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intro 
 
Mooi hè: de kerk – plaats van vrijheid! 
 
Wat een verschil met de Amish! 
Hebt u wel eens van de Amish gehoord? 
Dat is een godsdienstige gemeenschap in Amerika. 
De leden hiervan leven erg teruggetrokken en primitief. 
Ze rijden geen auto maar berijden paard en wagen. 
Ze gebruiken geen elektriciteit. 
Ze oogsten op de ouderwetse manier. 
Ze lezen geen krant, luisteren niet naar de radio, kijken geen televisie en gebruiken geen 
telefoon of internet. 
Kinderen en jongeren krijgen heel beperkt onderwijs. 
De Amish zijn een heel besloten gemeenschap. 
 
Nu ben jij 16 jaar en Amish. 
Jij mag een tijd lang leven als ieder ander van jouw leeftijd. 
Je mag uitgaan, roken en drinken, vrienden/vriendinnen maken, tv kijken en je hebt een smartphone.1 
Na verloop van een paar maanden of zelfs een paar jaren kies je. 
Óf je blijft in ‘de wereld’, óf je keert terug als Amish, maar dan wel levenslang. 
Wat zou jij kiezen? 
Wat denk je: 85 tot 90% van de jongeren kiest vrijwillig, overtuigd en bewust  
voor terugkeer bij de Amish.  
‘Terug in hun hok’, als naar een gevangenis? 
Zo ervaren zij dit helemaal niet. 

                                                      
1 rumspringa: in het rond springen, ronddolen. 
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Integendeel: ze genieten van rust, veiligheid, geborgenheid en hebben overzicht over hun leven.2 
Vrijheid binnen grenzen. 
 
Wat mag u verwachten? 
 
Welke vrijheid gunt de Bijbel ons? 
Vanuit Gl. 51 zoeken wij hierop het antwoord. 
Van hieruit kijken we ook verder. 
Welke ruimte gunnen wij elkaar? 
Is die onbegrensd of niet? 
Hoe bewaken wij de ons toegestane vrijheid? 
 
kern: Gl. 51 
 
Op de achtergrond speelt het volgende. 
Besneden joden moeten zich laten dopen. 
Moeten heidenen die christenen worden zich ook laten dopen? 
Ja. 
En zich laten besnijden? 
Nee, zo besloot men op de bijeenkomst van de apostelen en oudsten te Jeruzalem.3 
Besnijdenis heeft te maken met de wet. 
De wet heeft te maken met jezelf in het reine brengen bij God dmv goede werken. 
Dat lukt je niet vanwege de zonde. 
Maar hoe dan wel? 
Doordat je gelooft in Jezus Christus. 
Met dit goede nieuws stuurt Jezus Paulus op pad, ook naar de Galaten in Turkije. 
Jezus Christus maakt je vrij van de zonde. 
Hij voldoet voor jou tegenover God waar jij tekort schiet vanwege je zonde ondanks je wetswerken. 
Als een Mozes die met zijn staf Israël uitleidde uit het slavenland Egypte,  
zo leidt Paulus dmv deze brief heidenen uit de machtssfeer van de zonde en de vloek van de wet. 
Hij leidt hen binnen in de genade: het geschenk en de weldaad van het evangelie dat vlees en bloed 
heeft gekregen in Christus Jezus. 
Hij voert hen in de vrijheid: bevrijd door Christus alleen, uit genade alleen, door geloof alleen. 
 
Het jodendom staat aan de wieg van het christendom. 
Het jodendom brengt het christendom ook aan de rand van het graf. 
Paulus meldt een heftige botsing tussen hem en Petrus en andere Joden in Antiochië.4 
En hetzelfde conflict speelt zich nu af in Galatië. 
Daar zijn drie partijen: 
-christenen uit de heidenen 
-christenen uit de joden 
-joden die geen christenen zijn. 
De christen-Joden voelen zich tussen twee vuren, tussen hamer en aambeeld. 
Ze willen hun medechristenen van heidense afkomst niet dwingen zich te laten besnijden. 
Maar ze voelen de hete adem van hun niet-christelijke volksgenoten in de nek. 
Die vinden op hun beurt dat hun gedoopte mede-Joden verraad plegen aan Mozes en de wet. 
‘Laten jullie christenen uit de heidenen onbesneden? Dat kunnen jullie niet maken!’ 
Wat doen de christen-Joden nu? 
Zij mijden hun medechristenen van heidense afkomst, 
net als Petrus en andere christen-Joden in Antiochië. 
Zij dringen er bij hen op aan:  
‘Laat jullie je toch maar besnijden. 
Anders krijgen we het aan de stok met onze ongedoopte mede-Joden. 
Dan kunnen tegen hen zeggen: ‘Zie je wel, wij blijven Mozes en onze tradities trouw!’5 

                                                      
2 Wikipedia over Amish. 
3 Hd. 15. 
4 Gl. 211-14. 
5 Gl. 24  612. 
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En iedereen is tevreden:  
jullie als christenen uit de heidenen, wij als christenen die Joden zijn en onze joodse volksgenoten. 
 
