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Tip: Dit thema zou je kunnen behandelen rond 5 mei, Bevrijdingsdag. 

DOEL 

 
Samen met de vrouwen praten en ontdekken dat vrijheid niet alleen te maken heeft met onze 
omstandigheden van buitenaf, maar dat we vrijheid ook in ons hart kunnen ervaren. Het is Gods verlangen 
dat we de vrijheid die Hij wil geven, gaan ontdekken. Zo gaan we leven zoals Hij het bedoeld heeft. 

ACHTERGROND 

 
Veel vrouwen hebben in hun thuisland onderdrukking ervaren vanwege oorlog, een dictatoriaal regime of 
(geloofs)vervolging. Eenmaal in Nederland is de situatie heel anders, maar voelen ze zich ook echt vrij? Of 
is vrijheid meer dan alleen de afwezigheid van bovenstaande problemen?  

BIJBELVERHALEN 

 
Jezus vertelt waarvoor Hij is gekomen (Lukas 4:18-21). 
De waarheid maakt je vrij (Johannes 8:32, 36). 
Jezus is de waarheid (Johannes 14:6). 
Jezus bevrijdt de man die tussen de graven leefde (Markus 5:1-20). 
 

Tip: lees de bijbelgedeelten in een makkelijk begrijpbare vertaling of laat vrouwen lezen in een Bijbel 
in hun eigen taal. Vaak kan je deze gratis bestellen. Zie hiervoor ook de website van Gave. 
 

UITWERKING THEMA 

Voorbereiding 

 Print van tevoren de bijgevoegde vellen uit (“Vrijheid is voor mij…”, “Vogels” en de tekst van het 
luisterlied). Deel deze uit aan de aanwezige vrouwen. 

 Zorg voor een laptop, geluidsboxen en eventueel een beamer om het luisterlied op af te kunnen 
spelen. In verband met de taal is het fijn voor de vrouwen om de woorden mee te kunnen lezen. 
Laat dit lied aan het eind van de ochtend horen. (zie YouTube)  

 
 

VRIJHEID 

https://www.gave.nl/bibliotheek/bijbels-en-evangelisatiemateriaal-vluchtelingen
https://www.youtube.com/watch?v=h8MVrgWLuYs
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Uitwerking: Jezus bevrijdt een man 
In het boek van God staat een verhaal dat heel goed laat zien dat de satan ons “gevangen” wil houden, 
maar dat Jezus mensen juist vrij maakt. De man om wie het gaat, woonde niet in een gewoon huis. Hij 
woonde bij de doden op een begraafplaats en had weinig contact met mensen. De satan zorgde ervoor dat 
hij niet kon doen wat hij wilde. Hij had geen normaal leven; hij had haast geen kleren aan en zat vast aan 
kettingen; hij schreeuwde en was altijd heel onrustig. Hij was niet vrij. 
 
Toen kwam Jezus langs, Hij kwam speciaal naar hem toe. Jezus stuurde de vijand (satans demonen) uit zijn 
leven weg. Daardoor kon de man een heel ander leven gaan leiden. Nu is hij vrij!  Hij kan weer normaal, 
rustig zitten en praten; hij kan weer normaal contact met andere mensen hebben. En hij kan ook zelf 
keuzes maken. De man wil eigenlijk met Jezus mee, maar Jezus zegt dat het beter is dat hij aan zijn familie 
en vrienden gaat vertellen wat God heeft gedaan. Dat gaat de man doen. Door wat Jezus heeft gedaan, 
heeft de man weer een doel en een toekomst. Hij gaat God dienen en andere mensen vertellen wat er is 
gebeurd. Zo hoort iedereen wat Jezus voor hem heeft gedaan. De man vertelt een boodschap van hoop, 
want hij zegt de mensen wie hen zowel van binnen als van buiten vrij kan maken.  
 

Wat betekent vrijheid voor jou? 
Dit thema zou je kunnen behandelen rond 5 mei Bevrijdingsdag. Peil voorzichtig wat de groep al weet over 
Bevrijdingsdag en waarom het wordt gevierd. Of vraag aan de Nederlandse vrouwen of zij kunnen 
uitleggen wat Bevrijdingsdag voor hen betekent. In hoeverre herdenken ze dat Nederland tijdens de 2e 
wereldoorlog werd bevrijd? 
 
Praat samen over vragen als: 

 Wat betekent het woord vrijheid? 

 In hoeverre voel je je vrij om te zeggen/denken/doen wat je graag zou willen? 

 Heb je het gevoel dat je jezelf kan zijn? Of zijn er ook momenten dat je dit niet voelt? 

 Wanneer voel je je onvrij? 
 
Praat over statements op vel “Ik ben vrij als……” 
Kijk welke vragen bij jouw groep passen.  
 

Vogels 
Om de woorden ‘vrij’/onvrij’ beter uit te leggen en beeldend te maken, kan je verder praten aan de hand 
van het volgende voorbeeld. Gebruik hiervoor de plaatjes van de vogels. 
 
Op eerste plaatje zie je een vogel in een kooi. De vogel leeft in Nederland. Ze leeft in een vrij land, maar zit 
toch in een kooi. Ze is dus niet vrij en kan niet vliegen waar ze heen wil. De vogel heeft vleugels gekregen 
en is gemaakt om te vliegen. Maar ze zit alleen in een kooi en kan niet zelf beslissen wat ze eet en waar ze 
wil zijn. De vogel is niet vrij. 
 
