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Met hierdie bydrae slaan ek so bietjie van ‘n ander koers in. Ek wil sommer net uit my hart 

praat oor vryheid. Dit is nogal in die Covid-19 grendeltyd. Almal sien uit na die verligting en 

so ‘n bietjie meer vryheid. Nog ander hoop op vryer ekonomiese aktiwiteit om weer 

besigheidsinkomste of ‘n salaris te kan verdien. Die Covid-19 virus het ons in vele vorme van 

gevangenskap geplaas. Nie net fisiek en sosiaal nie, maar veral ook finansieel en ekonomies. 

‘n Dringende verlange begin in die harte groei na verligting. Om op so baie fronte aan bande 

gelê te word, is natuurlik noodsaaklik ter wille van die land se oorlewing, maar die prys op 

alle fronte is hoog. 

Ek het lank gelede ‘n program gesien wat oor vrylating na gevangenskap gehandel het. ‘n 

Sielkundige wat by die destydse Departement van Gevangenisse gewerk, het by wat toe 

bekend gestaan het as Pretoria-Sentrale Gevangenis, was aan die woord. Sy het die baie 

tragiese en emosionele verhaal vertel van ‘n gevangene wat pas na ‘n baie lang vonnis 

vrygelaat is. Sy het hom buite die gevangenis, in trane by die telefoonhokkie gekry.  Sy vra 

toe of sy kan help. Hy het haar broos vertel dat hy sy mense probeer skakel, maar nie weet 

hoe om dié munttelefoon te gebruik nie. ‘n Mens se hart krimp ineen. Gevangenskap se prys 

is hoog.  

Daar is nogal ‘n paar van ons manne in die gemeente wat saam in die Lugmaggimnasium 

was in 1960. Die  onrustige jaar van die Sharpeville, die noodtoestand en die bekende 

Kerkvergadering: Cottesloe. Ons het vroeg in Januarie met ons basiese opleiding begin en is 

die eerste keer met Paasnaweek toegelaat om ‘pas’ te kry. Dit was vir my ‘n vreemde 

ervaring. My eie bed in my ma se huis. Borde om uit te eet en koppies om uit te drink.  Nie 

die staalpanne en bekers nie. Om hoflik op te staan en die skinkbord by ma of sussies in die 

geselskap te neem was skielik ongewoon. Dit was geruime tyd nie meer deel van jou 

soldateroetine nie. Vryheid na net  ‘n paar maande van harde basisese opleiding, was 

inderdaad vreemd! En, mooi daaroor gedink, was dit maar ‘n relatiewe kort tyd. Hoe moet 

dit wees om van jou vryheid ontneem te word vir etlike jare, en dan nog onseker te wees 

van wanneer en of die vryheid ooit gaan aanbreek! Victor Frankl het hierna verwys as 

‘voorlopige bestaan’. Jy bestaan, maar het nie ‘n benul van die uitkoms van jou huidige 



ingeperktheid ten opsigte van alles wat jy is, het of gaan wees nie. Om dié grens van 

onsekerheid te kan oorsteek, is vryheid. 

Vryheid het daarom te make met die toekoms. Dit is egter uiters belangrik hoe mens oor die 

vrye toekoms redeneer en dink. Dit lyk my ons kan ons toekomsvryheid op een van twee 

maniere hanteer. Eerstens kan mens jou fokus totaal op die toekoms en toekomsdrome 

alleen rig. Die kerk het in tye wat verby is, nogal op dié manier oor die geestelike toekoms 

en eindbestemming van die gelowige gedink. Dié uitkyk op geloof het die gevolg gehad dat 

die kerk haarself in kloosters agter hoë mure versteek het en 24 uur met  persoonlike 

heiliging besig was. Wonderlike dinge word gesê oor ‘n onbekende toekoms hierna, waarna 

die gelowige met verwagting kan uitsien. Ek herinner my aan ‘n gedig van Izak de Villiers (ek 

meen dit was in sy bundel Leitourgos (1980). Die gedig handel oor die predikant wat  by die 

sterfbed van ‘n kind staan en die kindjie probeer troos oor die wonderlike wêreld van die 

hemel met goue strate, waarna die kind mag uitsien. Dan reageer die sterwende kindjie: “Ek 

wil nie gaan nie…” Dis nogal ‘n wonderlike kyk op die lewe deur ‘n kind. Want bly jou fokus 

vasgevang op die drome van ‘n vrye, sorgelose toekoms hierna, ontwortel jy jou aan die hier 

en nou. In die begraafplaas verkyk ek my gewoonlik aan die uitbeelding van die lewe hierna 

op grafstene. Engeltjies met vlerkies en stralekranse in vele formate. Wanneer mens se 

gedagtes op daardie wasige droomwêreld bly vassteek, raak jy lewensvreemd. 

Wêreldvreemd, soos die kerk agter die kloostermure. Vryheid moet dus iets méér wees as 

salige toekomsdrome oor ‘n bestemming waar alles net volmaak gaan wees. Ons beperkte 

mensebrein kan onsself nie in so ‘n dimensie indink nie. Ons wêreld, as jy met jou voete 

vierkantig daarin staan, werk gewoon net nie so nie! Niks is volmaak nie. Niks is foutloos nie. 

