Vrijheid, een sprong in het duister
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Refrein

Alleen op de wereld of samen met jou
Samen plezier of samen in rouw
Roep ik je naam, ik weet niet waar je bent
Ben soms wat bang dat jij mij niet meer kent
Ik wil graag vrij zijn, ik wil graag vrij zijn
maar wat is vrijheid precies
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Is er een God of is die er niet
Bid ik heel stil, of zing ik een lied
En als er een God is, wat is dan zijn naam
Jahweh, God of Allah, zij allen bestaan
De verbeelde God, de beeldende mens
Een deus ex machina, een homo sapiens
Een zoekende mens en een roepende God
Eeuwig mysterie, dat niet opgelost wordt
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Elk mens is een God in ’t diepst van zijn hart
Gelovig of niet, of je wit bent of zwart,
Mens zonder medemens is onbestaanbaar
Vijand moet vriend zijn, liefde is dierbaar
De wereld geschapen, voor ons allemaal
Of is dat niet waar, dat prachtig verhaal
Is God nou toch dood en keurig begraven
Leef ik niet meer van God’s goede genade
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En als je gelooft in de maakbare mens
Waar ligt voor ons dan de ethische grens
Bepaalt elk voor zich dan wat goed is of fout
Wordt dan een hemels perspectief ontvouwd
Geloof in de mens of geloven in God
Wat is ten diepste ons menselijk lot
Die verwarrende vrijheid in het menselijk bestaan
Vrijmoedig vooruit of soms stil blijven staan
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Vragen, steeds vragen, ik word soms zo moe
Grenzen aan vrijheid, humaan of gedoe
Geloof in een God en geloof in de mens
Gaat dat wel samen of misschien een vrome wens
Vrijheid is vreemd, maar ook zinnig en breekbaar
Geef jezelf prijs en wees gerust kwetsbaar
Jij maakt mij ik, jij en ik, ik en jij,
Samen steeds sterker, de vrijheid voorbij
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