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Bevrijdingsdag 
 

Vijf mei is de nationale viering van de bevrijding ook wel dag van de vrijheid genoemd. 
Viering van de capitulatie van nazi-Duitsland in negentienvijfenveertig. Voor mezelf kan ik er, 

eerlijk gezegd, erg weinig mee. Net zoals ik ook niks kan met dodenherdenking op vier mei. 
Wat en wie en waarom moet ik, voor mij onbekende, overledenen herdenken?...Gelovigen 

zijn behouden en ongelovigen zijn verloren. En dit bedoel ik echt niet respectloos.  
 

Lukas 9 
59 En Hij zeide tot een anderen: Volg Mij. Doch hij zeide: Heere, laat mij toe, dat ik heenga, 
en eerst mijn vader begrave. 
60 Maar Jezus zeide tot hem: Laat de doden = niet wedergeborenen; ongelovigen hun 
doden begraven; doch gij, ga heen en verkondig het Koninkrijk Gods.  
 
Kwetsbaar 
 
Volgens het nationaal comité moeten we vieren dat we nog steeds in vrijheid leven en 
beseffen dat vrijheid kwetsbaar is. We zouden volgens het comité stilstaan bij de grote 
waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Ik doe hier niet aan mee. De Vrijheid 

waar ik in sta, is namelijk helemaal niet kwetsbaar! Die Vrijheid is verworven door de dood 
en Opstanding van de Heere Jezus Christus en dat is eeuwige Vrijheid. Die Vrijheid is niet 

gebonden aan tijd, plaats of omstandigheid. Niet de vrijheid van de oude Schepping maar de 
Vrijheid van de nieuwe Schepping. Ik heb het over Vrijheid met een hoofdletter V.  

 
Jesaja 61 

1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde 
boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 

gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen 
opening der gevangenis; 

 
Bijbelse Vrede 

 
Romeinen 5  

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 
Jezus Christus;  
 
Wij hebben Vrede met God door de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Alleen 
geloof is genoeg om in Christus deel te nemen aan het nieuwe Opstandingsleven. Bijbelse 
Vrede is zoveel méér dan een gebrek aan oorlog. Vrede met God is éénwording met Hem. In 
Christus oftewel tesamen met Hem. Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam. Wij waren dood door 
zonden en misdaden, de erfzonde, maar zijn levend geworden in Christus. Als wij vrede 
hebben met God delen wij in alle geestelijke Zegeningen in Christus. In de Bijbel hoort Vrede 

bij het Nieuwe Verbond der Genade. 
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Democratie 
 

Democratie wordt in ons land geprezen als de meest ideale regeringsvorm. 
Volksheerschappij. Democratie is verweven in onze hele maatschappij; in verenigingen, 

bedrijfsleven en zelfs ook in de kerken. We laten iedereen stemmen, zelfs degenen die er 
geen verstand van hebben. Als het maar democratisch is. Er moet overal en door iedereen 

gepraat en overlegd worden en iedere stem moet gehoord. Er zou vooral genoeg inspraak 
zijn. Meeste stemmen gelden. Democratie is in onze samenleving het hoogste goed. Maar ik 

vind democratie en inspraak helemaal niet het hoogste goed. Het Hoogste Goed is voor mij 
met hoofdletters; de Heere Jezus Christus.  
 
Theocratie 
 
In mijn wereld maakt de Heere Jezus Christus de dienst uit. Theocratie; Godheerschappij. 
Alleen Hij krijgt mijn stem. En Deze Koning zal straks, bij Zijn Wederkomst, hier op aarde 
orde op zaken stellen. De Heere Jezus Christus zal dan de Leiding nemen. Als Enige. Zijn 
Hemels Koninkrijk zal zich namelijk uitbreiden van de Hemel naar de aarde.  Alleen Hij zal het 
voor het zeggen hebben. De ecclesia , de volksvergadering, Zijn Lichaam, de Gemeente, zal 
de taken uitvoeren. Zij zal doen wat het Hoofd haar zegt.  

