend schakeltje, alles is gedetermineerd. Deze denkbeelden kun je ontvangen vanuit 
onderwijs of tijdgeest van de cultuur waarin je leeft. 

Bevrijding is nodig op al die terreinen. Bevrijding hangt dan van twee dingen af:
- belijden van zonden en breken met zonde (ook zonde van anderen of zondepatronen).
- belijden van Gods waarheid en breken met leugens die het tegenovergestelde zeggen.
In beide gevallen gaat het om het herstel van jouw autoriteit, jouw kracht, jouw recht.
Zoveel Christenen leven ver onder het niveau van hun (weder)geboorterecht!
Daarom: In Christus jouw rechten kennen is heel belangrijk! En vervolgens te leren om van daaruit 
te functioneren. Begin daarom de waarheden van God in Zijn Woord te kennen. Gods waarheid 
geneest door het corrigeren van de leugen. Dat is ook het doel van deze prediking. 

Tegenwoordig zijn er heel mooie en krachtige aanbiddingsliederen met teksten die verkeerde 
gevoelens en gedachten corrigeren door de waarheid van Gods Woord. Aanbidding is een manier 
om dit te communiceren. Het is ook een krachtige manier voor ons om dit zelf heel duidelijk te 
belijden en met geloof te ontvangen en toe te eigenen. Zo hoorden Evelien en ik een paar dagen 
geleden in de auto op Radio Noord Holland het lied "You Say" van Lauren Daigle. We kenden die 
naam nog niet. Dit is geen Christelijke zender, maar wij herkenden toch vrij snel de Christelijke 
boodschap. De dj noemde haar de jongere versie van Adele. En wij vonden het meteen een prachtig 
lied. Thuis hebben we het opgezocht en beluisterd, dankzij het internet. Ik wil dat lied graag aan 
jullie laten horen.

(Na dit lied:) Wie heeft dit ook zo ervaren - de genezing door de waarheid en de liefde van God in 
jouw hart? Dat is de kracht van het Evangelie. Dat is de goede boodschap die wij hebben voor 
onszelf en voor de wereld om ons heen. Jezus stierf voor alle mensen - zij hebben het recht om dit 
te weten en te horen - en zo door ons met waarde te worden behandeld. Onze boodschap is niet 
beperkt tot: 'Jij bent een zondaar en je moet je bekeren, want anders...'  Onze boodschap is: 'Jij bent 
een beelddrager van God - geboren om met Hem te leven en onder zijn zegen'. Onze boodschap is: 
'Jij bent zo kostbaar dat Jezus voor jou stierf - dat Hij alles gaf voor jou'. Onze boodschap is: 'God 
wil jou herstellen naar zijn oorspronkelijke doel met jou als mens - jouw rechten herstellen - voor 
jou opkomen'. Dat is wat Jezus noemt: Goed Nieuws = eu-angelion = evangelie. Dat is voor jou 
persoonlijk - en dat is jouw boodschap voor alle mensen om jou heen.


