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BEVRIJDINGSDIENST 
 
Lezing: Psalm 27 
             plus diverse teksten op de beamer 
 
Intro 
‘Ik bouw op U’ – het is een mooie vertolking van die regel uit het zesde couplet van het Wilhelmus 
‘Op U zo wil ik bouwen’. 
Een uitspraak, een soort geloofsbelijdenis, al een aantal eeuwen oud, maar teruggaand op het 
geloofsvertrouwen van Israël. 
Dat Wilhelmus, dat voor het eerst stond opgenomen in die bundel van Valerius, waarin zoveel 
liederen stonden, die teruggrepen op de geschiedenis van het volk Israël. Een geschiedenis van 
veel strijd, maar vooral een geschiedenis van Bevrijding. 
 
Want hét centrale woord uit de leefregel van Israël, de Tien Woorden, is Bevrijding. 
 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, 
  uit de slavernij heeft bevrijd’  Exodus 20: 2 
God is een God van Bevrijding, en die gebeurtenis, de Exodus heeft de geschiedenis van Israël 
bepaald. Niet alleen werd Pesach, het Paasfeest het belangrijkste feest, ook het Godsbeeld werd 
bepaald door de Bevrijding. 
Wij lezen eerst Genesis en dan Exodus, maar je zou kunnen zeggen dat Israël belijdt: ‘De God, die 
ons bevrijd heeft, is ook de Schepper van Hemel en Aarde’. Vanuit Exodus naar Genesis. 
En dat woord Bevrijding, Vrijheid of wat er ook maar van is afgeleid, kom je overal in de Bijbel 
tegen. 
 
De Psalmen zingen ervan. Niet alleen Psalm 27, die we samen lazen, maar bv. ook Psalm 18 
 ‘U bent mijn rots, mijn vesting, mijn Bevrijder’         Psalm 18: 3 
of Psalm 32: 
 ‘Bij U ben ik veilig – U behoedt mij in de nood én omringt mij met gejuich – of jubelzangen – van 
Bevrijding’      Psalm 32: 7 
 ‘Bij U ben ik veilig’ het doet denken aan dat mooie lied  
      ‘Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig’! 
En al die Psalmwoorden ondersteunen ook die ene zin uit het Wilhelmus ‘Op U wil ik bouwen’. Op 
die Rots kan ik bouwen, kan ik aan! 
 
En zo heeft Israël altijd geweten dat Vrijheid niet vanzelfsprekend is. Om de vijftig jaar moest er 
een Jubeljaar worden afgekondigd, waarin slaven hun vrijheid terugkregen, waarin mensen het 
land dat ze door schulden waren kwijt geraakt, terugkregen. Tenminste, zo luidt de opdracht. 
In de vorige Bijbelvertaling stond het zo: 
 ‘Je zult vrijheid in het land afkondigen’         Leviticus 25: 10 
Zó echoot dat woord Vrijheid-Bevrijding heel de Bijbel door... 
En heeft Israël inderdaad, die liederen van Bevrijding gezongen. Denk maar aan de Psalm waar 
we mee openden, 
Psalm 95: ‘Steek nu voor God de loftrompet; 
           Hem, die ons in de vrijheid zet’. 
 
Pesach, Pasen – feest van Bevrijding. 
Ook wij leven in de weken ná Pasen en de Gemeente van Christus heeft in haar opgestane Heer 
van Pasen ook altijd de Bevrijder gezien. 
En dat niet alleen omdat Hij die woorden over het Jubeljaar citeert: 
 ‘De Geest van de Heer rust op Mij, 
  want Hij heeft Mij gezalfd om ... 
  om onderdrukten hun vrijheid te geven’.         Lucas 4: 18 
Woorden, die Hij op Zichzelf betrekt en waardoor het feest van Pasen ook voor de christelijke 
gemeente een feest van Bevrijding werd. 
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Voor de apostel Paulus een begrip dat zó belangrijk is, dat hij aan de Galaten – dat zijn de 
christenen in de toenmalige provincie Galatië - schrijft: 
 ‘Christus heeft ons bevrijd 
  opdat wij in vrijheid zouden leven. 
 en even later: 
 ‘U bent geroepen om vrij te zijn. 
  Misbruik die vrijheid niet’                 Galaten 5: 1 en 13 
 
En hoewel de kerk in later eeuwen ook voor veel on-vrijheid heeft gezorgd, zijn er toch altijd weer 
mensen, die de boodschap van Bevrijding hebben opgepakt. 
Zoals Willem van Oranje, die – geraakt door het nieuwe protestantse geloof – zich inzette voor de 
vrijheid van de Nederlanden. Die koning van Hispanje is altijd in het Wilhelmus blijven steken – 
koningen moet je eren – maar de vrijheid van een volk gaat boven alles. 
En sindsdien staat ‘Het huis van Oranje (Oranje-Nassau)’ dan ook voor de vrijheid van dit stukje 
land aan de Noordzee. 
 