 
Efeze 1 

22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 

23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 

Mensenrechten 
 

Een prachtig woord maar het enige recht van de mens is de dood. Niet vervelend bedoeld. 
De natuurlijke mens heeft nérgens recht op. Bijbels gesproken. Al onze zogenaamde rechten 

zijn in Christus. De natuurlijke mens is dood door zonden en misdaden. Dood is in de Bijbel 
‘geen communicatie met God’. De Heere Jezus Christus heeft ons hiervan verlost aan het 

kruis en in Zijn Opstanding zijn wij, gelovigen, eerstelingen van de nieuwe Schepping, in 
Hem. De natuurlijke, oude mens is een verschrikking. Zonder uitzondering.  

 
Efeze 2 
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de 
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; 
3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 
doende den wil des vleses ender gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, 
gelijk ook de anderen; 
 

Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 

11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 

is ook niet tot een toe. 
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13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 

14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 

16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 

18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
 

Blij met jezelf 
 
De natuurlijke mens is dus verschrikkelijk maar volgens onze maatschappij moet je vooral blij 
zijn met jezelf. Jezelf de ruimte geven. Me-time. Jezelf ontplooien, kansen pakken, het beste 
uit jezelf halen. Je eigen ik ontdekken. Dicht bij jezelf blijven. In reclames wordt nog eens 
extra benadrukt hoe gewéldig we eigenlijk wel niet zijn. Wij zijn gemaakt om te maken, 
roept Praxis. Ja, stúkmaken zul je bedoelen! L’oréal zegt;…omdat je het waard bent. Hahaha, 
we zijn nog geen knip voor de neus waard! We zouden blij en dankbaar zijn dat de Heere ons 
door Zijn Barmhartige Genade en Liefde heeft doen wedergeboren in een nieuwe Schepping. 
Dat wij in Hem nieuwe schepselen zijn. 
 

Persoonlijke vrijheid 
 

Ieder mens zegt te verlangen naar vrijheid. Maar vrijheid is een heel wijd begrip. Want wat 
verstaan we eigenlijk onder vrijheid? Doen waar we zin in hebben? Onszelf zijn? In deze 

wereld is niemand werkelijk vrij. Ieder mens is in het algemeen ergens dienstbaar aan, 
ergens aan gebonden. Er is weinig persoonlijke vrijheid. En dit gebrek aan vrijheid is niet 

afhankelijk van een overheid of oorlog. Wij kennen maar één echte Vrijheid;  Vrijheid als 
gevolg van de Waarheid.  

 
De Waarheid maakt vrij 

 
Werkelijke vrijheid is slechts te vinden in de Waarheid. En we weten Wie de Waarheid is. De 

Heere Jezus Christus is de Waarheid. Hij is de enige Waarheid en Wijsheid en 
Rechtvaardigheid die wij kennen. De Waarheid zal je vrijmaken, staat in Zijn Woord.  Alles 

wat wij als gelovigen hebben, ligt vast in de Heere Jezus Christus. Lichamelijk zijn we in deze 
wereld maar geestelijke Vrijheid is afhankelijk van of wij de Waarheid kennen en accepteren.  
 
Johannes 8 
31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo 
zijt gij waarlijk Mijn discipelen; 
32 En zult de waarheid verstaan, en de Waarheid zal u vrijmaken. 
 
Eerste Paasdag 

 
De Bevrijdingsdag van gelovigen is niet op vijf mei maar op Eerste Paasdag. Bij de 

Opstanding van de Heere Jezus Christus zijn wij bevrijd van de heerschappij van de Wet, de 
zonden en de dood. Vanaf eerste Paasdag leven wij onder het Nieuwe Verbond der Genade. 

Waar de Geest van de Heere is, daar is Vrijheid. Vanaf Zijn Opstanding is het moeten van het 
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Oude Verbond der Wet opgeheven. Wij zijn niet meer gebonden, wij zijn ontbonden. Wij zijn 
verlost. Wij zijn vrijgemaakt. Het Nieuwe Verbond der Genade kent geen verplichtingen of 

regels. Wij staan in de Vrijheid. En deze bevrijding heeft niks te maken met de tweede 
wereldoorlog. 

 
2 Korinthe 3 

17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. 
 

Bevrijding uit Egypte 
 
Het Joodse Volk zat niet bepaald te wachten om bevrijd te worden. Want binnen die 
slavernij lag toch ook een bepaalde veiligheid en zekerheid. Ze waren goede slaven en waren 
nodig voor de Egyptenaren. Ze hadden dus een bepaalde garantie tot leven. De oorsprong 
van Israël lag in de slavernij en ze is daarin ook weer teruggekeerd. Dat is haar tragiek. 
Teruggekeerd onder de slavernij, het juk van de Wet. Dat is niet alleen de geschiedenis van 
Israël maar ook van de natuurlijke mens.  
 
