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Werkelijk vrij
Zonde is overtreding van Gods
wetten. Men moet dus weten, of
iets zonde is of niet.

Wij zijn tot vrijheid geroepen,
zoals Galaten 5:13 het noemt.
We zullen achtereenvolgens
zeven van die vrijheden
behandelen:

Daarbij helpen ons Gods woord
en ons geweten. Jezus sprak in
vers 32, dat de waarheid – en
dat is Zijn Woord – ons vrij zal
maken.

Ten eerste:
Geen slaaf meer van de zonde:
We lezen in Johannes 8:34
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Ieder die de zonde doet, is een
slaaf van de zonde.
Het
tegenovergestelde
van
vrijheid, is slavernij. En wie de
zonde doet, is een slaaf van de
zonde.
En van die slavernij kan en wil
de Heere Jezus ons volkomen
vrij maken, zoals Jezus het
noemt in vers 36:
36 Als dan de
vrijgemaakt heeft,
werkelijk vrij zijn.

Zoon
zult

u
u

Wat een vrijheid, om niet meer
dat te doen, waarvan men weet,
dat het zonde is.

Omdat wij niet meer onder de
wet, maar onder de genade zijn,
hebben wij de belofte dat de
zonde niet meer over ons zal
heersen.
We lezen dat in Romeinen 6:14
Want de zonde zal over u niet
heersen. U bent namelijk niet
onder de wet, maar onder de
genade.
Dat is dus één van de vrijheden,
één van de rijke voorrechten van
de genade, dat de zonde niet
meer over ons zal heersen.
Heerlijke vrijheid! De zonde zal
over ons niet heersen.
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De tweede vrijheid
Geen slaaf meer van mensen:

Christus, zo ook de vrouw aan
haar man in alles.

Wij
zijn
door
Christus
vrijgemaakt, om geen slaven
van mensen te zijn. 1 Cor. 7:23
noemt:

Door de liefde gedreven met als
voorbeeld onze Heere Jezus zal
een christenvrouw er voor
kiezen, het voorbeeld van Jezus
te volgen in onderdanigheid.

U bent duur gekocht; word dus
geen slaven van mensen.
Het is immers iets onwaardigs,
om ons door anderen te laten
overheersen.
Wanneer een christen zich door
anderen laat overheersen, is
sprake van een soort baas &
hond verhouding.
Moeten kinderen dan niet hun
ouders gehoorzamen en dient
een vrouw dan niet onderdanig
te zijn aan haar man?

Daar wordt een christenvrouw
gelukkig van. En een man
wordt er gelukkig van als hij
niet ruw is tegen zijn vrouw
maar zich voor haar opoffert.
Gehoorzaam en onderdanig,
omdat Gods woord het zo wil.
En dan is men geen slaaf van
mensen. Dan is men vrij en leeft
men voor God en dat wil Hij
graag.
Ten derde:
Geen slaaf meer van onze oude
mens:

De Efeze brief noemt dat het
hoofd van Christus God is en dat
het hoofd van de man Christus is
en dat het hoofd van de Vrouw
de man is.

Werkelijk vrij, ook van onze
oude mens. Kan dat? Is dat zo?
Romeinen 6:6/7 zegt

En stelt Paulus, zoals de
gemeente onderdanig is aan

6 Dit weten wij toch, dat onze
oude mens met Hem gekruisigd
is, opdat het lichaam van de
zonde tenietgedaan zou worden
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en wij niet meer als slaaf de
zonde zouden dienen..
7 Want wie gestorven is, is
rechtens vrij van de zonde.

In die vrijheid mogen wij staan
en uit die vrijheid mogen wij
leven. Heerlijke vrijheid, dank
zij het werk van onze Heere
Jezus Christus!

Als een familielid van ons
gestorven is, dan weten wij
zeker, dat hij of zij niet meer
kan zondigen. Maar hier wordt
gesproken over een gestorven
zijn, terwijl wij nog leven.

Ten vierde:
De volmaakte wet: die der
vrijheid:

Ja, staat in vers 7, juist omdat
wij gestorven zijn, zijn wij
rechtens vrij van de zonde.

Spreek zó en handel zó als
mensen die geoordeeld zullen
worden door de wet van de
vrijheid. (Jac. 2:12)

Paulus bedoelt hier eenvoudig
mee, dat Jezus ons vlees en
bloed aannam bij Zijn geboorte
(Rom. 8:3) en daardoor ook de
mens naar het vlees in de dood
bracht.
Toen Jezus gekruisigd werd en
stierf, werd daardoor ook onze
oude mens mee gekruisigd.
Daardoor is aan het lichaam van
de zonde, wat wij allemaal nog
hebben, zijn kracht ontnomen en
zijn wij niet langer slaven van
de zonde.

