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Thema 
 

Echt vrij!? 
Van gebondenheid naar verbondenheid 

 

E. Brink 

 

Ik wil alleen maar vrij zijn! Wie wil dat nu niet? Oké. Maar vrij, waarvan dan wel niet 

allemaal? En vrij, waarvoor? Ja, vrij voor wie, eigenlijk? 

Als je vrij bent, zit je niet vast. Ben je niet gevangen. Zit je niet opgesloten. Onvrij ben 

je, als je gebonden bent. En als je er niet los van kunt komen. Met handen en voeten 

gebonden. 

 

Onvrijheid 

 

Onvrijheid is niet anders dan zonde. Zonde is vrijheidsberoving. Zonde is maar niet fouten 

maken, blunders begaan, een scheve schaats rijden, wetsovertredingen zonder tal. Natuurlijk, 

dat valt er ook allemaal onder. Maar zonde is veel meer dan foute dingen doen. Zonde is 

vooral ook goede dingen op de plaats van God zetten. Ik vraag (op dit gedachtespoor gezet 

door Tim Keller) weer aandacht voor een omschrijving van Kierkegaard die veel dieper 

afsteekt. Die duidelijk maakt wat ons ten diepste van onze vrijheid berooft. Zonde is: 

wanhopig niet jezelf willen zijn voor God. De onvrijheid begint waar je je identiteit niet meer 

vindt in je relatie met God. Als je niet verbonden bent, ben je gebonden. Onvrijheid is zonde, 

en zonde is in de eerste plaats zonder God. 

 

Verslavingen 

 

Wie verslaafd is, doet zonde, dat is duidelijk. Maar de Heer Jezus keert het precies om: ieder 

die zonde doet, is verslaafd aan de zonde (Joh. 8:34)! Dus zijn wij allemaal verslaafd!? Het 

zal je maar gezegd worden. Ga eens bij jezelf na, voor welke ‘godvervanger’ jij het meest 

gevoelig bent. 

 

Werk: blijven doorgaan om te scoren, jezelf waar te maken, waardering verdienen, meer en 

meer willen verdienen. 

Eten en drinken: als eten een obsessie voor je is, anorexia, boulimia, of je gewoon een 

caloriefreak bent. 

Internet: geen dag zonder mail of het net kunnen; uren en uren, dag in dag uit. 

Tv en film: wat is een leven zonder tv en zonder film…? 

Sport: kijken naar de hoge prestaties met helden en idolen of je eigen sport bovenaan. 

Opinie: wie zeggen de mensen dat ik ben? Slaaf van oordelen van anderen. 

Seks: los verkrijgbaar, met zoveel anderen nog even doorzappen en doorsurfen. 

Drank: in Nederland zijn meer dan 300.000 probleemdrinkers, hoeveel drink je nu echt? 

Gok en spel: fruitautomaten, casino’s, evengoed op de beurs, beleggen en spelen op de kick. 

Prikkels nodig. Shot. 

Roken en (soft)drugs: 30% jongeren gebruikt wel eens en kerkpleinen zijn nog lang niet 

rookvrij. 

 

Ieder mens, niemand uitgezonderd, loopt vroeg of laat de kans om in de cirkel van een van de 

verslavingen terecht te komen. We hebben allemaal wel eens moeite om het leven te 

aanvaarden en weg te vluchten. De een is hier kwetsbaarder voor dan de ander. 
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Onderhuids 

 

Peil eens dieper. Waaruit komen die verslavingen voort? Want afgezien van drugs, al het 

andere is op zichzelf genomen niet verkeerd. Wat zit aan de binnenkant? In gesprekken met 

mensen die hun verslaving hebben toegegeven, komt het er allemaal uit. 

● Leegte vullen; goed gevoel zoeken, over jezelf en je omgeving. 

● Eenzaamheid verdringen of verdoven; in stilte (eetverslaving). 

● Verdriet en pijn verdringen of verdrinken (alcoholist). 

● Minderwaardigheid compenseren: laag zelfbeeld omhooghalen (workaholic). 

● Uitlaatklep, stress afreageren. 

● Intimiteit zoeken, het gevoel gekoesterd te worden. Missen van verbondenheid 

(seksverslaafde) 

● Verlangen naar genot en geluksgevoel op korte termijn. Instant geluk. 

