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VRIJ ZIJN 
 
Deze tekst behandelt het subtiele verschil tussen vrij-zijn-van en vrij-zijn-voor en gaat in op 
hoe vrijheid binnen de verschillende godsdiensten wordt ingevuld. 
 
 
VRIJHEID EN HAAR GRENZEN 
Het beleven van vrijheid is een door veel mensen gekoesterde ervaring: vrij-
heid is een waarde die de meeste mensen hoog in hun vaandel hebben staan. 
Zowel individuen als groepen, bijvoorbeeld etnische groepen en volkeren, wil-
len vrij zijn, willen zélf hun leven respectievelijk staat inrichten. 
Dat neemt niet weg, dat vrijheid geen absoluut maar ‘slechts’ een relatief be-
grip is: vrijheid is altijd aan grenzen gebonden. De mens is immers een tijd-
ruimtelijk wezen, vandaar. 
In de eerste plaats zijn er de lichamelijke grenzen: het menselijk bestaan is, 
met een deftig woord, contingent, dat wil zeggen dat het tijdelijk, kwetsbaar 
en min of meer toevallig is. Mensen op het welvarende noordelijk halfrond le-
ven gemiddeld ruim zeventig jaar en dan is het ook met hén gedaan. De mens 
is dus sterfelijk en lang vóór zijn dood ervaart hij reeds de aftakeling van zijn 
lichaam. Voor sommigen betekent dat een beknotting van hun vrijheid. Ook 
als het lichaam nog jong is en optimaal functioneert, zijn er grenzen: een 
mens kan niet op eigen kracht vliegen, een vogel wel. Een mens kan niet op 
zijn huis springen, een kat springt, relatief gezien, wél zo hoog. Een mens kan 
geen uur zonder hulpmiddelen onder water blijven, vissen wel. Eén van de uit-
dagingen van de sport is het verleggen van dit soort grenzen: nóg hoger, nóg 
sneller, nóg langer onder water..... Deze grenzen oprekken kan, overschrijden 
niet. 
 
Een merkwaardige poging om de dans van de contingentie te ontspringen is 
het zich laten invriezen. Maar stel je voor, dat je over zo’n vijfhonderd jaar tot 
ontwaken wordt gebracht: waar zijn dan je familieleden, vrienden en kennis-
sen? Herken je je dan nog in de cultuur van het jaar 2500 die hemelsbreed 
van de huidige zal verschillen? Vrijheid houdt kennelijk ook in, dat je je eindig-
heid weet te accepteren. 
 
Ook de samenleving stelt grenzen aan de vrijheid: wie in dít land geboren en 
getogen is, zal zich aan de wetten van dit land moeten houden. Voorts is men 
grond- en groepsgebonden: men woont op déze plek en heeft relaties met 
een bepaalde kring van mensen. Natuurlijk kan men emigreren, maar in die 
nieuw gekozen ‘vrijheid’ zal stevig geïnvesteerd moeten worden. 
Tenslotte is er de cultuur die grenzen stelt. Vooral het taalgebruik illustreert 
dat: mensen denken, voelen en uiten zich in hun moedertaal, maar een ándere 
taal zal die emotionele en ervaringsdiepgang nooit kunnen geven. Wie cultuur 
zegt, heeft het ook over waarden en normen: waarden die voor óns vanzelf-
sprekend zijn, tellen in andere culturen nauwelijks mee: westerlingen hechten 
aan individuele vrijheid, zelfstandigheid en autonomie, maar in het technisch 



en economisch even ver ontwikkelde Japan prevaleren groepswaarden en -
normen. 
 
 
VRIJHEID IN TWEE SOORTEN 
Vrijheid kan op twee manieren worden ingevuld, als vrij-zijn-van  en als vrij-
zijn-voor. 
Spontaan zullen de meeste mensen aan de eerste invulling denken: vrij zijn 
van iets dat bindt, wat ons zelfs tegen de borst kan stuiten. Mensen willen vrij 
zijn van dwang, onderdrukking, oorlog, gevangenschap, honger, onrecht, ziek-
te, prestatiedwang enzovoort. Men kan er ook naar verlangen even lós te zijn 
van de dagelijkse beslommeringen en het werk. Gewoon even weg, vakantie 
‘vieren’. 
 
