
Het Wonder van Bevrijding - in de serie: De 7 wonderen van het kruis (22-03-2020)

We bevinden ons in een hele vreemde en 
onzekere tijd. En het bijzondere is dat het iets is
dat de hele wereld treft. In bijna alle landen van 
de wereld is het corona-virus nu aanwezig en 
maakt het slachtoffers. Er is geen oorlog - er 
zijn geen landen die tegenover elkaar staan. En 
toch veranderen er dingen in de samenleving 
die anders alleen in tijden van oorlog gebeuren. 
Mensen zijn heel onzeker. Het is mooi om ons 
dan toch even helemaal te richten op Jezus die 
onze Bevrijder is. Vorige week stonden we stil 
bij Jezus als Genezer. Hoe mooi past dat in deze

tijd. Maar Hij is ook onze Bevrijder. We zullen zien dat de vrijheid die Hij brengt ervoor zorgt dat 
we in alle omstandigheden rust en vertrouwen kunnen behouden. Hij is onze Rots - en Hij doet een 
werk in ons waardoor ook wij als een rots in de branding kunnen zijn voor de mensen om ons heen.

We zijn deze weken voorafgaande aan Pasen bezig met de zeven wonderen van het kruis - 
gebruikmakend van het prachtige werkboek van Wilkin van de Kamp genaamd "de laatste 18 uur". 
Mocht je niet met dit werkboek bezig zijn, dan raad ik je aan om eerst een filmpje te bekijken - 
aflevering 5 van een serie gemaakt in Israel over de laatste 18 uur van Jezus vlak voor zijn sterven 
op het kruis van Golgotha. Je kunt dit vinden op www.de7wonderen.nl.

Ook raad ik je aan om eerst de eerdere
prediking in deze serie te beluisteren, over
vergeving, verlossing, reiniging en genezing.
In mijn inleidende prediking was mijn
kernboodschap: het evangelie gaat over veel
meer dan vergeving. Dat wat Jezus voor ons
heeft gedaan en nu voor ons doet, gaat
zoveel verder. Toen het ging over reiniging,
sprak ik over Jezus die nu in de hemel voor
ons pleit. In Hebr 9 staat dat Hij nu onze
zaak aan het behartigen is - als onze
hogepriester. Hij wil ons herstellen en
klaarmaken om zonder schroom en aarzeling de levende God te dienen.

Voordat je verder gaat (of jullie verder gaan als groep) is het goed om een moment van aanbidding 
te hebben. Je zou dat kunnen doen met hele mooie aanbidding op YouTube. Als je gespreksleider 
bent, zoek dan van tevoren mooie aanbiddingsnummers uit, of vraag iemand van jouw groep om dat
voor te bereiden. Vorige zondag zong ik met ons groepje mee met het prachtige lied "Jezus 
Overwinnaar" (https://www.youtube.com/watch?v=YJ69mTCyVX8). Afgelopen week bad het 
gebedsteam middels een whatsapp-groep. We schreven om beurten een kort gebed, of deelden iets 
van God met elkaar. Khaled en Myrthe deelden over hoe God zorgde voor hun kindje Salem. Salem
en Myrthe lagen even in quarantaine ivm corona-dreiging. Zij werden zo bemoedigd door het lied "I
raise a hallelujah" (https://m.youtube.com/watch?v=awkO61T6i0k). Ben je nu alleen thuis, dan 
moet je dit echt beluisteren en tot je gebed maken. Weer een ander deelde het lied "Ik richt mijn 
ogen naar omhoog" dat door Christian Verwoerd in het Hebreeuws en het Nederlands wordt 
gezongen. Dat past zo mooi bij deze crisis-tijd. En zo is er veel meer. Aanbid Hem een tijdje alleen 
of samen met anderen. En ga dan verder met mijn boodschap over de bevrijding die God jou wil 
geven. 