Deuteronomium 5  
6 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis slavenhuis uitgeleid heb. 

 
Alternatief 

 
De natuurlijke mens is uit de aarde genomen en is stof, is aards en zal tot stof terugkeren. De 

natuurlijke mens is slaaf in en van deze wereld en zal in die slavernij ook ten onder gaan. 
Maar de Schepper heeft ons een alternatief geboden; men kan verlost worden uit Egypte. 

Overdrachtelijk natuurlijk want Egypte is in de Bijbel een beeld van de wereld. Er is vrijheid 
voor ons in Christus. Het Verbond van de Heere met het Volk Israël begint met; Ik heb u 

uitgeleid uit Egypte. Ook wij zijn uitgeleid uit deze wereld. Wij zijn uit deze duistere wereld 
getrokken op het moment van onze wedergeboorte, toen wij tot geloof kwamen. Wij horen 

niet bij deze wereld. Wij bevinden ons buiten de legerplaats, in de woestijn. 
 

Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 

heiligen in het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 

Hebreeën 13 
11 Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door den 

hogepriester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats.buiten de 
maatschappij. 
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12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de 
poort geleden. 

13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats maatschappij, Zijn smaadheid 
dragende. 

14 Want wij hebben hier in de oude Schepping geen blijvende stad, maar wij zoeken de 
toekomende. 

 
Geestelijk  

 
Het enige wat wij zouden doen, is de Heere achterna wandelen in de woestijn van het leven. 
Overdag de Wolkkolom en ’s nachts de Vuurkolom volgen. Beiden staan typologisch voor de 
Heilige Geest. Ondertussen zouden we ons laten voeden met Manna;  het ware Brood uit de 
Hemel. Water uit de Rots. Geestelijk Voedsel voor onderweg. Zijn Woord. Israël begon 
onderweg in de woestijn te klagen. Ze vroeg zich af waarom de Heere haar had 
meegenomen in de woestijn. Ze miste het brood en de vleespotten uit Egypte. Was dit de 
vrijheid die ze voor ogen had? Zo slecht was het toch niet in Egypte? 
 
Woestijn van het leven 
 

Ook onze oude, natuurlijke mens geeft zich niet zomaar over aan de Heere. Onze oude 
mens, ons vlees, loopt nog rond in deze oude Schepping. Onze oude mens probeert ons, 

samen met de Satan, weg te leiden van de Wolkkolom. Onze oude mens, ons vlees, wil terug 
naar de begeerlijkheden van het oude leven. De vleespotten. Daarom zouden we onze ogen 

goed gericht houden op de Wolkkolom, de Geest. Want Hij leidt ons in het Beloofde Land. 
We zouden in de Vrijheid van het Nieuwe Verbond blijven staan. En dat gaat niet zonder slag 

of stoot. Het is een strijd tussen de oude en de nieuwe mens in Christus. Volgen we het vlees 
of volgen we de Geest? 

 
Galaten 5 

16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 

elkander, de oude en nieuwe mens staan recht tegenover elkaar alzo dat gij niet doet, 
hetgeen gij wildet. De oude mens zorgt er voor dat je niet doet wat de nieuwe mens in 

Christus wil 
  
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 

Vrijheid blijheid? 
 

We zouden dus gaan staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Maar de 
oude mens leeft liever onder wetten en regeltjes. Dat is makkelijker. Opdrachten afvinken. 

Dan hoef je zelf niet na te denken. Dan hoef je zelf geen verantwoordelijkheid te nemen.  
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Want zó gemakkelijk kan het toch niet zijn?…Vrijheid voor iedereen die de Heere nawandelt 
in de woestijn? Maar zo gemakkelijk is het dus wel ondanks dat de kerk iedereen onder de 

Wet wil houden. Zijn we ons eigenlijk wel bewust van onze vrijheid? Zijn we ons bewust van 
de Vrijheid die het Nieuwe Verbond ons gegeven heeft? Paulus zegt het een aantal keren; 

alles is geoorloofd, alles mag… maar niet alles is opbouwend voor de Gemeente, Zijn 
Lichaam. Het Nieuwe Verbond der Genade kent geen moeten. Niks moet. Genade kent geen 

enkele verplichting, anders is het geen Genade meer!  
 