Het lós willen zijn van bindingen die op zich niet negatief zijn - het werk ligt 
daarbij voor de hand - kan bij sommigen een behoefte worden die extreme 
vormen aanneemt: men zit bijvoorbeeld het liefst elk weekend op de camping 
en alle vakanties worden benut om naar het buitenland te reizen. Je vraagt je 
onwillekeurig af: zou vakantie in onze samenleving op weg zijn een ‘onver-
vreemdbaar mensenrecht’ te worden? 
Soms neemt ook het vrij willen zijn van élke binding, élk engagement extreme 
vormen aan: mensen gaan alle contacten uit de weg en leven het liefst geïso-
leerd in hun flat. De sterke individualisering én het nog steeds indrukwekken-
de sociale vangnet lijken hiervoor alle ruimte te geven. 
 
De andere vorm van vrijheid is vrij-zijn-voor. Hierin wordt beschikbaarheid 
uitgedrukt: mensen gaan vrijwillig verbindingen aan, kiezen ervoor zich te bin-
den. Voor partners is dit vanzelfsprekend. Maar mensen kunnen ook als vrijwil-
ligers tal van maatschappelijke taken op zich nemen of zich inzetten voor het 
lenigen van allerlei noden: men neemt zitting in de plaatselijke woningbouw-
vereniging, vervult de functie van onbezoldigd schoolbestuurslid, is lid van de 
parochievergadering, gaat met de collectebus langs de deur, geeft bloed aan 
het Rode Kruis enzovoort. 
Vrij-zijn-voor uit zich bijvoorbeeld  ook in het kunnen ‘accepteren’ van een 
handicap of het ontspannen om kunnen gaan met de onvermijdelijke lichame-
lijke en geestelijke achteruitgang. Uit religieuze motieven kan men vrijwillig 
voor het klooster kiezen, waarbij men afziet van een huwelijk (celibaat), ei-
gendom (vrijwillige armoede) en eigenmachtige beslissingen (gehoorzaamheid 
aan de abt of abdis). Het celibaat, dit is in feite afzien van een vaste levens-
partner, kan door sommigen als zeer waardevol worden beleefd, met name als 
men meent, dat men daardoor meer beschikbaar is voor derden. Het heeft 
echter alleen zin, als men er vrijwillig voor kiest. 
De meest indrukwekkende vorm van vrij-zijn-voor treft men soms aan bij on-
geneeslijk zieke mensen die nog maar kort te leven hebben: zij leggen zich bij 
het onvermijdelijke neer, weten te berusten, zijn zónder verwijten, zónder 



wrok en kunnen met tevredenheid op hun leven terugzien. Als dát geen vrij-
heid is! 
 
 
PEDAGOGIE VAN DE VRIJHEID 
Vrijheid speelt in de opvoeding een grote rol, misschien wel de hoofdrol. 
Waarden als mondigheid, zelfstandigheid, zelfontplooiing en kritisch zijn han-
gen er ten zeerste mee samen. In ónze tijd zijn opvoeding en onderwijs sterk 
gericht op het helpen ontwikkelen van deze ‘waarden van de vrijheid’. 
 
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is goed om daar met de kinderen bij stil 
te staan. Het is ongekend, dat ons land, dat héél West-Europa al meer dan 
vijftig jaar zonder oorlog is. Tel daar de aanhoudende welvaart bij op en het 
zal duidelijk zijn, dat de condities voor vrijheid en vrijheidsbeleving nog nooit 
zó gunstig zijn geweest. Dit resoneert mee, als op 4 mei de vele doden van 
de Tweede Wereldoorlog worden herdacht en als op de dag erna de bevrijding 
wordt gevierd. In toenemende mate komt ook 15 augustus 1945 in de aan-
dacht, de dag waarop Japan capituleerde, zich uit Indonesië terugtrok en de 
bevrijding uit de z.g Jappenkampen een feit werd. Daarom horen deze ge-
denkdagen op de ‘agenda’ van het thema vrijheid. 
 
