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                          Johannes 15, 1-8  

   “Los van Mij kunt gij niets.”   Met die woorden raakt de Heer moderne mensen op een gevoelige 
plek. Verklaart  Hij immers hiermee niet, dat wij uit onszelf onmachtig zijn iets van betekenis te doen, 
dat wij met andere woorden hulpbehoevend zijn, aangewezen op een helpende hand, niet bij 
machte het eigen leven in eigen handen te nemen ? Gaat dat niet in tegen iets vanzelfsprekends voor 
vrije mensen ? Die zijn toch zelf verantwoordelijk voor de eigen levensweg ? Alle vormen van 
vrijheidsbeperking klagen wij immers aan, van de onverbloemde dictatuur tot de heel subtiele 
vormen van iets dat ons wordt afgenomen.  

     Wij hebben toch geen ongelijk wanneer wij de vrijheid en de mogelijkheid onszelf te ontplooien 
als een groot goed beschouwen. Prijzen wij niet onszelf terecht gelukkig dat wij niet meer zoals 
vroegere generaties hulpeloos zijn overgeleverd  aan de krachten van de natuur, maar daar door de 
techniek en de wetenschap zelf zeggenschap over hebben gekregen ? Wij leven als mondige mensen 
in een mondige wereld. Wij zijn ons bewust dat wij zelf in hoge mate meester zijn van ons lot. Wij 
prijzen ons gelukkig dat wij zelf verantwoordelijkheid dragen voor de opgaven die het leven stelt, en 
dat wij op eigen moed en vindingrijkheid zijn aangewezen  om de bestaansmogelijkheden te 
verbeteren. 

    Moeten wij deze overtuiging gaan ondergraven om over Gods handelen te gaan spreken ? Moeten 
wij aan onszelf gaan twijfelen om nog het evangelie te verkondigen ? Moeten wij het evangelie niet 
veel eerder zo uitleggen, dat het de boodschap bij uitstek is van de waarde van de vrijheid die ons is 
toevertrouwd en  van onze zelfverantwoordelijkheid ? Het is ongetwijfeld zo dat het evangelie 
invloed heeft gehad op het denken over de menselijke vrijheid in onze cultuur. Vrijheid is immers een 
sleutelwoord in Jezus’ boodschap. Met name de Apostel Paulus beklemtoont dat Jezus de slavernij 
van de wet heeft doorbroken en een leven in de vrijheid van de Geest heeft geproclameerd. 

    Maar voor Paulus bestond er geen tegenstelling tussen onze vrijheid en onze verbondenheid met 
Christus. Eerder het  tegendeel. Hij, Paulus, heeft pas goed ontdekt wat vrijheid eigenlijk is door zijn 
ontmoeting met Jezus bij Damascus. De menselijke vrijheid is inderdaad iets merkwaardigs. Ze is heel 
kwetsbaar, ze is pas echt vrijheid wanneer ze zich op het goede richt. Wie voor het verkeerde kiest, 
er-vaart al spoedig hoe die keus een druk legt op het goede, hoe moeilijk dat goede dan wordt. Maar 
wie ooit vrijheid als gelukkig makend heeft ervaren, die weet dat er verband bestaat  tussen vrijheid 
en goedheid, tussen vrijheid en waarheid. Vrijheid hebben we nooit eens en voorgoed verworden. 
Vrijheid moet steeds weer waar gemaakt worden. Altijd moeten wij nog opnieuw  vrij worden. 

    Inderdaad, de menselijke vrijheid is iets merkwaardigs. Ze is kwetsbaar, ze is pas echt vrijheid 
wanneer ze zich op het goede richt.  Wie voor het verkeerde kiest, ervaart hoe die keus een druk op 
zijn vrijheid legt, hoe moeilijk het goede dan wordt. Maar van de andere kant, wie ooit zijn vrijheid 
als gelukkig makend heeft ervaren, weet dat er verband bestaat tussen vrijheid en goedheid, tussen 
vrijheid en waarheid. Onze vrijheid hebben wij nooit eens en voorgoed verworven. Vrijheid moet 
steeds opnieuw waar gemaakt worden. Altijd opnieuw moeten wij nog vrij worden. 