Bevrijding is vrijkomen van de vloek

Waar denk jij aan als je het woord 'bevrijding' hoort? Wat komt het eerste in je op? Sommigen 
zullen denken aan de Amerikanen die West Europa hebben bevrijd. Anderen denken aan bevrijding 
van mensen die in onrecht worden onderdrukt en uitgebuit. Mensen uit gemeenten zoals de onze 
denken wellicht meteen aan demonen waar iemand van bevrijd moet worden. Meestal denken we 
dan aan mensen waar zoiets als bevrijding ook echt wel heel nodig leek te zijn. Dat zijn doorgaans 
uitzonderingen. We denken bij zoiets meestal niet aan onszelf.
We zullen ontdekken dat bevrijding in de Bijbel met al deze dingen te maken heeft - het gaat 
inderdaad over de duivel - het gaat over het bevrijden van mensen uit onderdrukking - het gaat over 
bevrijd worden van een vijand die het land bezet heeft gehouden - soms gaat het zelfs over mensen 
die door ingreep van een engel letterlijk uit de gevangenis werden gehaald. Daarover lees je 
bijvoorbeeld in het boek Handelingen.

In het onderwijs van Wilkin ligt de nadruk toch wat anders. Daar gaat bevrijding over het vrijkomen
van de vloek die op ons leven kan rusten als gevolg van de zonde. Bevrijding wordt dan een moreel 
begrip, maar het krijgt ook een heel gevoelige, pastorale betekenis. Het wordt dan deel van het 
verlossingswerk dat Jezus in ons persoonlijke leven wil doen. Jezus had natuurlijk ook oog voor 
mensen die onrecht werd aangedaan. Maar Jezus was in de drie jaren van zijn publieke bediening in
Israel niet zozeer bezig met het bestrijden van sociaal onrecht. We lezen ook niet dat Hij aandacht 
gaf aan oorlogen tussen landen of bijvoorbeeld ruzies tussen mensen. Maar we lezen wel steeds 
over Jezus die mensen leidde tot bevrijding van hun hart en tot bevrijding van demonische machten.
Laten we kijken hoe dat werkt.

We lezen voor het eerst over zoiets als een vloek in Genesis 3:17-18. Nadat Adam net als Eva had 
gezondigd, zegt God tegen Adam: "Omdat je dat hebt gedaan, zal de grond voortaan vervloekt zijn.
Je zal altijd, je leven lang, moeten zwoegen om eten te hebben. Er zullen dorens en distels op je 
akkers groeien en je zal wilde planten eten. Je zal je in het zweet moeten werken om brood te eten 
te hebben, totdat je teruggaat naar de aarde waaruit je bent ontstaan. Je bent van stof gemaakt en 
je zal ook weer stof worden." (Basis Bijbel)

In Genesis 3 gaat het dus ook voor het eerst over zonde. Als gevolg van de zonde gebeurt er iets, 
waardoor ons leven moeilijk en lastig wordt - en ook gekenmerkt wordt door lijden, pijn, verdriet, 
zorgen, gevaar, zwakte, ziekte, aftakeling en uiteindelijk ook dood.

Dit gedeelte spreekt over 'doornen en distels'. Wilkin van de Kamp legt een link met de 
doornenkroon Jezus. Het lijden van Jezus is niet enkel bedoeld om onze zonden te vergeven, maar 
ook om ons te bevrijden van de vloek die als gevolg van de zonde over ons leven is gekomen.

Deze vloek is dus een soort geestelijke kracht ten negatieve die in ons leven is gekomen. Het heeft 
met de duivel te maken, net als in Genesis 3. Het gaat over een invloed vanuit de demonische 
wereld. Tegelijk is het ook te omschrijven als de afwezigheid van de zegen die God voor ons heeft 
bedoeld. Je zou kunnen zeggen: zonde leidt tot de afwezigheid van de zegen van God - de 
bescherming van God - de voortdurende, zegenende aanwezigheid van God. En daardoor ontstaat er
ruimte voor Gods tegenstander om invloed te krijgen. De leegte die ontstaat door de afwezigheid 
van God is de ruimte die de duivel gebruikt om invloed op ons leven te verkrijgen.