Herkennen we dit? 
Geven en nemen, compromissen sluiten: het is ons in de kerk niet vreemd. 
Niet dat deze kwestie bij ons speelt. 
Andere wel. 
We verdragen geen tuchtwaardige zaken, maar wel miserabele toestanden,  
zoals dat in ons kerkjargon heet: 
-eenmalige kerkgang 
-te lage of geen vvb 
-berusten in een scheiding 
-de ene keer gunnen we onze br. en zr. psalmgezang,  
 de andere keer kom ik aan mijn trekken met Opwekking bij piano/band. 
 
Maar zo ligt het in Galatië niet. 
Paulus heeft het over spionnen en onruststokers.6 
Hij schat de toestand zó ernstig in dat hij abrupt Korinte verlaat om in Jeruzalem overleg te voeren. 
Hoe moeten joodse christenen omgaan met hun onbesneden medechristenen? 
Moeten joodse christenen heel hun joods zijn opgeven? 
Moeten heidenchristenen joden worden, gedoopt én besneden? 
Er staat wat op het spel: 
 
-wet of evangelie 
-zalig door werken of door geloven, door eigen prestatie of als geschenk van God 
-Christus alleen en helemaal, of Christus half, maar dit is gelijk aan zonder/buiten Christus. 
 
Wat is de uitslag van Paulus’ overleg in Jeruzalem? 
Christenen die heidenen waren hoeven zich niet te laten besnijden.  
Men laat zich niet intimideren door spionnen en onruststokers.7 
Paulus zoekt en ontvangt rugdekking.  
 
Hele vrijheid wordt geen halve vrijheid of onvrijheid. 
De Galaten zijn volgens Gl. 4 net als Isaak kinderen van de belofte. 
Zij zijn en blijven vrije burgers van de hemelse vrijstad Jeruzalem. 
 
Daarom: 
In die vrijheid waarvoor Christus ons bevrijdde moet u dus pal staan. 
Buigt u niet weer onder een slavenjuk, of dat nu afgodendienst is of de traditie van Mozes. 
Wees en gedraag jullie als een vrije heer van het huis ipv als een gebonden slaaf. 
Geen compromis! 
Dat is verraad aan God en Christus, aan evangelie, genade en vrijheid. 
 
Met deze vrijheid staat of valt ons geloof en de kerk. 
Alleen van hieruit kunnen we zinnig doorspreken over de kerk als plaats van vrijheid. 
 
Contra 
 
‘Mooi hoor: de kerk als plaats van vrijheid. 
Maar ik voel me opgesloten door mijn zonden.’ 
Ik durf Christus als mijn Bevrijder niet of nauwelijks aan te nemen. 
 
Bid om vrijmoedigheid dit wél te doen. 
Denk niet te klein van Gods liefde en trouw, al bij uw doop door Hem aan u beloofd. 
Rood als scharlaken uw zonden? 
God wast die witter dan sneeuw en witter dan witte wol door Jezus’ bloed. 

                                                      
6 Gl. 24 512. 
7 Gl. 2. 
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U hebt een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. 
Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, zelfs voor die van de hele wereld. 
Dan ook voor die van u/jou!8 
 
‘Mooi hoor: de kerk als plaats van vrijheid. 
Maar alleen maar door genade, alleen maar uit geloof, alleen maar Christus…: 
dat vind ik best wel eng.  
Ik wil zelf ook graag scoren bij God.’ 
 
Hoe diep zit dat er ingebakken bij ons. 
Niet alleen bij de heiden, de farizeeër, de oudste zoon uit Lc. 15 of de rooms-katholiek. 
Wij, GKv-ers, hebben als erfenis van Abraham Kuyper meegekregen om te doen. 
Er was verzet tegen GK gz. 75: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. 
Niks stil maar, wacht maar, en een ds. gaf op om te zingen: Bidt maar, werk maar… 
 
Ja: laten we bidden om in praktijk te brengen wat de Heer tegen Paulus zegt: 
‘Je heb niet meer dan mijn genade nodig.’ 
Vertrouw Mij maar op mijn beloftewoord. 
Naast Mij, Jezus, heb je niets of niemand anders nodig voor je eeuwig geluk. 
Onteer Mij niet als halve Heiland, eer mij als je complete Zaligmaker. 
Zeg het Klaas Kuipenga in Ulrum na, die tegen de stichter van onze gemeente ds. H. de Cock zei: 
‘Indien ik ook maar één zucht tot mijn zaligheid moest toebrengen, dan was het voor eeuwig verloren!’ 
Alleen als je het waagt met alleen maar te geloven, win je.9 
 
Mooi hoor, de kerk als plaats van vrijheid. 
Maar weet u tegenwoordig hoe vrij u de Bijbel mag lezen? 
Is de wereld in 6 dagen van 24 uur geschapen? 
Mogen kinderboekenschrijfster Corien Oranje en natuurwetenschapper Cees Dekker kinderen een 
boek in handen leggen waarin schepping en evolutie gecombineerd worden? 
Zijn Corien en Cees dan nog wel christenen?10 
Zou Paulus nu voor de vrouw in het ambt zijn? 
Mag een praktiserende homo HA vieren, omdat de Bijbel over een heel andere homoseksualiteit 
schrijft dan die wij kennen in onze kerken?  
Kunnen volwassen-/geloofsdoop en kinderdoop niet naast elkaar bestaan? 
Worden onze geesten niet gemasseerd om anders te denken en te handelen  
dan tot voor kort /nu toe? 
 
