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VOORWOORD

Bij zijn overlijden in 1989 liet ‘broeder’ J.E. van den Brink een
onafgemaakt manuscript achter: een tekst-voor-tekst-verklaring
over de brief van Paulus aan de Galaten. Dit is jarenlang ‘op de
plank’ blijven liggen. Meerdere malen kreeg Rhemaprint het verzoek om ook dit Bijbelcommentaar uit te brengen. Andere projecten vroegen echter om voorrang, zoals het op internet publiceren
van al zijn eerdere boeken via www.rhemaprint.nl en van alle jaargangen van het blad ‘Kracht van Omhoog’ op www.krachtvanomhoog.nl. Ook werden eerder uitverkochte boeken weer beschikbaar gemaakt via ‘printing on demand’.
Het past in de visie van het bestuur om te zorgen dat het werk
van deze pionier van het ‘Volle Evangelie’ beschikbaar en toegankelijk blijft, gebruik makend van de hedendaagse techniek. Deze
ontwikkeling zou ongetwijfeld de goedkeuring van de auteur hebben gekregen. Hij geloofde immers dat ‘dit evangelie’ over de hele
wereld zou gaan (Mattheüs 24:14). Nu, meer dan honderd jaar
na zijn geboorte en meer dan vijfentwintig jaar na zijn heengaan,
achten we de tijd rijp om ook dit boek, over de brief van Paulus
aan de Galaten, te publiceren.
Een moeilijkheid bij het uitbrengen van dit boek is het feit dat
het niet ‘af ’ was toen de schrijver overleed. Van Galaten hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 4 vers 15 waren de aantekeningen al
volledig uitgewerkt. Maar vanaf hoofdstuk 4 vers 16 beschikken
we alleen over de korte aantekeningen. We stonden voor de keuze
om het commentaar uit te brengen in de bestaande vorm, of te
proberen de tekst verder uit te werken. We kozen voor het eerste,
omdat niemand Van den Brink in zijn kenmerkende stijl kan nabootsen. Ook inhoudelijk zou het lastig zijn om na te gaan hoe
hij zijn gedachten verder zou hebben uitgewerkt. Zoals er van
sommige componisten ‘onafgemaakte’ symfonieën zijn, zo is dit
boek dus ook een postuum, onafgemaakt werk, maar daardoor
niet minder lezenswaardig voor diegenen die het gedachtegoed
van de auteur een warm hart toedragen.
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De brief aan de Galaten werd niet gepubliceerd in het tijdschrift
‘Kracht van Omhoog’, zoals dit met andere commentaren wel het
geval was. Van den Brink had de gewoonte om de tekst-voor-tekstverklaring eerst in het kort op te schrijven. Deze notities werden
dan gebruikt bij de plaatselijke Bijbelstudies en bidstonden. Later
werden deze werkaantekeningen verder uitgewerkt tot de deﬁnitieve boekvorm. Het karakter van dit Bijbelcommentaar ademt
daarom nog steeds de oorspronkelijke doelstelling: de opbouw van
de gemeente. Het is niet primair bedoeld als voer voor theologen,
maar als geestelijke voeding voor de gelovige die meer wil weten
over de leer van het Koninkrijk der hemelen. Van den Brink zelf
pleegde te zeggen dat het niet gaat om het evangelie over Jezus,
maar om het evangelie van Jezus. Ook bij de uitleg van de Galatenbrief is dit evangelie het uitgangspunt van de auteur.
In dit commentaar zal men weinig verwijzingen tegenkomen
naar andere auteurs. Niet dat Van den Brink geen gebruik maakte
van andere bronnen – hij was als bevoegd godsdienstleraar en
verwoed lezer goed op de hoogte van de kerkgeschiedenis en de
theologie. Bij het schrijven van het Bijbelcommentaar gaf hij er
echter de voorkeur aan om Bijbel met Bijbel te vergelijken. Zijn
overtuiging was dat het Woord zelf de ‘sleutels van het Koninkrijk
der hemelen’ bevatte. Vanuit deze gedachte kon hij vaak de platgetreden paden van de traditionele uitleg verlaten, waarbij hij de
tekst vooral vanuit het perspectief van de geestelijke wereld probeerde te lezen.
Ter wille van de leesbaarheid was het nodig de tekst enigszins
te ‘hertalen’. Zo verdween hier en daar de tweede naamval, behalve in uitdrukkingen als ‘het Koninkrijk der hemelen’ en ‘machten
der duisternis’, die zo kenmerkend waren voor het taalgebruik
van Van den Brink.
Een ander voorbeeld is de term ‘hemelse gewesten’, dat een
kernbegrip was voor Van den Brink en niet is vervangen door
termen als ‘hemelsferen’ of ‘hemelse regionen’. Deze termen zijn
rechtstreeks afkomstig uit de Statenvertaling en de NBG-vertaling uit 1951, waar de auteur meestal uit putte.
Het doel van dit werk is ‘diepgaande’ Bijbelstudie. Daarom zijn
er talloze verwijzingen in de tekst opgenomen, zodat de lezer in
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staat wordt gesteld om de tekst zelf op te zoeken, eventueel gebruik
makend van een andere vertaling, om na te gaan ‘of deze dingen zo
waren’ (Handelingen 17:11). Voor de citaten is gebruik gemaakt van
de Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951.
Hans Bronsveld,
voorzitter Rhemaprint
januari 2016
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“Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.”
(Galaten 5 :1)
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INLEIDING

Omstreeks 900 v. Chr. begon er in Europa een grote volksverhuizing. Grote groepen Indogermaanse volken, die Kelten genoemd werden, drongen vanuit Centraal-Europa Frankrijk en
Spanje binnen en staken over naar Engeland en Ierland. Ongeveer 390 v. Chr. kwamen zij ook in Italië waar zij tot Rome doordrongen. Oostwaarts zakten ze de Donau af en bereikten Griekenland. Van daar staken vele stammen de Bosporus over om in het
binnenland van Klein-Azië een woongebied te vinden. De Romeinen noemden deze rijzige, blonde Kelten, Galliërs. De Grieken
noemden hen Galaten. Het landschap rondom Ancyra, de tegenwoordige hoofdstad van Turkije, Ankara, ontving de naam
Galatië. De Galliërs werden zodanig door de Romeinen geromaniseerd, dat ze zelfs hun eigen taal verloren. Alleen in Engeland
en Ierland behielden ze haar. De overheersers voegden andere gebieden aan het landschap Galatië toe en zo ontstond de Romeinse ‘provincie’ Galatië. Deze was dus veel groter dan de oorspronkelijke regio, zoals bij ons het geval was toen heel Nederland met
de naam Holland werd aangeduid. In de provincie Galatië bevinden zich bijbelse streken als Pisidië, een deel van Phrygië en Lycaonië, het eigenlijke Galatië en een deel van Pontus. De taal van
de beschaving en het verkeer was het Grieks. Voor de Romeinen
heette het hele gebied administratief Galatië, ongeacht welke inheemse taal er verder nog werd gesproken.
De vraag is nu aan wie de Galatenbrief eigenlijk was geadresseerd, wanneer er staat ‘aan de gemeenten van Galatië’. Doelde
Paulus hier ook op de steden Lystra en Derbe in Lycaonië, Antiochië in Pisidië of Iconium in Phrygië, die deel uitmaakten van de
provincie Galatië? Of schreef Paulus zijn brief aan de gemeenten in
het oude landschap? Dan zijn dat voor ons onbekende gemeenten.
Allereerst verwijzen we naar Handelingen 16:6, waar meegedeeld wordt dat Paulus op zijn tweede zendingsreis door het
Phrygisch-Galatische land trok. Hiermee kan niet de provincie
Galatië bedoeld zijn, want hij was te Derbe al in dit gewest. Hij
trok dus door het oorspronkelijke Galatië, waarin Ancyra lag. In
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Handelingen 18:23 lezen we dat Paulus op zijn derde zendingsreis
opnieuw in die streek kwam om de discipelen aldaar te versterken.
Paulus had daar dus al gepredikt en wegens lichamelijke zwakte
was hij er langer geweest dan oorspronkelijk in zijn bedoeling lag.
In Galaten 4:13 schrijft hij: ‘Ja, gij weet, dat ik aan u de eerste
maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb’.
In het afgelegen gebied Galatië waren waarschijnlijk geen
gemeenten met christenen van Joodse afkomst. In Handelingen
2:9,10 somt Lucas op de Pinksterdag onder andere de uitheemse
Joden uit Klein-Azië op, die uit Cappadocië, Pontus, Asia, Phrygië en Pamfylië kwamen. Hij trekt dan als het ware een cirkel om
het binnenland van Anatolië heen, maar noemt de regio Galatië
niet. Voor ons een aanwijzing dat daar geen Joden vandaan kwamen. Wij hellen daarom over naar de mening dat de gemeenten
in Galatië, die nergens in deze brief met name worden genoemd,
in het oorspronkelijke, noordelijke deel lagen. De gemeenten in
dit Keltische Galatië bestonden dan ook uit ‘onbesnedenen’. Hier
zijn de judaïserende propagandisten, die beweerden dat deze
christenen uit de heidenen de wettische voorschriften van de
Joden moesten overnemen om deel te krijgen aan de Messiaanse
toekomst, binnengedrongen. Onder de betovering van hun zelotische zendingsijver namen deze ‘heidenchristenen’, evenals de
‘jodenchristenen’, dagen, maanden, vaste tijden en jaren waar ¹
en stonden zij onder druk om zich te laten besnijden.² Deze judaïsten beweerden dat Paulus slechts op tweedehands kennis
en gezag aanspraak kon maken. Ze zeiden dat Paulus vroeger ook
zelf de besnijdenis had gepredikt ³ en dat hij om de heidenen te
winnen en te behagen daar nu van af was gestapt.⁴
In de gemeenten waar veel Joden waren, zoals in Antiochië,
in Syrië en in Cilicië, hield Paulus zich na het apostelconvent
te Jeruzalem aan het akkoord dat men daar was aangegaan. Bij
monde van Jacobus, de broeder des Heren, had men geadviseerd
dat de heidenen zich moesten ‘onthouden van hetgeen aan de afgoden geoﬀerd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij’. ⁵
De brief aan de Galaten werd echter vóór de grote vergadering te
¹ Galaten 4:10 | ² Galaten 6:12 | ³ Galaten 5:11 | ⁴ Galaten 1:10 |
⁵ Handelingen 15:29
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Jeruzalem geschreven. Paulus beroept zich hier ook niet op uitspraken van de grote kerkvergadering te Jeruzalem in het jaar 48,
maar op een onderhoud dat hij met de drie grote apostelen had
gehad, namelijk Jacobus, Petrus en Johannes.⁶ Onder de Kelten
in Galatië bevond Paulus zich geheel op eigen terrein en kon hij
in verband met het gesprek dat hij met de drie apostelen had gehad, zeggen: ‘Aan mij hebben ze niets toegevoegd of opgelegd’. ⁷
Wanneer wij dus de Galatenbrief zouden dateren, dan is deze geschreven na de ontmoeting met de drie apostelen, maar ook na
zijn eerste zendingsreis, omdat hij zich in de aanhef introduceert
als Paulus en niet als Saulus.⁸
Toen Paulus met Barnabas en Titus naar Antiochië afreisde en
vandaar na een vol jaar doorging naar Jeruzalem, kreeg hij bericht dat de judaïsten in Galatië na zijn vertrek hun slag hadden
geslagen. Hij schrijft immers: ‘Dat gij u zo schielijk laat afbrengen
tot een ander evangelie’. ⁹ Hij zal dus wel vanuit Antiochië deze
brief hebben geschreven. In Marcions Paulusbundel (140 n. Chr.)