Jacobus spreekt over de
volmaakte wet, die der vrijheid:

We zijn vrij om te kiezen, hoe
wij het goede willen doen.
Vrij zijn om op onze eigen
manier de ander te dienen; vrij
zijn om naar eer en geweten met
ons geld tot zegen te zijn.
De volmaakte wet: die van de
vrijheid!
Het moet niet
allemaal, nee, het mag allemaal
wat het goede en edele betreft.
De satan deed het voorkomen
aan Eva, dat God had gezegd,
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dat zij van geen enkele boom
mochten eten.
In Genesis 3:1 lezen we dat hij
tegen Eva zei:
Is het echt zo dat God gezegd
heeft: U mag niet eten van alle
bomen in de hof?

En de satan probeert nog steeds
ons te verleiden om van die ene
boom te eten. Hij maakt zijn
vrucht aantrekkelijk voor ons.
Het is, zoals met een muizenval:
de satan praat over de kaas,
heerlijk, 40+ maar niet over de
val!

Hij deed het voorkomen, dat
God een karige en bekrompen
God zou zijn. Je mag alleen
maar kijken naar die heerlijke
vruchten, maar er niet van eten.

Er is zo veel goeds om van te
kunnen genieten in dit leven.
Maar niet van dat, wat met
zonde te maken heeft.

De werkelijkheid was:
Zij
mochten van alle vruchtbomen
eten, behalve niet van die ene
boom. Wat een keuze vrijheid
hadden Adam en Eva!

Mozes koos er voor: liever met
het volk van God slecht
behandeld te worden dan voor
een ogenblik het genot van de
zonde te hebben. Hebr. 11:25)

Ze konden kiezen: of een peer of
wat druiven. Keuze genoeg in
het paradijs! Ze konden baden
in de rivier, blij zijn en zich
verheugen in elkaar en in al het
goede wat God geschapen had.

Wie van de zonde wil genieten,
houdt er een bittere en nare
nasmaak van over als christen.

Slechts één ding had God
verboden: zondigen. Van die
ene boom mochten zij niet eten
maar van de rest allemaal! Wat
een keuze vrijheid!

Wij zijn tot vrijheid geroepen,
schrijft Paulus in Galaten 5:13.

Ten vijfde:
Vrij van de wet

Vrij van de wet maar hoe dan?
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Wanneer iemand in het donker
fietst zonder achterlicht, dan
overtreedt hij een wet van de
overheid. Hij vervult echter die
wet, door wel met een
achterlicht te fietsen.

27 Ik zal Mijn Geest in uw
binnenste geven. Ik zal maken
dat u in Mijn verordeningen
wandelt en dat u Mijn
bepalingen in acht neemt en ze
houdt.

Wie zonder autogordel in de
auto zit tijdens het rijden,
overtreedt de wet van de
overheid. Wie echter die
autogordel wel draagt tijdens het
rijden, vervult de wet.

Als men zijn stenen hart ontdekt
heeft door Gods werkingen, dan
is het goed om aan God te
vragen, om zo'n geestelijke hart
transplantatie. Hij wil dat meer
dan graag doen.

Wij zijn geroepen om vrij te
zijn, en de hele wet is in één
woord vervuld, in dit: U zult uw
naaste liefhebben als uzelf. (Gal.
5:14).

Hij wil dat stenen hart uit ons
binnenste halen en ons een zacht
hart van vlees geven. Hij wil
graag Zijn Geest in ons
binnenste geven.

Van nature heeft de mens een
hart van steen en kan hij niet
liefhebben, zoals God het wil.
Wij moeten zogezegd een hart
transplantatie ondergaan, die
genoemd wordt in Ezechiël
36:26/27 waar staat:

Jezus sprak: Alles wat u biddend
begeert, geloof dat u het
ontvangen zult, en het zal u ten
deel vallen. (Marcus 11:24)

26 Dan zal Ik u een nieuw hart
geven en een nieuwe geest in uw
binnenste geven. Ik zal het hart
van steen uit uw lichaam
wegnemen en u een hart van
vlees geven.

