
BASISCURSUS deel 8 
 

Vrijheid in Christus 
 
Inleiding 

In deze les gaan we het hebben over  vrijheid in Christus, speciaal omdat daar nogal wat over 

te doen is geweest. Er zijn in de loop van de geschiedenis nogal wat fouten gemaakt met dit 

onderwerp. Aan de ene kant mensen die alles natuurlijk zagen en alles moeite als beproeving 

of straf van God verklaarden en aan de andere kant mensen die alles als van de duivel zagen 

met overal demonen en die ziekte of strijd altijd met zonde en met ongeloof combineerden. 

Aan de ene kant mensen die leerden dat een christen nooit bezet terrein van de boze kan zijn, 

aan de andere kant mensen die zonden en psychiatrische problemen willen uitdrijven. Wat 

zegt de Bijbel hierover?  

 

De diagnose van Jezus bij jong-gelovigen  

In Johannes 8:30 en verder lezen we over een gesprek tussen Jezus en mensen die in Hem zijn 

gaan geloven. Om zijn woorden geloofden velen in Hem zegt vers 30. Jezus wijst deze 

mensen op de weg van discipelschap en leert hen dan dat zij zo, via deze weg, zullen komen 

tot vrijheid. Dit begrijpen zij niet. Vrijheid? Zij zijn nooit slaven van wie dan ook geweest! 

Jezus leert hen dan dat zij slaven van de zonde zijn en dat de Zoon, Jezus zelf, hen daar vrij 

van wil maken. De discussie gaat verder en in vers 44 legt Jezus bloot dat zij kinderen van de 

duivel zijn en handelen als hun vader… Geen vrolijk beeld van jong-gelovigen! Slaaf van de 

zonde en de duivel als vader! Maar de Zoon van God wil hen in de vrijheid brengen. Dat zegt 

de Bijbel op velerlei manieren en op vele plaatsen: Jezus is verschenen om de daden van 

duivel te niet te doen en om ons vrij te maken! Over de zonde en hoe daarvan vrij te worden 

hebben we het al gehad. Nu over de overheersing door de boze. 

 

Satans heerschappij 

In Efeze 2:1-3 staat “U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van 

de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is 

in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door 

onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons 

opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander”.  De duivel 

wordt hier de god van deze eeuw genoemd. Hij heerst over de wereld en beïnvloed wat hier 

gebeurt. Zo werd bijvoorbeeld ook de kruisiging van Jezus geïnspireerd door hem (1 Kor.2:8). 

Daarom is onze strijd niet tegen bloed en vlees, “tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, 

de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelse 

sferen” zoals we lezen in Efeze 6:12. De god van deze eeuw beïnvloed het denken van de 

mensen, ons dus. Hij is de geest die nu werkt door hen die God ongehoorzaam zijn. In 1 

Johannes 5:19 staat:”Wij weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de 

macht is van hem, die het kwaad zelf is”. De bijbelse diagnose van ons mensen in onze 

natuurlijke staat is dat de overste van deze wereld in ons werkt, ons denken door hem 

beïnvloed wordt en dat de wereld zelf door de boze beheerst wordt. De overheersing van de 

satan kent in individuele gevallen diverse gradaties. Het is een soort glijdende schaal hoever 

iemand door de satan beheerst wordt.. Je kunt verleid worden tot zonde en afval, je kunt 

beïnvloed worden in je denken, overweldigd worden, ziek gemaakt, je kunt vast gebonden 

raken en bezeten. Het nieuwe testament kent voor dit laatste het woord gedemoniseerd. Dat is 

ruimer dan ons begrip bezetenheid. Het betekent zoiets als beheerst worden door demonen. 

 



De komst van Gods Koninkrijk 

Bij de komst van Jezus werd het Koninkrijk van God zichtbaar. Waar de koning optrad, Jezus 

zelf, werd de heerschappij van God en werden de krachten van het Koninkrijk openbaar. 

Daarom ging zijn komst ook gepaard met heerschappij over demonen en ziekte. We lezen 

Lucas 4:38-41. Jezus bestraft koorts en demonen en hij geneest de zieken. Dit lag in Zijn 

volmacht als Gods Messias. In Mattheus 12:28 staat: “maar als Ik door de Geest van God 

demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij jullie gekomen. “In Jezus, nogmaals, 

wordt de heerschappij van God over het kwaad van en in deze wereld zichtbaar! Handelingen 

10:38 omschrijft het als volgt: “U weet wat er in het hele Joodse land is gebeurd, hoe het 

begon in Galilea, Hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus van Nazareth met de 

Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land 

en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij “. Al tijdens dat 

Hij nog op aarde was gaf Hij deze volmacht ook aan zijn discipelen. Dat kun je lezen in 

Mattheus 10:8 en in Marcus 6:6-13, Lucas 9:1 en 10:10 en 17. Na Zijn opstanding geeft Jezus 

nog eens nadrukkelijk aan dat genezing en bevrijding de bedoeling is! In Marcus 16:17 en 18 

staat “Degenen die tot geloof gekomen zijn zullen herkenbaar zijn aan deze tekenen: in Mijn 

naam zullen zij demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, met hun handen 

zullen zij slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal hun dat niet deren, en ze 

zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen”. Bevrijding en genezing 

horen bij Gods gemeente hier op aarde. Het boek Handelingen is dan ook vol van dergelijke 

verhalen. 

