
Vrijgekocht van de vloek der wet! 
 
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Galaten 3:13; Christus heeft ons 
vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat 
geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 
 
Als Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek der wet, hoe kan het dan dat er nog zoveel 
vloeken ervaren worden in het leven van de gelovigen. Hen die in Christus Jezus zijn, zijn vrij 
van de vloek en behoren te wandelen in zegen. Echter, het tegendeel is vaak waarheid. Als 
Jezus voor ons een vloek geworden is en elke vloek voor ons heeft gedragen, uitgeroepen 
heeft, ‘Het is volbracht’, dan heeft Jezus ook echt alles gedragen en elke vloek weggenomen. 
Wij hoeven dan niet meer een beetje van deze vloek te dragen. Wij hoeven niets meer te 
dragen. Toch zijn er gelovigen die menen dat wat zij hebben door God wordt toegestaan. 
Het lichamelijk of psychisch lijden draagt bij aan de heerlijkheid van God. Maar God is 
verheerlijkt, voor eens en altijd door het offer van Jezus. Daaraan hoeven wij niets meer bij 
te dragen, daaraan kunnen wij in deze zin niets bijdragen. 
 
Er is te weinig besef van de vloeken die Jezus heeft gedragen. Dat wat ik draag in mijn 
lichaam of ziel zat niet bij het offer van Jezus in begrepen? 
Laten we kijken naar de vloek die Jezus heeft gedragen en zie of datgene wat u draagt er bij 
zit of niet. 
 
Welke vloek is er zoal te vinden? Deuteronomium 28 heeft een enorme lijst aan vloeken. 
In vers 16 bent u vervloekt, ongeacht waar u bent of waar u woont, in de stad of op het land. 
In vers 17 Is uw voorraad kast vervloekt en uw potten en pannen. 
In vers 18 zijn uw kinderen vervloekt, dat wat uw land opbrengt, of uw dieren of vee. Met 
andere woorden De arbeid van uw handen, of de investeringen die u doet om uw inkomsten 
te vermeerderen. 
In vers 19 bent u vervloekt als u thuiskomt van het werk of boodschappen doen of van de 
visite of de kerkdienst. Het maakt niet uit waar u vandaan komt, u bent gewoon vervloekt als 
u thuiskomt of weggaat. 
In vers 20, vloek, verwarring, verderf in alles wat u ter hand neemt totdat u weggevaagd 
wordt en omkomt. 
In vers 21, pest totdat u vernietigd bent en verdwenen uit de plaats waar u woont of dat 
waar u naar toe wilde gaan om te wonen, om het in bezit te nemen. 
Vers 22, tering (ziekte waarbij men wegkwijnt of een longziekte), koorts, ontsteking, hitte, 
droogte, korenbrand (verdorring of verdroging van uw lichaam of voorziening), meeldauw 
(schimmel, bleekheid, lijkkleur, verroesting of oxidatie van uw lichaam of uw materialen), die 
u zullen achtervolgen. 
Vers 23, een koperen hemel (niet doorheen te bidden), aarde van ijzer (niet te bewerken zo 
hard). 
Vers 24, stuifzand en stof als regen. 
Vers 25, uw vijand zal u verslaan en u op de vlucht doen slaan op wat voor gebied ook, u 
bent het slachtoffer en een schrikbeeld voor elk koninkrijk. 
Vers 26, Uw dode lichaam zal opgegeten worden door dieren en niemand zal daar iets tegen 
doen. (dit kan ook mentaal gebeuren) 



