
Liturgie morgendienst -C
Emmen, 3 juli 2016

Thema: 
leven in de vrijheid van Jezus

Votum

Zegengroet: Genade voor u en vrede, van God onze Vader en van de Heer 
Jezus Christus. [amen]

Openingslied: Psalm 34:1,6

Verootmoediging/schuldbelijdenis: stilte, dan zingen: Gezang 154

Genadeverkondiging voorlezen, dan zingen Psalm 141:1,2 (geleerd door 
onderbouw school)

Gebed om verlichting met Gods Geest

Bijbellezingen: Exodus 19:3-8a en Galaten 4:31-5:15 (gelezen door...)

Zingen Psalm 85:1-3 (uit de nieuwe Psalmberijming)

Preek

Amenlied: LvdK 435:2,4,5

Dankgebed en voorbede

Tien woorden in NT-perspectief

Zingen: Gezang 109:4

Inzameling van de gaven (diakenen geholpen door...)

Slotzang: Psalm 108:1,2

Zegen: De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de 
gemeenschap van heilige Geest zij met u allen. 
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Preek n.a.v. Galaten 5:1,13    Leven in de vrijheid van Jezus
Emmen, 3 juli 2016

Volk van God, geliefde gemeente van Jezus Christus,
br/zr jonger of ouder, welkome gast, luisteraar/kijker thuis,

[dia1] Ben jij slaaf of ben je vrij mens?
Rare vraag misschien, want: slaaf?! Wie is er hier nou slaaf?
De slavernij is gelukkig (trouwens nog niet eens zo heel lang geleden...) afgeschaft.
Maar bestaat er daarom geen slavernij meer?
Wat dacht je van kwetsbare vrouwen die door pooiers worden ingezet als hoer...
Wat dacht je van arbeiders uit het buitenland die voor een afgeknepen loon en onder slechte 
omstandigheden het vuile werk hier opknappen...
Of van al die kinderen die zich krom werken voor onze mobieltjes en goedkope kleren...

Ben jij slaaf of ben je vrij mens?
Vrij mens toch zeker!
Ok, ik heb de oorlog niet meegemaakt (u misschien wel), en kan me er geen voorstelling van 
maken wat het is om in bezet gebied te leven, gevangen te zitten, niet te kunnen of mogen doen 
wat ik zelf wil – het lijkt me echt verschrikkelijk!
Dus: Goddank! Vrij.
Maar – echt vrij? Ben jij/ik echt vrij?
Hoe vrij ben je als jij ook vindt wat iedereen vindt?
Als jij ook koopt wat iedereen koopt? Doet wat iedereen doet?
Ben je dan niet een slaaf geworden van de grote bedrijven en de slimme reclamejongens, die je 
precies laten doen/denken/kopen wat zij willen?
Hoe zo'n vrije, kritische geest ben je?
Hoe vrij ben je als alles bij je draait om geld? Of om eer en aanzien, macht?
Hoe vrij ben je als je alleen maar bezig bent met je werk, je hobby, je sport?
Hoeveel mensen (vooral mannen) zijn er verslaafd aan porno?
Weet je echt zeker dat jij geen slaaf bent?
Durf jij een vrije geest te zijn? Die eigen keuzes maakt?
Die, ook als iedereen die kant op loopt, precies de andere richting durft opgaan?
Die, ook als iedereen het tiende biertje bestelt, een colaatje durft nemen?

Vrij zijn. Dat is ons jaarthema geweest, afgelopen seizoen.
[dia2] Leven in de vrijheid van Jezus.
Maar wat is vrijheid?
Vrijheid is eigenlijk best eng, spannend.
Opeens sta je in een ruimte waarin je zelf verantwoordelijk bent.
Je snapt er niks van dat mensen in Rusland terugverlangen naar het communisme.
Je snapt niet dat weldenkende vrije meiden in Nederland zich bekeren tot de islam en opeens met 
een hoofddoekje op een meter achter hun man gaan lopen.
Maar het is best fijn en handig om niet zelf te hoeven nadenken, en bevelen op te volgen, dat je 
precies weet wat je doen moet. 
Zoveel keer dit en zoveel keer dat, en dat je dan gedaan hebt wat je moet doen...
Duidelijke regels, daar verlangen mensen tegenwoordig weer naar.
Best begrijpelijk overigens in een van God losgeslagen maatschappij.

Want vrijheid op zich is leeg.
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Als vrijheid betekent dat iedereen maar kan doen waar 'ie zin in heeft, bestaat er geen echte 
vrijheid meer, dan heb je alleen nog super-egoisme, krijg je een onverdraaglijke samenleving 
waarin de sterken de zwakken steeds verder terugdringen.
Vrijheid moet gevuld worden, moet grond, doel en inhoud hebben.