Het is van belang de inhouden van het thema vrijheid mee te laten bepalen 
door het begrip vrij-zijn-voor. Daarbij kunnen de volgende doelen ons voor 
ogen staan: 
- Kinderen ontdekken, dat er grenzen zijn aan de vrijheid. Zij zijn bereid 
deze grenzen te accepteren onder het motto ‘Mijn vrijheid houdt op waar het 
belang van een ander geschaad wordt’. 
- Zij zien in dat er verschillen zijn in talent, aantrekkelijk gevonden wor-
den en populair zijn. Zij kunnen  deze verschillen in toenemende mate accep-
teren. 
- Kinderen beseffen, dat er regels nodig zijn, regels die de vrijheid niet 
beknotten maar juist mogelijk maken. Zij participeren in het bedenken, toe-
passen en handhaven van regels. 
- Zij zijn in staat vrijwillig voor bepaalde bindingen te kiezen: het helpen 
van een ander kind, meedoen aan een sociale actie, een dier op school ver-
zorgen enzovoort. 
- Zij zijn bereid te accepteren, dat je voor je eigen bestwil soms dingen 
moet doen die je niet graag doet: op tijd naar bed gaan, speelgoed opruimen, 
tanden poetsen, mee op visite gaan, je inspannen voor een vak dat je niet zo 
interessant vindt enzovoort. 
 
 
GODSDIENSTEN EN VRIJHEID 
In alle godsdienstige tradities is vrijheid één van de belangrijkste thema’s (dat 
men er in de praktijk niet zelden ‘onvrij’ mee omging en -gaat is een ander 
verhaal!). Alle betekenissen die hiervóór aan de orde zijn gekomen, kan men in 



de vele boeken en mondelinge overleveringen terugvinden. Soms lijkt het er-
op, dat er wél andere accenten worden geplaatst dan bij de huidige ‘westerse’ 
invulling van het begrip vrijheid. Zo zal de waarde zelfontplooiing altijd gelijk 
opgaan met sociale waarden als solidariteit, engagement en barmhartigheid. 
Wat nog veel verder reikt, is dat alle noties van vrijheid een diepere dimensie 
meekrijgen: vrijheid of zelfontplooiing wordt gezocht, gevonden en gereali-
seerd in de zoektocht naar God of het transcendente. Voor gelovigen is het 
transcendente of God de diepste grond onder of de diepste mogelijkheids-
voorwaarde voor hun eígen zelfontplooiing. God wíl juist, dat mensen zich 
maximaal ontwikkelen en daarbij de vrijheid van anderen respecteren. Het 
christelijk ideaal van het Koninkrijk van God sluit dit alles in: ‘n op menselijke 
bedachte God ziet hartstochtelijk uit naar een samenleving waarin alle mensen 
tot hun recht komen, zich volledig ontplooien, elkaar zien staan, bijstaan en 
stimuleren en juist in onderlinge verbondenheid zichzelf zijn. Het Koninkrijk 
van God is een samenlevingsvorm waarin vrij-zijn-van en vrij-zijn-voor volko-
men in met elkaar in harmonie zijn. 
 
Daarom worden de Tien Geboden of, liever, de Tien Woorden niet als ge- of 
verboden gezien, maar als lééfregels, als richtingwijzers op weg naar die idea-
le samenleving. Zij zijn bedoeld ter ondersteuning en waarborging van een 
vrijheid die altijd broos is en steeds bedreigd wordt. 
In geseculariseerde vorm lijken de Tien Woorden terug te komen in de  Rech-
ten van de Mens. Deze beogen willekeur ten aanzien van mensen en onnodige, 
onmenselijke onvrijheid uit te bannen, onmogelijk te maken of aan de kaak te 
stellen. Aan de mensenrechten ligt een diepe overtuiging ten grondslag: ieder 
mens is uniek. Als uniek, onherhaalbaar lid van de mensengemeenschap heeft 
hij of zij onvervreemdbare rechten. Geen dictator of regering mag deze zó 
maar buiten werking stellen. 
 
 
HALACHA 
Het godsbeeld dat in TeNaCH (Oude Testament) eruit springt, is God als 
bevrijder: Hij heeft zijn volk uit de slavernij bevrijd. De uittocht uit Egypte en 
de beleving van deze ongekende vrijheid maken de kern van het Joodse 
geloof uit. Dat vrijheid een kostbaar en kwetsbaar goed is, heeft geen ander 
volk zó aan den lijve ervaren als Joodse. Gelovige Joden weten maar al te 
goed, dat een minimum aan regels en afspraken nodig is om die vrijheid te 
waarborgen. Daarom richten zij hun leven in volgens de halacha, dit is een geheel aan indi-
viduele, sociale, godsdienstige en rituele voorschriften waarin de verantwoor-
delijkheid voor zichzelf, voor anderen en voor God vorm krijgt. De halacha - 
de Tora is er het hart van - wordt letterlijk als Godsgeschenk ervaren. Daarom 
worden het houden van de sabbat, het koosjer slachten, het op twee aan-
rechten koken en nog veel meer niet als last maar als lust ervaren. Het geeft 
structuur en kleur aan het leven, waardoor het beleven van vrijheid juist in-
tenser wordt. Joden die zo níet willen leven, hoeven er niet voor te kiezen. 
Wie er wél voor kiest, laat zien wat vrij-zijn-voor kan betekenen. 