‘In situaties van onvrijheid gebeurt er iets met het lezen van 
 de Bijbel’. Woorden waar je altijd over heen las, gaan voor je spreken. En zo gebeurde dat al in de 
Tachtigjarige Oorlog. Zo gebeurde dat opnieuw in de Tweede Wereldoorlog en zo gebeurde dat 
bv. in de strijd voor de burgerrechten in Amerika. Was het niet Martin Luther King, die uitriep: 
  ‘Free at last! Thank God Almighty, we are free at last!’ 
  ‘Eindelijk vrij! ´ 
   Dank de Almachtige God, we zijn eindelijk vrij!’ 
 
Vanuit het geloof in die God op wie je kunt bouwen, hebben mensen zich ingezet voor de vrijheid. 
Het kwaad bestreden met al hun kracht, maar daarna zich ook ingezet voor verzoening. 
Maar soms is het ook een ‘Reis door de Nacht’ geweest. 
Niet voor niets stonden we vrijdag stil bij de Stolpersteine , de struikelstenen op De Ring, 
herinnerend aan de familie Pinas Levie en de andere weggevoerden uit ons dorp: vermoord!. 
Een reis door de nacht: mensen hebben het leven gelaten in de strijd voor de vrijheid. ‘De vrije 
mei-maand is met bloed betaald’ zoals het op het monument in de Kerkstraat staat. 
En ook ná de Tweede Wereldoorlog hebben mensen zich ingezet voor de vrede in andere delen 
van de wereld. 
En we sluiten trouwens de ogen niet voor wat soms ‘in naam van Oranje’ anderen is aangedaan. 
 
‘Op U wil ik bouwen’ het is een geloofsuitspraak, die ons aanzet om ook in ons eigen leven steeds 
weer de vraag te stellen: wat is het, wat de Heer van mij vraagt? 
Waar begint voor mij de inzet voor de vrijheid van de ander? 
 
En dan mogen we dankbaar zijn voor deze dagen van Bevrijding. 
Dominee-dichter Jaap Zijlstra sprak ooit van een ‘getemperd feest’. Want tussen de vlag en wimpel 
van 27 April, Koningsdag en de voluit wapperende driekleur van gisteren, Bevrijdingsdag ligt de 
vierde mei, met de vlag halfstok. 
 
In de Joodse traditie kent men de woorden van Rabbi Jisroel ben Eliezer (1698-1760), de 
zogenoemde Baal Sjem Tov: 
 ‘Vergeten leidt tot ballingschap, 
  gedenken is het geheim van de verlossing’ 
Daarom is het in deze dagen ook ‘opdat wij niet vergeten’. 
Het brengt ons tot inzet en voorbede. ‘Vrede voor de stad’ zoals de profeet Jeremia tegen de 
ballingen in Babel zegt: 
 ‘Bidt voor de vrede van de stad en zet je in voor haar bloei’ 
                                                                         Jeremia 29: 7 (NBG ’51) 
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Als Gemeente van Christus – en ook Hém mogen we Bevrijder noemen – bidden we om de vrede. 
Niet alleen voor onze stad, ons dorp, ons Sland, maar ook voor ons Land en de wereld waarin wij 
wonen. Bidden we voor de vrede van Jeruzalem, zodat haar naam – Ir-shalom, stad van vrede – 
werkelijkheid mag zijn voor Jood en Arabier.  
(19 april Jom Hazikaron - 20 april Jom Ha-Atsmaout / Onafhan-kelijkheidsdag: 14 mei 2018 op de 
gewone kalender 70 jaar). 
 
Wij mogen de vrijheid vieren, van de vrijheid genieten. 
‘We geven de Vrijheid door’ (thema van de vieringen) en genieten van het ‘Vuur van de vrijheid’ 
(de concerten van vrijdagavond en gisteren). 
Maar dat alles in het besef, dat we onze hemelse Vader dankbaar mogen zijn, want het is ook een 
geschonken vrijheid. 
 
Daarom: 
‘Op U wil ik bouwen’, 
‘Op U stel ik mijn vertrouwen’ ! 
                                                                       Amen 