Dat zie je als Gods volk is bevrijd uit de slavernij van Egypte. [dia3]
Wat was het volk daar onderdrukt. Misbruikt. 
Vreselijk zwaar was het, ten hemel schreiend.
God hoort zijn volk, en bevrijdt het o.l.v. Mozes.
En dan komt het in een lege ruimte: de woestijn. 
De woestijn, waar helemaal niets is. Waar alleen jijzelf bent, teruggeworpen op jezelf, waar je 
moet overleven, samen met anderen.
Maar de vrijgemaakten komen niet in een wereld van autonomie, waarin ze hun vrijheid mogen 
uitleven; dan zouden ze opnieuw te gronde gaan, slaven worden.
JHWH komt zijn volk tegemoet door het de Thora te geven, een goddelijke grondwet, die kaders 
geeft waardoor er vrijheid blijft voor iedereen, en waarbinnen het goed toeven is voor iedereen.
Heerlijke woorden spreekt JHWH dan: [dia4] Ik heb je als op arendsvleugels gedragen en je hier bij 
Mij gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een 
kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij 
toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk (Exodus 19:4-6).
God heeft zijn volk apart gezet. Geheiligd. Vrijheid gegeven.
En nu wil de HERE dat zijn volk ook echt vrij is. Heilig blijft.

Wij, Gods volk nu, zijn ook bevrijd.
Niet uit Egypte, maar wel uit de slavernij van de zonde.
Christus heeft ons vrijgemaakt. Vrij gekocht. [dia5] Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al 
mijn zonden volkomen betaald, en mij uit alle macht van de duivel verlost. Wij zijn van Hem! 
(Zondag 1 HC)
En dat is Heerlijk: vrede met God. Niet meer bang hoeven zijn. Bevrijd van een loden last. Dat je 
weer omhoog mag kijken, en de warme stralen van Gods genade over je laten schijnen.
Dat is het begin: Christus heeft ons bevrijd.
Maar dat is niet het eind: we zijn bevrijd... [dia6] opdat wij in vrijheid zouden leven.
Net als Israël: geheiligd – om voortaan ook heilig te zijn en heilig te leven.
En daar hebben we best werk aan.
Want als je niet uitkijkt vult vrijheid zich maar zo weer met on-vrijheid, slavernij.
Houd dus stand! Wees alert. Sterk. Sla aanvallen af. Blijf bij elkaar.
Laat je niet weer een slavenjuk opleggen.
Haal daarom steeds weer [dia7] je Heiland Jezus, voor ogen. 
Bedenk wie je en waar je zou zijn zonder Hem.
Bedenk wie je nu mag zijn met en dankzij Hem.
Bedenk zijn liefde voor jou. Zijn sterven in jouw plaats. 
Zijn vreselijke lijden waarmee Hij jou dat lijden bespaart.
Denk aan je redding. Koester je gered zijn. Wees er blij mee en dankbaar voor.
Bedenk wie je mag zijn in Christus: met Hem gekruisigd – ikzelf leef niet meer maar Christus leeft 
in mij. Je nieuwe identiteit.

[dia8] Sta pal voor die vrijheid in Christus. Word nooit weer slaaf! Van niks niet.
En kijk uit, het gebeurt maar zo: dan moet je dit weer en dan moet je dat weer.
Bij de Galaten waren het de judaisten, die wilden dat iedere christen Jood werd en als een Jood 
ging leven. Inclusief de besnijdenis en de hele Thora erbij.
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Paulus is keihard: je besnijden is Jezus verloochenen.
En als je je dan aan de Thora wilt houden – prima, maar dan ook helemaal. 
Maar als je door de wet wilt leven, zal je ook naar de wet geoordeeld worden.
Nou ja, dan weet je het wel he – wie kan zich volledig aan de Thora houden?
Dan val je geheid door de mand.
De weg van de wet als weg naar de hemel – dat wordt 'm niet, dat ga je nooit zelf redden.
Vier nou toch dat je vrij bent, vrij in Christus.

En het komt zo precies. Al een klein beetje desem maakt het hele deeg zuur.
[dia9] Heidense afgodendienst – ok, die tijd hebben we wel gehad nu. We buigen niet meer voor 
beeldjes enzo. 
Goed – maar waar buig je wel voor dan?
Waar je al je tijd en energie aan opoffert, waar je steeds maar mee bezig bent – zeker ook in je 
hoofd – ga er maar vanuit dat dat jouw afgodje is.
En dat kan zelfs een heel vroom afgodje zijn.
Want je houden aan de wet – wat kan daar mis mee zijn?
Maar het [dia10] gaat om de mind, je intentie, om het waarom.
Er gaat een knop om, het komt tussen je oren – de wet als voorwaarde: ik moet ook zelf wat doen, 
anders is het niet ok...
Een klein beetje zuurdesem...
Maar als de Galaten zich laten besnijden, krijgen ze het hele pakket erbij, en krijgen ze opnieuw te 
maken met onzekerheid, schuldgevoel en een loodzwaar leven.
Want je weet nooit zeker of je wel goed genoeg bent. 
Je leven wordt weer beheerst door angst- en schuldgevoel. 
Je krijgt te maken met de prikkelbaarheid, de onzekerheid, de trots, de teleurstelling en de 
uitputting van mensen die nooit zeker weten of ze wel gewaardeerd worden. (Keller)