● Vluchten voor verantwoordelijkheid in de virtuele wereld. 

 

Als je dieper afsteekt, merk je dat het allemaal je identiteit raakt: wie je wilt zijn of wie je 

juist niet wilt zijn. De verslavingen maken duidelijk dat wij iemand willen zijn! Het raakt aan 

onze enorme behoefte om waardevol te willen zijn. In feite gaat het om alle ruimte die wordt 

opgevuld, die God anders in beslag zou nemen. Alle zonden zijn pogingen om leegte op te 

vullen (Simone Weil). Het gat dat geslagen wordt, waar Hij niet is, wordt meteen gevuld met 

die zogenaamde ‘godvervangers’. Want hiervoor ben je gemaakt: om bezield te zijn met God 

en vol te zijn van Hem. En in verbondenheid met Hem komt alles op zijn plaats en wordt alles 

ook zinvol. 

 

Het eerste gebod 

 

Zonde is dus niet lang niet altijd: doen wat slecht is. Het is vooral ook: wat goed is, de plaats 

in laten nemen van God. Niet primair het schenden van wetten en overtreden van regels, maar 

het aantasten van een relatie, de relatie met God. 

 

Dat raakt het eerste gebod! Het is niet voor niets het eerste gebod. Opmerkelijk genoeg is in 

veel interviews van BN’ers die iets mochten roepen over de Tien Woorden, het eerste gebod 

er het bekaaidst van afgekomen. Dat mocht geschrapt, moest weg, er kwam toch alleen maar 

oorlog van. Maar het onthult al onze afgoderij. Goden zijn er in menigte. Alles en iedereen die 

belangrijker wordt dan God zelf. Daar is God zeer gevoelig voor. Dus alles waarin jij je 

identiteit op bouwt: werk, carrière, vriendschap, familie, gezin en bezit. Waar je je geluk in 

zoekt. Kortom, waar onze maatschappij zo vol van is: je zelf verwerkelijken (je profiel, je 

competenties, je imagebuilding etc. etc.). Daar hoeft op zichzelf niet veel mis mee te zijn, 

maar wel als het leidt tot: jezelf worden los van God, zonder God, buiten Hem om. 

 

Alles wat niet met God verbonden is, daar raak je aan gebonden en dat gaat je identiteit 

bepalen. Je bent pas vrij in verbondenheid met God. God wil niet het jouwe, Hij wil jouzelf. 

Dat je (eigen)waarde ontleent aan je relatie met Hem. Eerst met Hem verbonden, en via Hem 

in verbinding komen met al het andere. Dat is je reinste vrijheid. Al het andere is onvrijheid. 

 

Dit is dan ook de moeite van de rijke jongeman die bij Jezus kwam. Bepaald geen 

huichelachtig type! Jezus kreeg hem lief, aldus Marcus 10:21. Toen de jongen opsomde 

waaraan hij zich allemaal hield, maakte Jezus hem niet uit voor bluffer. Hij volgde Gods 

richtlijnen uit eigen beweging en vrije keuze. Maar hij zat vast aan zijn bezit. Dat bepaalde 
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zijn identiteit. Hij was niet zomaar een jongeman, hij was de rijke jongen, ondenkbaar zonder 

zijn bezit. Het weggeven van zijn geld was voor hem de testcase of Hij Jezus, God zelf, zou 

gaan volgen. Voor hem een onmogelijke keuze, maar hij koos voor zijn geld, omdat dat zijn 

identiteit uitmaakte. Jezus nodigde hem uit om zijn identiteit terug te vinden in de relatie met 

Hem. 

 

Restwaarde 

 

Werk is goed, belangrijk, geeft het leven voor een belangrijk deel zin. Maar het is niet alles. 

Want als je je werk of studie of carrière verliest, wat blijft er dan van je over? Als je voor je 

carrière leeft, en waar je van droomt, lukt niet, heb je dan alles verloren? Vriendschap is goed, 

verleent waarde, geeft het leven zin. Maar het is niet alles. Want als je door ongelukkige 

omstandigheden je vriend verliest, wie of wat blijft er dan over? Een huwelijk is goed… je 

familie en gezin hebben, evenzeer. Maar als een van de relaties breekt, wat dan? Of als een 

van je kinderen ontspoort, is je leven dan zinloos geworden en alles tegen de vlakte? ‘Is dit 

alles…’ wordt gezongen na de desillusies! 