Vers 27, ongeneeslijke zweren (melaatsheid ofwel lepra), gezwellen (builen, puisten, 
tumoren), uitslag (jeuk), schurft (met uitslag gepaard gaande ziekte). 
Vers 28, krankzinnigheid (psychische aandoening), blindheid en verdwaasdheid van hart 
(verbijstering) 
Vers 29, zelfs op het lichtst van de dag zult u in het donker rondtasten. Niet voorspoedig in 
wat u doet, onderdrukking, beroving en geen verlossing. 
Vers 30, de partner waarmee u ondertrouwd bent, gaat vreemd. Het huis wat u klaarmaakt 
voor uzelf zal door een ander bewoont worden. Wat u opgebouwd hebt voor uw inkomsten, 
daarvan zult u geen inkomsten hebben. 
Vers 31, Uw bezit en voorziening zal van u genomen worden en u zult er niet van gevoed 
worden. Uw vervoermiddel zal gestolen worden en u zult het niet meer terugkrijgen. Uw 
kleine goederen en voorzieningen zullen in de handen van uw vijanden terecht komen en 
niemand zal u helpen om het terug te krijgen. 
Vers 32, uw kinderen zullen terechtkomen in handen van anderen, overgeleverd aan de 
wereld van drugs, drank, seks, verslavingen, verkeerde vrienden, ………….. en u zult het zien 
en hevig verlangen om ze er van te verlossen en zult niets kunnen doen om ze te verlossen. 
Vers 33, anderen dan uzelf zullen de opbrengst van uw arbeid opeten, onderdrukt en 
uitgebuit zult u worden. 
Vers 34, u zult gek worden van wat u allemaal zult zien 
Vers 35 vreselijke zweren aan knieën en benen die niet kunnen genezen, zelfs van uw voeten 
tot aan de kruin op uw hoofd ongeneeslijke zweren. 
Vers 36 gevangenschap voor u en uw koning bij een vreemd volk, inclusief verplichte 
afgodendienst. 
Vers 37, verschrikking, een spreekwoord en een bespotting zult u zijn voor andere volken. 
Vers 38, veel zaaien, weinig oogsten is uw deel omdat uw voorspoed opgevreten wordt. 
Vers 39, u zult maatschappelijk iets opbouwen, maar in de wortel wordt het opgevreten 
door de wormen, zodat het u geen winst brengt. 
Vers 40 voordat u iets gaat oogsten van de arbeid van uw handen verdwijnt de oogst valt het 
bij u vandaan en heb u niets. 
Vers 41, uw kinderen die u verwekt, zullen gevangen genomen worden en zullen niet meer 
van u zijn omdat u geen zeggenschap meer heeft over hen. 
Vers 42 Al uw inkomst gevende bronnen zullen door de kaalvreter in bezit genomen worden. 
Vers 43, u zult geen promotie maken op de maatschappelijke ladder maar juist steeds lager 
zakken ten opzichte van de wereldse mens. 
Vers 44, U zult van hem lenen in plaats van aan hem uitlenen. U zult achteraan komen i.p.v. 
voorop lopen. 
Vers 45. ……………….. 
 
Ziekte, pijn, moeite, verdriet, angst, onrust, onderdrukking, kannibalisme, slap gedrag, 
misgunning, verwijten, diefstal, egoïsme, beroving en wat niet al. 
Lichamelijke, psychische en maatschappelijke problemen alom.  
 
Wilt u nog meer hebben om te vergelijken. Leest u zelf maar in Deuteronomium 28 vanaf 
vers 15 tot en met 68. Een enorme lijst en van al deze vloeken heeft Jezus ons verlost. 
 



Misschien zegt u alsnog, mijn ziekte of plaag staat er niet bij. Dan wil ik u wijzen op vers 61. 
Ook het zeldzame wat u mankeert of zelfs het zeldzame zeldzame wat u mankeert heeft 
Jezus voor u gedragen en die vloek weggenomen.  
 
Door het offer van Jezus zijn wij gezegend op elk gebied van ons leven, maatschappelijk, 
persoonlijk, in het huwelijk, in het gezin, lichamelijk en psychisch. En dat niet karig, maar 
overvloedig. Deuteronomium 28:1-14.  
Er is geen enkel excuus voor ons om het niet te ontvangen in ons leven en bestaan. 
 
Jezus zegt in Johannes 10:9  Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij 
behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 
 10 De dief (satan) komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik 
ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 
 
Alles waaraan u gebrek hebt in uw leven komt door satan of uw eigen onverstandig denken 
en daarnaar handelen. 
In Jakobus 4:7 wordt u gezegd de duivel, de dief te weerstaan en hij zal van u weg vluchten 
en in Romeinen 12:2 en Efeze 4:23 om veranderd te worden in de vernieuwing van uw 
denken.  
 
Telkens opnieuw probeert satan ons een juk op te leggen, een juk van dienstbaarheid met 
alle gevolgen en vloeken daarbij. Maar Christus heeft ons vrij gemaakt van elke 
dienstbaarheid en vloek. 
Sta  dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer  met 
een juk van slavernij belasten. (Galaten 5:1) 
 
Weet en geloof dat u gezegend bent met elke zegening zoals staat in Efeze 1:3, Gezegend zij  
de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke 
zegen in de hemelse gewesten in Christus. 
 
En wat is de wens van God?  Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond 
bent, zoals het uw ziel goed gaat. (3Johannes 1:2) 
 
De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met u allen. Amen. 
 
 
 


