
Leven in Vrijheid

WELKOM !!



Leven in Vrijheid Week 5 – Verslagen 
harten hoop bieden



Jesaja 61 : 1 

De Geest van de Heere HEERE is op Mij,

omdat de HEERE Mij gezalfd heeft

om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen.

Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart,

om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen

en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis;



Heftige hamers die het hart breken:

• Kindermisbruik

• Verraad

• Verlies



Vandaag hebben we het over verslagen harten 

die het gevolg kunnen zijn van 

een verwoede zoektocht naar wereldse dingen

om de leegte te vullen.



Johannes 4 : 1 - 18 



1. Alle overdaad is geworteld in leegte



2. Redding is niet hetzelfde als voldoening

Johannes 7 : 37 - 39



‘Opwellen is ontoereikend. 

Het werkwoord lijkt nergens anders gebruikt te worden 

in verband met wat water doet. Het woord geeft iets 

weer van vrijkomen of opspringen.’

(Naar New International Commentary on the New Testament)



‘Het leven dat Jezus geeft is niet tam of stilstaand. 

Het is veel meer dan louter het overgaan naar een 

nieuwe status, die van gered zijn i.p.v. verloren.



‘Het leven dat Jezus geeft is niet tam of stilstaand. 

Het is veel meer dan louter het overgaan naar een 

nieuwe status, die van gered zijn i.p.v. verloren.

Het is het leven in volheid

en de levende Geest in mensen is hiervan het bewijs.’

(Naar New International Commentary on the New Testament)



Jeremia 2 : 13

Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan:

Mij, de bron van levend water,

hebben zij verlaten,

om zich bakken uit te hakken,

lekkende bakken,

die geen water houden.



Johannes 4 : 19 - 24 



3. Misplaatste aanbidding is de kern 

van elke gebondenheid



In zijn boek Addictions: A Banquet in the Grave

beschrijft schrijver Edward T. Welch

alle verslavingen als ‘een aanbiddingsstoornis’.



4. De continue zoektocht naar wereldse dingen 

om onze leegte te vullen, 

komt ons duur te staan.



Romeinen 6 : 19 – 21

Efeze 4 : 19 – Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, 

overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.



Johannes 4 : 25 - 30  &  39 - 41



5. Christus weet alles.



6. Een nieuwe aanpak vraagt slechts 

één oprechte belijdenis


