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Vrijheid 
Woordenboeken: 
1 Het vrij-zijn. Toestand dat iemand/iets vrij is; waarin je kunt gaan en staan waar je wilt.  
 Bijv.: in vrijheid leven; veel vrijheid genieten; de vrijheid hebben om iets te doen of te laten; persvrijheid;  
 vrijheid, gelijkheid en broederschap. Vrijheid is het  gevoel dat geen enkel ander mens je gedrag bepaalt. 
     2 Een recht of vrijheid die door een grondwet of fundamentele wet wordt gegarandeerd en die het vrij zijn  
 van of de bevrijding uit slavernij, gevangenschap of onderdrukking verzekert.  
 Fundamentele rechten en vrijheden: vrijheid van meningsuiting, van godsdienst en van onderwijs.   
3 Iets wat je doet, dat afwijkt van de regel of van grenzen: zich eigenmachtig vrijheden veroorloven.  
4 Synoniem/omschrijving: autonomie; onafhankelijkheid; onbelemmerdheid; ongebondenheid; onge- 
 dwongenheid. Antoniem (tegengestelde): gevangenschap, slavernij, onderdrukking, verplichting. 
 
Enkele zegswijzen: 

• Vrijheid, blijheid [= iedereen moet maar doen waar hij zin in heeft]. 
• Zo vrij als een vogeltje in de lucht [= alles kunnen doen en laten wat iemand wil]. 
• Frank (vrank) en vrij [onbeschroomd, vrijmoedig] 
• Vergelijk: op vrije voeten; uit vrije wil; vrij van iets.  

 
Enkele uitspraken van mensen: 
• Er is gelijkheid als er vrijheid is voor allen.  
• Wie vrijheid misbruikt, weet niet wat vrijheid is.  
• Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen. 
• Vrijheid is een groot goed.  
• Vrijheid is de zuurstof van de ziel. 
• Vrijheid steunt op inzicht, op wijsheid. 
 
Christelijke uitspraken: 

• Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij.  
• Vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur. 
• Vrijheid is niet gelijk aan vrijblijvendheid.  
• Vrijheid betekent het dragen van verantwoordelijkheid.  
• De natuurlijke mens leeft in een vrijheid zónder God; de geestelijke mens kent een vrijheid ónder God.  
• God en elkander dienen is ware vrijheid.  
• Vrijheid in de wereld is tijdelijk. Welk voordeel heeft het om in een vrij land te leven met vrijheid van 

denken, spreken en handelen en vrijheid van geweten, zolang men een slaaf van de zonde is en een ge-
vangene van de duivel? Gods vrijheid door het geloof in Jezus Christus is een innerlijke, blijvende en 
volmaakte vrijheid. Echte vrijheid zit van binnen (in het hart). 

 
Bijbel:  
N.T.:  *  ƒλευθερια (eleutheria) = vrijheid 11; 11 x. 

*  ƒλευθερoς (eleutheros) = vrij 23; 23 x. 
*  ƒλευθερoω (eleuthero’oo) = vrijmaken 7; 7 x. 

 
O.T.: *    (deroor) = vrijheid 6 (Lev. 25:10: jubeljaar; Jes. 61:1; Jer. 34:8,15,17,17), zuiverste 1 (Ex. 30:23),  
  vrij(jaar) 1 (Eze. 46:17); 8 x. 
 
 *   (chofshie) = vrij 9 (o.a. Ex. 21:2,5; Dt. 15:12,13,18: 7e jaar; ; Jes. 58:6), vrij(gaan) 5 (Jer. 34:9- 
  11,14,16), afgezonderd 1 (Ps. 88:6), vrijlaten 1 (Ex. 21:27), vrij(maken) 1 (1Sa. 17:25); 17 x. 
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*   (shemittah) = vrijlating 5; 5 x; Dt. 15:1,2,2,9; Dt. 31:10 (jaar der vrijlating: 7e jaar.)  

< shamat (vrijlaten 3 (Dt. 15:2,3; Ps. 141:6), nederstoten 2, struikelen 2, aflaten 1, rusten 1; 9 x). 
A Vrijheid door de Zoon (Jezus Christus) 
Jh. 8:32  En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 
Jh. 8:36  Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. 
 
B De gelovige is vrij: Gal. 1:4 (trekken uit de tegenwoordige boze wereld (= eeuw); Kol. 1:13 (getrokken (verlost)  
 uit de macht der duisternis); 1Pt. 1:18,19 (verlost uit uw ijdele wandeling, die u van de vaderen is overgeleverd). 
Ro. 6:22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot 

heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. Ro. 6:18. 
Ro. 7:6  Maar nu zijn wij vrijgemaakt (Gr.: katargeoo) van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, on-

der welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de 
oudheid der letter. Ro. 7:3.  

  Gal. 3:13 (Christus heeft ons verlost van de vloek der wet). Gal. 4:4,5 (verlossen).  
Ro. 8:2  Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der 

zonde en des doods. (Ro. 5:12; Ro. 6:23). 
Hb. 2:  14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks  
  derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het  
  geweld des doods had, dat is, den duivel; macht van satan. 
  15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaar 
  heid onderworpen waren.  
  Vrij van de dienstbaarheid (Gr.: douleia) aan het verderf (Ro. 8:21 6 15: geest). 
 
C In vrijheid dienen onder het Nieuwe Verbond (≈ vrijheid, genade, liefde).  
• 2Kor. 3:6 (bekwaam gemaakt als dienaars van het nieuwe verbond). Wet: bediening des doods en der ver- 

doemenis (2Kor. 3:7,9). Nieuwe verbond: bediening des Geestes en der rechtvaardigheid (2Kor. 3:8,9). 
• Gal. 4:21-31: De twee verbonden. Gelovigen zijn als Izak: vrij. Behorend tot het Jeruzalem dat boven is: dat 

is vrij; ons aller moeder (Gal. 4:26). 
2Kor. 3:17  De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. 
Jak. 1:25  Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk 

hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn 
doen.  

  Jak. 2:8 (de koninklijke wet: de naaste liefhebben als uzelven); N.V.: Jh. 13:34; Gal. 6:2. 
Jak. 2:12  Spreekt alzo en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. 
 
D Blijven staan in de vrijheid 
Gal. 2:4  (ingekropen valse broederen): verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, 

opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen.  
Gal. 5:1  Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom 

met het juk der dienstbaarheid bevangen. Hd. 13:43 (blijven bij de genade Gods). 
 
E Vrijheid en wandel  
Gal. 5:13  Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders; alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak 

voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 
1Pt. 2:16  (vs. 15: ... de wil van God doende ...) Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der 

boosheid, maar als dienstknechten Gods. 
  
• Gal. 6:15,16; Fil. 3:16; 1Kor. 7:19; 2Th. 2:15; 1Jh. 3:23; 1Jh. 5:2,3. 
 
• 1Kor. 6:12; 1Kor. 10:23 (alles is geoorloofd, maar …); 1Kor. 9:27. 
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• 1Kor. 9:19: Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou 
winnen.  
 

• Zonder de wet (van Mozes; Ro. 6:14), maar niet wetteloos. Ro. 6:19; Ef. 5:18; Tit. 2:11,12,14; 1Pt. 4:2-4. 
 

• 1Kor. 10:31; Kol. 3:17; 1Kor. 14:12; Ro. 14:19; Ro. 15:1,2. 