Galaten 5 
13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een 
oorzaak voor het vlees misbruik je vrijheid niet om je oude mens te dienen; maar dient 
elkander door de liefde. 
 
1 Korinthe 6 
10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch 
ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, 
geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven.  
11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen van zonden gereinigd, maar gij zijt 
geheiligd apart gezet voor de dienst aan de Heere, maar gij zijt gerechtvaardigd vrede met 

God , in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; 
12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar gepast, dienstig; alle 

dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen.alles mag 
maar ik zal me niet laten leiden door de oude mens; ik zal me niet onder de macht van de 

zonden plaatsen.  
 

1 Korinthe 10 
23 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn 

mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. in principe mag alles maar niet alles is 
opbouwend voor Zijn Lichaam, de Gemeente 

 
Eigen verantwoordelijkheid 

 
Deze Vrijheid is best eng want we kunnen in principe alles doen zonder het eeuwige Leven te 

verspelen! We moeten onszelf  beperken in plaats van dat regels dat doen. Wij moeten zélf 
verantwoording nemen; kiezen we voor de Heere of voor onszelf. Luisteren we naar de 
nieuwe of de oude mens? Geest of Vlees? We kunnen ons achter niets en niemand 
verschuilen. Dat hoort bij volwassen worden; zélf beslissingen nemen zonder dat iemand je 
aan de hand meeneemt.  
 
Ballingschap 
 
Bij onze wedergeboorte, hebben we eeuwig Leven ontvangen. Op datzelfde moment zijn we 

met Christus in de Hemel gezet en daar zijn wij vrijgemaakt van alles wat ons hier op aarde 
gebonden hield. Wij zijn met Christus ontbonden van de zonden en van de dood en van de 

Wet en van de oude mens. Maar we zijn nog wel gebonden aan het vleselijke lichaam. In 
feite zijn we nog in ballingschap in dit oude lichaam.  
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Efeze 2 
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad 

heeft, 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 

genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 

 
Loon 

 
Maar die ballingschap is niet alleen maar negatief want zo lang we nog in dit oude lichaam 
zijn, kunnen wij opgroeien tot zoon en erfgenaam van God. Wij zijn bekwaam gemaakt om 
de Heere te kunnen dienen. We bouwen Heerlijkheid, Loon oftewel Erfenis op naar de mate 
waarin we de Heilige Geest Zijn Werk in en door ons laten doen. En de tijd dat we hier zijn, 
zouden we dan ook gebruiken om ons dienstbaar ten opzichte van de Heere op te stellen. 
Door de nieuwe mens aan te trekken en de oude mens uit te doen. We zouden daarbij in de 
Vrijheid blijven staan want alleen de vrijen zullen erven. Wij zijn verlost van elke slavernij. 
 
1 Korinthe 3 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door 

vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 

 
Galaten 4 

30 Maar wat zegt de Schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon; want de zoon der 
dienstmaagd zal geenszins erven met den zoon der vrije. 

31 Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. 
Wij leven niet onder het Oude Verbond der Wet maar onder het Nieuwe Verbond der 

Genade. Onder de Wet kan men geen Erfenis, Loon, Heerlijkheid opbouwen…  
     

Staande blijven 
 

Psalm 32 
7 Gij zijt mij een Verberging Bescherming. Gij behoedt mij voor benauwdheid angst, onheil; 

Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.Nieuwe Verbond der Genade Sela. 
 
De Heere Jezus Christus heeft als het Lam Gods onze zonden en de zonden van de hele 
wereld weggedragen op het kruis. Hij heeft ons daarmee verlost van elke vorm van slavernij. 
Door geloof in Hem en Zijn Verlossing hebben wij eeuwig Leven mogen ontvangen met als 
gevolg dat Hij ons in de Vrijheid geplaatst heeft. Hij roept ons op om in die Vrijheid te blijven 
staan. Laten we niet vergeten de Ware Vrijheid te vieren en te gedenken. Ook op vijf mei.            
 
Galaten 5 

1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 
met het juk der dienstbaarheid juk of lasten van de Wet en de oude Schepping en de oude 

mens bevangen. 
 

 