Daarom is dit de keus: [dia11] of je maakt Christus, door wie je vergeving en vervulling ontvangt 
tot je kostbaarste bezit, of je houdt je aan de wet en de besnijdenis.
Maar er is geen tussenweg, geen evangelie+, geen Jezus+ nog wat.
Een christen wordt door genade gered, en blijft ook daarna op genade vertrouwen.
En wat die christen vervolgens wel of niet goed doet, wat je wel of niet fout doet – dat doet er niet 
toe. Nog geen millimeter. Punt!
Mijn goede gedrag zorgt er niet voor dat ik gewaardeerd wordt door God, net zoals mijn slechte 
gedrag ervoor zorgt dat ik minder gewaardeerd wordt door God. Iedereen is er hetzelfde aan toe: 
net zo verloren, net zo hard toe aan redding.
En als je toch goede dingen doet (dat kan!, daarover gaat ook de rest van hoofdstuk 5), bedenk 
dan: wat ik aan mooie dingen gedaan heb, zorgt er niet voor dat God nog meer van mij houdt. Nee,
het is juist andersom: omdat God zoveel van mij houdt, daarom heb ik dat mooie kunnen doen dat 
ik gedaan heb. Daarom aan God de eer!

[dia12] Stel je eens voor wat je zou voelen als iemand je vroeg om met hem of haar te trouwen, en
je komt er dan achter dat het die ander alleen maar te doen is om je erfenis, en niet om wie jijzelf 
bent.
Dat voelt toch niet goed? Je voelt je gebruikt, en niet geliefd.
Pas dit 's toe op jezelf en Jezus.
Toen je nog dacht dat je goede werken je konden redden, diende je God om wat je van Hem zou 
kunnen krijgen. Je gebruikte Hem in feite.
Maar als de hoop van het evangelie diep tot je doordringt, en je de genade en de schoonheid van 
God ziet, houd je van Hem om wie Hij is.
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In de Bijbel lees je dat Jezus niet voor jou gestorven is en van jou houdt om wat jij Hem geeft. Hij 
heeft helemaal niets aan jou! 
En toch ben je door Hem geliefd.
En hoe meer je dat gaat begrijpen, hoe meer je er ook zo op zult reageren.
Dan ga je God niet dienen om wat Hij geeft, maar om wie Hij is, en om wat Hij ook voor jou gedaan
heeft – alles is al lang volbracht!
Eindelijk kun je dan God liefhebben om wie Hij is. 
En kun je ook anderen gaan dienen, niet om wat zij jou geven, maar om wie zij in zichzelf zijn.

Dat is waar het op uitloopt [dia13] Jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om 
uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.(:13)
Want dat is de vervulling van de wet: heb je naaste lief als jezelf.
Dan kun je de liefde die jijzelf van God ontvangen hebt, doorgeven, weerspiegelen aan je 
medemens.
Christus is je nieuwe identiteit – Christus is wie jij mag zijn voor je naaste.
Je gaat steeds meer op Hem lijken: praten zoals Hij, denken zoals Hij, handelen zoals Hij.

Dus als je denkt dat vrijheid betekent dat je ongeremd kan doen waar je zin in hebt, dan heb je het 
toch nog niet begrepen.
Want: [dia14] dien elkaar door de liefde.
In Christus geloven is in Christus leven.
De christelijke vrijheid maakt je niet vrij om te zondigen, maar om te dienen.
En zeker: daarbij struikel je voortdurend en laat je onherroepelijk steken vallen.
Maar als je merkt dat je liefdeloos bent, is niet de oplossing: beter je best doen om lief te hebben. 
Wat wel helpt is naar Christus kijken, in wie ook jij mag zijn, door wie ook jij geliefd bent en 
aanvaard. 
Als je beseft dat jijzelf de eerste bent die dankzij zijn genade mag leven (want dat is een wonder, 
toch?!), kun je zelf ook genadig zijn. Genade verandert je!

Dat is de balans van het evangelie: [dia15] aan de ene kant wijst het je de weg naar een leven vrij 
van schuld, omdat God je in liefde heeft aanvaard – dat is tegen het wetticisme; [dia16] aan de 
andere kant wijst het je de weg naar een heilig leven, omdat God die jou aanvaard heeft heilig is, 
en Hij wil dat ook jij heilig bent – dat is tegen de losbandigheid.

En hoe kun je heilig zijn? Door Gods wil te doen.
En hoe leer je Gods wil kennen? Uit de Thora, uit de Schriften.
Uit de vervulling van de wet: heb je naaste lief als jezelf.
Je houden aan de wet, niet om daardoor gered te worden (want dat kan niet).
Maar wel omdat je nu meer reden hebt dan ooit om God lief te hebben.
Liefde vloeit voort uit geloof in het evangelie en komt tot uitdrukking in het liefhebben en dienen 
van je naaste.

[dia17] Ben jij slaaf of ben je vrij mens?
Weet je echt zeker dat jij geen slaaf bent?
Durf jij een vrije geest te zijn? Die eigen keuzes maakt?
Die, ook als iedereen die kant op loopt, precies de andere richting durft opgaan?
Die, ook als iedereen het tiende biertje bestelt, een colaatje durft nemen?
Aan de vruchten kent men de stam...

Amen[dia18]
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