 
Dat in TeNaCH vrijheid gekoesterd wordt, blijkt reeds op de eerste bladzijde: 
het eerste ‘scheppingverhaal’, eigenlijk een lied of gedicht met zeven strofen, 
werkt langzaam toe naar de zevende dag. Dát is de dag waar alles om draait. 
Op díe dag vindt de mens zijn uiteindelijke bestemming: vrij zijn, spelen en 
genieten voor Gods aangezicht. Dáár is het God om te doen: de geschiedenis 
uitmondend in een eeuwigdurende sabbat. Het werken van de mens, hoewel 
noodzakelijk, is secundair: het moet het vrij-zijn-voor-elkaar en het genieten 
daarvan mogelijk maken. 
 
 
DE VRIJHEID VAN JEZUS VAN NAZARETH 
Jezus wordt in de evangelies uitgetekend als een gedrevene: hij is zó vol van 
het Koninkrijk van God, dat hij er onmogelijk z’n mond over kan houden. Zijn 
boodschap draagt er alle sporen van. Het is een blijde boodschap, maar óók 
een indringende. Hij kan, voor wie hem volgen wil, veeleisend zijn. Van de an-
dere kant respecteert hij de keuzevrijheid van de mens: wie de ‘vrijheid van 
het Koninkrijk’ niet aankan, veroordeelt hij niet. Neem de jongeman van 
Lc.18,18-30 die enthousiast naar hem toekomt en vraagt wat hij moet doen 
om Jezus te volgen. Alle geboden van de halacha onderhouden, dát doet ie al. 
Jezus gaat verder: ‘Verkoop alles wat je hebt, verdeel het onder de armen en 
volg mij.’ Dát kan hij niet opbrengen. Hij gaat heen. Jezus is duidelijk teleur-
gesteld. 
Aan de ándere kant roept Jezus soms op tot een zorgeloze en relativerende 
vrijheidsbeleving: maak je toch geen zorgen om de dagelijkse dingen, láát dat 
toch eens los en geniet van de mooie dingen om je heen, lijkt hij in Lc.12,12-
31 te willen zeggen. Zijn oproep eindigt met: vertrouw gewoon op God, dan 
komt de rest vanzelf! Was het maar zo simpel, denk je dan onwillekeurig. 
 
KALIFAH 
Het is al eerder gezegd: jodendom en christendom hebben geen patent op 
het begrip vrijheid. In álle godsdiensten en levensbeschouwingen speelt het 
een rol: het is immers en diepmenselijk gegeven. 
Wat voor gelovige Joden de halacha is, zijn de ‘vijf zuilen’ voor de moslims: 
het uitspreken van de geloofsbelijdenis ’Ik getuig, dat er geen god bestaat 
behalve Allah en dat Mohammed de Profeet van Allah is’ (shahadah), vijf keer 
per dag bidden (salat), het financieel ondersteunen van allerlei hulpbehoeven-
den (zakat), vasten in de maand ramadan en één keer in het leven een bede-
vaart naar Mekka maken (hadj). Veel moslims vervullen deze ‘plichten’ met 
vreugde. Het geeft hen, behalve een gevoel van trots, een intense beleving 
van vrijheid. Aan die vrijheidsbeleving ligt een nóg diepere overtuiging ten 
grondslag: elke moslims mag zichzelf kalifah, dit is: plaatsvervanger, van Allah 
noemen. Wat Allah met mensen vóór heeft en voor mensen doet, daarin mag 
de moslim delen: hij mag medeverantwoordelijkheid dragen voor eígen welzijn 
en dat van anderen. Evenals in het jodendom staat verantwoordelijkheid als 
waarde hoog genoteerd en is deze aan het begrip vrijheid gekoppeld. Zonder 



verantwoordelijkheid géén vrijheid: zo leren kinderen van molims van jongsaf 
verantwoordelijkheid te dragen in het algemeen en voor de jongere kinderen 
in het bijzonder. 
 
