
Les 36.

“Vrij”

Een ongelovige maakt een dubbele fout:
1. Hij/zij denkt dat christenen gebonden zijn.
2. Dat hij/zij zelf vrij is.

1. De ongelovige is gebonden.

a. Aan de zonde:

Johannes 8:36-37 “En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn”.

Romeinen 7:14 “Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees,
verkocht onder de zonde.  Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe
niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik”.

b. Aan zichzelf:

Romeinen 7:23 “maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet
van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der
zonde, die in mijn leden is”.

Efeze 2:3 “trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de
begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van de
gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, kinderen
des toorns”.

c. Aan satan:

2 Timotheus 7:25-26 “met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat
God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd,
zich te wenden tot de wil van Hem, (losgekomen) uit de strik des
duivels, die hen gevangen hield”.

Johannes 8:44 “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.
Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de
waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen
spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de
vader der leugen”.

2. De gelovige is vrij.

a. Het feit:

Johannes 8:36 “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn”.



Galaten 5:1 “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen”

b. Van het tegenwoordige oordeel:

Romeinen 8:1 “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus
zijn”.

Johannes 3:18 “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de
eniggeboren Zoon van God”.

c. Van het toekomstige oordeel:

Johannes 5:24 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft,
die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan uit de dood in het leven”.

1 Thess. 1:10 “en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden
opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn”.

d. Van de slavernij der zonde:

Romeinen 6:14 “Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt
niet onder de wet, maar onder de genade”.

Romeinen 6:18-22 “vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de
gerechtigheid. Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van
uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de
onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw
leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen gij
slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor
vrucht hadt gij toen? Dingen, waarover gij u nu schaamt; immers, het
einde daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in
de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde
het eeuwige leven”.

Romeinen 8:2 “Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus
vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods”.

e. Van de wet:

Romeinen 10:4 “Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder,
die gelooft”.

Galaten 3:24-25 “De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat
wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof
gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester”.



Galaten 4:5 “om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van
zonen zouden verkrijgen”.

 Romeinen 7:6 “maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons
gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet
in de oude staat der letter”.

f. Van vrees:

Hebreeën 2:14-15 “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op
gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die
de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou
bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot
slavernij gedoemd waren”.

Psalm 23:4 “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij”.

Romeinen 8:15 “Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te
vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door
welke wij roepen: Abba, Vader”.  

1 Johannes 4:18 “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees
uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet
volmaakt in de liefde”.

g. Van zorg:

1 Petrus 5:7 “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u”.

Filippenzen 4:6 “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door
gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God”.

Mattheus 6:25 “Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten
[of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het
leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?”