wordt Galaten als eerste brief genoemd. Ook Calvijn was van oordeel dat we hier met de eerste brief van Paulus te maken hebben.
Veel exegeten menen dat er geen sprake zou zijn van de aanwezigheid van gemeenten in het eigenlijke Galatië. Professor
Adolf Deissman zocht echter in zijn boek over Paulus de Galatische christenen diep in het hart van Anatolië (Klein-Azië): ‘Hier
in het oude landschap Galatië zijn naar mijn mening de gemeenten van de Galatenbrief te zoeken. De geschiedenis van het ontstaan van de Galatische gemeenten als verhaald in Galaten 4:13
-19, past absoluut niet bij de gegevens in Handelingen over de
zendingswerkzaamheden in Antiochië, Pisidië, Iconium, Lystra
en Derbe, in welke steden de ‘gemeenten van Galatië’ door velen
worden gezocht. Ook de overige gegevens van Handelingen sluiten niet aan bij deze ‘Zuidgalatische hypothese’. Wij menen daarom dat de Galatische gemeenten gesticht zijn tijdens de dertien
jaren die Paulus in Tarsus en omgeving heeft doorgebracht.¹⁰
Velen ontkennen dat in het Keltische Galatië ooit gemeenten
zijn geweest. Wij wijzen erop dat in de Kerkgeschiedenis van Eu⁶ vgl. Galaten 2:1,9; Handelingen 11:29,30 | ⁷ Galaten 2:6 | ⁸ Handelingen 13:9 | ⁹ Galaten 1:6 | ¹⁰ vgl. Galaten 1:21; Handelingen 9:30
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sebius in verband met het Montanisme de opmerking wordt gemaakt, dat ‘de kerk te Ancyra in Galatië door deze leer in beroering was gebracht’.¹¹ In Ankara, de hoofdstad van Turkije, waren
dus vroeger christelijke gemeenten. In het hart van deze, nu islamitische streek, leefde een kleine eeuw na Paulus de visionaire
profeet Montanus. In de omgeving van deze charismatisch begaafde persoon waren onder meer de profetessen Priscilla en
Maximilla. Bij deze pinksterbeweging sloot zelfs Tertullianus zich
aan, die vóór Augustinus de grootste theoloog uit het Westen
wordt genoemd. Deze Montanistische opleving begon onder de
Galaten en drong door tot in Rome en Noord-Afrika. Door Montanus werd de uitstorting van de Heilige Geest niet langer opgevat
als een incidenteel gebeuren uit het verleden en aldus krachteloos
gemaakt, doch als iets dat zich ook in het heden opnieuw voltrekt - een opvatting die past bij een levende interpretatie van het
evangelie. Door zijn strenge levenswijze zette het Montanisme de
kerk voor een principiële beslissing. Wilde deze terugkeren naar
haar vroegere existentie van heiligheid, of zou ze doorgaan op de
weg van wereldgelijkvormigheid? De kerk gaf het antwoord, toen
zij Montanus als een valse profeet brandmerkte en hem omstreeks
het jaar 177 uitstootte. Naar het getuigenis van Eusebius werden
de - aan de oerchristelijke heiligheid vasthoudende - Montanisten,
die zich tijdens de vervolgingen op het grootste aantal martelaars
konden beroemen, als door de duivel bezeten ketters uit de kerk
geworpen. Het Montanisme, dat de kerk op haar grondvesten
deed schudden, werd door haar zwaar vervolgd, zodat na de zesde eeuw deze pinksterbeweging in Europa verdwenen was. Montanus werd door het establishment van de kerk een extreme pinkstergelovige genoemd. De kerk was zeker niet extreem maar wel
wereldgelijkvormig. De Geest was geblust en zijn gaven waren verdwenen. Niet voor Montanus, uit Galatië, maar wel voor de kerk
gold: ‘Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?’
¹² Het Montanisme werd krachtig bestreden, vooral door Zefyrinus, die van 199 tot 217 bisschop, of liever ‘Paus’ was te Rome.
In de kerk, daarentegen, stond Zefyrinus’ opvolger Calixtus I het
vrouwen uit de deftige stand toe, naar eigen keus de bijslaap te
¹¹ boek V. 16.2 | ¹² Galaten 3:3
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genieten, hetzij met een slaaf, hetzij met een vrije, en zo’n persoon ook zonder rechtmatig huwelijk als haar man te beschouwen. Hij veroorloofde ook rijke christenen het concubinaat, om
zich daardoor van hun welgezinde aanhankelijkheid te verzekeren. Daartoe beriep hij zich op het Bijbelwoord: ‘Want bij het uithalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien’.¹³ Ook in de ark van Noach
werden immers zowel de reine als de onreine dieren behouden.
Dit was de ‘extreme’ uitleg van Calixtus I, die de ark als beeld van
de kerk beschouwde. De Montanisten werden uitgeschakeld en
het bederf kon daardoor snel toenemen.
Elke brief van Paulus heeft zijn eigen karakter. De Romeinenbrief spreekt over de rechtvaardiging door het geloof. De brief
aan de Efeziërs gaat over de gemeente als het geheimenis van God.
Het thema van de Galatenbrief is de vrijheid die de gelovigen in
Christus hebben. De meeste brieven van Paulus zijn geschreven om
verkeerde leerstellingen of gedragingen in de gemeente recht te
zetten. De apostel blijft waakzaam over de gemeenten waarmee
hij contact had, zoals een herder dit is over zijn kudde. Had Paulus de oudsten in Efeze niet gewaarschuwd dat na zijn heengaan
grimmige wolven zouden binnensluipen, die de kudde zouden
verscheuren? ¹⁴ Ook in de Galatenbrief is de apostel ten voeten
uit de ware dienstknecht van Jezus Christus, die zelf zijn gemeente bouwt en die wandelt te midden van de kandelaren.¹⁵ In
deze brief corrigeert Paulus de wispelturige Galaten vanwege hun
geestelijke achteruitgang. Zij volgden de ritualistische en wettische judaïserende leraars. Hij bepaalt hen bij de kloof die zich
tussen het nieuwe en het oude verbond bevindt.

¹³ Mattheüs 13:29 | ¹⁴ Handelingen 20:29 | ¹⁵ Openbaring 1:12,13,20
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Opvallende leerstellingen in deze brief zijn:
. Christenen kunnen de genade verliezen en uit Christus geraken.¹⁶
2. Het evangelie dat Paulus bracht, was hem door Jezus Christus
geopenbaard.¹⁷
3. De rechtvaardiging is alleen door het geloof zonder de werken
der wet.¹⁸
4. Christenen kunnen een overwinnend leven leiden.¹⁹
5. De doop in de Heilige Geest is voor alle gelovigen.²⁰
6. De wet van Mozes is afgeschaft.²¹
7. Allen die het van de wetsonderhouding verwachten, zijn verplicht de hele wet te onderhouden, want anders zijn ze onder
de vloek.²²

¹⁶ Galaten 1:6-8; 2:21; 3:1-5; 4:8-11,19; 5:4, 19-21; 6:1,8
¹⁷ Galaten 1:11-2:14
¹⁸ Galaten 2:15-3:29; 3:7-29
¹⁹ Galaten 2:20-3:5; 5:16-26; 6:1-8
²⁰ Galaten 3:1-5,13,14
²¹ Galaten 3:10-29; 4:21-31; 5:1
²² Galaten 3:10-12; 5:1-4
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1. Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een
mens, maar door Jezus Christus, en God, de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de doden, ...
De judaïserende dwaalleraars hadden in de gemeenten van
Galatië getracht het apostolisch gezag van Paulus te ondermijnen.
Zij verkondigden immers dat een christendom, dat met een Joodse levensstijl en met wetsbetrachting was vermengd, van een hoger
niveau zou zijn dan dat waarop de navolgers van Paulus leefden.
Vandaar dat de apostel zich van meet af aan strijdvaardig opstelde om zijn apostolaat, waaraan hij zijn gezag ontleende, te verdedigen. De valse broeders misten iets wat deze boodschapper van
het evangelie van het Koninkrijk kenmerkte, namelijk de roeping
van boven. Om zich te handhaven moesten zij zich beroepen op
oudtestamentische geboden, mondelinge overleveringen en voorschriften van de ouden (dat waren beroemde schriftgeleerden). Zij
spraken daarom niet vanuit de hemel maar vanaf de aarde.¹ In
wezen waren deze tegenstanders van Paulus geestelijke scharrelaars, die een lap van het nieuwe kleed afscheurden om hem op
een oud kledingstuk te zetten.² Zij waren religieuze beunhazen,
die de onverenigbare begrippen van jodendom en christendom
samen wilden voegen. Paulus beriep zich echter nooit op de vaderen, maar op een rechtstreekse openbaring uit de hemel. Daarom
stond hun rituele godsdienst tegenover zijn zuiver geestelijke religie.