Als wij bidden om zo'n hart van
vlees, ontvangen wij, als wij
bidden in geloof, ook al voelen
wij niets. En als wij in geloof
ontvangen, zullen wij het na
verloop van tijd ook ervaren.
Ten zesde:
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Vrijheid om te handelen naar
ons eigen geweten:
Het is goed geen vlees te eten,
geen wijn te drinken en niets te
doen waaraan uw broeder
aanstoot neemt. (Rom. 14:21)
Sommige christenen drinken
wel eens een glas wijn; anderen
doen dat niet.
22 Hebt u geloof? Heb dat bij
uzelf voor God. Zalig die
zichzelf niet oordeelt in wat hem
goeddunkt..
Als men dit dan toch voor zijn
eigen
geweten
kan
verantwoorden, dan moet men
dat doen voor Gods aangezicht.
Met andere woorden, niet waar
een christen bij zit, waarvan
men weet dat hij of zij daar
aanstoot aan zou nemen.
Ik hoef mij echter niet te richten
naar het geweten van de ander.
Er staat in 1 Cor. 10:29b
29b Waarom zou mijn vrijheid
onder het oordeel vallen van het
geweten van een ander?
En dan gaat Paulus verder:

30 En als ik door genade aan de
maaltijd deelneem, waarom
word ik dan gelasterd om iets
waarvoor ik dank?
31 Of u dus eet of drinkt of iets
anders doet, doe alles tot eer
van God.
Ten zevende:
Vrij van de aanklachten van de
satan:
Wij hebben niets met zijn
aanklacht te maken omdat wij
kinderen van God zijn en geen
kinderen des duivels.
In Openbaring 12:11 staat:
Zij hebben hem overwonnen
door het bloed van het Lam en
door het woord van hun
getuigenis en zij hebben hun
leven niet liefgehad, tot in de
dood.
Zij hebben hem overwonnen
door het bloed van het Lam. 1
Joh. 2:1/2
1 En als iemand gezondigd
heeft: Wij hebben een
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Voorspraak bij de Vader,
Jezus
Christus,
de
Rechtvaardige.
2 En Hij is een verzoening
voor onze zonden; en niet
alleen voor de onze, maar ook
voor de zonden van de hele
wereld.

God gaan, omdat Hij altijd leeft
om voor hen te pleiten (Hb.
7:25).
De satan klaagt aan, maar wij
hoeven naar hem niet te
luisteren. Jezus Christus is onze
Voorspraak; Hij leeft altijd om
voor ons te pleiten.

Wanneer een christen een zonde
belijdt en wil nalaten, dan wordt
dat vergeven op hetzelfde
ogenblik dat die zonde beleden
wordt. Dat kan men dus de
aanklager voorhouden.

Opdat wij waarlijk vrij zouden
zijn,
heeft
Christus
ons
vrijgemaakt. Houdt dus stand
en laat u niet weer een slavenjuk
opleggen.

Hij zal misschien beweren dat
het niets met u gedaan is, maar
hij is een leugenaar.
Ook hebben zij de aanklager
overwonnen door het woord van
hun getuigenis.
Laten we die woorden in onze
mond nemen, zoals wij die
gelezen hebben hierboven:

Laten we dus vast staan in de
vrijheid, waarmee Christus ons
vrijgemaakt heeft.
Het is volbracht ! Hij heeft ons
vrijgemaakt.
Er was een man, die een zware
misdaad begaan had en hij zat in
een gevangenis in Libië. Laten
we hem Eugène noemen.

Wij hebben een Voorspraak
bij de Vader, Jezus Christus de
Rechtvaardige.

Nu is het bekend dat daar
mensen vrijgekocht kunnen
worden van hun straf met een
grote som geld.

Daarom kan Hij ook volkomen
zalig maken, wie door Hem tot

Er was een vriend van deze
misdadiger, die een grote som
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geld betaald had en tegen zijn
vriend Eugène zei: “Trek je
gevangenis pakje maar uit en
verlaat deze gevangenis, want ik
heb je vrijgekocht.”
Maar hij keek zijn weldoener
ongelovig aan en zei: “Ik blijf
liever in mijn gevangenis. Ik
hou
toch
liever
mijn
gevangenispak
maar
aan.
Bedankt hoor maar ik blijf liever
zitten.”
Christus heeft de prijs betaald.
En nu gaat het er om dat ik uit
mijn gevangenis stap en mij ga
gedragen als een vrij mens, als
een zoon of dochter van God.
En dat ik ga zingen, op grond
van Zijn volbracht werk: “Ik
ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij”
Hem zij de eer tot in alle
eeuwigheid. Amen.

