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Bijbelleesrooster
vindt
Dag 1 | Exodus 12: 21-42
•

Een plaats van

Vrijheid

Dag 4 | Galaten 5: 1,13-26

Wat maakt op jou de

Je bent geroepen om vrij te

meeste indruk in deze

zijn! Welke vrucht van de

geschiedenis van

Geest heb jij vandaag in het

bevrijding?

bijzonder nodig om in
vrijheid voor God te leven?

Dag 2 | Deuteronomium

Een christen is in vrijheid heer van
alle dingen en niemands
onderdaan.
Een christen is in dienstbaarheid
knecht van alle dingen en ieders
onderdaan.

5:5-6

Dag 5 | Filippenzen 2: 1-11

De HEER heeft zijn volk

Je gaat naar de kerk om vrij

bevrijd.

te worden. En om dan net

•

•

Maarten Luther

Waarom volgen de

als Jezus zonder reserves

geboden pas na deze

met verschillende mensen

inleiding?

om te gaan. Het is vrijheid

Geven de geboden

als je in contact met

van God vrijheid of

anderen jezelf kunt zijn en

beperkt het juist je

zo de ander vrij kunt dienen

vrijheid?

•

Door Jezus bevrijd leven

Wat moet er gebeuren
om ‘de gezindheid’ van
Christus Jezus te

Dag 3 | Genesis 2: 15-17

hebben?

De tuin is de plaats waarin
God de mens plaatst. Ons

•

Als vrijheid je ontnomen wordt

Wat betekent vrij dienen

Deze week ging de kogel door de kerk: er komt een

voor jou?

leven is net als de tuin

avondklok. Een ingrijpende maatregel die de vrijheid van

begrensd. Binnen de
grenzen heeft de mens de

Dag 6 | Romeinen 8: 1-11

vrijheid om ‘namen te

•

Wat betekent het voor

geven’ en God en de

jou dat er in Christus

naaste te dienen. Die

geen oordeel is?

vrijheid betekent ook dat

•

En wat betekent het
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Markus 1: 21-38

burgers ernstig beperkt. En deze maatregel wordt dan ook
heel verschillend ontvangen. In bovenstaande afbeelding is
de lock-down verbeeld. Het vrijheidsbeeld getooid met een
mondkapje…..

je bepaalde dingen niet

concreet dat de Geest

mag: toegang tot de

die levend maakt in jou

Wat houdt jou gevangen?

boom van kennis van goed

woont?

We hechten aan onze vrijheid, het kunnen maken van je
eigen keuzes. Maar vrijheid kan ook beklemmend zijn en

en kwaad. Die boom geeft
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aan dat God Zijn grenzen

Dag 7 | Johannes 8: 21-36

leiden tot keuzestress, tot het willen voldoen aan

kent die niet schadeloos

Jezus belooft dat de

verwachtingen en een onvervuld gevoel.

overschreden kunnen

waarheid ons zal bevrijden.

worden.

•

•

Ben je bereid te luisteren

Geeft het leven met

naar Degene die de

God jou vrijheid of

waarheid over jou kan

beperkt het jouw

vertellen? En naar

vrijheid?

anderen die jou
spiegelen?

Jezus ontmoet in Marcus 1 mensen die gevangen zitten door
ziektes, bezetenheid en met name door ongeloof. Vandaag
gaat het over de kerk als plek van Vrijheid. Een vrijheid die
alleen door Jezus mogelijk wordt. Vrijheid van gebondenheid
om te komen tot vrijheid in gebondenheid.

4
2
3

Jezus treedt op met
gezag

gekomen om tegemoet te

We volgen Jezus op een

Hij is gekomen om een

sabbatsdag. De dag van

komen aan onze wensen.
beslissing te vragen. Wil je

een bevrijd leven: de
kerkgang, ontmoeting en
gezamenlijk gebed zijn
daarbij onmisbaar.

Het evangelie ontmaskert
onze ‘onvrijheid’.
Je wordt als christen door de heilige Geest in
bevrijdt worden
van dat wat
de
vrijheid
gezet
om
God
te
dienen
en
je
naaste
lief te hebben. Buiten de kerkelijke
je
ten
diepste
gevangen
neemt in de synagoge het
rust en van vrijheid. Jezus

zodat wij bevrijd voor

houdt?
Zo niet, dan
trekt gemakkelijker in stand. De regelmaat van
gemeenschap
blijven
verslavende
patronen
woord. Hij wacht niet
tot hij
leven op de weg naar een
Jezus
verder.
kerkgang,
ontmoeting,
gesprek,
gebed
en bemoedigingHem
is onmisbaar
uitgenodigd wordt en
De schoonmoeder van

bevrijd leven.
spreekt dan met autoriteit.