De apostel beroemde zich er niet op dat hij te Jeruzalem was
opgevoed en aan de voeten van Gamaliël op de meest nauwgezette wijze was opgeleid in de wet van de vaderen.³ Dit alles had
hij immers om Christus’ wil schade geacht. ⁴ Nee, hij was geen
apostel op gezag van mensen of door tussenkomst van een mens,
want hij had een stem uit de onzichtbare wereld gehoord: die van
3:7

¹ Johannes 3:31 | ² Lucas 5:36 | ³ Handelingen 22:3 | ⁴ Filippenzen
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Jezus Christus zelf. Deze sprak altijd nauwkeurig wat Hij van de
Vader had gezien en gehoord.⁵ Toen Paulus Zijn stem hoorde,
wist hij op hetzelfde ogenblik dat de Gekruisigde door de Vader
uit de doden was opgewekt, want hij hoorde Hem zeggen: ‘Ik ben
Jezus’. ⁶ Het kenmerk van iedere ware dienstknecht van de Heer is,
dat hij bij zijn roeping uit de onzichtbare wereld ook deze stem
hoort die zegt: je staat nu in mijn dienst. Wie op deze wijze geroepen wordt, is bestand tegen ongeestelijke mensen die deze roeping
willen aantasten. Voor de dwaalleraars geldt echter dat zij hun roeping niet uit de hemel hebben ontvangen.⁷
Het apostelschap van Paulus was niet ontleend aan menselijke
bronnen. Hij was niet geroepen door de leden van de gemeente
in het Syrische Antiochië, waar zijn eerste zendingsreis was begonnen en hem de handen waren opgelegd.⁸ Ook niet door de
apostelen te Jeruzalem, want hij had met hen weinig of geen
contact gehad.⁹ Hij respecteerde hun bediening en zij op hun
beurt die van Paulus.¹⁰ Ook niet door Ananias, die hem de handen had opgelegd, waardoor hij genas van zijn blindheid en gedoopt werd met de Heilige Geest.¹¹ Ook niet door Barnabas, die
een goed man was en vol van de Heilige Geest en geloof.¹² Deze
had hem in de gemeente te Jeruzalem geïntroduceerd.¹³ Zij allen
hadden hem niet geroepen, maar wel herkend als een van God
gezondene.¹⁴ Zo beroept een gemeente ook geen voorganger of
oudsten, maar de geestelijke leden zullen door inspiratie en onderscheiding van geesten weten, wie de Heer in hun gemeente
heeft aangesteld.
De leer van Paulus was radicaal en gaf aanstoot.¹⁵ Zijn vijanden konden zijn leer niet weerleggen en begonnen daarom zijn
persoon af te kraken. Een beproefde methode! Hij werd uitgespeeld tegen de ‘grote’ apostelen uit Jeruzalem. Die waren de
echte, want zij waren vanaf de doop van Johannes bij de Meester
geweest.¹⁶ Zij waren publiekelijk door de Heer aangesteld in de
zichtbare wereld.¹⁷ Paulus had nooit tot de kring van apostelen
⁵ Johannes 3:32; 12:49 | ⁶ Handelingen 9:5 | ⁷ vgl. Johannes 3:27 |
⁸ Handelingen 13:2,3 | ⁹ Galaten 1:17-19 | ¹⁰ Galaten 2:7-9 | ¹¹ Handelingen 9:10-18 | ¹² Handelingen 11:24 | ¹³ Handelingen 9:27 | ¹⁴ vgl.
2 Petrus 3:15,16 | ¹⁵ 1 Corinthiërs 1:23 | ¹⁶ Handelingen 1:21,22
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behoord. Ook lag er een donkere schaduw over zijn verleden.¹⁸
Ze hadden gezegd: ‘Is dit niet de man, die te Jeruzalem uitroeide,
wie de Naam aanriepen?’¹⁹ Konden de judaïsten ook niet wijzen op duizenden Joden die gelovig waren geworden en die allen
ijveraars van de wet waren?²⁰ Wat verbeeldde deze ‘einzelgänger’ onder de apostelen zich wel? Wist hij het beter dan de andere
apostelen, die zich zo soepel hadden opgesteld?
Het korte antwoord dat Paulus helemaal in het begin van deze brief geeft, is: ‘ik ben een apostel’. Door deze titel claimde hij
zijn goddelijke opdracht om het evangelie van Jezus Christus te
prediken, want aan de apostelen was het gegeven ‘de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen’ en te ontsluieren.²¹ Juist Paulus had hier overvloedig inzicht in.²² Hij was een
‘gezondene’, want apo betekent ‘vanuit’ en stello ‘zenden’. Hij was
dus door de Heer uitgezonden om Hem te vertegenwoordigen.
Hij was diens ambassadeur en beschikte over de nodige ‘geloofsbrieven’.²³ Het verschil met de andere apostelen was, dat hij door
een opgestane, verheerlijkte Heer was aangesteld en zij door een
vernederde Christus. En wat is hoger?
Paulus stelt in deze brief zijn goddelijke autoriteit tegenover
de wolven, die de kudde wilden verscheuren. Men voelt in de aanhef van deze brief reeds de spanning. De apostel begint hier niet
God te prijzen om de goede ontwikkeling van het evangelie zoals
hij in andere brieven doet. Dit zou in strijd zijn met zijn ervaringen. Hij staat op scherp. De vijanden van zijn evangelie moeten
ontmaskerd worden.²⁴
De opgestane Heer, de Zoon van de Vader, is de bron van waaruit gedachten en krachten stromen die leiden naar een nieuwe
schepping. Paulus heeft de Heer gezien. Hij werd opgetrokken tot
in de derde hemel.²⁵ Dat wil zeggen dat hij de voltooiing zag van
het plan van God, wanneer de Zoon alles weer overgeeft aan de
Vader.²⁶ Daarom voelt de apostel zich opgewassen tegen de weerstanden. Hij leeft immers vanuit het kennen van Christus en uit
¹⁷ Lucas 6:13-16 | ¹⁸ 1 Corinthiërs 15:9 | ¹⁹ Handelingen 9:21 |
²⁰ Handelingen 21:20 | ²¹ Mattheüs 13:11 | ²² Efeziërs 3:4,5 | ²³ vgl.
2 Corinthiërs 3:1-3 | ²⁴ Galaten 1:8,9 | ²⁵ 2 Corinthiërs 12:2-4 | ²⁶ 1 Corinthiërs 15:28
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de kracht van diens opstanding.²⁷ Zijn evangelie alleen zal zegevieren!
2. ... en al de broeders, die bij mij zijn, aan de gemeenten van
Galatië: ...
Paulus schrijft ook namens zijn metgezellen, die het volkomen
met hem eens zijn. De groeten, die we aan het einde van sommige brieven vinden, drukken meestal de sympathie, de liefde en de
interesse uit van de mensen onder wie Paulus zich tijdens zijn
schrijven bevond. Wanneer ze echter aan het begin vermeld worden, gaat het over personen die ook autoriteit bezitten. Dat zijn
Sosthenes in de eerste Corinthebrief en Timotheüs in de tweede
Corinthebrief en in die aan de Filippenzen en Colossenzen. Het
zijn Silvanus (Silas) met Timotheüs in de beide brieven aan de
Thessalonicenzen en weer Timotheüs in het raadgevende briefje
aan Filemon. Bij het schrijven van deze waarschuwende brief aan
de Galaten is nu sprake van ‘al de broeders’ die ergens mede-auteurs
en medeverantwoordelijk zijn. Zo maakt Paulus aan het einde van
de Filippenzenbrief onderscheid tussen ‘de broeders die bij hem
zijn’ en ‘al de heiligen’ uit de gemeente met wie hij op dat ogenblik
tijdens zijn gevangenschap is verbonden.²⁸ Het weglaten van namen wijst erop dat de Galaten de broeders wel kenden.
Paulus wijst er dus op dat hij met zijn voltallige ‘broederraad’
uitvoerig over het gevaar van het judaïsme heeft gesproken en dat
‘al’ de broeders er op dezelfde wijze over denken. Dit in tegenstelling tot andere brieven, waar in de aanvang slechts één of twee
broeders worden genoemd. Paulus mag dan een apostel zijn, maar
over belangrijke zaken heeft hij ze allen geraadpleegd. Hij is geen
geestelijke monarch maar medearbeider onder de arbeiders, zoals
Petrus zich medeoudste onder de oudsten noemde.²⁹ Toch is het
in deze brief niet ‘wij’, maar ‘ik’, want de apostel is de primus inter pares, de eerste onder zijns gelijken. Zijn broeders waren hem
bij het opstellen van zijn brief tot grote steun en bemoediging
geweest. Heerlijk is het voor iedere ‘voorganger’ om zo’n eensgezind team naast zich te hebben. Het gaat hier om uitspraken waar
de gemeente van Jezus Christus zich 2000 jaar later nog op mag
²⁷ Filippenzen 3:10 | ²⁸ Filippenzen 4:21,22 | ²⁹ 1 Petrus 5:1
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beroepen, in het bijzonder als we zien hoe het judaïsme in onze
dagen weer zijn kop opsteekt.
Wij merken op dat Paulus zich niet richt tot de Kerk of Gemeente van Galatië, maar tot de verschillende gemeenten aldaar.
Wellicht gaat het hier om een aantal huisgemeenten op het platteland rond de hoofdgemeente in de stad Ancyra. Er zijn tegenwoordig christenen die alleen maar een ‘supranationale gemeenschap’
erkennen, die verspreid zou zijn over alle kerken en kringen. Met
plaatselijke of regionale gemeenten houden zij geen rekening en
zij minachten deze. Zij bezoeken liever de meetings van bekende
evangelisten van wie men ternauwernood weet of deze wel tot een
bepaalde gemeenschap behoren. Daar meent men dan één mee te
kunnen zijn in de naam van Jezus. Men spreekt dan van interkerkelijk of bovenkerkelijk contact. Ondanks het judaïserende verbasteringsproces dat bij de Galaten plaatsvond, richt de apostel
zich tot hen met het woord ‘gemeente’, de vertaling van ekklesia,
een woord dat erop wijst dat christenen als talrijke individuen
worden samengeroepen tot een plaatselijke vergadering. Deze gemeenten waren christelijk, omdat ze het geloof in Jezus Christus
bezaten. Niet Paulus, maar de Heer zelf zou bepalen wanneer de
kandelaar van zijn plaats zou worden genomen.³⁰ De gemeenten zijn immers van Jezus Christus en Hij is hun Heer.