 

Wij leveren ons uit aan van alles en nog wat, en zo leveren we onze vrijheid in. Aan wie heb 

je ten diepste je identiteit ontleend: aan je werk, je vriendschap, je relatie, je kinderen, je 

familie? Als je niet in verbinding met God staat, ga je je aan andere dingen of mensen binden. 

Mensen of andere dingen worden belangrijker dan God. 

 

Ze kunnen je allemaal teleurstellen of jij kunt zelf falen. Met als gevolg: leegte, bitterheid, 

rancune, waardeloosheid, depressie zelfs. Word je dan niet in het diepst van je wezen 

aangetast? Bij alle andere goden wel, bij de levende God niet! Jezus blijft Zichzelf als alles 

wegvalt. De zin van Christus betekent dat het leven hoe dan ook zinvol blijft met Hem. 

 

Meer dan ontmaskering 

 

Jezus’ woord over verslaving in Johannes 8 was confronterend: we hebben het allemaal nodig 

bevrijd te worden. Hij spreekt de waarheid. Maar Christus laat het niet zitten bij de 

ontmaskering van verslaving. Hij gaat verder. Hij wil je bevrijden uit die gevangenschap. Niet 

een keer, maar keer op keer. Daarvoor is het nodig dat je je eigen machteloosheid gaat 

erkennen. Niemand ontkomt aan slavernij, ieder is er vatbaar voor; je raakt aan handen en 

voeten gebonden. Net zomin als Israël zich uit het slavenkamp in Egypte kon bevrijden, 

kunnen wij dat. Wij hebben hulp van buitenaf nodig. Christus werkt als geen ander 

bevrijdend. En hoor eens hoe Hij het zegt: alleen door Mij is vrijheid mogelijk (Joh. 8:36). 

Wat een pretentie. Niemand anders kan het, behalve IK! 

 

Kijk eens wat een reactie dat oproept bij het eerste gehoor. Ze steigeren! Als door een wesp 

gestoken reageren zij. Dat zijn nota bene mensen die Hem volgden en in Hem geloofden. Ze 

gingen op Hem af. Het waren Joden die zich lieten gezeggen en onder de indruk van Hem 

waren gekomen. Maar dit slaat alles. Hoe durft deze Jezus te zeggen dat zij Joden – bijzonder 

ras, volk van God, met een unieke positie, uit Egypte bevrijd – gebonden zijn? Het botst 

gigantisch met hun trots. ‘Niemand kan ons iets maken, wij zijn van God, wij horen bij God. 

Wij zijn een vrij en onafhankelijk volk.’ 

 

Nee, ze willen het niet zien, en begrijpen het ook niet, dat Jezus hen op één lijn stelt met alle 

andere mensen. Ze zien niet dat zij zich als een slaaf opstellen bij God. Dat ze zich, ook al 

zijn zij kind in huis en kind aan huis bij God, zijn gaan gedragen als slaven: die moeten 
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verdienen, die presteren, die willen incasseren, die zichzelf waar willen maken, die zich 

opwerken tot God, die bang zijn om af te gaan en te falen. De waarheid is blijkbaar te 

confronterend. Jezus legt de vinger op de gevoelige plek. 

 

Het kostte een dag om de Israëlieten uit Egypte te bevrijden, maar het kostte veertig jaar om 

Egypte uit hun hart te halen. Zo diep zit de verslaving erin. Dat geldt voor ieder mens, niet het 

minst voor kerkmensen, die zich evengoed uitleveren aan van alles en nog wat; we moeten 

telkens weer bevrijd worden, losgemaakt, als wij ons weer binden en hechten. Hij schenkt mij 

hulp, Hij redt mij, keer op keer…(Ps. 116 ber.) 

