
Leven in Vrijheid
WELKOM!



Leven in Vrijheid Introductieles



Jesaja 61 : 1 - 4



Jesaja 9:3

Want het juk van hun last,

de stok op hun schouders,

en de knuppel van hun slavendrijver

hebt U verbroken als eens op Midiansdag.



Richteren 6 : 1 - 6



We moeten een paar dingen weten over jukken 

en hoe ze verbrijzeld kunnen worden, zoals je 

kunt zien in het verhaal van Midian’s nederlaag.



1. Gods volk kan onder grote verdrukking leven.



Gebondenheid is al datgene wat ons belemmert 

om het leven in volheid te leiden waartoe God ons 

heeft geroepen.



Het doel van de onderdrukker is om ons:

• Non-productief te maken

Hebreeuws: Shahat = non-productief maken, ruïneren, 

verpesten, verliezen, verspillen.

(Strong’s exhaustive concordance of the Bible)

KJV: de onderdrukkers verdierven (vernietigden) de opbrengst



Johannes 15 : 8

Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u 

veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent

Het is de bedoeling dat leerlingen van Christus uitermate effectief zijn



Het doel van de onderdrukker is om ons:

• Non-productief te maken 

• Te verarmen (v6):

het Hebreeuwse woord dalal: omlaag halen, opdrogen, leeg zijn, 

minderwaardig, mislukken, verarmd zijn. 

(Strong’s exhaustive concordance of the Bible)



2. Als we niet zoeken naar vrijheid, 

zullen we zoeken naar een schuilplaats. 



Schuilplaats vs. leven – licht

Veilig, vertrouwd hoop vs. angst

Eenzaam falen  

Destructief overgave

Angst vertrouwen | loslaten

Ontwijken van confrontaties Confrontatie

(schijn-) controle



Dingen die ons gevangen houden, 

brengen ons altijd in een isolement

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst 

leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen.



Richteren 6 : 6 - 17



3. God wil verheerlijkt worden door 

dappere krijgslieden te maken 

uit de meest onwaarschijnlijke mensen.



2 Korinthe 10 : 4

De wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, 

maar krachtig door God, 

tot afbraak van bolwerken.



Richteren 6 : 17 - 23



4. Wat we uiteindelijk op het altaar leggen, 

dat zal God volledig aannemen.



5. De bedoeling van deze reis is niet dat we sterven, 

maar dat we een overvloedig leven zullen leiden.

Hij heeft dat beloofd (v23).



Leven in Vrijheid Week 1 – de banden 
van het juk losmaken



Jesaja = de HEERE is redding

Jahweh, de verbondsnaam van God

Vgl. Jozua en Yeshua / Jezus



Jesaja 8 : 23 - 9 : 6

voorspelt de geboorte van de Messias

Messias = gezalfde (in het Grieks: Christus)



Jesaja 61 : 1 - 3 voorspelt de bediening van Christus

• Zie Lucas 4 : 14-21. Christus neemt de taak zoals die 

beschreven staat in Jes. 61:1-3 volledig voor zijn rekening.



Jesaja 61 : 1 - 3 voorspelt de bediening van Christus

• Vergelijk ook Lucas 8 : 43 - 48. 

v.44 zoom (kraspedon) = de kwastjes die de Israëlieten aan de vier 

hoeken van hun gewaad droegen (naar Word Bible Commentary)



Lucas 8 : 43 - 48

‘Dit verhaal gaat over haar vastbeslotenheid om 

de grens van het betamelijke te overschrijden 

en zo toegang te krijgen tot de goddelijke kracht.’

(New International Commentary of the New Testament)



Jesaja 52 : 13 - 53 : 12 voorspelt 

het lijden van Christus



Jesaja 52 : 13 - 53 : 12 

De Hebreeuwse woordcombinatie die hier vertaald wordt 

met verhoogd en verheven is bijzonder veelzeggend 

want deze woorden slaan op God alleen.



Dit profetisch gedicht voorspelt lijden 

op drie verschillende manieren:

• Fysiek (lichaam)

• Mentaal (ziel)

• Geestelijk (geest)



Een veelzeggende herhaling in Jesaja 53: 3 en 4

Vers 3: Een Man die het lijden kende (“Man van smarten”), 

bekend met ziekte

Vers 4: onze ziekten heeft Hij op Zich genomen,

ons lijden heeft Hij gedragen (“Onze smarten heeft Hij gedragen”)



Wij kunnen genezing ontvangen door verwondingen

2 Kronieken 33 : 10 - 13


