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STAAT DAN IN DE VRIJHEID
HJM Sales
Gal. 5:13a – “Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders (en zusters), ………………….”
Gal. 5:1 – “Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet
wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.”
Geliefde broeders en zusters, laat uzelf door niemand opnieuw een juk opleggen!
Vroeger, vóór onze wedergeboorte, dienden wij de wereld en waren wij slaven van de zonde.
Maar nu mogen wij volkomen vrij zijn en de vrijheid des Geestes ervaren (2 Cor. 3:17; Gal.
2:4). Laat u dus nooit meer, door wie dan ook, óók niet in uw lokale christelijke gemeentes,
binden tot slaafse dienstbaarheid (Gal. 4:9-11). Noch aan de zonde, noch aan de Wet, noch
aan mensen en hun eigen inzettingen!
De Joodse godsdienst kent tenminste twee zware jukken, waaronder de gelovigen gebukt
gaan. Het eerste juk is het Juk van de Tora, de Wet van God. Men is verplicht om ál Gods
geboden en verboden te onderhouden. Wie faalt in één ervan, faalt in de gehéle Wet. En ik
meen dat er maar liefst 623 van deze geboden en verboden zijn. Het tweede juk is het
zogenaamde Juk des Hemels en behelst de eis van volkomen toewijding aan God.
Deze jukken zijn zo’n zware last voor de Jood, dat zij met geen mogelijkheid zijn te
volbrengen. Heel het Oude Testament staat vol van verhalen waaruit blijkt, dat men keer op
keer weer faalde en in zonde, goddeloosheid, afgoderij en ontrouw verviel. Daarom ook zegt
de bijbel in Gal. 3:10-11a dat niemand door het navolgen van de Wet zal worden gerechtvaardigd. Want allen hebben immers gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3:23).
Gal. 3:10-11a – “Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek;
want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in
het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor
God, is openbaar; ……………………..”
Broeders en zusters, wij worden niet door de werken der Wet gerechtvaardigd, maar alléén
en uitsluitend door het geloof in Jezus’ geweldige Kruisoffer.
Rom. 3: 21-24,28 – “Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de
wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods
door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen
onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden
om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;………
………………………….. Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd
wordt, zonder de werken der wet.”
Gal. 3:11b-13 – “…………………..; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de
wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.
Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want
er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.”
Het dan ook hiérom, dat Jezus het Joodse volk aanmoedigde om juist Zijn juk op te nemen.
Zijn juk zou namelijk een geheel ander juk zijn. Geen zwaar drukkend, onmogelijk te dragen
en te volbrengen juk, maar een zacht en licht juk.
Matt. 11: 28-30 – “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en
gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.”
Waarom is Jezus’ juk zo licht te dragen, broeders en zusters?
Omdat wij de zaligheid en het eeuwige behoud door ons geloof in Hem mogen beërven. En
dat geloof is Gods geschenk aan ons, het is een gave. Jezus’ Bloed, dat onze zonden weg-
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wast, is Zijn geschenk aan ons. Vervolgens mogen we Jezus in alle vrijheid volgen en
dienen, hetgeen wij mogen doen met een van liefde brandend, vrijwillig hart. Deze hartegesteldheid is wederom een geschenk van God. En we krijgen bij het volgen van Jezus hulp
van een geweldig krachtige, goddelijke Persoon, namelijk de Heilige Geest. Hij helpt ons en
draagt ons door de problemen en verdrukkingen heen. Ook de Heilige Geest is een
Geschenk van God aan ons. En mochten wij helaas nog eens zondigen, dan vergeeft Jezus
ons van harte, indien wij het bij Hem belijden. Wederom een geschenk uit genade!
Dáárom is Jezus’ juk zacht en licht en niet te vergelijken met het zware, dubbele Joodse juk.
Wij worden immers alleen en uitsluitend door het Evangelie gered van het eeuwige verderf,
door de blijde boodschap van verlossing door Jezus’ Bloed. Prijst God, voortaan leven wij
niet meer onder de Wet, maar onder de genade (Rom. 6:14). Door het Evangelie!