3-5. ... genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here
Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om
ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van
onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid!
Amen.
Paulus zegent nu de jonge gemeenten in Galatië met de woorden: genade en vrede. Dit zijn typerende kenmerken van het koninkrijk van God en heilbrengend voor alle mensen.³¹ Zij stromen naar allen toe die het evangelie van Jezus aangaande het Koninkrijk der hemelen aanvaarden. Zij vormen de situatie die openbaar werd toen Jezus Christus Zichzelf als losprijs overgaf om de
mensheid vrij te kopen uit de slavernij van de boze. Ze komen
³⁰ Openbaring 2:5 | ³¹ vgl. Romeinen 14:17 en Titus 2:11
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voort uit de bron van het leven, die uit God, onze Vader, ontspringt. Wie dit heil als een dorstige opdrinkt, wordt uit deze
tegenwoordige boze wereld - aeon, dat is eeuw of tijdruimte getrokken, teneinde overgezet te worden in het Koninkrijk van
de Zoon van Gods liefde.³²
Bij de uitdrukking ‘om ons te trekken uit de tegenwoordige
eeuw’ denken we aan een boom, die met zijn wortels moet worden uitgetrokken. De ﬁjn vertakte verbindingen moeten worden
losgemaakt. Om een ander beeld te gebruiken: bij de wedergeboorte moet de navelstreng worden afgesneden.³³ Er komt dan voor
de gelovige een scherpe tegenstelling tussen de wereld en het Koninkrijk van God. Wie deze innerlijke scheiding niet volledig laat
doorwerken, wordt weer teruggetrokken tot de ‘armelijke wereldgeesten’.³⁴ Deze scheiding is het thema van de brief. Ze wordt aangeduid door het verschil tussen wet en genade, tussen vlees en
geest.
Er is een tegenwoordige eeuw maar ook een toekomende eeuw
die uitloopt op de ‘eeuwen der eeuwen’, dat is alle eeuwigheid.
Wie het volle of ‘eeuwige’ evangelie aanvaardt, smaakt nu reeds
de zegen van de genade en de vrede in de overgang naar de toekomende eeuw. Losgerukt te worden uit de tegenwoordige, duistere
bedeling, betekende in de tijd van Paulus afstand nemen van het
hellenisme én van het judaïsme. Genade en vrede komen alleen
tot de mens door middel van het evangelie van het Koninkrijk
der hemelen. Dit verlost hem van de god van deze eeuw, de boze,
die de zinnen verblindt. Het zegent hem ‘met allerlei geestelijke
zegen in de hemelse gewesten in Christus’.³⁵ Deze sfeer van het
Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, het onderscheiden van reine en onreine spijzen of het zich onderwerpen
aan allerlei voorschriften, geboden en uitwendige vormen, want
deze zaken verspreiden het klimaat van de geestelijke dood. Het
Koninkrijk van God resulteert echter in ‘rechtvaardigheid, vrede
en blijdschap’.³⁶
Wie de verzoening door het kruis aanvaardt, mag zich vrijmoedig een rechtvaardige noemen. Uit deze zekerheid van het
³² Colossenzen 1:13 | ³³ Ezechiël 16:4 | ³⁴ Galaten 4:9 | ³⁵ Efeziërs
³⁶ Romeinen 14:17

1:3 |
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geloof wordt de genade een realiteit. Deze omvat dan het gehele
pakket van de gunstbewijzen van de Heer: het kindschap, de doop
met de Heilige Geest en het opgroeien tot het volle zoonschap.
De vrede - het Joodse sjalom - betekent de afwezigheid van iedere
verstoring van het leven, een situatie die bewerkt wordt door
Hem die de ziel rust geeft. Deze vrede verkrijgt men niet door enige
inspanning, door allerlei voorgeschreven plichten te doen, maar
door een vast geloof in het algehele herstel, dat naar de wil of naar
het plan van God, onze Vader, is. Want wie heeft Hem eerst iets
gegeven - door ijverige wetsbetrachting - waarvoor hij nog vergoeding van God moet terug ontvangen?³⁷ Genade en vrede
duiden dus het gehele nieuwe bestaan van de mens aan. Dit ‘geheel anders zijn’ ³⁸ werd door de apostel aan de Galatische christenen in naam van God aangeboden. Door de realisering van het
heilsplan in hun leven zou de heerlijkheid van God, dat is zijn
natuur, liefde, grootheid, goedheid, kennis en wijsheid, in eeuwigheid openbaar worden. Op deze wijze zou de Heer in zijn heiligen met verbazing worden aanschouwd, want zijn heiligheid is
zichtbaar in de behouden mens, die de schepping herstelt.³⁹
Amen is een sterke bevestiging - het zal waar en zeker zijn van de realisatie van deze lofverheﬃng.
6,7. Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door
de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen,
die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen
verdraaien.
Na een korte en koele inleiding, waarin geen woord van dank
aan God voor hen voorkomt, valt de apostel ogenblikkelijk met
de deur in huis. Hij verwondert zich erover dat de Galaten zich
zo snel hebben afgewend van het evangelie dat hij onder hen had
gepredikt, en dat zij een volkomen ander evangelie hebben aanvaard. Hij had niet gedacht dat zoiets mogelijk zou zijn. Het bevreemd hem dat dit zo snel is gegaan. Hij verlangt van hen een
verklaring, want hij had een hogere dunk van hen.
³⁷ Romeinen 11:35 | ³⁸ Efeziërs 4:20 | ³⁹ 2 Thessalonicenzen 1:10
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Met de woorden ‘laat afbrengen’ wordt letterlijk bedoeld, dat
de Galaten zich van het ene naar iets anders hebben verplaatst. De
tegenwoordige tijd van het werkwoord wijst erop dat het proces
nog in volle gang is. Paulus tracht nu in zijn brief de voortgang
van deze doctrinaire infectie te stuiten. Deze dwaling is zo groot,
dat de Galaten zich hierdoor van God, die hen geroepen heeft,
hebben afgewend. In de Canisiusvertaling staat terecht ‘dat gij zo
spoedig afvalt van Hem - dus van God - die u geroepen heeft’. In
het Nieuwe Testament betekent roepen een goddelijke verkiezing
en selectie van mensen met de bedoeling hen door middel van
het evangelie van Jezus Christus uit de ‘boze wereld’ te trekken.
God heeft de Galaten geroepen en dit gebeurde niet op basis
van hun werken, maar uit onverdiende genade door het oﬀer
van Christus.⁴⁰ In het klimaat waarin de Galaten nu leven, vindt
Paulus het verstandiger het accent niet op zichzelf te leggen. God
zelf - voor wie de Joden zo’n eerbied hebben - heeft hen door het
evangelie van Christus geroepen. Door de nieuw aanvaarde leer
is echter hun relatie met God juist verbroken. Ook van hen zal
het Koninkrijk van God worden weggenomen⁴¹, want zij zijn
geen deelgenoten meer van de hemelse roeping en ze missen de
zegeningen van een wandel in de hemelse gewesten. Ze hebben
zich onder de wet van het oude verbond gesteld en hun gerechtigheid berust nu op Joodse vroomheid.
Paulus heeft echter de ‘genade’ verkondigd, die zich in het
kruis heeft gemanifesteerd en die de wet terzijde stelt, omdat zij
de rechtvaardiging brengt door het geloof in het evangelie van
God.⁴² Het heteros of ‘andersoortig’ evangelie dat zij nu aanhangen, is een valse leer en geen ‘evangelie’. Dit woord (euaggelion) betekent ‘het goede nieuws’ of ‘de blijde boodschap’ en
het is, zoals blijkt uit de concordantie, een voorkeurswoord van
Paulus. Het wordt in de evangeliën gebruikt als aanduiding van
het blijde nieuws dat Jezus bracht en is door Paulus als zijn navolger overgenomen. Deze apostel kon met recht de woorden uit
Jesaja 52:7 op zichzelf toepassen: ‘Hoe liefelijk zijn... de voeten
van de vreugdebode... die goede boodschap brengt...’ .⁴³ Paulus
was een boodschapper bij uitstek. Wie zijn denkwereld overneemt,
⁴⁰ Galaten 2:16; 3:2,5 | ⁴¹ vgl. Mattheüs 21:43 | ⁴² vgl. Efeziërs 2:8,9
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ontvangt het volle evangelie van Jezus Christus en is dan gevrijwaard van de zuurdesem van Farizeeën en schriftgeleerden.⁴⁴ Er
kan geen allos, geen ‘ander’ goed nieuws zijn buiten hetgeen Paulus heeft gepredikt en geschreven. Hij heeft duidelijk het judaïsme
in al zijn vormen als een valse leer tentoongesteld. Hij schrijft:
‘Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland
en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die
wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered
door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing (van ons denken) door de Heilige Geest’.⁴⁵ Het judaïsme van toen en van nu
is voor het christendom een oppositie-evangelie, een alternatief
evangelie, dat geen evangelie is.
Paulus vervolgt dan: ‘Er zijn sommigen die u in verwarring
brengen’. Dat zijn de onruststokers die het eeuwige evangelie verdraaien en vervalsen. De tegenwoordige tijd van het werkwoord
‘zijn’ wijst er opnieuw op, dat in de periode waarin deze brief
werd geschreven, de judaïsten nog druk bezig waren om onkruid
tussen de tarwe te zaaien. De apostel duidt deze dwaalleraars opzettelijk vaag aan om zijn verachting voor deze blijkbaar binnengeslopen vreemdelingen te doen blijken. De bedoeling van deze
personen is om ‘het evangelie van Christus’ - dat van het Koninkrijk der hemelen - te veranderen in het tegengestelde: in een leer
die diametraal tegenover het evangelie staat dat Paulus verkondigt. Beide visies hebben niets met elkaar gemeen, want ‘indien
het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is
de genade geen genade meer’.⁴⁶
Paulus kende geen enkele tolerantie wanneer het om de waarheid van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen ging. Hiermee had hij toch altijd overal rondgereisd.⁴⁷ Alleen zíjn evangelie brengt onvergankelijkheid aan het licht.⁴⁸ In de godsdienstige
mens zit echter het vrome doen en laten als het ware ingebakken.
