












Johannes 8:30-36

Vrijheid



Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in 

Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem 

geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u 

werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid 

kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij 

antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht 

en zijn nooit slaaf van iemand geweest; hoe kunt U 

dan zeggen: U zult vrij worden? Jezus antwoordde 

hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de 

zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf 

blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er 

eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u 

werkelijk vrij zijn. (Johannes 8:30-36)



Vrijheid door te groeien in geloof

Vrijheid door erkenning van de 

waarheid 



Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in 

Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem 

geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u 

werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid 

kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.



Geloof

• Vertrouwen

• Persoonlijke toewijding

• De openbaring van God in de Schrift

• Het centrum van ons geloof: het volbrachte werk 

van Jezus Christus

• En dit geloof moet groeien!
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Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in 

Hem. Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem 

geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u 

werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid 

kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.



Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals 

ook Christus de gemeente liefgehad heeft 

en Zich voor haar heeft overgegeven, 

opdat Hij haar zou heiligen, door haar te 

reinigen met het waterbad door het 

Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor 

Zich zou plaatsen, een gemeente zonder 

smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat 

zij heilig en smetteloos zou zijn.

(Efeziërs 5:25-27)
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Qumran Mikvah



Vrijheid door erkenning van de 

waarheid 



Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams 

nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; 

hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? Jezus 

antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 

Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. 

En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon 

blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt 

heeft, zult u werkelijk vrij zijn.



Dit is een betrouwbaar woord en alle 

aanneming waard dat Christus Jezus in de 

wereld gekomen is om zondaars zalig te 

maken, van wie ik de voornaamste ben. 

(1 Tim. 1:15)



Maar wanneer Die komt, de Geest van de 

waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 

waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf 

spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, 

zal Hij spreken, en de toekomstige dingen 

zal Hij u verkondigen. Die zal Mij 

verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne 

nemen en het u verkondigen.

(Joh. 15:13, 14)
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Woord en Geest zijn niet los verkrijgbaar.



Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams 

nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest; 

hoe kunt U dan zeggen: U zult vrij worden? Jezus 

antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 

Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. 

En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon 

blijft er eeuwig. Als dan de Zoon u vrijgemaakt 

heeft, zult u werkelijk vrij zijn.





Echte vrijheid

• Door je steeds opnieuw te baden in dat Woord

• Door je in gehoorzaamheid toe te wijden aan de 

waarheid van dat Woord in Jezus Christus

• Tot de grote bevrijdingsdag
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