ONTHECHTING 
In de zogenaamde ‘oosterse godsdiensten’, met name in het hindoeïsme en 
boeddhisme, lijkt vrijheid eerder gekoppeld te zijn aan onthechting dan aan 
sociale waarden als verantwoordelijkheid. Zich van alle aardse bindingen los 
kunnen maken, het zelfs niet meer gehecht zijn aan een eigen identiteit of 
naam, is een wenkend ideaal. De onthechte mens wordt zeer gerespecteerd: 
hij is een sadhoe, een wijze heilige. Wie zover is, kan zich, bijna naakt en zon-
der bezittingen, mediterend en in zichzelf gekeerd op straat bevinden. Voor-
bijgangers geven spontaan aalmoezen. Wie geheel onthecht is aan het aardse, 
wordt niet meer opnieuw geboren. Bij zijn dood verlaat zijn atman of het Zelf 
voorgoed de materie om op te gaan in of te vervloeien met de echte, godde-
lijke werkelijkheid: het Brahman. Opgaan in Brahman is de allerhoogste vorm 
van vrijheid. 
Boeddha heeft die onthechting nog dieper doordacht door antwoord te zoe-
ken op de klemmende vraag ‘Waardoor wordt het lijden veroorzaakt?’. Na ja-
renlang nadenken en mediteren vond hij het antwoord (kwam hij tot de Ver-
lichting, zeggen boeddhisten): door verlangen ontstaat gehechtheid en ge-
hechtheid levert vroeg of laat pijn op. Wie het verlangen in zichzelf weet uit 
te doven, zal ook niet langer lijden. Wie zóver komt, is een boeddha, een ver-
lichte. De toestand waarin hij of zij dan verkeert, wordt ook wel nirwana ge-
noemd: het vrij-zijn-van is totaal. 
Om het egocentrische gericht zijn op de zélfverlossing te voorkomen, drukte 
Boeddha zijn volgelingen op het hart het laatste stadium op de weg naar de 
Verlichting uit te stellen, om ánderen in hetzelfde streven te ondersteunen. 
Boeddhisten - monniken, zusters en ‘leken’ - die om redenen van mededogen, 
medelijden en barmhartigheid hun eigen verlichting nog even uitstellen, wor-
den Boddhisattva’s genoemd. In boeddhistische samenlevingen worden zij al-
om gerespecteerd. 
 
 
SAMENVATTING 
 
Bestaat vrijheid of verbéélden we ons maar dat we vrij zijn? Waar komt die drang om vrij te 
zijn toch vandaan? Waarom hebben zoveel mensen moeite om natuurlijke grenzen aan de 
vrijheid, zoals ouder worden en minder kunnen, te accepteren? Is vrijwillig bindingen aangaan 
inderdaad de hoogste vorm van vrijheid? 
 
In onze westerse cultuur behoort vrijheid tot de hoogste waarden. Ze verbindt zich met 
waarden als zelfstandigheid, mondigheid, zelfontplooiing en kritisch zijn. Aan vrije tijd en een 
zinvolle besteding daarvan wordt veel aandacht besteed. Vakanties hebben een hoge vlucht 
genomen. Mensen geven óók vorm aan hun vrije tijd door vrijwilligerswerk te doen: zieken en 
gehandicapten helpen, met de collectebus langs de deuren gaan, pro deo bestuursfuncties 
vervullen enzovoort. 
 



In alle godsdienstige tradities speelt vrijheid en grote rol. Ze is altijd in evenwicht met andere 
belangrijke waarden als solidariteit en barmhartigheid. 
Joden beleven de bevrijding uit Egypte als de kern van hun geschiedenis: God is voor hen 
voor alles een bevrijdende God. Christenen hebben vrijheid evenzeer hoog in het vaandel 
staan. Met de Joden benadrukken zij het belang van de sabbat en zondag. Voor moslims be-
staat vrijheid vooral in het kalifah of plaatsvervanger zijn van Allah. Hindoes en boeddhisten 
zoeken vrijheid vooral in onthechting. 
 


