
 
Zondag 27 september 2015 

 tweede van de herfst 

jubileumviering met gospelkoor Free 

 
 

Lezing uit de Torah: Numeri 11,24-29 

 

Evangelielezing: Marcus 9,38-40 

 

Acclamatie: Free zingt “Siyahamba” 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Free – koor van enthousiaste zangers. 25 jaar 

bestaan jullie al. 

Of eigenlijk nog langer! Het begon allemaal in 

een huiskamer. De huiskamer van Riet van 

Deuveren. Halverwege de jaren ’70 startte Riet 

met een koortje. Veel was er in die tijd voor 

jonge mensen niet te doen, vertelde Riet. Er was 

nog geen internet, smartphone of tablet. In haar 

koor konden jongeren elkaar ontmoeten. Ze 

konden zingen, musiceren en het gezellig hebben 

met elkaar. Dat liep goed. Er zijn onder de 

koorleden verschillende liefdesrelaties ontstaan. 

 

Zingen in een koor, omdat er verder weinig te 

doen is - natuurlijk is Riet te bescheiden als ze 

het succes van haar koor enkel daaraan 

toeschrijft. Er is veel meer. Haar gedrevenheid, 

ongetwijfeld. Enthousiasme van de zangers en 

zangeressen. En later anderen die het stokje 

overnamen en de schouders eronder zetten. 

Als koor hebben jullie ook zwaar weer gekend. 

Periodes zonder dirigent. Moeite om leden te 

werven. Moeite om het financieel rond te krijgen. 

Er is aan alle kanten concurrentie. Er zijn talloze 

andere manieren om met je vrije tijd om te gaan 

naast zingen in een gospelkoor. 

 

Maar in dit jubileumjaar zijn jullie als koor levend 

als ooit. En veelzijdig als ooit. Ik denk de 

Matteüspassie die jullie zongen op Goede 

Vrijdag. Aan het samen zingen met de  band 

vandaag. Aan de liederen in deze liturgie. 

En zo veelzijdig als de liederen zijn, zo veelzijdig 

is de samenstelling van jullie als koor. Jullie 

hebben je nooit aan één kerk willen binden. Jullie 

heten niet voor niets ‘Free’. Vrij, zoals God ons 

vrij maakt van wat ons maar gebonden kan 

houden. De enige leefregel die ons bindt, zingen 

jullie straks, is liefde. 

In jullie koor worden er geen regels opgelegd. 

Als koorleden hebben jullie dan ook allerlei 

verschillende achtergronden. Van PKN tot 

katholiek tot evangelisch tot buitenkerkelijk. 

 

Zo is het goed – zegt het evangelie vandaag. 

Jezus formuleert het heel ruim: “Wie niet tegen 

ons is, is voor ons.” Hij gaat uit van het meest 

positieve. Ieder is in orde. Iedereen doet het 

goed. Pas wanneer het tegendeel blijkt, hoef je 

in actie te komen. 

Zo denken wij vaak niet. We zitten denk ik 

eerder op het spoor van Johannes. Johannes is 

gevoelig voor grenzen. Hij heeft graag 

duidelijkheid. Wie hoort erbij en wie niet? We 

vinden het wel makkelijk om in hokjes te 

denken. In groepjes te leven. De mensen die zich 

daaraan onttrekken zijn schaars. Die durven 

meer dan de rest. Die durven met meer ruimte 

te leven. 

Om die ruimte lijkt het Jezus te gaan. Niet 

afbakenen. Gun iedereen het voordeel van de 

twijfel. Benader de ander met een open mind, 

zonder te oordelen. 

 

Zo is het goed – zegt ook Mozes. Zeventig 

mannen uit het volk zullen hem voortaan 

steunen. Ze krijgen een stukje van de geest die 

ook Mozes bezielt. Een stukje van zijn geestdrift. 

Zo kan het gaan, als iemand enthousiast is: hij 

steekt anderen aan. Hij laat een vonk 

overspringen. Hij neemt anderen mee. Zeventig 

mensen neemt Mozes mee: een symbolische 

getal, het getal van de volken der aarde. Als je 

wilt, mag je meedoen. Mag je jezelf er ook toe 

rekenen. 

 

Maar ho eens even. Waartoe eigenlijk? Tot die 

figuren die lopen te profeteren…? 

We kijken daar misschien vreemd tegenaan. Als 

iets wat ons wezensvreemd is. Iets waarover 

tóen geschreven werd, maar wat nu nogal ver 

van ons afstaat. En dan zegt de Bijbelvertaling 

ook nog dat iets dergelijks niet opnieuw is 

gebeurd. Terwijl we daar net zo goed iets anders 

kunnen lezen: dat die profeten het niet van 

zichzelf hadden. Dat wat er uit hen kwam, met 

God van doen had. 

Waar denken we aan bij profeteren? Aan 

voorspellen. Aan helderziendheid waar het de 

toekomst betreft. En waarschijnlijk ook aan 

moralisme. De Bijbelse profeten vertellen immers 

voortdurend wat er allemaal niet goed is. En wat 

er wel zou moeten. 