Hij tracht aan zijn godsdienstigheid gestalte te geven door uitwendigheden, ceremoniën en liturgieën in acht te nemen, die hun bestaansrecht niet ontlenen aan een innige gemeenschap met Jezus
Christus, maar aan wat gestorven voorvaderen hebben bedacht.⁴⁹
⁴³ Romeinen 10:15 | ⁴⁴ Mattheüs 16:6,12 | ⁴⁵ Titus 3:4,5 | ⁴⁶ Romeinen 11:6 | ⁴⁷ Handelingen 20:25 | ⁴⁸ 2 Timotheüs 1:10 | ⁴⁹ vgl. Mattheüs 15:6
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Tenslotte nog een raad voor onze tijd. Wie zijn aandacht richt
op de verhouding tussen Kerk en Israël, moet eerst eens rustig
de brief aan de Galaten lezen. Wie zich enthousiast bezighoudt
met bepaalde Joodse feestdagen zoals het Loofhuttenfeest, zou er
goed aan doen te overdenken wat de apostel over het waarnemen
van ‘dagen, maanden, vaste tijden en jaren’ zegt.⁵⁰ Wie onder de
indruk komt van de ernst waarmee de orthodoxe Joden zich
bezighouden met allerlei voorschriften en bepalingen, moet er
eens aan denken waarom Jezus werd gekruisigd. Niet door misdadigers of blinde heidenen werd Hij veroordeeld, maar ‘door de
wet’. De Joden riepen het uit: ‘Wij hebben een wet en naar die
wet moet Hij sterven’.⁵¹ Jezus overtrad geen Romeinse wetten en
geen algemene menselijke voorschriften, maar alleen religieuze
geboden. Hij maakte ‘het reinigingswater van de Joden’ tot een
heerlijke en kostbare drank.⁵² Hij overtrad bij zijn genezingen
de sabbatsvoorschriften.⁵³ Hij verklaarde alle spijzen rein.⁵⁴ Hij
wees op het droevige gezicht van de farizeeën bij hun vasten.⁵⁵
Zij verbonden het meest wettische denken met vrome ernst, zoals wij dit judaïsme ook tegenkomen bij de zwaar beladen avondmaalganger. Het evangelie van Jezus brengt echter leven, licht en
blijheid.
Hoe het judaïsme doorwerkt, blijkt wel uit wat de hervormde
predikant dr. J.G.B. Jansen schreef: ‘Het Nieuwe Testament zelf is
medeschuldig aan de Jodenvervolging. Dat komt door zijn tegen
het Jodendom gericht karakter, zijn anti-judaïsme, dat een vruchtbare voedingsbodem is geweest voor het antisemitisme’. Hij vindt
dan dat ‘er geen redenen zijn om het Nieuwe Testament als goddelijke openbaring te beschouwen’. Inderdaad is het Nieuwe Testament tegen het judaïsme, omdat de Heer er tegen was, maar het
is niet anti-Joods. De zonde van de historische kerk is geweest,
dat in haar het judaïsme een eigen leven is gaan leiden door haar
moraaltheologie, en dat haar wapenen tegen andersdenkenden
niet geestelijk maar vleselijk waren.⁵⁶ Dit geldt trouwens ook voor
Luther die de Joden met geweld tot bekering wilde brengen.

⁵⁰ Galaten 4:9-11 | ⁵¹ Johannes 19:7 | ⁵² Johannes 2:1-11 | ⁵³ Mattheüs
12:10-13 | ⁵⁴ Marcus 7:15-19 | ⁵⁵ Mattheüs 6:16 | ⁵⁶ vgl. 2 Corinthiërs 10:3-5
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Wij wijzen erop dat wij onszelf geestelijk Israël noemen, omdat
we in de hemelse gewesten ons burgerschap hebben in het nieuwe
Jeruzalem.⁵⁷ Daar gelden alleen de wetten van het Koninkrijk
der hemelen, ‘want de wet van de Geest des levens heeft ons in
Christus Jezus vrij gemaakt van de wet der zonde en des doods’.⁵⁸
Daarom drijven wij niet met de wet van de tien geboden de zondige
machten uit, maar we weerstaan en overwinnen ze door de kracht
van de Heilige Geest die in ons woont.⁵⁹ Wanneer Paulus het judaïsme bestrijdt, is dit eveneens van toepassing op het judaïsme
in de rooms-katholieke kerk. Wie een gesprek met Rome zoekt,
moet daarom ook eerst de brief van Paulus aan de Galaten bestuderen. Dit deed ook Maarten Luther in zijn commentaar op de
Galaten. Hij toonde het verschil aan tussen het evangelie van genade en het wettische, dat geen evangelie is. Zijn levensregel werd:
‘De rechtvaardige zal uit geloof leven’.⁶⁰
De geest van het judaïsme ontwaart men ook onder de protestanten en in de pinksterbeweging. Men kan daarbij denken aan
hen die de sabbat of de zondag op oudtestamentische wijze ‘vieren’, aan de religieuze kledij die door velen gedragen wordt, aan
de verplichte hoofdbedekking voor vrouwen tijdens samenkomsten, en de wijze waarop oude psalmen worden gezongen. Het judaïsme - de Joodse en christelijke ‘vroomheid’ - brengt altijd de
sfeer van de dood met zich mee, ‘want het gebod blijkt altijd ten
dode te zijn’.⁶¹ De vrucht van de Heilige Geest die in ons zijn wetten schrijft, is echter ‘liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke mensen is de wet niet’.⁶²
8,9. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een
evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd
hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben,
zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!
⁵⁷ vgl. Galaten 4:46; Efeziërs 2:19; Hebreeën 12:22,23; Filippenzen 3:20 |
⁵⁸ Romeinen 8:2 | ⁵⁹ Mattheüs 12:28 | ⁶⁰ Galaten 3:11 | ⁶¹ Romeinen 7:10 |
⁶² Galaten 5:22,23
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Slechts een mens met de gave van onderscheiding van geesten
kan op zo’n vroeg tijdstip al zien hoe een dwaalleer alle eeuwen
door haar verwoestende werk in de gemeenten zal doen. Gedreven door de Heilige Geest maakt Paulus nu enkele opmerkingen
over het judaïsme, die tot op de dag van vandaag vele godsdienstige mensen doet steigeren. Tot twee maal toe vervloekt hij de
predikers die het christendom willen verbinden met het Joodse
ritualisme en wetticisme. Zelf kon de apostel zich erop beroemen
dat hij een Hebreeër uit de Hebreeën was, naar zijn wetsbetrachting een Farizeeër, die naar de gerechtigheid van de wet onberispelijk leefde.⁶³ In Jeruzalem had hij destijds zijn sporen verdiend
en hij wist wat hij nu bestreed. Al dat oude had hij ter wille van
het evangelie van Christus over het Koninkrijk der hemelen ‘schade gerekend en drek geacht’.⁶⁴ Ook hij had zich beziggehouden
met allerlei spitsvondige redeneringen die uit het wetticisme en
ritualisme voortvloeien. Ook hij was bezig geweest met het napluizen van allerlei geslachtsregisters, met cultische wassingen,
met het onderscheiden van reine en onreine spijzen, die geen enkele vrucht in het Koninkrijk Gods kunnen voortbrengen.⁶⁵
Wanneer Paulus er over nadenkt dat vrome, religieuze geesten
zich op de gemeenten uit de heidenen hebben gestort, verheft zijn
geest zich. Hij wil niet dat zijn broeders in het dwangbuis van
wetten en voorschriften zullen worden geperst. Door het woordje
‘wij’ maakt de apostel duidelijk dat zijn medewerkers er ook zo
over denken. Het ging hier niet over adiafora, zaken die geen
aanleiding tot meningsverschil hoeven te geven, maar over een
tegenstelling tussen waarheid en leugen. Het judaïsme, de import
van Joodse vroomheid in de christelijke kerk, is een dodelijke
vijand van het evangelie van God. In al zijn brieven - behalve die
enkele bladzijde aan Filemon - bestrijdt Paulus het judaïsme, maar
hier vervloekt hij bovendien de verkondigers ervan. Let erop dat
hij geen Joden vervloekt, maar christenpredikers, die zijn heilsboodschap verdraaien. Hij spreekt het anathema esto - ‘hij zij vervloekt’ - over hen uit. In de Septuaginta wordt dit Griekse woord
gebruikt om een persoon of zaak aan te duiden die apart wordt
⁶³ Filippenzen 3:5-6 | ⁶⁴ Filippenzen 3:8, St.Vert. |
1:3,4; Titus 3:9; Hebreeën 9:10
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gezet om vernietigd te worden. In Romeinen 9:3 schrijft de apostel, dat hij ter wille van zijn verwanten naar het vlees, ‘anathema’
wil zijn, dat is ter wille van hun behoud gescheiden te worden
van Christus. In 1 Corinthiërs 16:22 worden allen die de Here niet
liefhebben, als ‘anathema’, dat is als uitgeworpenen beschouwd.
Zij worden dan steeds meer een prooi van de vijand. Het woordenboek van Van Dale zegt: ‘Vervloeken is de macht van het
woord tegen iemand of iets keren’. Het woord ontvangt dan macht
van God of van de duivel. Zo verhalen zendelingen dat mensen
door toverdokters worden vervloekt en sterven. Op oudtestamentische wijze vervloekte Elisa de spottende jongens, die kort daarop door twee berinnen werden verscheurd.⁶⁶ Bij de zondeval
sprak God een vervloeking uit over de slang als instrument van de
boze.⁶⁷ Later werd de aarde, die door Adam onder de heerschappij van de duivel was gebracht, vervloekt.⁶⁸ De wetteloze geesten
zouden dus diep in de schepping binnendringen. Wie of wat vervloekt is, valt buiten de gemeenschap van God en van Zijn zegeningen. Op deze wijze kunnen we ook de uitspraak van Paulus verstaan over de man te Corinthe, die in zware zonde leefde. Paulus
leverde hem over aan de satan tot verderf van zijn vlees, opdat
zijn ziel behouden zou worden op de dag van het oordeel.⁶⁹ Een
vloek hoeft niet - of nog niet - tot totale vernietiging te leiden.