1 Cor. 15:1-4 – “Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,
hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; Door hetwelk gij ook zalig wordt,
indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij
tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is
begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;”
Wat is het Evangelie? Heel eenvoudig! Namelijk:
a. Christus stierf voor onze zonden;
b. Hij werd begraven;
c. Hij werd ten derden dage opgewekt uit de dood.
Als wij dit geloven, onze zonden belijden en Jezus aannemen als onze persoonlijke
Verlosser, dan zijn wij voor eeuwig behouden. Uiteraard als wij dit geloof in ons verdere
leven niet verliezen.
Rom. 10:9 – “Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw
hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.”
Hand. 4:12 – “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen
andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.”
Broeders en zusters, Jezus droeg onze zonden en onze schuld. Hij werd voor onze zonden
geoordeeld en veroordeeld tot de dood. Hij ontving de straf voor ónze zonden in de exploderende toorn van God, toen Hij hulpeloos en naakt, bloedend aan het kruis hing. Daarom
zijn wij nu vrij. Daarom zijn wij nu rechtvaardig in Gods ogen. God had ons lief en zond Zijn
Zoon om verzoening met ons tot stand te brengen. Het is niet meer dan logisch en ook
rechtvaardig, dat wij daarna niet meer voor onze zonden geoordeeld worden. Want Jezus
stierf in onze plaats.De Wet heeft door Jezus voor ons zijn veroordelende kracht verloren.
Leest u met mij de volgende schriftgedeelten:
Jes. 53:5 – “Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons
genezing geworden.”
Rom. 4:25 – “Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.”
1 Cor. 15:3 – “Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb,
dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;”
1 Joh. 4:10 – “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief
heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.”
1 Joh. 2:2 – “En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar
ook voor de zonden der gehele wereld.”
Wij zijn door Jezus gekocht met Zijn eigen bloed. Wij zijn dus Zijn eigendom. Wij komen niet
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meer in het verderf, de verdoemenis, maar we zullen het eeuwige leven binnengaan. En
niemand kan ons uit Zijn hand wegrukken.
Joh. 10:28-29 – “En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der
eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven
heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.”
Joh. 5:24 – “Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij
gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den
dood overgegaan in het leven.”
Rom. 8:1 – “Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die
niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.”
Het oordeel en de straf over de zonden is dus voorbij gegaan aan ons, die wedergeboren
zijn en in Jezus Christus zijn en blijven.
Wellicht stelt u zichzelf nu met Paulus de vraag, wat dan wel het doel van de Wet is.
Gal. 3:19a – “Waartoe is dan de wet?…………..”
Paulus gaf ook meteen het antwoord. Gal. 3:19b,24 – “………………….Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, …………………….. Zo dan, de
wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden.”
Paulus bedoelt te zeggen, dat het doel van de Wet is om overtredingen te openbaren, tótdat
Jezus (in onze levens) zou gekomen zijn. In Rom. 7:7 zegt Paulus het iets begrijpelijker:
“Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan
door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet
zeide: Gij zult niet begeren.”
Door de Wet herkennen en ontdekken wij de zonden in onze harten, in onze levens en om
ons heen. Daarom is de Wet nog steeds heilig en goed (Rom. 7:12).
Door de Wet wordt de zonde in ons levend gemaakt, maar wijzelf sterven door de Wet. Want
de mens die weet wat zonde is en Gods gebod niet gehoorzaamt, die zal sterven.
Rom. 7:9-11 – “En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is
de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod, dat ten leven was,
hetzelve is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het
gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood.”
Daarom wordt de Wet in de bijbel ook wel de “Wet der zonde en des doods” genoemd. Welk
een geweldige genade is het, dat wij dan mogen beseffen hoe noodzakelijk het is, dat wij
worden vrijgemaakt en verlost door het geloof in het reinigende, kostbare Bloed van Jezus
Christus. Hij stierf voor ons en maakte ons vrij. Door Hem worden wij vrijgemaakt van de
“Wet der zonde en des doods” (Rom. 8:2-3). Maar ik wil benadrukken, broeders en zusters,
dat deze vrijheid des Geestes beslist geen vrijbrief is voor een leven in losbandigheid en in
zonde (Rom. 6:1-2; 7:22; Gal. 5:13).
