
75 jaar vrijheid (april 2020) 
 
Op 17 april jl., zou er groot feest zijn in Oudega om 75 jaar vrijheid in Gaasterland te vieren. In 
aanwezigheid van de burgemeester en de familie Barend en alle andere genodigden, zouden de kinderen 
van basisschool De Fluessen een toneelstuk opvoeren over Jelle en Jeltje de Vries, die in de oorlog 
onderdak hebben geboden aan de familie Barend. De school had voor dit feest subsidie gekregen van 
gemeente De Fryske Marren. Na het toneelstuk, zou ik in de kerk leiding geven aan een korte plechtigheid 
en ook de burgemeester en Frits Barend zouden kort spreken. Daarna zouden we met het hele gezelschap 
bloemen leggen op het graf van Jelle en Jeltje de Vries en afsluitend zouden we met elkaar ieders 
meegebrachte eten delen. Alles was tot in de puntjes voorbereid, en toen… gooide het coronavirus roet in 
het eten.   
Gelukkig ging juf Henriëtte niet bij de pakken neerzitten. Zij bedacht dat het ook heel goed is om de 
kinderen te leren te kijken wat er in de gegeven situatie nog wél kan. En zo ontstond er een podcast, die 
via youtube te zien is. Het is het bekijken méér dan waard!  
Komende dinsdag viert Nederland 75 jaar vrijheid. Het is inderdaad 75 jaar geleden dat de oorlog is 
beëindigd, maar is afwezigheid van oorlog de enige definitie van vrijheid? In de krant las ik dat mensen 
hier soms een heel eigen betekenis aan geven. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen hoe vrij we nu zijn, nu 
corona ons leven en samenleven beheerst.  
In de bijbel zijn bevrijding en vrijheid belangrijke begrippen. Als u de diensten vanuit Stavoren via 
kerkdienstgemist.nl/Stavoren en/of vanuit de Martinikerk te Franeker via Omrop Fryslân hebt gevolgd, 
dan hebt u bijna steeds de doorgaande lezing uit het bijbelboek Exodus met de lotgevallen van Mozes en 
het volk kunnen volgen. Bevrijding is de rode draad, die door de hele bijbel heen loopt. Bevrijding uit de 
slavernij, bevrijding uit de ballingschap, bevrijding van de Griekse en Romeinse overheersing. Maar Jezus 
laat ons zien dat je niet pas vrij bent als je bevrijd bent van slavernij, van oorlog, van overheersing, enz. 
Vrijheid is ook dat je je niet laat knechten door de letter van de wet, maar je laat leiden door de Geest. 
Dat je je principes volgt, zoals ook Jelle en Jeltje deden, door tegen de regels in onderdak te bieden aan 
een Joods gezinnetje. Zij waren ondanks de bezetting vrij in hun denken en beslissing om 
verantwoordelijkheid te nemen voor anderen, door onderdak te bieden aan Joden.    
Wij zijn voorlopig nog niet bevrijd van het coronavirus, maar laat ons dat niet ervan weerhouden om – in 
de navolging van Jezus, van Jelle en Jeltje en ook van juf Henriëtte en de kinderen van De Fluessen – te 
kiezen voor de vrijheid. Wij kunnen dat doen door te kijken wat er met alle beperkingen waarmee wij te 
maken hebben, op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden, naar dát wat er nog wél mogelijk is.  
Wim van der Zee maakte er een prachtig lied over, gemaakt bij Exodus 20:1-17:  
 
Wij kiezen voor de vrijheid 
 

1. Wij kiezen voor de vrijheid,  
die God ons heeft beloofd:  
Hij heeft de boze goden  
van al hun macht beroofd.  

 
2. Weg met de stomme beelden,  

die maken God te klein:  
Hij zal ons zelf vertellen  
wie Hij voor ons wil zijn.  

 
3. En Hij heeft ook gegeven  

dat je Hem noemen mag:  
maak dan jezelf niet groter  
met Gods naam als je vlag.  

 
4. En neem voluit de vrijheid,  

één dag van feestelijkheid,  
om opgewekt te vieren  
dat God ons heeft bevrijd.  

6. Geef ruimte aan je naaste,  
geschapen naar Gods beeld:  
want alle mensen heeft Hij  
zijn leven meegedeeld.  
 

7. Blijf met elkaar verbonden  
als mens, als man of vrouw:  
zo is tot in de diepte  
ook God zijn liefde trouw.  
 

8. Wil zó ruimhartig delen  
dat niemand stelen moet:  
God liet ons samen wonen  
in ’t land van overvloed.  

 
9. En breek niet met je woorden  

een anders leven stuk:  
want God sprak tot ons allen  
het woord van ons geluk.  



5. Hoor ook naar de verhalen  
van wie zijn voorgegaan:  
want God, de God van gisteren  
is met ons doorgegaan.  

 

10. Gun dan elkaar het goede,  
zo is het ons gegund:  
je leven is pas leven  
als je ook geven kunt.  

 
 
Laten we dus kiezen voor de vrijheid!  

 