God vervloekte Kaïn door hem apart te zetten en uit zijn gemeenschap te verwijderen.⁷⁰ Vanwege de duistere sfeer die hem als
een teken vergezelde, zou deze zwaar gebonden man een eenzame ﬁguur zijn. Niemand mocht hem echter uit de weg ruimen.⁷¹
Geheel anders verging het de Amalekieten, die volkomen moesten worden uitgeroeid.⁷² God neemt een vloek van de aardbodem
weg, wanneer Hij de regenboog als teken van zijn genade doet
verschijnen. Hij zal de aarde nooit meer vervloeken ter wille van
de mens. Zij zal daarom nooit meer in haar geheel ondergaan als
een prooi van geweldgeesten.⁷³ De christelijke doemdenkers van
onze tijd zouden er goed aan doen dit voor ogen te houden.
Tegenover de vloek staat de zegen. In Genesis 12:3 zegt de Here
⁶⁶ 2 Koningen 2:23,24 | ⁶⁷ Genesis 3:14,15 | ⁶⁸ Genesis 3:17,18 |
⁶⁹ 1 Corinthiërs 5:5 | ⁷⁰ Genesis 4:11,12 | ⁷¹ Genesis 4:15 | ⁷² 1 Samuël
15:1-3 | ⁷³ Genesis 8:21,22
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tot Abram: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik
vervloeken’. Bileam ging op reis om Israël te vervloeken, maar hij
kwam daarmee zelf onder de vloek, zodat hij gevaar liep gedood
te worden.⁷⁴ Deze gespleten persoonlijkheid moest erkennen: ‘Er
bestaat geen bezwering tegen Jakob, noch waarzeggerij tegen Israël’.⁷⁵ Zo mogen ook wij elke vervloeking, die op occulte wijze
werd uitgesproken over iemand die tot geloof gekomen is, verbreken in de naam van Jezus Christus. Een rechtvaardige behoeft
geen vervloekingen te vrezen, want die zijn ongegrond.⁷⁶
Paulus spreekt hier een vervloeking uit over alle predikers die
een oude en voorbijgaande religie weer in ere willen herstellen.
Met deze vervloeking breekt hij hier hun macht en beïnvloeding.
Hij is zich bewust van zijn hemelse autoriteit en schaart ieder mens
hieronder. Dit geldt ook voor hemzelf. Ja, zelfs als een engel uit de
hemel een ander evangelie zou verkondigen dat van het evangelie
van het Koninkrijk der hemelen afweek, dan zou de vloek ook over
hem komen. Ook een boze geest die een prediker inspireert, valt
onder de vloek. ‘Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?’,
schrijft Paulus in 1 Corinthiërs 6:3. Dan zal de verleidende judaïserende geest veroordeeld worden in overeenstemming met de
vervloeking die de apostel nu over hem heeft uitgesproken.
Wanneer een mens de ingeﬂuisterde dwaling overneemt en verkondigt, wordt hij binnen het verband van de gemeente niet meer
beschermd voor het rijk van God. Hij is dan zijn geestelijke omtuining kwijt en wordt aan zichzelf en aan de duistere machten
overgelaten. In de kerkelijke banvloek is het anathema sit - ‘hij
zij vervloekt’ - een technische term geworden. In de geschiedenis
werd en wordt zij veelvuldig gebruikt bij de excommunicatie of
uitsluiting van de kerkgemeenschap. Zo’n uitgestotene wordt dan
‘taboe’ verklaard en men vermijdt hem.
Paulus schrijft hier niet in een emotionele opwelling. De Galaten waren immers al eerder opgeroepen zich van het judaïsme te
distantiëren, want het betekent de dood voor het geestelijk leven.
‘Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben’ kan slaan op een eerder
geschreven brief. Deze opmerking maakt de zonde van de Galaten ernstiger, want het ‘andere’ evangelie is niet alleen maar een
⁷⁴ Numeri 22:33 | ⁷⁵ Numeri 23:23 | ⁷⁶ Spreuken 26:2
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‘afwijking’ zoals de NBG-vertaling luidt, maar een leer die in haar
karakter volkomen tegengesteld is aan de boodschap die Paulus
verkondigde. Zij is niet slechts een afwijking, maar ‘in strijd met
hetgeen gij hebt ontvangen’ (Leidse vert.).
Het judaïsme is niet afkomstig van Christus, dus niet van God.
Het evangelie dat Paulus in navolging van Christus predikt, komt
wél van God. Alle relativeringen of compromissen zijn vijanden
van dit absolute volle evangelie. Daarom is de vervloeking van
Paulus over de predikers van het judaïsme geen museumdocument
voor ons, maar levende realiteit, want in onze dagen zien we het
neo-judaïsme overal met kracht opkomen. Ook is de wet onder
vele christenen nog even geliefd als vroeger in de synagoge het
geval was. Nog altijd wil men een vroom en zedelijk leven bouwen op de wet en de geboden. En dit terwijl Jezus heeft gezegd dat
de gerechtigheid van zijn volgelingen overvloediger moest zijn
dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën, die de wet zo stipt
hielden.⁷⁷ Daarom herhaalt Jezus telkens ten opzichte van de wet:
‘Maar Ik zeg u...’.⁷⁸
Het werkwoord ‘ontvangen’ wijst op een verwelkoming van
gasten door de gastheer. Zo hadden de Galaten eenmaal het evangelie van de genade met blijdschap aanvaard. Ze hadden de verkondiger ervan ontvangen ‘als een bode of engel van God, ja als
Christus Jezus’, maar wat was ervan overgebleven?⁷⁹
10. Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik
geen dienstknecht van Christus zijn.
Hoogstwaarschijnlijk hebben de judaïsten over Paulus verteld,
dat hij het de heidenen een beetje gemakkelijker maakte, teneinde
meer zielen voor zijn evangelie te winnen. Ook verweet men hem
dat hij Timotheüs wel had besneden, wat in tegenspraak was met
zijn eigen beginselen. Paulus had dit echter alleen maar gedaan
‘ter wille van de Joden’, dus uit praktische beweegredenen.⁸⁰
‘Want besneden zijn of niet besneden zijn, betekent niets’.⁸¹
⁷⁷ Mattheüs 5:20 |
16:3 | ⁸¹ Galaten 6:15

⁷⁸ Mattheüs 5 | ⁷⁹ Galaten 4:14,15 | ⁸⁰ Handelingen
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Timotheüs werd besneden ter wille van de niet-bekeerde Joden, die geen omgang wilden hebben met een onbesneden halfJood, want Timotheüs had een Joodse moeder.⁸² Paulus had dit ter
wille van een goede verstandhouding gedaan. En om een breuk
met de christen-Joden te vermijden, is hij soms ook bereid om enkele concessies op ritueel gebied te doen.⁸³ Deze toegeeﬂijkheid
heeft echter niet mogen baten, want zij deed de afkeer van de judaïsten tegen Paulus juist toenemen. Ook heeft men hem waarschijnlijk zijn uitspraak voor de voeten geworpen, zoals we die
aantreﬀen in 1 Corinthiërs 9:20: ‘Ik ben voor de Joden geworden
als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als
onder de wet’. Men beschouwde de apostel eigenlijk als een geestelijk opportunist, dus iemand die zich voegt naar de omstandigheden.
Paulus bedoelt nu: als ik het zo scherp in deze verzen stel mijn evangelie of geen evangelie - is dit dan om mensen te winnen
en ben ik dan een opportunist of mensenbehager? In dat geval
zou hij best een compromis kunnen vinden, want hij was niet
voor niets bij de rabbijnen in de leer geweest. Hij zou dan een
diplomatiek antwoord kunnen geven zoals kerkvorsten dat plegen te doen. Als dienstknecht van God wil hij echter het woord
van de waarheid regelrecht verkondigen, anders kan de Here hem
niet gebruiken om zijn doel te bereiken.⁸⁴
De apostel tracht geen mensen te behagen maar alleen Christus. Hij is diens slaaf (doulos). Het leven van Paulus zou veel gemakkelijker zijn als hij wat minder op zijn ponteneur - ‘point
d’honneur’ - zou staan. Zijn vervloeking komt immers zeer hard
over bij zijn tegenstanders. Zijn ‘eer’ bestaat er echter in om slaaf
van Christus te zijn. Daarom is de wettische wereld voor hem
gekruisigd en hij voor die wettische wereld.⁸⁵ Met het woordje
‘thans’ of ‘nu’ duidt hij aan dat er op dit kritische ogenblik een
geweldige botsing in de christelijke kerk plaatsvindt en dat hij
in deze strijd tussen wet en genade geen duimbreed kan wijken.

⁸² Handelingen 16:1 | ⁸³ vgl. Handelingen 18:18; 21:23,24 |
theüs 2:15 | ⁸⁵ Galaten 6:14
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11,12. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb
het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.
De niet met name genoemde tegenstanders van Paulus hebben
zijn gezag en de waarachtigheid van zijn prediking ondermijnd.
Hij gaat nu vertellen hoe hij ertoe is gekomen om een verkondiger
van het evangelie van de genade te worden. Het Griekse woord
voor ‘broeders’ is adelphoi , dat letterlijk ‘uit dezelfde schoot’ betekent, dus zowel mannen als vrouwen kan aanduiden. De apostel
begint hen te zeggen dat wat hij brengt niet overeenkomt met het
verlangen van de godsdienstige, natuurlijke mens. Het woord anthropos - ‘mens’ - wordt hier niet individueel gebruikt, maar wijst
op de mensheid met al haar karaktertrekken. Deze natuurlijke
mens vormt hier een tegenstelling met God die geest is. We
vinden iets soortgelijks in de uitdrukking ‘vlees en bloed’.⁸⁶ De
godsdienstige mens wil in de zichtbare wereld altijd wel een en
ander doen om zalig te worden. Zijn religieuze stelsels bevredigen
dan het ‘vrome’ vlees.⁸⁷ Paulus verzekert nu de Galaten dat zijn
evangelie uniek is en dat het een bovennatuurlijke oorsprong
heeft.
