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Datum:   21 maart 2021 (zesde Lijdenszondag) avonddienst Werkendam 

Schriftlezing:   Exodus 3: 13 – 17 en Johannes 18: 1 – 11 

Tekst:    Johannes 18: 8 

Thema:   De Vrijgeleide 

 

Kleurplaat voor de kinderen 
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Preekschets 

 

Nadat de Heere het Heilig Avondmaal heeft ingesteld en Zijn ‘geestelijk testament’ gegeven 

heeft, gaat Hij naar de Hof van Gethsemané. Wat een intense strijd heeft Hij daar gehad. Maar er 

komt overgave, rust en overtuiging. Zo gaat Hij het lijden tegemoet. En dat gebeurt allemaal, 

terwijl Israël het Pascha viert, en gedenkt de uittocht uit Egypte: toen ging men de vrijheid 

tegemoet.  

 

Als het arrestatieteam komt, neemt Jezus de regie in handen. Let er op dat Hij nadrukkelijk 

spreekt over Ik ben het. Ten diepste zit hier achter de openbaring van de Godsnaam, net als bij 

Mozes. Tegelijk spreekt Jezus als een held over de vrijgeleide voor Zijn discipelen. Ik ben het, als 

jullie dan Mij zoeken, laat dezen dan gaan.  

 

Denk aan Pascha, het feest van de bevrijding. Christus sluit hier aan op die Naamsopenbaring bij 

Mozes: IK BEN ER BIJ. Tegelijk sluit Hij aan op Gods bevrijding van Israël: laat dezen gaan. De 

dingen herhalen zich. Waarom? Omdat God zo is, omdat Zijn Zoon zo is. God is een God van 

vrijheid, en daarom geeft Hij vrijheid. Zo aan Israël, zo in volheid aan Zijn kerk. Dat is het volle 

evangelie! 

 

Wat is de boodschap voor ons?  

 

Vrijheid, het is een beladen begrip in onze tijd, cultuur en maatschappij. Denk alleen al aan de 

verkiezingen. Vrijheid is een belangrijk thema. Juist omdat veel mensen het gevoel hebben dat in 

onze tijd dat zo ontbreekt. Niet alleen door de corona-maatregelen, maar onze cultuur heeft een 

vreemde band met vrijheid. Het is er enerzijds volop, anderzijds lijkt het overal te ontbreken. Dat 

gaat diep, dat is fundamenteel.  

 

Dat is ten diepste het gevolg van de zonde, van de afvalligheid van God – de God van vrijheid. 

Door de zonde en de gebrokenheid zijn we onze diepste vrijheid in God kwijtgeraakt. Er is 

daarom zoveel gebondenheid. Hoewel we in ‘liberale tijden’ leven, voelen zoveel mensen zich 

slaaf van de grote machten. Dat is een teken van onze zonde voor God.  

 

Maar dan komt daar de vrijgeleide, Jezus Christus. IK BEN HET, laat deze daarom gaan! Het 

evangelie in een notendop. Geloven we dat, en schuilen we achter die vrijgeleide? Of zijn we als 

Petrus, die zijn eigen vrijheid wil bevechten? Of zijn we als de discipelen, die vluchten terwijl het 

niet hoeft.  

 

Staan wij in die vrijheid van Christus?  
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Liturgie  

Voorzang:   Psalm 105: 20 

Votum en groet 

Zingen:   Psalm 69: 1  
Geloofsbelijdenis  
Zingen:   Psalm 81: 11 
Schriftlezingen: Exodus 3: 13 – 17   

Johannes 18: 1 – 11  
Tekst:   Vers 8   
Thema:   De vrijgeleide 
Kindermoment   De held van het verhaal…  
Zingen:   Psalm 107: 1  
Prediking  
Zingen:   Psalm 107: 8  
Danken en voorbede.  
Zingen:   Psalm 146: 5  
Zegen 

 

 

Verdiepingsvragen 

 

1 Hoe komt het dat Jezus Christus zo krachtdadig op kan treden bij Zijn gevangenneming?  

Hoe kan Hij de regie in handen houden?  

 

 

 

2 Christus’ lijden en sterven gebeurt tijdens het Pascha. Welke lijnen liggen er tussen de 

bevrijding van Israël en de bevrijding van Gods Kerk?  

 

 

 

3 Nadrukkelijk spreekt Christus het uit: IK BEN HET! Waarom is het belangrijk om een 

verbinding te zien tussen Johannes 18 en Exodus 3?  

 

 

 

4 Vrijheid! Wat zegt dat begrip u? Hoe is dat voor onze maatschappij? Hoe komt het dat de 

beleving van vrijheid zo ontbreekt, terwijl iedereen het er over heeft?  

 

 

 

5 Wat betekent voor u de ‘vrijheid in Christus’?  


