
Leven in Vrijheid

WELKOM!



Leven in Vrijheid Week 3 – elk 
struikelblok verwijderen



Weldaden Struikelblokken

1. God kennen en vertrouwen vs. Ongeloof

2. God verheerlijken vs. Hoogmoed/trots

3. Voldoening vinden in God vs. Afgoderij

4. Gods vrede ervaren vs. Lauw gebedsleven

5. Genieten van Gods Aanwezigheid vs. Wetticisme



2 Koningen 18 : 13 - 16



Jesaja 36 : 13 - 16



Onze bezetter probeert ons zover te krijgen 

dat we vrede hebben 

met onze gevangenschap



Jesaja 37 : 10 - 11



Onze bezetter herinnert ons graag 

aan al die mensen die het onderspit hebben gedolven 

en stelt dan de vraag: 

“En jij denkt dat jíj bevrijd zult worden?”



Jesaja 37 : 14 - 23

Jesaja 37 : 35 - 37 



Steeds weer zie je in de Bijbel 

dat gebed wordt afgeschilderd 

als de eerste oorlogsdaad

bij een vijandelijke aanval.



God heeft grootse overwinningen en enorme 

beloningen voor ons in petto.

Maar zover zullen we nooit komen

als we de cruciale momenten niet doorkomen.



1 Korinthe 10 : 13



1 Korinthe 10 : 13

Met DE verzoeking zal Hij ook voor DE uitkomst zorgen



1 Korinthe 10 : 13

Uitkomst: Het Griekse woord ekbasis (‘ontsnapping’) 

stamt van hetzelfde woord als het Engelse woord exit. 

In het Grieks kan het woord ook een einde betekenen.



Moeilijk → het Moeilijkst → Makkelijker

Onder de knie



Het moment doorkomen – de rol van het gebed

1. Gebed verandert passies



Het moment doorkomen – de rol van het gebed

Twee redenen waarom we vaak geen uitweg zoeken.

• We willen het niet (Psalm 40 : 9)

• We vinden niet dat we dat verdienen (Romeinen 8 : 1)



Het moment doorkomen – de rol van het gebed

1. Gebed verandert passies

2. Gebed zet aan tot samenwerking



2 Korinthe 1 : 10 - 11 



Judas : 24 - 25 