Ik had een boek in de kast staan: De vrijheid der exegese.11 
Al vanouds erkent de kerk verschillende uitleggingen van bijbelse teksten zonder elkaar te 
verketteren. 
Wie is de vader in de gelijkenis van de verloren zoon? 
God de Vader, zegt de één. 
Jezus Zelf, zegt de ander. 
De ene christen is vóór orgaandonatie, de ander tegen, beide op bijbelse gronden. 
Ze reiken elkaar de hand als christen en kunnen voorganger zijn in de gemeenten. 
Onverdacht gereformeerden als Calvijn, Kuyper, Bavinck, Schilder e.a. lieten ruimte voor evolutie: 
ontwikkeling, binnen de kaders van de schepping.12 
Over het adres van de Galatenbrief bestaat onder uitlegkundigen verschil van mening. 
 
Zeggen we het Paulus na: 
Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 
In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. 

                                                      
8 Js. 118  1 Jh. 21v. 
9 2 Kor. 129  HC 11  Harm Veldman, Hendrik de Cock, Kampen 2009 [Kok}, 150. 
10 Het geheime logboek van topnerd Tycho. 
11 K.J. Popma, De vrijheid der exegese, Goes 1944 [Oosterbaan & Le Cointre]. 
12 W. den Otter, Harmonie tussen Bijbel en natuur, Goes 1976 [Oosterbaan & Le Cointre], 167-172; 
   Dr. Jochem Douma, Genesis, Kampen 20052 [Kok], 45-48. 
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En wel biddend om de Geest van wijsheid, kennis, inzicht en fijngevoeligheid om te kunnen 
onderscheiden waar het op aan komt bij de uitleg van Gods Woord.13 
En met de durf en hoge inzet van Paulus in de Galatenbrief. 
Het evangelie van het kruis, van de vrije genade, van de rechtvaardiging, van de belofte is 
onopgeefbaar. 
Een ander evangelie is er niet. 
Vervloekt is wie dat zou verkondigen, al wat het een engel. 
 
Mooi hoor, de kerk als plaats van vrijheid. 
Maar waarom houdt een ‘vrijgemaakte’ kerk zich zo opgesloten in traditie, regels, kerkorde? 
Kan het niet wat vrijer, meer van de Geest en minder regel? 
 
God is geen God van wanorde, maar van vrede.14 
Hij geeft vrijheid binnen grenzen.  
Onbegrensde vrijheid leidt ertoe dat iedereen doet wat in eigen ogen goed is. 
Dat is dé voedingsbodem voor willekeur, chaos, anarchie, het recht van de sterkste. 
Stel dat er geen verkeersregels zijn of dat iedereen die aan z’n laars lapt: 
er zullen nog meer ongelukken gebeuren en doden vallen… 
God leidt Israël uit uit de onvrijheid van Egypte, maar omheint zijn volk binnen zijn Tien Woorden. 
Die zijn niet een nieuwe gevangenis, maar wegwijzers om de geschonken vrijheid goed te beheren  
en te beleven. 
Itt tot het OT kent het NT veel minder regelgeving, bv. als het gaat om liturgie. 
Laten wij de noodzaak van veiligheid en vrede niet mismaken tot de ondeugden  
van starheid en behoudzucht. 
 
Toen ik ooit eens een groep belijdeniscatechisanten uitnodigde een kerkenraadsvergadering  
mee te maken, schrokken ze van wat ze noemden de regeltjes. 
Toen het Johan van Veenplein was heringericht, verschenen op toegangswegen borden met het 
opschrift: Geef elkaar de ruimte. 
Gunnen wij elkaar de ruimte van de vrijheid in de kerk binnen de ruime kaders die God ons aanreikt. 
Niet eigen voorkeuren voor een lied of een liturgie, niet eigen uitleg en mening zijn de maatstaf. 
Heeft het Woord van God alleen u bereikt, hebt alleen u de Geest ontvangen? 
Eenheid in het nodige, vrijheid in het niet-nodige, liefde in alles:  
laat dat ons vertrekpunt en einddoel zijn! 
 
oproep/belofte 
 
Laat Christus u ‘ontslaven’ van zonde, schuld en straf, van de doem van de wet. 
Aanvaard dankbaar, vrij en vrolijk het goede nieuws: Christus maakt u vrij! 
Gebruik uw vrijheid om elkaar en anderen lief te hebben met woord en daad.15 
Laat in een ‘vrij gemaakte’ kerk niet gelden:  
wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, 
maar: hier is de Geest van de Heer, en dankzij Hem vrijheid.16 
 
 

 

 

 

                                                      
13 Flp. 315v  19v. 
14 1 Kor. 1433  40.   
15 Gl. 613v. 
16 Js. 2810  2 Kor. 317. 

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan  
ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van en 
openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten]  
is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.  
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