Van die vroegste tye af was daar 'n
onuitblusbare drang by die mens na vryheid.
· Die Engelse formuleer in die 13 de eeu
onder leiding van king John hulle “Macna
Carta” wat die tema van vryheid op die tafel
plaas,
· Die Amerikaners aanvaar na verskeie
vryheidsoorloë in 1775 hulle beroemde
“Declaration of Independence”.
· Die Franse bestorm die Bastille op 14 Julie
1789 en bring 'n einde aan die heerskappy
van Marie Antoinette en die feodale stelsel.
· Die stryd om slawe handel sou vir nog 50
jaar lank oor die ganse wêreld gevoer word.
· As Martin Luther King op die trappe van die
Lincoln Memorial staan dan het hy hierdie
vryheidsdroom in hom as hy sê: “I have a
dream”.
· Die Duitsers slaan die Berlynse Muur plat,
· Die Voortrekkers vat die pad bo-oor die
Drakensberge – party loop glo selfs
kaalvoet bo-oor die berg.
· 150 jaar later sou daar in dieselfde land 'n
apartheid vryheidstryd gevoer word.
· En op die 27 ste April 1994 beleef SuidAfrika haar eerste demokratiese verkiesing
en môre vier ons die 20 ste jaar van
demokrasie.
· Daar gaan omtrent nie 'n TV nuus bulletin
by ons verby of ons neem kennis van 'n
vryheidstryd wat êrens in die wêreld gevoer
word nie.

· Musikante sing oor vryheid. Op 2 April
1984 stel Freddie Mercury van Queen hulle
liedjie “I want to break free” vry. Hulle sing:
“God knows, I want to break free”. Ou
Freddie het, lyk my, geweet dat God dalk
iets van die vryheid verstaan.
· Die een rolprent na die ander word ook oor
die tema van vryheid gemaak. Flieks soos
Chicken Run en Braveheart.
Dit is asof die wêreld intuïtief weet dat ons as
vrye mense geskep is, maar tog so dikwels op
allerhande maniere in hierdie wêreld gevange
gehou word. En christene verstaan die konsep
van vryheid so maklik verkeerd.
In die geskiedenis van die kerk is vryheid altyd
verkeerd verstaan as 'n keuse om te kies tussen
2 alternatiewe. Ek kan dus of A of B kies, en
omdat ek die keuse kan maak is ek dus vry,
maar as ons vryheid so verstaan dan verstaan
ons verkeerd, want om elke keer by die
kruispunt te gaan staan met die moontlikheid
om te kies, maak mens nie vry nie. Mens word
eers werklik vry as jy definitief vir 'n pad gekies
het. En in Bybelse terme beteken dit
doodeenvoudig – vryheid word eers geleer en
geken as jy die pad van liefde en van genade
gekies het.

Vryheid is dus nie om by die kruispunt te staan
en te wonder of ek ja of nee vir God gaan sê nie.
Vryheid is om heelhartig vir God ja te sê.
Vryheid is dus die keuse vir liefde. Jy gaan
iemand dien, jy gaan iets of iemand volg, jy
gaan iemand se slaaf wees – kies dan ten
minste Iemand wat vir jou lief is!

Vryheid is liefde in beweging.
Tekste:
· Johannes 8:31-36 (36): “Eers as die Seun
julle vry maak, sal julle werklik vry wees”.
· Romeine 7:24: “Ek, ellendige mens! Wie sal
my van hierdie doodsbestaan verlos? 25 Aan
God die dank! Hy doen dit deur Jesus
Christus ons Here.
· Galasiërs 5:1: “Christus het ons vry gemaak
om werklik vry te wees. Staan dan vas in
hierdie vryheid en moet julle nie weer onder
'n slawejuk laat indwing nie.
Metafoor:
Mense het die vreemde verskynsel opgemerk
in Australië dat van die bees plase geen
heinings of kampe het nie. Die beeste loop vry
rond. Hoekom loop hulle nie weg nie? Die een
boer het verduidelik: “Ons bou nie heinings nie,
ons sink boorgate”. Die beeste wil nie te ver
wegloop van die boorgat af nie, want hulle
weet dan gaan hulle vrek. Hulle is afhanklik van
die boorgate vir water en vir kos.
Hierdie is ‘n ongelooflike metafoor vir
vryheid:

We don't build walls, we sink
wells.
Dit is in so 'n wêreld wat die evangelie
van Jesus Christus oor en oor oor
vryheid kom praat. Ek wil amper sê –
tot vervelens toe oor vryheid praat.
Wat is God se opstanding anders as 'n
“well”.

Die opstanding kom sê: God het nie nog
heinings en nog wette kom instel nie maar Hy
het 'n boorgat kom sink, en dit is waar ons
vryheid lê!
Freedom is never free.
Lewis Smedes:
"To forgive is to set a prisoner free. And only to
finally discover that the PRISONER WAS YOU!"
Vryheid lê in die keuse om onvoorwaardelik te
kies vir God en vir die genade in Christus Jesus.
Kom ons sink boorgate, inplaas daarvan om
mure te bou, en help so dat al meer mense die
vryheid in Christus kan beleef.
Kleingroep:
1. Watse gedagtes kom by jou op die
oomblik as jy die woord “vryheid” hoor?
2. Mense wat gebore is na 1994 word die
sogenaamde “born frees” genoem. Wat
sou jy dink is dinge wat hulle laat voel dat
hulle nog nie vry is nie?
3. Hoe kan ons prakties “boorgate” sink
inplaas daarvan om “mure” te bou?
4. Bid as groep saam vir ons land en ook vir
die verkiesing van die 7 de Mei.