Alle wereld- en levensbeschouwingen buiten het evangelie van
Paulus om komen niet van Jezus Christus maar van de mens. De
godsdienstige mens bedenkt ze en maakt ze. Hij heeft iets nodig om
te kunnen standhouden te midden van zoveel onzekerheden in
het leven. De Grieken waren bijvoorbeeld meesters in het uitdenken van een onzichtbaar bestel. Zij bedachten goden die in wezen
supermensen waren. Deze droegen dan de levenswetten die dichters, zoals Homerus, hun toedachten. Als een mens daar rekening
mee hield, hoefde hij geen gevaar te duchten en kon hij zich betrekkelijk veilig voelen. In alle stelsels is het basisprincipe te herkennen: wie goed doet, wordt gezegend en wie kwaad doet, wordt
gestraft. Maar waar was het onderscheid tussen goed en kwaad?
De wens om iets voor het eigen behoud te kunnen doen, vinden we ook in Israël terug. God had aan het bandeloze woestijn⁸⁶ Galaten 1:16 | ⁸⁷ Colossenzen 2:23
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volk zijn wetten gegeven om uitbreiding van het kwaad te beperken. De wet is immers niet bestemd voor de rechtvaardigen, maar
voor mensen die zich niet storen aan wet of gezag.⁸⁸ De Farizeeën en de schriftgeleerden hanteerden deze wetten zoals een
wiskundige dit doet met zijn formules. Ze hadden zogezegd de
wet in hun vingers en ze konden er mee manipuleren. Zij werden dragers van de wet zoals de heidenen hun goden droegen. Ze
hadden echter geen weet van de geestelijke mens bij wie de wetten van God door de Heilige Geest in het hart zijn geschreven.⁸⁹
Wie de Geest van God heeft, bezit het leven en doet dan niets wat
het leven aantast of beschadigt. Er is dan sprake van de ‘wet der
vrijheid’ en ‘de koninklijke wet’, omdat ze functioneert in vrije en
koninklijke mensen.⁹⁰ Omdat die innerlijke wet niet werkte bij
dit volk, gaf God de tien geboden en andere voorschriften die een
schaduw waren van het ware leven.⁹¹
De natuurlijke mens zoekt naar de wetmatigheid op aarde,
want alleen daar kan hij mee werken. De computer, de kernenergie, de elektronica zijn gebaseerd op vaste natuurwetten. Als resultaat daarvan kunnen de mensen zelfs op de maan komen. Zo
wil de mens nu met Gods wetten werken. Dit deed ook de rijke
jongeling, maar hij kende de wetten van het Koninkrijk der hemelen niet.⁹² De wetten van de Schepper functioneren immers in
twee werelden. Om het gewenste doel te bereiken moet men rekening houden met beide dimensies.
Om demonen uit te werpen gebruikten de zonen van Skevas
de formules van Paulus: ‘Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt’. Wij denken hierbij ook aan de bezweringsformules in de
kerken of aan het slaan van een kruis om demonen te weren. De
zonen van Skevas kwamen echter bedrogen uit en raakten op een
dramatische manier ontgoocheld.⁹³ Zij hadden immers geen leer
met gezag in de hemelse gewesten.⁹⁴ Zo zijn er gelovigen die zich
conform Jacobus 5 naar de voorgeschreven regel door de oudsten in de naam van Jezus laten zalven. Volgens deze wet zouden
zij nu moeten genezen, maar ze worden teleurgesteld. Het werkt
⁸⁸ 1 Timotheüs 1:9 | ⁸⁹ vgl. Hebreeën 8:10 | ⁹⁰ Jacobus 2:8,12 | ⁹¹ vgl.
Colossenzen 2:17; Hebreeën 8:5, 10:1 | ⁹² Mattheüs 19:16-22 | ⁹³ Handelingen 19:13-16 | ⁹⁴ Marcus 1:27
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niet, omdat de wet van de Geest van het leven niet in hen werkt.
Deze is het die mensen vrijmaakt van de wet van zonde, ziekte en
dood.⁹⁵ Jezus sprak tot Nicodemus: jij bent van de aarde en daarom versta je Mij niet, want Ik ben van de hemel.⁹⁶ De onzichtbare wereld onderwerpt zich niet aan aardse normen. Daarom
kon Jezus vanuit zijn geloof en leer een natuurwet breken, toen
Hij op het water liep. Hij verscheen na zijn opstanding in vele gedaanten. Ook wij zullen boven de fysieke wetten uitstijgen als eenmaal bij de wederkomst van de Heer ons sterfelijke lichaam door
ons geestelijke lichaam wordt ‘verzwolgen’ of geabsorbeerd.⁹⁷
Slechts zij die evenals Jezus door de Geest van God worden geleid,
zijn zonen van God en daarmee overwinnaars over aardse wetten .⁹⁸
Dit wetsvrije evangelie van het Koninkrijk der hemelen is niet
populair in de schijnvrome wereld. Tot op de dag van vandaag
stuit het op een enorm verzet bij de plichts- en wetsgetrouwe christenen. Paulus had zijn evangelie ook niet van zulke mensen ontvangen, want dat is geen product van een menselijk brein. Dit
evangelie is niet doorspekt met menselijke voorschriften en overleveringen. Ook de vermaarde rabbijn Gamaliël aan wiens voeten
de apostel eenmaal zat, had hem niet wegwijs kunnen maken in
de hemelse gewesten. Paulus had alles rechtstreeks van boven ontvangen en daarom was hij geschikt om burger te zijn van een Koninkrijk in de hemel.
Jezus zei tot zijn discipelen dat alles wat in de psalmen over
Hem geschreven was, moest worden vervuld.⁹⁹ Maar waar haalden de dichters van de psalmen hun kennis vandaan? Wie had
bijvoorbeeld David onderwezen? Zijn onbekende moeder of zijn
vader Isaï? Zijn ontboezeming in Psalm 27:10 was echter: ‘Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij
aan’. Over zijn oudere broeders kon hij dichten: ‘Mijn broed’ren
ben ik vreemd, door elk onteerd, en onbekend de zonen mijner
moeder. ‘k Vind onder hen noch schutsheer, noch behoeder;
want d’ijver van uw huis heeft mij verteerd’.¹⁰⁰ Het was God die
David inspireerde, zodat zijn psalmen boven het aardse uitstegen
⁹⁵ vgl. Romeinen 8:2 | ⁹⁶ Johannes 3:12,13 | ⁹⁷ 1 Corinthiërs 15:44,
⁹⁸ Romeinen 8:14,37 | ⁹⁹ Lucas 24:44 | ¹⁰⁰ Psalm 69:4, berijmd

51-54 |
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om in het Koninkrijk van God hun vervulling te vinden. Daarom
kon hij zijn aardse troon identiﬁceren met die van God.¹⁰¹ Ook
zij, die het evangelie van het Koninkrijk der hemelen aanvaarden,
kunnen zeggen: mijn broeders ben ik vreemd.
Het wetsvrije evangelie van Paulus was gebaseerd op een openbaring, die hij wellicht in de woestijn van Arabië had ontvangen.¹⁰² Hierdoor werd het evangelie ván Jezus Christus ook zijn
evangelie. De tegenstanders wilden hem in de schoenen schuiven
dat hij zijn opdracht van de grote apostelen had ontvangen en dat
hij hun ongehoorzaam was geworden. Zij erkenden alleen de topleiding te Jeruzalem. Met het woordje ego of ‘ik’, dat hier nadrukkelijk wordt gebruikt, vergelijkt hij zich met de twaalven. Hij had
zijn evangelie niet van hogerhand in de natuurlijke wereld ontvangen.
In de kerkgeschiedenis zien we synodes en concilies die waakten over de rechtzinnige leer. Autonome gemeenten werden vaak
onder zo’n constitutionele raad gebracht, die de ‘moederlijke’ taak
zou hebben om zwakke gemeenten en labiele voorgangers in het
juiste spoor te houden. Zo’n bestuur zou dan moeten uitgroeien
tot een bewaker van de zuivere leer en met gezag moeten optreden.
Dit werd dan een herhaling van wat vroeger in Israël gebeurde,
toen het volk een koning wilde hebben. Bij die gelegenheid sprak
God tot de profeet Samuël: ‘Zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen
koning over hen zou zijn’. Zij wilden zijn als alle andere volken.¹⁰³
Naar onze situatie vertaald: zij willen zijn als alle andere kerken.
Onze Heer wandelt echter zelf tussen de kandelaren. Hij wil de
gemeenten met hun oudsten en profeten afzonderlijk aanspreken.
Het verlangen naar een synode ligt op één lijn met de afgoderij
van het gouden kalf. God moet zichtbaar zijn! De paus wordt beschouwd als vertegenwoordiger van Christus en men zegt dan:
‘Roma locuta est, causa ﬁnita est’, dat is: Rome heeft gesproken,
de zaak is beslist.
Paulus kreeg zijn inspiratie en zijn instructies direct uit de hemel. Nadat hij zich die had toegeëigend werden ze als het ware
zijn eigen inzichten en zijn eigen evangelie. Een terechte vraag is
of men dan maar iedereen moet erkennen, die zegt dat hij of zij
¹⁰¹ 1 Kronieken 29:23 | ¹⁰² Galaten 1:17 | ¹⁰³ 1 Samuël 8:4-9
34

1:13-14
een openbaring van Jezus Christus heeft ontvangen. Johannes
geeft hier antwoord op: ‘Beproeft de geesten of zij uit God zijn’
en ‘gij hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen’.¹⁰⁴ Een
gelovige die met de Heilige Geest is vervuld, heeft een innerlijk
klankbord om de stem van zijn Heer te kunnen verstaan. ‘Mijn
schapen kennen mijn stem en zij zullen een vreemde (geest) niet
volgen’.¹⁰⁵ Alleen de klank van deze stem is voor de gelovigen
de maatstaf van goed en kwaad. Het gaat daarbij niet alleen om
woorden, want Johannes schrijft over de antichristen: ‘Ze zijn
van ons uitgegaan’.¹⁰⁶ Ze spreken dus dezelfde taal maar geven er
wel een andere inhoud aan, want ze zijn misleiders.¹⁰⁷ Ze spreken
vooral over de ‘Liefde’. De apostel zegt echter: ‘Uw liefde zij ongeveinsd’.¹⁰⁸
De echtheid van Paulus’ apostolaat is voor ons geen punt van
discussie. We mogen rustig alle profetieën die onder ons uitgesproken worden, toetsen aan zijn evangelie. De woorden van Paulus zijn ‘woord van God’.¹⁰⁹ Van zijn woorden halen we niets af
en we voegen er niets aan toe, maar we onderzoeken ze om tenslotte dezelfde geest te hebben als hij, want hij had de geest van de
profetie, die het getuigenis is van Jezus.¹¹⁰
13,14. Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het
Jodendom: ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien, en in het Jodendom heb ik het verder
gebracht dan vele van mijn tijdgenoten onder mijn volk, als hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen.
