BIJSCHRIFT
“Het rijk van de vrijheid is nabij.”
De avond dat deze uitspraak in het
nieuws kwam hadden velen hetzelfde
gevoel als de mensen die de val van de
Berlijnse muur meemaakten.
We zijn vrij, we kunnen doen en gaan
waar we willen.
Alle vrijheidsbeperkingen vallen weg!
Maar die woorden “het rijk van de
vrijheid” waren nog niet koud of er
was al discussie over de inhoud en de
draagwijdte ervan.
Het doet me denken aan het
scheppingsverhaal van de mens in de
tuin van Eden.
Alles moet kunnen zonder enige
beperking. En als die er toch zouden zijn
dan kun je die wel negeren, want de
mens moet zelf kunnen beslissen over
goed en kwaad.
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De geschiedenis heeft ons al vele keren
geleerd dat het rijk van de vrijheid niet
bestaat.
Vrijheid is een gebeuren van mens tot
mens. Vrijheid behoort niet aan één
iemand toe, maar aan een gemeenschap
van mensen die elkaar waarderen.
Wie de vrijheid naar zich toetrekt,
ontneemt zo vrijheid van een ander.
Wie de vrijheid deelt met anderen
maakt het samen mens zijn mogelijk.
Of anders gezegd, vrijheid is steeds
verbonden met verantwoordelijkheid.
Alleen samen met anderen krijgt de
vrijheid zijn volle kans. Vrijheid is alleen
mogelijk in verbondenheid met anderen.
Je gunt elkaar de vrijheid en je zorgt er
samen voor dat elkeen in vrijheid kan
leven zonder elkaar in gevaar te brengen.
Echte vrijheid is het resultaat van het
verbonden zijn met de anderen.
Antoon Vandeputte
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