Eintlik is daar geen finale antwoorde op enigiets nie. Daar is persone wat veral vanuit die 

teologie sulke klinkklare, onwrikbare standpunte oor sake kan inneem, asof dit in graniet 

gegiet is. Volledig seker en onaanvegbaar. In die proses loop hulle selfs gevoelloos oor 

mense en hulle emosies. Dan dink ek aan my professor in die Homiletiek (preekkunde) wat 

na ons eerste rondte klaspreke die opmerking gemaak het: “Ek is so bly om te hoor dat julle 

nie ‘n antwoord vir alles het nie!”.  Terloops, ek het ‘n klasmaat gehad wat die teologiese 

wêreld vaarwel toegeroep het, omdat hy agtergekom het die teologie nie ‘n antwoord op 

alles het nie!  

Ek wonder of die verhaal van Jesus se hemelvaart jou ook al aangegryp het.  Nadat Jesus in 

die hemel opgeneem word, staan daar twee manne in wit klere. Hulle praat met die 



dissipels: Waarom staar julle so na die hemel?... Dan stuur hy hulle terug Jerusalem toe. 

Dáár wag hulle opdrag vir hulle.  Nie in die hemel nie! Die toekoms van vryheid, vestig ons 

aandag op die nou. Op die hier. Op ‘n roeping wat uitgeleef moet word.  

Ek kan vryheid tweedens ook as ‘n begrensde vryheid hanteer. Ons grondwet maak nogal 

iets daarvan wanneer oor menseregte gepraat word. Regte, ook menseregte, is begrens. 

Daarom is vryheid van spraak óók begrens. Ek mag my opinie uitspreek, maar ek mag nie 

iemand anders daardeur benadeel nie. Die ouer predikante was lief om die beeld van die vis 

in die water te gebruik. Dit lyk of hulle volledig vry is – met die hele osean vir hulleself. Maar 

juis die water van oseaan is ook hulle grens – daarbuite sterf hulle. Vryheid het perke, want 

toekomsvryheid handel oor ‘n tyd, ‘n dimensie waaroor ons nou, op dié oomblik geen 

beheer het nie! Vryheid in toekomsverband is daarom onseker. 

  

Die heerlike nuus is egter dat die gelowige kind van die Here ‘n geloofsvoordeel het bo die 

ongeloof. Iets wat nie wasig, onseker of ‘n verbeeldingryke droom is nie. Die Bybel praat van 

HOOP as die fondamentsteen van die toekomsdrome van vryheid as Christen. Ons hoop op 

‘n ewige toekoms is wel vas. Dit is seker. Petrus druk dit kostelik uit: Dit kan nie vergaan nie, 

dit kan nie besmet raak (selfs nie die Covid-19 virus nie!), dit kan nie verwelk soos ‘n blom 

nie, dit kan nie verdwyn  nie. Dit word in die hemelse brandkluis vir ons in bewaring gehou 

deur niks minder nie as die krag van God (1 Petrus 1:4). Ons hoef dus nie die hele tyd beangs 

hemel toe te loer of ons hemeladres nog veilig is nie, want dit ís.  

Dáárom, sê Petrus, kan ons maar ons aandag aan die wêreld gee. Dit is waar ons ons vryheid 

in Christus kan uitleef na hartelus! Dis die vryheid waarna ons as Christene kan uitsien. Ons 

is vry om nie meer vir die sonde te kies nie. Ons is vry om volledig op Christus en sy 

Koninkrykswil en -doel vir die wêreld te fokus. Ons is vry want ons is vrygemaak van die 

vrese van ewige oordeel van ééndag. Daarom hoef ons ons nie oor die onsekerheid ‘n  

ééndag waarvan die Bybel bitter min sê, verknies en ons taak hier en nou te mis nie. Ons  

hoef nie heiligheidsrituele en -programme vir elke uur van die dag te doen om hoop te  hê 

op ‘n veilige ééndag by Jesus nie. Daardie toekoms is vas. Ons is vry om nou, hier waar ons 

geroep word om kind van God te wees, ‘n verskil te maak in die lewe van mense en die 

wêreld om ons.  

Die Covid-19 inperking het my nuut laat kyk na ons drie voëltjies in die hok. My voorwaarde 

toe ons hulle gekry het, was dat die hok groot genoeg moet wees dat hulle kan vlieg. Tog 



vlieg hulle net tot by die kant van die hok, daarbinne hou hulle hulle met onbenullige, 

plastiekspeelgoed en spieëltjies besig. Hulle het geen vermoë om buite te kan oorleef nie. 

Hulle is in gevangenisskap uitgebroei en sal buite die hok sterf. Die kind van God se vryheid 

lê juis buite die hok! Ons besit die vermoë om buite ons gevangenskap, nie net te kan 

óórleef nie, maar te lééf. Jesus het ons volledig vrygemaak.   

Ons kan dus droom oor ‘n toekoms. Ons kan die ongemak van ons vryheid in die wêreld 

maar rustig  in die oë kyk. Ons ís vry in Christus. Die vryheid In Hom is ware vryheid - nie 

kamma vryheid nie… Gaan lééf daarom jou vryheid! Nou, tydens die  Covid-19 inperking 

reeds, maar veral daarna! Jesus het sy vrygemaakte mense dringend nodig.  