Petrus wordt genezen zodat

Niet afhankelijk van de

om
te is om in vrijheidzeteweer
1. Geloof jemaar
ook dat
de ons
kerk nodig
blijven
leven?
kan
dienen –
uitleg van anderen geeft hij
bevrijden

samen
met de leerlingen.
gemeenschap
verslavende
zijn eigen interpretatie.2. In hoeverre kunnen ook juist binnen de kerkelijke
De demon vraagt: bent u
Bevrijd
van
alles
wat
je
patronen
in
stand
blijven?
Jezus de meest vrije
gekomen om ons te
bekneld en bevrijd tot een
persoon die ooit geleefd
vernietigen? Het kan zijn dat
nieuw leven van liefde en
heeft – geen gevangene
dit gaat over de demonen,
dienstbaarheid.
van tradities. Maar een
maar het kan ook gaan
tegenstem schreeuwt door
Jezus
stelt geen prijs op de
overjou
de bedreigend
toehoorders.ofNee,
• Is vrijheid voor
aantrekkelijk?
En waarom?
de synagoge.
erkenning
vankunt
demonen.
Jezus
is nietAls
gekomen
omaan
te gebonden bent en
• Wanneer ben
je vrij?
je nergens
kiezen tussen
Jezus
stelt
geen
prijs op de is en
vernietigen,
maar
om
te
verschillende soorten cornflakes, of juist wanneer alles voorgeschreven
Jezus’ autoriteit blijkt nu6 ook
bevrijden.
te kiezen?
uit het feit dat hij deze je niet hoeft
tegenstem tot zwijgen
brengt en de demon
uitdrijft. Zonder
bezweringen, of

Hij komt bevrijden van dat
wat ons in de weg staat om
in vrijheid met God, onszelf,

gevangenschap.

Het nieuws over Jezus ‘

kost, draagt hij zelf. Hij moet

optreden verspreidt zich als
een lopend vuurtje. Binnen
de kortste keren staan er
na afloop van de sabbat
een grote groep mensen
voor de deur van het huis
waar Jezus zich bevindt.
Kom ons tegemoet! Als

De pijn die deze bevrijding
de eenzaamheid in om zijn

Jezus stelt prijs op de juiste
waardering van zijn
woorden en daden. Jezus is
vrij en onafhankelijk en zo

te kiezen?
•

Wat houdt jou gevangen? Kun je daar wat van delen?

•

En hoe ziet een leven in vrijheid er concreet uit?

•

Jezus komt ook jou bevrijden. Wil je hem volgen?

•

We kunnen slaaf zijn van onze eigen idealen. We kunnen
vastzitten aan gewoontes. We kunnen slaaf worden van
een way of life die heersend is in onze cultuur. God wil
ons daarvan bevrijden en in de ruimte zetten om Hem te
dienen. In hoeverre ben je een slaaf geworden van een
bepaalde manier van leven in onze cultuur?

met hem te leven voor
•

“God dienen is de ware vrijheid” (Augustinus) Ben je het
daarmee eens?

•

De kerkelijke gemeente is de plaats waar je moet zijn om
bevrijd te worden/te leven (door de heilige Geest in de
vrijheid gezet om God te dienen en je naaste lief te

vreugde in de huizen: echte

hebben))..

sabbat!
De kerk is een plaats van

gezet. De vrijheid om God

daar wordt je in de vrijheid
te dienen en je naaste lief
te hebben. De kerk is
onmisbaar op weg naar

o

Welke ervaring heb je daarmee?

o

Bestaan er in onze gemeente ook patronen die
de vrijheid ontnemen?

vrijheid. Daar wordt jouw

Maar Jezus is niet op weg

genezen. Hij is niet

of juist wanneer alles voorgeschreven is en je niet hoeft

daarmee ontstaat er weer

‘onvrijheid’ ontmaskert en

mogelijk mensen te

en kunt kiezen tussen 6 verschillende soorten cornflakes,

maar in verbondenheid
anderen.

Wanneer ben je vrij? Als je nergens aan gebonden bent

Vader te zoeken. En

sabbat voorbij is.

gegaan om zoveel

•

waardering van de massa.

onze naasten en de
kan hij juist in liefde dienen.
ingewikkelde procedures.
schepping te leven. Jezus is
Luister naar het lied ‘Lang leve de vrijheid’ van Christian Verwoerd:
Gewoon door te spreken.
Jezus bevrijdt ons om vrij en
degene die ons vrijmaakt
https://www.youtube.com/watch?v=7jaEW0FG9Z4
onafhankelijk van anderen,
van onze verslavingen en

Niet voor korte termijn
oplossingen

Gesprekspunten

Creatief
•

Maak een tekening, schilderij, of andere uiting over het
thema ‘Vrijheid in gebondenheid’. Delen mag!