Op het 2e plaatje zie je ook een vogel. Die is wel vrij en kan overal naartoe vliegen. Ze zoekt een gebied 
waar ze goed kan wonen; een plekje waar genoeg eten is dat ze lekker vindt, waar het veilig is en waar 
andere vogels zijn. Ze zoekt een plek die het beste voor haar is en waar ze kan doen waar vogels voor 
gemaakt zijn. 
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Van binnen niet vrij 
Leg uit dat je in een vrij land kan wonen, maar je tóch onvrij kan voelen van binnen. Dat gevoel kan komen 
doordat: 

 Je ervaart dat mensen op een bepaalde manier naar je kijken, omdat je uit een ander land komt en 
een andere taal spreekt. 

 Mensen dingen tegen je gezegd hebben die negatief zijn zoals: “je bent dom”, “jij kan niets” of “je 
bent niet mooi.” Het kan zijn dat je deze dingen bent gaan geloven en daardoor stil in een hoekje 
bent gaan zitten. Je durft niet meer te ‘vliegen’.  

 Je hebt woorden gehoord als: “je mag dit niet doen!” – of juist: “jij moet dit doen!” terwijl je dat 
niet wil.  

 Je jezelf anders voor moet doen dan je bent. Je doet bijvoorbeeld alsof alles goed gaat als je met je 
familie praat, terwijl je van binnen verdrietig bent. Het kan ook zijn dat je het idee hebt dat je niet 
goed en leuk genoeg bent zoals je bent. Of dat je heel erg voor jezelf moet opkomen en je stoer 
voordoet terwijl je lief en gevoelig bent, omdat mensen anders over je heen lopen. 

 Je je schaamt voor dingen die zijn gebeurd. 

 Je dingen fout hebt gedaan en je slecht voelt over jezelf.  
Enzovoort. 
 
 
De vijand van God, de satan, wil dat jij niet vrij bent. Hij wil je beperken en in een kooi stoppen zodat het 
niet goed met je gaat en je niet tot je doel komt. Hij fluistert je leugens in over jezelf en over God. Maar 
God heeft ieder mens uniek gemaakt. Er is maar één jij ! Hij heeft jou een mooie persoonlijkheid gegeven 
en talenten die je mag ontdekken en ontwikkelen. Hij wil dat je zal groeien en de prachtige persoon zal zijn 
die Hij gemaakt heeft. Zoals een vogel gemaakt is om te vliegen, zo wil God ook voor jou dat je je vrij voelt 
om te zijn wie je bent. Waarvan wil je vragen dat Hij jou vrijmaakt? 
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VRIJHEID IS VOOR MIJ… 

 
 

 Ik ben vrij als ik mijn eigen gang kan gaan  

 Ik ben vrij als ik mezelf kan zijn 

 Ik ben vrij als ik genoeg geld heb 

 Ik ben vrij als ik een baan heb  

 Ik ben vrij als ik een paspoort heb  

 Ik ben vrij als ...  
 
Kun jij dat zeggen? Ik ben vrij!? 

 

DAVID ZEGT IN HET BOEK VAN GOD 

 

Toen ik werd geboren, zat het kwaad al in me. Al vanaf het moment dat ik ontstond, heeft het kwaad mij in 

zijn macht. Maar U wil dat ik goed en eerlijk ben. Dat uw wijsheid in mijn binnenste is. Reinig mij, dan ben ik 

weer helemaal schoon. Was mij, dan is mijn hart weer witter dan de sneeuw. 

 
Psalm 51:7-9, BasisBijbel 
 
 

HET BOEK VAN GOD ZEGT ÓÓK 

 
Pas als de Zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie 
werkelijk vrij zijn. 
 
Ik ben vrij! 
Johannes 8:36, BasisBijbel 
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WITTER DAN SNEEUW (luisterlied) 
 
Was mij witter dan sneeuw, 
Was mij schoon van mijn schuld 
Zie mijn offer Heer: mijn diep berouw 
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld 
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw 
 
Refrein: 
Laat mij weer juichen, 
Weer dansen in het licht 
Laat mij weer leven voor uw aangezicht 
Was mij witter dan sneeuw, 
Laat mij rein voor u staan 
Zie niet om naar wat ik heb gedaan 
 
Was mij witter dan sneeuw 
Maak mij sterk door uw Geest 
Schep een zuiver hart diep in mij 
Laat mij dichtbij U zijn 
U alleen, Heer, geneest 
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij 
 
(refrein) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h8MVrgWLuYs
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COLOFON 
 
AUTEUR 
Karin Weber, Luz 

 

VERSIE, DECEMBER 2021 
Dit document is alleen voor eigen gebruik en hiervoor gratis beschikbaar via de digitale bibliotheek van Gave op 

www.gave.nl. Op dit document is de Auteurswet van toepassing, dat betekent dat u zonder schriftelijke 

toestemming dit document niet verder mag verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Stichting Gave. 

 

OVER LUZ 
Een plek in de buurt voor vrouwen 

Luz is opgezet om vrouwen met een vluchtelingenstatus een plek te geven waar ze in hun omgeving andere 

vrouwen kunnen ontmoeten. Voor meer informatie: luz@ywam.nl 

 

OVER GAVE 
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is 

een interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen 

gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods 

liefde te delen. 

 
Stichting Gave 

Marie Curiestraat 35 

3846 BW  Harderwijk 

T 0341 - 460 328 

www.gave.nl | servicedesk@gave.nl | vrouwenwerk@gave.nl 

IBAN NL85 INGB 0006 9900 56 
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