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Meditatief 
 
Vrij voor elkaar 
 

Galaten 5 : 13 
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen 

verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. 
 
E. Brink 
 
‘Je bent pas vrij als je geen last hebt van de ander. En je gewoon je eigen gang kunt gaan. 
Vrijheid, blijheid.’ 
 
Echt niet! Zo zou Paulus dat zeker niet noemen. God legt hem heel iets anders in de mond. 
Die zogenaamde vrijheid draait om jezelf. Dat voelt misschien vrij. Maar vrij zijn van de 
ander, dat is de naam vrijheid niet waard. 
 
Christelijke vrijheid is niet op jezelf gericht. Immers, dan ben je nog gebonden aan jezelf. 
Terwijl dat kleine kringetje nu juist door Christus doorbroken is. Hij laat je niet in je eigen 
kring ronddraaien. De kring van je ego is juist opengebroken. Je bent vrijgemaakt voor. Die 
vrijheid dient ergens voor. Om in dienst te komen van de ander. 
 
Wanneer je puur op jezelf gericht bent, heb je geen oog voor de ander. En kom je vroeg of 
laat tegenover elkaar te staan. De vrijheid is dan ver te zoeken. Op jezelf gericht kun je nooit 
het gemeente-zijn met elkaar beleven. Dat kan alleen als je de ander ziet staan. Als je 
beschikbaar bent voor elkaar. Echte vrijheid beleef je pas als je elkaar van dienst bent. Je bent 
opgenomen in een grotere kring. Gericht op God en gericht op de ander. 
 
In de wereld om je heen wordt je vrijheid begrensd door die van de ander. In de christelijke 
gemeente mag je leren de vrijheid in te vullen door te doen wat goed voor de ander is. Daar 
dien je jezelf mee en daar dien je elkaar mee. 
 
Hier is Jezus het meest van gediend! Hij is zelf gekomen om te dienen. Niet op Zichzelf 
gericht, maar helemaal op de ander. Daar had Hij zelf voor gekozen, in alle vrijheid. 
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