Het wonder van bevrijding is anders dan de vier wonderen die we tot nu toe hebben besproken:
1. Het Wonder van Vergeving - mijn zonden
2. Het Wonder van Verlossing - mijn verslaving (de zondemacht)
3. Het Wonder van Reiniging - mijn geweten (de innerlijke aanklacht)
4. Het Wonder van Genezing - mijn pijn (en ziekten in mijn lichaam)



5. Het Wonder van Bevrijding - de aanvechting van buiten (de vloek)

God werkt inderdaad in deze volgorde. Als de kracht van het kruis in ons hart z'n werk heeft 
gedaan, dan heeft de vijand geen grip meer op ons leven. In de bediening van de bevrijding is dat 
herontdekt. Vroeger was bevrijding vaak een vechtpartij in gebed. Nu is het vooral een proces van 
belijden, opruimen, reinigen en innerlijke genezing, waarna het gebed van bevrijding meestal geen 
gevecht meer hoeft te zijn. 

Zonde leidt tot vloek - opruimen van zonde leidt tot zegen

Een sprekend voorbeeld hiervan lezen we in Jozua 7:10-13 - "Toen zei de Heer tegen Jozua: "Sta 
op! Waarom lig je daar op de grond? Israël is Mij ongehoorzaam geweest. Ze hebben niet gedaan 
wat Ik had bevolen. Ze hebben iets uit de stad meegenomen. Dat hebben ze van Mij gestolen en 
stiekem bij hun eigen spullen gelegd. Daarom zullen de Israëlieten hun vijanden niet meer kunnen 
verslaan. Ze moeten voor hen vluchten, want ze zijn vervloekt. Als jullie de vervloeking niet van 
Israël wegnemen, zal Ik voortaan niet meer met jullie zijn. Sta op. Zeg tegen het volk dat ze zich 
voor Mij klaar moeten maken, zodat ze morgen rein zijn. Zeg tegen hen: 'Maak je klaar voor de 
Heer. Dit zegt de Heer God: Er rust een vloek op jullie, Israël. Jullie zullen je vijanden niet kunnen 
verslaan, totdat jullie de vervloeking hebben weggenomen." (Basis Bijbel) 

De boodschap is helder: als je zondigt dan verdwijnt de zegen en komt een vloek daarvoor in de 
plaats. Als we leven met God dan is het merkbaar dat Hij met ons is. Als we in zonde leven, dan 
ontstaat het omgekeerde: het lijkt alsof alles tegen ons is - alsof alles tegenzit. En gedeeltelijk is dat 
ook zo. Er is een vijand - een demonische vijand. Dat is de vijand van God. Dat is ook de vijand van
mensen - en vooral van mensen die belijden dat ze bij Hem horen. Het komt dus erg nauw hoe wij 
leven. Dat is best wel een pittige boodschap.

Bevrijding is een mooi onderwerp. Maar voordat we de mooie kant daarvan bespreken, is het van 
belang om goed te begrijpen waardoor het zo is dat wij bevrijding nodig hebben. Wij geven snel de 
schuld aan anderen. Zelfs het corona-virus is dan de schuld van het buitenland. Maar zo werkt het 
niet bij God. God zegt: jij bent zelf schuldig. Jij hebt zelf ruimte gegeven aan de tegenstander. Jij 
bent ook degene die daar wat aan kan doen. God zegt: belijd je zonden, maak jezelf schoon van het 
onrecht waar je deel van bent geweest, maak het met Mij in orde - ik zal je Bevrijder zijn.

In Efeziers 4:27 staat "geef de duivel geen kans". In de statenvertaling staat terecht: "geef de duivel 
geen plaats". Deze uitdrukking komt uit de wereld van de oorlogvoering. Het is belangrijk om de 
vijand geen overhand te geven doordat deze een strategische positie verovert. Wij hebben zelf 
terrein prijs gegeven - wij kunnen het zelf ook weer terugpakken - door een beroep te doen op het 
volbrachte verlossingswerk van Jezus aan het kruis.