 

Ons fundament 

In Colossenzen 2:14 en 15 beschrijft Paulus de ondergang van de macht van de boze en hoe 

wij vrijheid verkrijgen. Door de vergeving en de kwijtschelding zijn de machten van de boze 

ontwapend. Door onze zonden en overtredingen hadden zij macht over ons en wapens tegen 

ons. Door vergeving en kwijtschelding zijn zij ontwapend. Het Kruis van Jezus is het 

middelpunt van de geschiedenis!  Het is daarom dat wij lazen dat de machten Jezus niet 

gekruisigd zouden hebben als zij zich gerealiseerd hadden welke heerlijkheid er na de tijd zou 

zijn! De macht van Satan is gebroken. Zie verder “Het probleem en het antwoord” les 2 van 

deze cursus.  

Ook onze genezing ligt in het kruis van Jezus. Genezing ligt in de verzoening. Juist in Jesaja 

53, het hoofdstuk over de lijdende dienstknecht van God, vind je “door zijn striemen zijn wij 

genezen”, een tekst die in 1 Petrus 2:24 wordt aangehaald. In Matth.8:16-18 wordt een ander 

gedeelte uit Jesaja 53 aangehaald en ook onmiddellijk op genezing van mensen toegepast.  

Ons fundament voor de strijd tegen de tegenstander is het kruis van Jezus en Gods 

heerschappij. 

 

Vrijheid 

De boze beïnvloedt ons op verschillende manieren. De eerste strijd is vaak in ons denken. Hij 

bouwt leugens op in ons denken, in ons hart. Leugens die we vaak zelfs gaan zien als deel van 

ons zelf en die we gaan koesteren. Bolwerken, schansen tegen de kennis van God noemt 

Paulus dergelijke leugens. We mogen leren deze leugens te onderkennen en ons er van los te 

maken door ze te onderwerpen aan Christus! Hij is de Waarheid die de leugens ontmaskert. 

Hoe ontdek je ze? Zoals we zagen in Johannes 8 vanaf vers 30 door in de woorden van Jezus 

te leven en die op ons toe te passen. Sta op tegens de leugens over jou en de leugens over 

anderen, je situatie, je mogelijkheden enzovoort! Accepteer de onderdrukking niet. Je bent 

geroepen om vrij te zijn! 

Het tweede strijd terrein zijn je begeerten en je emoties. In Efeze 2:1-3 lazen we al dat de 

satan inspeelt op onze wereldse begeerten. Je wordt verleidt tot zonde, je voelt je afgewezen, 



jaloers, achtergesteld, je vindt dat je onrecht is aangedaan en je gaat uit deze gevoelens leven. 

Deze begeerten en emoties moeten we bij God brengen en weg doen! Alleen als je jouw hart 

hiervan vrij wilt maken kun je overwinnen. In Galaten 5:24 staat: “Wie Christus Jezus 

toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.”  

Er zijn tijden dat je hevig door begeerte verleidt wordt, maar dan mag je leren te staan in Gods 

kracht. De wapenrusting van God, uitgewerkt in Efeze 6:10-20 mag je dan leren gebruiken. 

Wees niet verbaast over strijd, maar leer te staan in Gods kracht! Het kan een tijd duren, maar 

de eindoverwinning is aan ons door Christus. Hij die in jou woont is sterker dan de boze. 

Besef dat je gedachten en gevoelens gemanipuleerd worden. Wanneer de strijd hevig is, zoek 

op dat moment hulp bij God en je geloofsvrienden!   

Verder kun je ontdekken dat de satan terrein in je leven bezet houdt. Geweld, gebonden of 

gedemoniseerd door de tegenstander. Je mag weten dat Jezus je vrijheid voor houdt. Hiervoor 

hebben wij in de gemeente de Pastorale huiskring. Waar nodig bidden wij met je en sturen wij 

de demonen weg zoals Jezus ons geleerd en opgedragen heeft. Ook hier: accepteer geen 

onvrijheid! Sta op en handel met God. Er is hulp bij nodig van anderen om hiervan vrij te 

komen, maar daarvoor zijn wij gemeente! 

 

. 

 

Onvrijheid… 

Als je in je leven ontdekt dat je niet vrij bent, je onderdrukt weet, vastgebonden weet, dan is 

het zaak te denken aan voorbede om vrijheid. Demonen moeten uitgedreven worden, je kunt 

ze niet beschaafd maken! Evenzo moet je met zonde breken. Zonde kun je niet uitdrijven 

maar moet je overwinnen. In onze gemeente is een cursus van het pastoraal team. Daarbij kun 

je indien nodig schoongebeden worden. 

 

 

 

 