    Helaas zijn er mensen die nooit vrij worden, die het slachtoffer zijn van machten binnen of buiten 
zichzelf die hen voortdrijven op een weg die ze eigenlijk niet zouden willen gaan. Op een 
geheimzinnige manier kunnen ze die weg niet meer verlaten. Wanneer we hun levensgeschiedenis 
leren kennen, blijkt dat ze in zichzelf opgesloten zijn geraakt, of misschien zijn ze nooit echt uit 
zichzelf kunnen treden, mensen die geen liefde hebben gekend, die van de eigen omgeving 



vervreemd zijn geraakt en in een verlatenheid leven waar zich krachten ontwikkelen waarvan 
niemand zichzelf kan bevrijden. 

     Echt vrij wordt een mens pas wanneer hij is opgenomen in een gemeenschap van vrije mensen. Hij 
wordt pas een goed mens binnen een gemeenschap van goede mensen. Een kind dat nooit zijn naam 
met liefde heeft horen uitspreken, is niet in staat uit zichzelf te treden. Het is steeds gedwongen 
geweest zichzelf te beschermen, het staat vijandig tegenover zijn omgeving. Wie kan zeggen, hoeveel 
de opvoeding in een warm gezin, het contact met echte vrienden voor een mens betekenen om te 
ontdekken wie hij of zij zelf is en om de echte waarden van het leven te ontdekken. Het is in de sfeer 
van ware gemeenschap dat het besef groeit van goedheid en gelukkig makende vrijheid. 

    Zusters en broeders, waarom ik u dit alles vertel ? Het is omdat hetzelfde, op een dieper niveau 
nog zich voordoet in het contact met Jezus Christus, onze Heer. Wij zijn Zijn leerlingen nog niet, als 
wij Zijn leer aanvaarden en er zo goed mogelijk maar trachten te leven. Wij zijn Zijn leerlingen pas als 
wij met Hem in gemeenschap treden, om in het samenleven met Hem de grond te vinden van de 
zuivere menselijkheid en waarachtige vrijheid die Zijn leven tekenen. 

   Die grond, dat is de mensenliefde van God. Hij heeft. Hij heeft daaruit geleefd. Ook wij mogen 
daaruit leven wanneer we met Hem verbonden zijn. Wanneer de Heer zegt : “Zonder Mij kunnen 
jullie niets doen,” dan bedoelt Hij, dat wij zonder Zijn aanwezigheid in ons leven, niet toe zullen 
komen aan de eigen christelijke vorm van mensenliefde, zoals Paulus die beschrijft. Dat heeft zijn 
grond hierin dat wij buiten Hem Gods liefde niet kunnen kennen. Er moet een geestverwantschap 
gegroeid zijn tussen Hem en ons. Die geestverwantschap maakt ons ontvankelijk voor een God die 
liefde is, die ons vrij maakt om de mensen met wie wij in aanraking komen, op een nieuwe wijze 
tegemoet treden, op de wijze die de Zijne was en nog steeds is. 

   Die geestverwantschap kan in ons groeien wanneer wij Zijn woord in ons meedragen. Omdat de 
Heer de levende is, zijn  Zijn woorden  en het verslag van Zijn daden niet slechts  de neerslag van wat 
Hij tweeduizend  jaar terug is geweest. Er klinkt in door wie Hij nu is. Het zijn geen woorden uit een 
ver verleden. Ze komen tot ons uit het heden van de levende Heer. De gemeenschap met Hem, de 
levende, maakt ons tot nieuwe mensen, die leven  vanuit Zijn leven. Dat de gemeenschap met Hem 
zich vrij ontwikkelen kan. Dat wens ik u allen graag toe. 

  

  