Misschien is dit een goed moment om even te pauzeren en over jou eigen situatie na te denken en te
bidden. Herken jij in je eigen leven iets van die vloek - in de zin van een afwezigheid van zegen - 
alsof het steeds maar tegen zit - je geen vrijheid en ruimte ervaart - het leven soms zelfs als een last 
voelt. Zijn er gebieden in jouw leven waar je snakt naar vrijheid en zegen? We gaan straks ook tijd 
nemen om hiervoor te bidden. Op dit moment gaat het nog om alleen of samen na te denken en te 
bidden: Herken ik dit? Speelt dit ook in mijn leven?

Wees niet langer het slachtoffer van je verleden!

Nogmaals, verlossing is meer dan vergeving! Wilkin schrijft hierover: "Jezus is niet alleen aan het 
kruis gestorven om jouw zonden van je weg te nemen, maar ook om de gevolgen van de zonde te 
vernietigen: de schuld, de schaamte en het slachtoffer-zijn. Jezus droeg de doornenkroon in jouw 



plaats, zodat jij onbelemmerd de Vaderzegen kunt ontvangen!"  Dat is wat Jezus voor ons deed. En 
wat doen wij? Wilkin zegt hierover: "Jezus wil dat je jouw doornenkroon aan Hem geeft: je 
verleden, je pijn, je woede, je verdriet, je afwijzing, je minderwaardigheidsgevoel, je recht op 
vergelding en je slachtofferrol."

De bevrijdingsbediening (ook wel bevrijdings-
pastoraat genoemd) houdt in dat je met je 
verleden heel bewust naar Jezus gaat. In onze 
gemeente is het mogelijk om dat samen met 
een mentor te doen. We gebruiken dan een 
vragenlijst die is ontstaan in de bevrijdings-
bediening waar Wilkin van de Kamp al jaren 
leiding aan geeft. Met die vragenlijst gaan we 
onder leiding van de heilige Geest aandacht 
geven aan het verleden. De insteek is echter 
niet zoiets als 'herbeleving' of 'verwerking'. De 

insteek is heel nadrukkelijk het opruimen van wat in ons verleden niet in orde is geweest.

Dat kunnen zonden zijn van onszelf, die we eerlijk belijden en waarvoor we vergeving ontvangen.
Dat kunnen, echter, ook zonden zijn die ons door anderen zijn aangedaan. Dan is het nodig om te 
kunnen vergeven. En soms is er sprake van een zondepatroon vanuit ons voorgeslacht. Dat is iets 
dat als het ware heerst in de eigen familie - en dat daar steeds maar weer de kop op steekt. Dan is 
het ook nodig om daar afstand van te nemen en God te vragen om verkeerde invloed daarvan te 
verbreken. Als we dat niet doen, dan zal onze reactie zodanig zijn dat we zelf deel worden van een 
zonde-patroon van actie en reactie. Een ander heeft mij pijn gedaan - ik doe dat terug. Een ander 
heeft mij afgewezen - ik doe dat bij een ander. 

Bij dit alles mogen we dan ook allereerst met onze pijn, ons verdriet, onze boosheid bij God komen.
Dat laatste is eerst nodig. We kunnen dan niet simpelweg maar de ander vergeven. Dan is het eerst 
nodig dat God ons hart geneest. Wij kunnen Hem met een gerust hart toelaten in ons binnenste. 
Want Hij is een goede, genadige en liefdevolle hemelse Vader!

Ga voor vrijheid als blijvende zegen!

Deze weg van bevrijding is niet goedkoop. Het vraagt ook van ons dat we ons leven aan Hem geven
en dat we met Zijn hulp een ander leven gaan leiden. Als voorganger van een andere gemeente heb 
ik eens meegemaakt dat twee Surinaamse vrouwen de dienst binnenkwamen. Zij hadden hulp 
nodig. Eén van hun kinderen wat met het occulte Winti bezig geweest en had daar nu vreselijk last 
van. In dat Surinaamse winti-geloof wordt beweerd dat er geen enkele manier is om van een 
vervloeking af te komen, tenzij een groot offer wordt gebracht. Dat kan soms zelfs zijn het brengen 
van een mens-offer. Laten we maar hopen dat
dat nu niet meer gebeurt! We baden enkele
zondagen voor deze dames en dat had een
bijzonder goede uitwerking. Ze waren
dankbaar, maar daarna kwamen ze niet meer.
Het voelde een beetje alsof de kerk een soort
drive-in McChurch was geweest. Gratis gebed -
dank je wel - en daarna was de kerk niet meer
nodig. Het tekstgedeelte van Jozua 7 maakte al
duidelijk dat God echt verwacht dat er sprake is
van schuldbelijdenis, bekering en nieuwe
toewijding aan een leven met Hem.