 

Christus zelf gebonden 

 

Gods Zoon heeft ervoor gekozen om naar deze wereld te komen. Het ging God de Vader aan 

het hart. Zoveel mensen gebonden. Zoveel in de greep van de leugen. De macht van het 

kwaad legt ze aan banden. Christus is gekomen om die macht te breken. Hij heeft de macht 

van zonde ontmaskerd. Hij heeft de satan weerstaan. Hij heeft als geen ander standgehouden, 

de waarheid aangedurfd, en is nooit opzij gegaan. 

 

Maar het had tot gevolg dat mensen Hem gingen binden. Op allerlei manieren Hem aan 

banden leggen. Want ze wilden niet horen hoezeer ze zelf gebonden waren. Christus werd zelf 

een gebonden mens. Hij liet Zich ook binden. Hij gaf Zichzelf gevangen, toen soldaten Hem 

gevangen kwamen nemen. Zozeer gebonden dat Hij gespijkerd aan een kruis hing en stierf. 

Maar op die manier heeft Hij de macht van het kwaad gebroken. Hij liet Zich helemaal aan 

banden leggen als Zoon van God, niemand is zo vrij als Hij. Maar dat was doelbewust, om in 

onze plaats gebonden te liggen. En om ons van binnenuit te bevrijden. Door zijn opstanding 

uit de dood heeft Hij alle banden losgescheurd, waarmee Hij werd vastgehouden. Geen macht 

had nog grip op Hem. De leugen werd opnieuw volop ingezet: het is niet waar. Hij werd 

veroordeeld op grond van een valse identiteit! Maar Hij heeft de nieuwe identiteit door zijn 

opstanding stralend tevoorschijn gehaald en laat nog steeds zijn bevrijdend nieuws horen. 

 

Slaaf af 

 

Wat is het verschil tussen een kind en een slaaf? Een huisslaaf en de zoon des huizes, dat is 

een wereld van verschil. Een slaaf is geen blijver, een kind mag blijven: kind aan huis. Een 

slaaf kan in het huis van zijn meester genieten van allerlei voorrechten. Maar niet altijd, hij 

wordt vroeg of laat ontslagen of verkocht. Een slaaf heeft geen vaste rechtspositie in de 

familie. Hij kan worden verkocht, geruild en weggestuurd. Gods Zoon onthult ons hoe diep 

verslaving ligt. Wij stellen ons op als slaven. Wie is hier aan het woord? De Zoon des Huizes. 

Gods Zoon. Hij wil ons slaaf-af hebben en onvermoeibaar kind aan huis maken. 

 

Waarnaar verlangt een mens ten diepste? Je helemaal thuis voelen, geaccepteerd worden zoals 

je bent, geliefd worden, geborgen zijn. Dan pas ben je vrij, als je echt geliefd bent, 

gewaardeerd. Dat is precies wat Christus wil geven. Hij zorgt dat je werkelijk vrij bent door je 

zoon en dochter te maken van God. Dan kan niets en niemand je meer iets maken. En word je 

niet afgerekend op je competentieprofiel. Dat is de enige echte vrijheid. Het is een vrijheid-

plus! 

 

Van gebondenheid naar verbondenheid. Die beweging heb je telkens weer nodig, want wij 

hebben voortdurend de neiging weer weg te lopen te vluchten, het huis uit. Of zelfs in huis 

ons als slaven op te stellen, als religieuze doe-het-zelvers. Dat zit er heel diep in. Al was het 
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alleen al om te leren jezelf te vergeven! Echt vrij word je dus via de Vrije Zoon van God. 

Alleen door geloof in Hem heb je de vrijheid van een zoon of dochter die altijd in het 

vaderlijk huis blijft. Geliefd, geborgen, opgenomen, erbij betrokken, zinvol in plaats van leeg. 

Pijn wordt niet verzwegen, maar behandeld. Je bent constant in behandeling, de heilzame 

behandeling van Gods Zoon, bevrijdend tot en met. De enige echte vrijheid. De ware 

bewegingsvrijheid is niet aangeboren, maar wordt geschonken door de Zoon. Dat heet de 

glorieuze vrijheid van kindschap van God. 

 

Ik wil vrij zijn. Mijn identiteit ligt vast in Christus. Want het christelijk geloof is per slot van 

rekening geen religie (binding), maar een relatie: een en al verbondenheid. 


