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V R I J H E I D  I S  H E T  M E E S T  W E Z E N L I J K E 
D A T  O N S  T O T  M E N S  M A A K T 

Tekst: Lucas 4:14-21

Micha Zondag maakt ons duidelijk dat recht en gerechtigheid heilige woorden zijn die leven in ieder 
mensenhart.  Zij zijn nauw verbonden met vrijheid. Toch is het noodzakelijk om deze begrippen 
(recht en gerechtigheid en vrijheid) te blijven duiden binnen de Bijbelse traditie. Ik wil u een pasto-
raal/liturgische handreiking bieden voor de verkondiging.

Laten we beginnen met Vrijheid.
Vrijheid maakt ons tot mens. God heeft ons geschapen in volledige vrijheid. Dat onderscheidt ons 
van de rest van de schepping.  Wij mensen zijn beeld en gelijkenis van God doordat wij Gods Vrijheid 
met ons meedragen. Vrijheid maakt ons tot mens.

Daarom is de zwaarste straf die een mens kan krijgen dat de vrijheid hem/haar ontnomen wordt. 
Eigenlijk maakt het niet uit in welke omstandigheid. Als vrijheid ontnomen wordt, is dat voelbaar tot 
in de ziel. Er wordt iets wezenlijks van je mens-zijn afgenomen.

Maar vrijheid is meer dan een persoonlijk stukje gevoel van jouw mens-zijn. In de H. Schrift zien wij 
dat het God altijd gaat om een verbond met een volk. De persoonlijke mens staat in het volk van 
God. Dat volk van God behoort ook in vrijheid te leven en de vrijheid te waarborgen. Als individuen 
de grotere vrijheid tegenwerken, dan moet de gemeenschap daartegen beschermd worden. Het zijn 
altijd spanningsvelden. Kort gezegd komt het hier op neer: Soms moet je als persoon wat vrijheid 
inleveren om de vrijheid van de gemeenschap te bevorderen. (Arbeid en inzet)

Het boek Exodus is doordrongen met het begrip vrijheid. Rabbijn Yehuda Aschkenasy (1924-2011) 
doceerde Talmudica op de toenmalige KT(h)UA, Katholieke Theologische Universiteit van Amster-
dam. Hij legde uit dat in de joodse traditie het boek Exodus het belangrijkste boek van de Thora is. 
En van dat boek Exodus is 3:7-8 het kloppend hart. Daar staat dat God de ellende van zijn volk heeft 
gezien en ze gaat bevrijden en ze gaat brengen naar een land van melk en honing. Dat is de kern. En 
als profeten in de joodse traditie Thora-uitleggers zijn, dan leggen zij telkens uit wat de ware vrijheid 
is die God ons schenkt. En die uitleg komt telkens naar boven als het volk van God zich vergaloppeert 
aan macht en geld en goed. 

R E C H T  E N  G E R E C H T I G H E I D
Vrijheid is het hoogste goed en wordt gedragen en veiliggesteld door recht en rechtvaardigheid.
In Lucas 4 lezen wij tussen de regels door dat Christus het ware beeld van God is. Hij is God de Zoon, 
de Messias. Datgene wat ons tot mens maakt, wordt in Christus geheiligd. Dat klinkt vroom (en dat 
is het ook) en behoeft uitleg.
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Jezus krijgt de boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij leest de woorden van de profeet  Jesaja: 
“De Geest des Heren rust op mij, omdat Hij mij gezalfd heeft.” De zalving heeft van oudsher te maken 
met roeping en zending. Profeten werden gezalfd, koningen werden gezalfd. Maar bij Christus krijgt 
deze zending en roeping een specifiek karakter. Meerdere keren lezen wij hoe Christus bij de doop 
in de Jordaan vervuld werd van de Heilige Geest. De stem uit de hemel klonk daar bij: “Dit is mijn 
Zoon, mijn welbeminde in wie Ik welbehagen heb.” Ook bij de gedaanteverandering op de berg ho-
ren Petrus en Jakobus en Johannes deze woorden: “Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.” 
Later getuigt Petrus in zijn 2e brief dat dit waarlijk is gebeurd en dat het geen verzonnen verhaal is. 
(2 Petrus 1:17-18)

Zowel Jesaja als vele koningen ontvingen in de zalving de roeping en de zending van God. Christus 
heeft deze roeping en zending geheel en al waargemaakt, als ware het dat God het ons heeft voor-
gedaan.

Wanneer wij gedoopt worden in Naam van de drie-ene God, dan worden wij ook gedoopt in de 
naam van de Heilige Geest. Wanneer katholieken het Heilig Vormsel ontvangen, dan ontvangt de 
vormeling het Zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. Dat Zegel wordt ook door de zalving op de 
gelovige gelegd, zichtbaar en tastbaar. Het trekt in de huid.

Het is nu juist de Heilige Geest die het in ons mogelijk maakt om daden van barmhartigheid te ver-
richten (Mattheus 25). Het zijn eveneens de daden waar de profeet Jesaja over spreekt en die door 
Christus zichtbaar zijn gemaakt. Het is de ultieme (geestelijke) vrijheid waarin wij mogen staan.

De twee vragen die met eigen voorbeelden kunnen worden beantwoord, zijn: 
• Hoe ervaar ik in benarde situaties de kracht van de Heilige Geest die mij verlost van alle angst?
• Hoe kan ik vervuld door de Heilige Geest vrijheid zichtbaar maken voor anderen?

S U G G E S T I E S  U I T  D E  B U N D E L  G E Z A N G E N  V O O R  L I T U R G I E  ( G V L ) :
• Psalm 27
• Psalm 72 versie II
• Psalm 126 versie I
• 419 A
• 541
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