Het bovenstaande voorbeeld laat ook zien dat God een God van genade is. Hij antwoordde op het 
gebed voor deze twee vrouwen - het ging veel beter met het kind. Hij reageert op ons gebed, op 
onze hulproep. Hij is onze Bevrijder. God stelt niet eerst voorwaarden. Hij wil ons graag vrijmaken 
van de vloek die over ons leven is gekomen. Hij wil ons graag vrijmaken van de tegenstander. Hij 
wil ons graag vrijmaken van ons verleden. Hij wil niet dat ons leven wordt bepaald door ons 
verleden. Jezus is gekomen om ons een nieuw leven te geven - een nieuwe start.

Maar als wij niet ook kiezen voor een leven met Hem en in gehoorzaamheid aan Zijn wil, dan is er 
wel een wonderlijk moment van bevrijding maar niet de blijvende vrijheid die God bedoelt. Een 
voorbeeld is Israel in de tijd van de Richteren. Steeds weer werd het volk Israel onderdrukt door 
vijanden om hen heen. Als ze dan tot God riepen, dan was Hij steeds weer hun Bevrijder. Maar 
daarna veranderde er niet echt iets bij het volk Israel - en kwam de onderdrukking weer terug.

Afsluiten met gebed

Als je thuis alleen luistert naar deze boodschap, neem dan tijd om dit in gebed te brengen. Schrijf 
dan op waar je aan moet denken. De Heilige Geest wil je in gedachten geven wat je mag opruimen 
en in orde maken met God. Daar ligt dan ook de bevrijding die Hij voor jou bedoelt. 
Als je deel uitmaakt van een kleine groep, dan moedig ik je aan om elkaar eerlijk te vertellen over 
zaken in je leven die niet goed waren en waar je mee hebt afgerekend (of waar je nu mee wil 
afrekenen). Het is beste lastig om daarover eerlijk te zijn met anderen daarbij. Maar het maakt het 
proces voor jou nog krachtiger - en het helpt anderen om ook die weg van verootmoediging, 
opruiming en eerlijkheid te gaan.

Vertel elkaar natuurlijk ook over wat God al in je leven heeft gedaan - de genezing van je innerlijk 
en de vrijheid die je in Christus hebt gevonden. Geef Hem de eer. En laat dit een aanmoediging zijn 
ook voor anderen om vrij te komen van hun verleden en net als jij een nieuwe start te maken.

Wilkin geeft in zijn werkboek tot slot een mooi voorbeeld gebed: "Vader in de hemel, dank U wel 
voor uw oneindige liefde en trouw. Dank U wel, dat ik mag weten uw geliefde kind te zijn - ook al 
vind ik mezelf soms niet goed genoeg. Vandaag neem ik het besluit om Jezus de doornenkroon van 
mijn leven te geven en af te rekenen met mijn verleden, mijn pijn, mijn woede, mijn verdriet, mijn 
afwijzing, mijn minderwaardigheidsgevoel en mijn recht op vergelding. Vergeef mij Vader, dat ik 
mij heb laten gevangennemen in mijn rol als slachtoffer. Dank u wel, dat Jezus voor mij de vloek 
heeft gedragen en dat de zegen van Abraham nu ook mijn deel mag zijn. Amen."

(Mocht je graag samen met een mentor de vragenlijst van de bevrijdingsbediening willen 
doornemen, stuur dan een mail naar voorganger@pgimmanuel.nl.)


