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Wie had ooit gedacht dat, toen het thema gekozen werd voor deze Vastenperiode, 
een aanslag op de vrijheid zo dichtbij was. Oekraïners vechten voor hun vrijheid, 
voor hun leven. 
In 1987 was ik op studiereis in de DDR, dit was 2 jaar voor de val van de Berlijnse 
muur. Onze bus werd gecontroleerd met spiegels bij de Oost-Duitse grens. Een 
medestudent werd uit de bus gehaald en ondervraagd. Tijdens die reis werden we 
dagelijks in de gaten gehouden. Dichterbij een gevoel van onvrijheid ben ik zelf nooit 
gekomen. De foto van Willem Wernsen op de voorkant verwijst naar Checkpoint 
Charlie, destijds de enige overgang van West naar Oost. Jaren later bezocht ik het 
museum vlakbij Checkpoint Charlie met de vele foto’s van vluchtpogingen van 
burgers: ze zijn stille getuigen van angst, maar ook een bewijs van moed, 
overlevingsdrang en van willen vechten voor vrijheid. Het maakte grote indruk op me. 
 

Waar machtsverhoudingen ongelijk zijn is vrijheid ver te zoeken. De Israëlieten 
vluchtten na jaren onder leiding van Mozes uit Egypte. God begeleidde hen op hun 
pad. In onze tijd kennen we de vluchtelingenstromen uit Syrië, Afghanistan en nu ook 
uit Oekraïne, gedwongen door een agressor. Is bevrijding dichtbij?  
Het leed dat de burgers in Oekraïne nu wordt aangedaan is hartverscheurend. 
Tegelijkertijd zien we hoe vastberaden ze zijn om hun land te verdedigen, elkaar te 
helpen. Wat is het hartverwarmend om alle initiatieven te zien van mensen die 
spontaan te hulp schieten en vluchtelingen een veilige opvangplek bieden. Of de 
vredesdemonstraties op veel plaatsen in Europa. Dat zijn sprankjes hoop, licht. 
In de opmaat naar Pasen willen we graag hoopvol zijn, vooruit kijken naar het 
positieve: namelijk de bevrijding die Jezus ons in het vooruitzicht heeft gesteld.  
We hoorden in de evangelielezing dat hij tot driemaal toe werd verleid door de duivel 
om kwaad te doen. Dagenlang zit Hij in de woestijn, verzwakt, met twijfels, stel ik me 
zo voor. Maar Jezus vertrouwt op God en is standvastig.  
 

Die duivel staat voor misleiding, niet oprecht zijn, is beschuldigend in plaats van 
vergevend. God, Jezus staat voor bevrijding, eerlijkheid, vergeving. 
Wij worden allemaal dagelijks op de proef gesteld, ieder van ons heeft een duivel in 
zich: Kunnen we onze slaafsheid van genotsmiddelen, van materie afwerpen? 
Kunnen we volstaan met minder? Noodgedwongen of vrijwillig? Kunnen we de 
ander, de behoeftige, centraal stellen en niet onszelf? Lopen we mee of komen we 
uit voor onze eigen mening, zwijgen we of komen we op voor rechtvaardigheid?  
Wij maken allemaal fouten, en dat voelt vaak rot. Kennen we het gevoel, als we onze 
fout toegeven en herstellen, of als we vergeven worden? Die bevrijding, opluchting… 
Die belofte krijgen we door Jezus: Jezus werd onderdrukt, veroordeeld. Maar 
ondanks alles behield Hij zijn innerlijke vrijheid. God beloofde Hem bevrijding na de 
dood en daar hield Hij zich ongetwijfeld aan vast. Maar meer nog dan dat: Jezus wist 
zonder wrok te zijn, vredelievend te blijven en zijn naasten te bemoedigen. 
Hij vergaf zelf anderen zoals Judas en de goede moordenaar. We kunnen hiervan 
leren om zelf anderen te vergeven. Om solidair te zijn. 
Danken we God om zijn goedheid, net zoals de mensen in het Oude Testament. 
Mogen we door God te volgen bevrijd worden. Amen 

 

 


