
 

“Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een 

juk van slavernij belasten” (Gal 5:1) 

“Want u bent geroepen om vrij te zijn” (Gal 5:13) 

Niet zelden lezen we in de Bijbel voorbeelden van mensen die een openbaring van God nodig hebben 

over wie Hij is, om daadwerkelijk tot inzicht te komen. Op het moment dat het God behaagde 

openbaarde Hij Zijn Zoon in het leven van Paulus (Gal 1:15-16). En ook Petrus kon alleen door een 

openbaring van God zeggen dat Christus de Zoon van de levende God is (Mat 16:17).  

Als de Bijbel het in Galaten 5 heeft over ‘vrijheid in Christus’ (vs 1 en 13) en het vaststaan in deze 

vrijheid, is het nodig dat God ons openbaart wat deze vrijheid inhoudt. In de context van de brief van 

Paulus aan de Galaten betekende dit vooral de vrijheid van het slavenjuk om God door de werken 

van de wet te behagen. Paulus had hiervoor één remedie: de Geest!  Als we heel hoofdstuk 5 lezen, 

zien we hoe vaak Paulus dit aanhaalt en hierop wijst:  

‘Wij verwachten door de Geest’ (vs 5) 

‘Maar ik zeg: Wandel door de Geest’ (vs 16) 

‘Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet’(vs 18).  

‘De vrucht van de Geest is echter…’(vs 22) 

‘Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen’ (vs 25) 

Echte vrijheid en het verbreken en doorbreken van (geestelijke) slavenjukken in ons leven kan alleen 

door de Geest. Zeker ook van de neiging om God te willen behagen door onze werken. Ten diepste 

heeft deze openbaring door de Geest te maken met een openbaring van het Vaderhart van God. 

Echte vrijheid begint bij het kennen van God als Vader. 



 “Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt 

ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader! (Rom 8:15). 

“Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een tuchtmeester; want u  bent allen 

zonen van God door het geloof in Christus Jezus” (Gal 3 vs 25). 

 

Vragen:  

1) Wat betekent het voor jou om vast te houden/vast te staan in de vrijheid waarmee Christus 

jou heeft vrijgemaakt?  

2) De Bijbel spreekt in Romeinen 8:15 over ‘een geest van slavernij’. Herken je dit in jouw 

leven? 

3) Paulus spreekt in Galaten 1:10 over het behagen van God en het behagen van mensen. Je 

kunt slaaf van Christus zijn, maar ook slaaf van mensen. Speelt mensenvrees een rol in jouw 

leven? En zo ja, hoe uit zich dit?  

4) Wanneer en op welke manier heb je de vrijheid die Christus je wilt geven ervaren in je leven? 


