
Leven in Vrijheid
WELKOM



U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds uw trouw getoond.

Deze waarheid is mijn blijdschap:

Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn helper en beschermer, U, mijn redder en mijn vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Waar uw grootheid wordt bezongen,

wil ik knielen voor uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Halleluja!

Jezus overwon.

Jezus overwon.

Halleluja!

Prijs Hem die de wereld overwon.



U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,

want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias, die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.



Halleluja!

Jezus overwon.

Jezus overwon.

Halleluja!

Prijs Hem die de wereld overwon.



Elke muur wordt neergehaald,

ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon



Aan het kruis leek U verslagen,

maar U hebt de dood onttroond;

zelfs het graf kon U niet houden,

want U draagt de zegekroon.



Halleluja!

Jezus overwon. Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem die de wereld overwon.

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon;

U overwon, U overwon



Leven in Vrijheid



Jezus, alles geef ik U,

wat ik ben en heb

en wat ik ooit zal zijn.

Jezus, alles geef ik U,

wat ik ben en heb

en wat ik ooit zal zijn.



Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd

leg ik in uw hand,

vertrouw ze aan U toe.

Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd

leg ik in uw hand,

vertrouw ze aan U toe.



Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.

Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn.

Jezus, alles geef ik U,

wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.



Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid binnen in mij.

Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid binnen in mij.



Ik ben van U. Ik ben aanvaard.

Ik ben geliefd en puur gemaakt.

Ik leef opnieuw. Ik adem in.

Ik vind herstel, een nieuw begin.



Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid binnen in mij.

Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid binnen in mij.



Ik ben van U. Ik ben aanvaard.

Ik ben geliefd en puur gemaakt.

Ik leef opnieuw. Ik adem in.

Ik vind herstel, een nieuw begin.



U bent sterk. U behoudt.

U vergeeft. U bent trouw.

U bent licht. Schijn in mij.

U die leeft, leef in mij.



Hier is mijn leven.

Hier is mijn leven.

Spreek uw waarheid binnen in mij.

Hier is mijn leven.

Hier is mijn leven.

Spreek uw waarheid binnen in mij.



U bent meer dan genoeg.

U bent hier. U bent goed.

U bent hoop. U die redt.

U bent al wat ik heb.



Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid binnen in mij.

Hier is mijn leven.

Hier is mijn leven.

Spreek uw waarheid binnen in mij.



Leven in Vrijheid Week 7 – De 
pottenbakker en de klei



Mattheüs 11 : 28 - 30 



Vrijheid wordt niet gevonden 

in het afwerpen van een juk, 

maar in het inwisselen van een juk van slavernij

voor een juk van vrijheid.



Mattheüs 11 : 28

Rust = (Grieks) anapaou: ‘verpozen, vrijgesteld zijn’



Jesaja 28 : 12 - 13: … tegen wie Hij zei:

Dit is de rust, geef de vermoeide rust, 

en dit is de verademing –

maar zij wilden niet luisteren.

Daarom zal voor hen het woord van de HEERE zijn:

gebod op gebod, gebod op gebod,

regel op regel, regel op regel,



Jesaja 58 : 13 - 14

Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, 

ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; 

indien u de sabbat een verlustiging noemt,

opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden –



Jesaja 58 : 13 - 14 

indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen,

niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt,

14. dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, …



Hebreeën 4 : 8 - 10

8. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, 

zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.

9. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,

10. want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook

van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.



Mattheüs 11 : 28

Rust = (Grieks) anapaou: ‘verpozen, vrijgesteld zijn;

Dit houdt ook in: verfrissen, verademen… uitrusten’.

(Naar Strong’s Exhaustive Concordance)



Markus 6 : 30 - 32 En de apostelen kwamen weer 

samen bij Jezus en berichtten Hem alles wat zij gedaan 

en wat zij onderwezen hadden. 

En Hij zei tegen hen: Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, 

alleen, en rust wat uit; want er waren er velen die kwamen en die 

gingen, en zij hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. 

En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen.



1. We worden niet gedwongen. We worden 

uitgenodigd.



2. We delen een juk alleen met Christus.



2. We delen een juk alleen met Christus.

Volgens één van de vertalingen vanuit het Grieks 

staat er: “Ik, Ikzelf, zal je een rustpauze geven”. 

(Naar: Lenski)



Galaten 1 : 10

Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? 

Of probeer ik mensen te behagen? 

Als ik immers nog mensen behaagde, 

zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.



1 Korinthe 16 : 12

En wat Apollos, de broeder, betreft, ik heb hem er vele 

malen toe opgeroepen dat hij met de broeders naar u 

toe zou komen, maar hij wilde nu beslist niet komen. 

Hij zal echter komen, wanneer het hem gelegen komt.



‘Want mijn juk past perfect’

(Matt 11 : 30 vrij naar The New Living Translation)



3. We hebben de vrijheid om van Christus te 

leren, enkel door met Hem te wandelen.



Genesis 5 : 21 - 23. 

De naam Henoch (Hebreeuws: Hanok) komt van 

het Hebreeuwse woord hanak wat betekent: 

‘inperken, disciplineren, toewijden of geleiden’.

(Naar Strong’s Exhaustive Concordance)



Mattheüs 11

4. We delen een juk met iemand die zachtmoedig

en nederig is.



Mattheüs 11

4. We delen een juk met iemand die zachtmoedig

en nederig is.

Zachtmoedig: het Griekse woord chrestotes

betekent vriendelijk.



Nederig: ‘Zijn pad van nederig dienstbetoon is het 

patroon dat wij moeten volgen. Een groot deel van 

onze vermoeidheid en onze heftige geploeter is het 

gevolg van trots…

(Naar Life Application Bible Commentary)



‘…Als we succes hebben, worden onze ego’s

opgeblazen en gaan we voor meer…’

(Naar Life Application Bible Commentary)



‘…Als we falen, drukt de afwijzing van anderen en 

ons eigen zelfverwijt ons neer in schuld en 

zelftwijfel...’

(Naar Life Application Bible Commentary)



‘…Het is veel bevrijdender om Christus’ houding 

van dienstbaarheid aan te nemen.’

(Naar Life Application Bible Commentary)





Neem de tijd om voor elkaar te bidden