 



Maar over moraliseren en over toekomst 

voorspellen horen we vandaag niets. Wat die 

zeventig allemaal zeggen of doen, wordt niet 

verteld. Het enige wat we weten is dat ze Mozes 

ondersteunen. Ze zullen samen met hem “de last 

van het volk dragen”, heeft God beloofd. Mozes 

hoeft het niet langer alleen te doen. 

 

Het lijkt wel op een vroege vorm van democratie. 

Zeventig mensen die meedenken: een complete 

volksvertegenwoordiging. Mensen van allerlei 

achtergronden – want reken maar dat die groep 

nomaden daar in de woestijn een bonte 

verzameling was. Zo bont als Free. Niet enkel 

afstammelingen van vader Jacob, zeg maar. Elke 

stam of familie die het onderdrukkende bewind 

van de farao van Egypte zat was, was 

meegekomen. 

 

Profeten – hoe moeten we ze zien? Zijn het 

toekomstvoorspellers? Zijn het moraalridders die 

komen vertellen wat mag en wat niet? 

Ik denk dat dat is wat wij ervan gemaakt 

hebben. Dat het zou gaan om morele regels. Het 

tegenovergestelde van vrijheid, van Free-dom. 

We wijzen dan makkelijk van ons af. Wij niet, 

anderen doen dit. Neem de strenge richtingen – 

de Gereformeerde Bondskerken. De 

Vrijgemaakten. De Gereformeerde Gemeentes. 

En ook de zogenaamd lichtere versies die moreel 

even streng zijn in de leer en goed lijken te 

weten hoe het moet: de evangelische kerken. De 

Pinkstergemeenten. 

 

Maar het is natuurlijk niet juist om alleen van ons 

af te wijzen. Dat is zwart-witdenken en dat is 

natuurlijk evenzeer moralistisch. Want in de 

eerste plaats: hoe open zijn we in wezen zelf? 

Hoe vrij van oordelen zijn wij? 

En in de tweede plaats: wanneer we ons best 

doen achter de buitenkant te kijken, achter die 

uiterlijke morele regels, wanneer we zoeken naar 

de intentie erachter, wat zien we dan? 

Dan zien we hoe gelovigen van al die 

verschillende kerken zoeken naar innerlijke 

zuiverheid. Naar een leven dichtbij God. 

Dan zien we dat bijvoorbeeld de Pinksterkerken 

ontstaan zijn onder de zwarte bevolking van de 

Verenigde Staten. Onder mensen die niets in te 

brengen hadden. En we zien hoe die kerken 

emancipatiebewegingen waren. Hoe mensen er 

ontdekten dat ook zij er zijn mochten: God hield 

ook van hen. En hoe het leven beter werd 

doordat mannen er leerden hun vrouw niet te 

slaan en zich niet te bedrinken. 

 

Wanneer we nauwkeurig luisteren naar wat de 

profeten in de Bijbel zeggen, dan horen we: hier 

gaat het ook hen om. Om het stellen van vragen 

bij onrecht. Om het leren aan mensen dat God 

hen liefheeft. En daarmee, als het nodig is, om 

het ingaan tegen de gevestigde orde. Een profeet 

is in de eerste plaats iemand die niemand naar 

de mond praat. Die niet iets doet omdat iedereen 

het doet of iets vindt omdat iedereen het vindt. 

Die durft te luisteren naar de stem van zijn hart. 

‘Naar binnen luisteren’, ‘hineinhörchen’, noemde 

Etty Hillesum dat. Want diep in onszelf weten we 

wat goed is. Daar gloeit de goddelijke vonk. 

Wanneer we écht luisteren naar die stem in 

onszelf, en dat luisteren in woorden en daden 

omzetten – dan profeteren we. Dan staan we in 

de vrijheid waar God ons in gezet heeft, enkel 

gebonden door zijn liefde. Free, yet bound by 

your love. 

 

“Och,” verzucht Mozes, “profeteerde iedereen 

maar!” 

Maar doen wij dat in feite niet? Zijn we niet allen 

zoekers en zieners, zangers en zeggers, zoals we 

zongen? Ieder op onze eigen wijze. Ieder vanuit 

een eigen kerkelijke achtergrond. Het koor Free 

is er een voorbeeld van. Ieder ook met onze 

eigen menselijke onvolkomenheden. Zoals de 

neiging van Johannes om in ‘wij’ en ‘zij’ te 

denken, om af te grenzen, om in te perken en 

daardoor benepen te maken. Het gevaar dat 

ieder van ons loopt en dat elke religieuze 

stroming loopt. 

Maar ook ieder met ons verlangen naar de ruimte 

die we in Jezus zien. Naar een leven vanuit liefde 

en goedheid. Naar een leven vanuit die innerlijke 

vonk in ons; een leven vanuit God zelf. 

Laten we met Free, in gedachten of hardop, van 

dat verlangen zingen. 

 

 

Lied bij wijze van geloofsbelijdenis: “You are 

holy” (door Free; wie wil, zingt mee) 

 


