
In veel kerken wordt een vrijheid gepredikt, die alles toestaat en 
die men godslasterlijk dan ook nog ‘vrijheid in Christus’ durft te 
noemen. Maar Jakobus schrijft iets heel anders: de wet van God 

is ‘volkomen vrijheid’ (Jakobus 1:25). Kerken die niet meer prediken 
wat God van ons vraagt, staan dichter bij humanisme en liberale 
politiek, dan bij hun eigen oorsprong. Natuurlijk is het zo, dat er 
zonder burgerlijke vrijheid geen democratie, noch vrije verkiezingen 
zouden zijn. Ook in Israël gingen 5,6 miljoen stemgerechtigden naar 
de stembus om hun keuze uit te brengen op een van de 32 politieke 
partijen. Twaalf partijen haalden de kiesdrempel van 2 procent. 
Daarvan vormden vier partijen een regeringscoalitie, waarbij elke 
afzonderlijke partij denkt de absolute macht te hebben. Ik vraag me 
af of de vrijheid zoals we die nu om ons heen zien in werkelijkheid 
niet ‘de heerschappij van het eigen IK’ is? 

Niemand wil natuurlijk een dictatuur! Democratie staat hoog 
in het vaandel! Maar een democratie waarin geen plaats voor God 
is, wordt een gevaar voor de mensen. Vergeet niet dat Hitler, Stalin 
en Mao ook democratisch werden gekozen. 

Zoals onze democratie zich in deze tijd ontwikkelt, holt zij zich-
zelf uit. Elke wet wordt kritisch geëvalueerd met de vraag of ‘mijn’ 
vrijheid daarmee niet in het geding komt. En kinderen en leerlingen 
hebben vaak meer rechten dan leraren en ouders .

Vrijheid zonder ruimte voor God, lijkt wel mensvriendelijk en 
humanistisch, maar zij is een voedingsbodem voor een dictatuur. 
Dat heeft de geschiedenis ons geleerd. In de tijd van de democrati-
sche Weimar Republiek kwam Hitler aan de macht. In de tijd van 
de tsaren kwamen Lenin en later Stalin aan de macht. Corrupte 
Chinese keizers, een opiumoorlog en de oorlog met Japan baanden 
de weg voor Mao. Het waren ideale omstandigheden voor demago-
gen om volksmassa’s te bespelen.

De ver doorgevoerde democratieën van 2014 raken steeds meer 
los van het Bijbelse fundament. Iedere tegenkracht haalt bakzeil en 
wetten vervagen waardoor een hele maatschappij de fout in gaat. 
Kerken die ons daarvoor zouden moeten waarschuwen, bewandelen 
de weg van de minste weerstand en bewegen zich steeds meer in 
de richting van de wereld, en dus de wetteloosheid. 

Het is Jezus zelf, niet de Farizeeën, die de wetteloosheid ver-
oordeelt: ‘Weg met jullie, wetsverkrachters!’ (Matteüs 7:23)

Christenen die menen dat het voldoende is om alleen maar 
‘Heer, Heer’ te zeggen, te profeteren en wonderen te doen, worden 
door Hem rechtstreeks aangesproken als ‘wetsverkrachters’. 

Wij laten ons dermate door de massa leiden, dat we helemaal 
niet meer weten wat Gods eeuwige moraal is. Het gros van de 
christenen doet Gods eeuwige Tora (onderwijzing) af als oudtes-
tamentisch en achterhaald. God roept ons op om weer ‘normaal‘ te 
worden. De profeten, maar ook Jezus namen voortdurend afstand 
van de tijdgeest waarin ze leefden. Dat deden ze door de wil van 
God te zoeken en na te volgen. 

We moeten onderscheid maken tussen echte vrijheid en schijn-
vrijheid. Dat is alleen mogelijk met de behulp van de Heilige Geest. 
Vrijheid moet verworven worden, zoals bijvoorbeeld: de afschaf-
fing van de slavernij, de strijd om gelijke rechten voor mensen van 
verschillende huidskleur en ras, of het verkrijgen van vrouwen-
stemrecht, en het arbeidsrecht dat beschermt tegen uitbuiting. 

Schijnvrijheid is de vijheid om van geslacht te veranderen, of 
om het homo-huwelijk gelijk te stellen met een normaal huwe-
lijk. Ja ook als vrouwen bij de Klaagmuur als mannen met talliet 
en tefilien willen bidden, terwijl volgens Gods voorschrift alleen 
mannen daartoe instructies kregen. Of wanneer Joden uit Israël 
naar Duitsland emigreren omdat daar de levensmiddelen goedko-
per zijn. En dat terwijl juist nu God de Joden uit alle delen van de 
wereld terug laat keren (Ezechiël 36:24). Men wil van alles, maar 
niet wat God wil. 

Wat mij zorgen baart, is dat telkens wanneer Gods volk in de 
geschiedenis door verkeerde opvattingen over vrijheid Gods wet 
met voeten trad, God als herder van Israël optrad en zijn ‘herders-
honden’ nood en oorlog inzette, om het volk weer terug te leiden 
naar zijn wegen. Weten Israëli’s en christenen dan niet dat God 
straft wie Hij liefheeft, zodat zij niet samen met de wereld onderuit 
zullen gaan? (Hebreeën 12:6). Maar wie met geest, ziel en lichaam 
Gods wet (wil) navolgt, die is echt vrij. 

Ludwig SCHNEIDER

MIJN vrijheid
Staat vrijheid gelijk aan de drang om overal 
zelf over te kunnen beslissen? Is in ons 
geloofsleven de vrijheid, waar we ons zo 
vroom naar uitstrekken, misschien slechts 
een dekmantel voor kwaadwilligheid zoals 
Petrus dit verwoordt in zijn eerste brief, 
hoofdstuk twee vers zestien? Als dit zo is, 
dan is ‘vrijheid’ gewoon een ander woord 
voor ‘ongehoorzaamheid’, zoals bijvoorbeeld 
ongehoorzaamheid ten opzichte van 
ouders. Maar ten diepste gaat het hier om 
ongehoorzaamheid aan God. 
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