Geliefde broeders en zusters, staat u dus in de vrijheid waarmee Jezus u heeft vrijgemaakt!
Dit alles betekent, dat wij onze zaligheid dus ook niet kunnen beërven door geloofswerken of
werken van heiligmaking (Rom. 3:20,28; Gal. 2:16; 3:10; Efez. 2:8-9).
Als wij Jezus hebben aangenomen en Hem dienen met een brandend hart, dan volgen er
automatisch geloofswerken, die bewijzen dat wij waarachtig wedergeboren zijn. Jezus’ hart
is vol vreugde als wij deze geloofswerken uit liefde voor Hem of onze naasten verrichten.
Maar deze werken maken ons niet zalig!
Ook volgen er automatisch werken van heiligmaking nadat wij Jezus hebben aangenomen.
Want wij willen Hem niet bedroeven door in onreinheid te leven. Neen, dat willen wij beslist
niet meer. Daarom willen wij ons heiligen, want Jezus is immers Zelf heilig en Hij zoekt een
reine, heilige Bruid. Maar de werken van heiligmaking maken ons niet zalig! Alléén het geloof
in Jezus’ Offer is onze redding.
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Ja, broeders en zusters, Jezus wil heel graag dat wij geloofswerken en heiligheidswerken
verrichten. Paulus heeft hierover zelfs een heel mooie vergelijking gegeven. Maar……., ik
herhaal het nogmaals, ………, deze werken maken ons niet zalig.
Kunnen wij dan zo maar zonder enig gevaar uit gemakzucht of gebrek aan toewijding en
liefde deze geloofs- en heiligheidswerken achterwege laten? Neen, zo is het nu ook weer
niet! Ik geef u nu Paulus’ vergelijking.
1 Cor. 3:10-15 – “Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester
het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop
bouwe. Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is
Jezus Christus. En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen,
hout, hooi, stoppelen; Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het
verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur
beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo
iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden,
doch alzo als door vuur.”
Paulus verklaart uitdrukkelijk dat er slechts één fundament van behoudenis is, namelijk
Jezus Christus. En op dit fundament dienen wij ons geestelijk huis te bouwen. En ieders
geestelijke huis zal ooit worden beproefd door het vuur van beproevingen en verdrukkingen.
Hoe belangrijk is het daarom om zorgvuldig de bouwmaterialen uit te kiezen.
Als wij ons geestelijke huis opbouwen met behulp van de Heilige Geest (het goud) en met
behulp van Zijn gaven (de kostelijke edelstenen), waarbij wij onszelf steeds weer stellen
onder de verzoening door Jezus’ Bloed (het zilver), dan zal ons geestelijk huis blijven staan
als het beproevende vuur komt.
Als wij echter bouwen met eigen kracht (het hooi), met hoogmoed (de stoppelen) en daarbij
ons eigen vlees en ego laten prevaleren (het hout), dan zal het testende vuur ons geestelijke
bouwsel volkomen vernietigen.
Maar, zo verklaart Paulus dan, zélf zal deze slechte bouwer wél behouden worden. Hij heeft
immers op het enige, waarachtige fundament Jezus Christus gebouwd. Doch deze slechte
bouwer zal dan door vuur worden behouden. Dit betekent dat deze persoon door zware
beproevingen en verdrukkingen zal moeten gaan, welke de echtheid van zijn wedergeboorte
op de proef zullen stellen.
Profetisch gezien betekent dit naar mijn mening, dat deze persoon het vuur van de grote
Verdrukking zal moeten ondergaan en de opname van de Bruid zal moeten missen.
Geliefde broeders en zusters, ik wil deze prediking besluiten met het herhalen van de
openingstekst van Gal. 5:1 – “Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt
heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.”
Maar bouw toch uw geestelijke huis met goud, met zilver en met kostelijke stenen! Want wie
wil er nu niet behoren tot het hemelse Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Jezus Christus? En
Zijn Bruid is vrij. Gal. 4:26a – “Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, ……………….”
De Here zegene u deze week rijkelijk. Amen.

