Vrij zijn en blijven!
Exodus 20:2 en Gal. 5:1

Vrij zijn en blijven!
• Ik ben de HEERE, uw God,
Die u uit het land Egypte, uit
het slavenhuis, geleid heeft.
(Exodus 20:2 HSV)
• Sta dan vast in de vrijheid
waarmee Christus ons
vrijgemaakt heeft, en laat u
niet weer met een juk van
slavernij belasten.(Galaten
5:1 HSV)

•
•
•
•

Wanneer ben je vrij.
Wanneer verlies je je vrijheid?
Hoe herkrijg je je vrijheid?
Hoe blijf je vrij?

Vrij zijn

VAKANTIE

ONGEBONDEN

NIET ONDERWORPEN

ONBEPERKTE
LEEFRUIMTE/KEUZEN

ONAFHANKELIJK

EIGEN BAAS
BEVRIJD

BANDELOOS

BESCHIKBAAR

Vrij zijn
• En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;
en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht,
over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de
aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van
God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende
hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en
onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de
lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!” (Genesis 1:26-28 HSV)
• “De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te
bewerken en te onderhouden. En de HEERE God gebood de mens: Van alle
bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van
goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet,
zult u zeker sterven.” (Genesis 2:15-17 HSV)

Vrij zijn
• De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE
God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd
heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de
slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de
vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U
mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de
slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de
dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult
zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om
ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die
begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn
vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at
ervan.” (Genesis 3:1-6 HSV)

Verlies van vrijheid
• Wat ging er mis?
–
–
–
–
–

Grensoverschrijdend handelen
Veronachtzamen van Gods Woord
Begeerte
Angst
Moeiten

– Heersen over mensen
– Dood

Herkrijgen vrijheid
• Het gebeurde vele dagen daarna(dat Mozes bij Jethro verbleef na zijn vlucht
uit Egypte), toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten
zuchtten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun
hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde
God hun gekerm, en God dacht aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en
met Jakob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde Zich over hen.”
(Exodus 2:23-25 HSV)
• Mozes geroepen
• 10 Plagen in Egypte
• Viering pascha

Herkrijgen vrijheid
•
•
•
•
•

Pascha
Doortocht Rietzee
Bitter water Mara
Woestijn kwartels en manna
Rafidim geen water, slaan op
de rots (Massa en Meriba)
• Strijd tegen Amalek.
• Na 3 maanden:
– Ik ben de HEERE, uw God
– wetgeving op de berg Sinaï

pascha
• Ex. 12 uittocht uit Egypte
• Joz. 5:10vv intocht in Kanaän
– Op de vlakte bij Jericho
– Dag na Pascha opbrengst van land en
manna hield op

• 2 Kron. 29-32 koning Hizkia
– Tempel en tempeldienst
heiligen/reinigen
– Vernieuwen van verbond
– Viering Pascha in 2e maand(!) (30:1-7)
– dreiging van Sanherib afgewend door
God(32:10-22)

• 2 Kon. 23 koning Josia
– terugvinden wetboek
– Tempel/tempeldienst en land gezuiverd
van afgoderij
– Voor het eerst sinds de tijd van de
richters(!) Pascha gevierd zoals
voorgeschreven.(23:21-22)

• Ezr. 6 Ezra.
– Gedeeltelijke terugkeer uit ballingschap
– Herstel tempel en altaar → Pascha

• Matt. 26 Jezus
– Pascha → Jezus bloed, het bloed van
nieuwe verbond tot vergeving van
zonden

Vrij blijven
• 1Cor. 10:1-15
– Volk Israël als voorbeeld
• de meesten neergeveld in de woestijn.(5)
Sommigen gestraft om afgoderij, hoererij,
verzoeken van Christus en gemor tot
waarschuwing voor ons. (7-11)
• Wie denkt te staan, oppassen dat hij niet
valt. (12)
• Geen bovenmenselijke beproeving.
Trouw van God zorgt voor uitkomst (13)

– Daarom: wegvluchten van afgoderij
• met oog op maaltijd van de Heer als
gemeenschap met bloed van
Jezus.(14,15)

• Verzoeken van Christus:
Het volk sprak tot God en tot Mozes:
Waarom hebt u ons uit Egypte laten
vertrekken om te sterven in de
woestijn? Want hier is geen brood,
ook geen water, en onze ziel heeft
een afkeer van dit waardeloze brood.
Toen zond de HEERE gifslangen
onder het volk; die beten het volk, en
er stierf veel volk uit Israël.” (Numeri
21:5-6 HSV)

Vrij blijven
• “Weet u niet dat aan wie u uzelf als
slaaf ter beschikking stelt tot
gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie
u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot
de dood, óf van de gehoorzaamheid,
tot gerechtigheid?” (Romeinen 6:16
HSV)
• En, vrijgemaakt van de zonde, bent u
dienstbaar gemaakt aan de
gerechtigheid. (Romeinen 6:18 HSV)
• Want toen u slaaf van de zonde was,
was u vrij ten aanzien van de
gerechtigheid. (Romeinen 6:20 HSV)

• Sta dan vast in de vrijheid waarmee
Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat
u niet weer met een juk van slavernij
belasten. (Galaten 5:1 HSV)
• “U bent van Christus losgeraakt, u die
door de wet gerechtvaardigd wilt
worden; en daarmee bent u uit de
genade gevallen. Want wij verwachten
door de Geest, uit het geloof, de
gerechtigheid waarop wij hopen.”
(Galaten 5:4-5 HSV)

Vrij blijven

• “Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die
aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Want de hele
wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben
als uzelf.” (Galaten 5:13-14 HSV)
• “Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij
vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.” (Romeinen 8:2 HSV)