Men moet niet denken dat Paulus onbekend was met de dingen, waarmee de dwaalleraars bezig waren. De Galaten wisten
immers wie hij vroeger was geweest. Dit hadden ze van hemzelf
gehoord of misschien ook wel van de judaïstische apostelen, die
Paulus voor een afvallige hielden, omdat hij het christendom losmaakte van zijn Joodse achtergrond. Paulus kon alle voorschriften, instellingen en geboden waarop zij zo prat gingen, vanaf zijn
¹⁰⁴ 1 Johannes 4:1, 2:20 | ¹⁰⁵ Johannes 10:4,5,27 | ¹⁰⁶ 1 Johannes 2:18,19 |
¹⁰⁷ 2 Johannes 7 | ¹⁰⁸ Romeinen 12:9 | ¹⁰⁹ Colossenzen 1:25; 1 Thessalonicenzen 2:13 | ¹¹⁰ Openbaring 19:10
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kinderjaren wel dromen. Hij blonk uit boven zijn leeftijdgenoten.
Dat wil zeggen dat hij te Jeruzalem als een pionier met grote ijver
en activisme zich een weg had gebaand in de Joodse cultuur. Als
briljant leerling van Gamaliël opende hij voor zijn medestudenten nieuwe wegen.¹¹¹ Voortdurend was hij bezig geweest met de
overleveringen van de vaderen, met hun doctrines, rituelen, ascetisme, uitleg van de Schriften en manier van leven.
Aan de christenen te Filippi met wie de apostel dezelfde problemen kreeg, schrijft hij later: ‘Indien een ander meent op vlees
te kunnen vertrouwen, ik nog meer: besneden ten achtsten dage,
uit het volk Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger
van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk’.¹¹²
Juist zijn stipte wetsbetrachting was de oorzaak geweest dat hij
de gemeente bloedig had vervolgd. De ‘vrome’ geesten hadden
hem tot een ‘godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar’
gemaakt, want zij gebruiken altijd geweld.¹¹³
Hier zegt de apostel: ‘Ik heb vroeger als Jood geleefd. Ik heb
de gemeente van God fel vervolgd. Ik heb vele leeftijdgenoten
onder mijn volk overtroﬀen in mijn ongebreidelde ijver voor de
overleveringen van mijn voorouders’. Hij was nog meer dan de ingeslopen judaïsten een religieuze ‘Zeloot’ of ijveraar geweest. Dit
fanatisme vinden we niet alleen terug bij orthodoxe Joden, maar
ook bij islamieten, bij christenen en judaïsten in kerken en groepen van onze tijd. Het is nu nog steeds de grond voor de ‘heilige
oorlog’ in het Midden-Oosten. Het was de achtergrond van de
strijdkreet ‘God wil het’ van de kruisvaarders. Jezus kende de onverdraagzaamheid van de dweepzieken, die niets en niemand ontzien vanwege ‘de eer van God’. In zijn laatste rede sprak Hij nog:
‘De ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat ze noch de
Vader, noch Mij kennen’.¹¹⁴
Paulus kende de tegenstelling tussen de wet en de leer van
Christus. Daarom is het jodendom niet te verenigen met het
christendom, want het staat er oppositioneel tegenover. Wanneer
¹¹¹ Handelingen 22:3 | ¹¹² Filippenzen 3:4-6 | ¹¹³ 1 Timotheüs 1:13 |
¹¹⁴ Johannes 16:2,3
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men in onze tijd weer verbindingen tracht tot stand te brengen, is
dit alleen maar mogelijk omdat het christendom al eeuwen lang
de hemelse gewesten voor de aarde heeft verwisseld. Zo kunnen
joden en christenen nu wel samen het ‘Onze Vader’ bidden, want
beiden hebben geen weet van de realiteit van het ‘Koninkrijk der
hemelen’, en de verlossing van ‘de boze’ is door de moderne psychologische inzichten tot een verouderd begrip geworden.
Het woord ‘Jodendom’ is de vertaling van Ioudaismos, dat is
‘judaïsme’. Dit woord komt in het Nieuwe Testament slechts tweemaal voor en wel in onze beide verzen. Het wordt niet zozeer voor
de Joodse godsdienst gebruikt als wel voor de Joodse praktijk en
levenswijze, zoals die waren ontwikkeld en vermeerderd in de traditie van de Farizeeën en schriftgeleerden. Met deze term werd
door de heidenwereld de tegenstelling met het Hellenisme uitgedrukt. Op dezelfde wijze werden de volgelingen van Jezus door de
heidenen ‘christenen’ genoemd. Dit woord komt slechts driemaal
in het Nieuwe Testament voor en steeds in verband met buitenstaanders.¹¹⁵ De woorden Jodendom en christendom drukken iets
van de minachting uit, die heidenen ten opzichte van Joden en
christenen koesterden.
Voor het woord ‘wandel’ heeft de Engelse King James vertaling ‘conversation’, dat niet alleen op de levenswijze betrekking
heeft, maar ook dezelfde inhoud heeft als ons woord conversatie.
Evenals Paulus voor zijn bekering zijn conversatie had in het ‘judaïsme’, zo hebben vandaag de dag vele op Israël gerichte christenen hun conversatie ook in het Jodendom in plaats van in de
hemel.¹¹⁶ Het wordt ons zeer duidelijk dat het christendom en het
jodendom onverenigbare religies zijn. Vanwege zijn judaïsme had
Paulus de gemeente van God getracht te ‘verdelgen’ (Can.Vert.) of
te ‘verwoesten’ (St.Vert.). Dit woord was ook door de christenen
in Damascus gebruikt en in het geheugen van Paulus gegrift.¹¹⁷
Het gebruik van de uitdrukking ‘gemeente Gods’ is veelbetekenend. De lokale huisgemeenten van de Galaten zijn in de gedachte van de apostel reeds een deel van de universele kerk. De
‘gemeente Gods’ is nu het ene ‘Israël Gods’ geworden.¹¹⁸
¹¹⁵ Handelingen 11:26; 26:28 en 1 Petrus 4:16 | ¹¹⁶ vgl. Filippenzen 3:20,
¹¹⁷ Handelingen 9:21 | ¹¹⁸ Galaten 6:16

St.Vert. |
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15. Maar toen het Hem, die mij van de schoot mijner moeder aan
afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had,
zijn Zoon in mij te openbaren, ...
Door de toevoeging van het bijwoord ‘aan’ in verschillende
Nederlandse vertalingen, krijgt deze zin de betekenis, dat Paulus
door God reeds van vóór zijn geboorte bestemd was tot het apostelschap, en pas later op de weg naar Damascus hiertoe geroepen
werd. Vele uitleggers verbinden dan deze afzondering met een predestinatieleer, die van de veronderstelling uitgaat, dat Paulus van
eeuwigheid een uitverkorene tot zaligheid zou zijn geweest. Dit
in tegenstelling tot hen, die in negatieve zin zijn uitverkoren tot
zijn eeuwige verwerping. ‘De verandering, die in hem gewrocht
was, was de voortzetting van een goddelijk voornemen te zijnen
opzichte, waardoor hij verkoren was om Christen en apostel te
worden, reeds vóór hij ter wereld kwam en goed of kwaad gedaan
had’ (Matthew Henry).
We moeten echter opmerken dat God van eeuwigheid een bestemming voor elk mens heeft ‘in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem (Christus) had voorgenomen’.¹¹⁹
Wanneer Paulus daarom in Efeziërs 1:5 schrijft, dat God ons bestemd of voorverordineerd heeft - in de Latijnse bijbel staat: gepredestineerd - is dit geen blind noodlot of zuiver geluk, want de
aanneming tot zonen vindt plaats ná de schuldvergeving en ná de
wedergeboorte. Zij is de bestemming van hen die reeds in Christus zijn. Er staat in die tekst dat ‘Hij ons tevoren ertoe bestemd
heeft als zonen van Hem te worden aangenomen door (middel van)
Jezus Christus’. Johannes 1:12 heeft: ‘Doch allen, die Hem aangenomen hebben - of: ‘ontvingen’ (Can.Vert.) - hun heeft Hij macht
gegeven om kinderen Gods te wórden, hun, die in zijn naam geloven’. God verkiest niemand tot zoon, of tot apostel, of tot prediker buiten Jezus Christus om. Een predestinatieleer die van het
standpunt uitgaat, dat God van eeuwigheid een mens bestemt tot
zaligheid of tot verderf, houdt geen rekening met Christus. Men
zou dan ook buiten Christus om behouden kunnen worden. Buiten eigen wil, verlangen en keuze om, zou men in Christus door de
¹¹⁹ Efeziërs 1:9
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wedergeboorte kunnen worden ingevoegd in het volk van God.
Gods genade wordt alleen openbaar in hen, die in Christus zijn
en die bij Hem horen. Anders gezegd: God accepteerde ons in
zijn Geliefde door ons met deze één te maken, zodat alle leden van
het lichaam één zijn met het hoofd.¹²⁰
Paulus was een kind van Joodse ouders die God met een rein of
oprecht geweten dienden.¹²¹ In tegenstelling tot vele andere Joden
in de verstrooiing behoorde hij tot een echte Hebreeuwse familie. In zijn jonge jaren ging hij als ‘Bijbelstudent’ naar Jeruzalem.
Daar werd hij opgevoed en opgeleid aan de voeten van Gamaliël
met nauwgezette inachtneming van de wet van zijn voorouders.
Hij werd daar een ijveraar voor God.¹²² Zoals Luther vanuit een
oprecht hart een strenge kloosterorde koos, zo nam Saulus van
Tarsus het zware juk op van de Farizeeën met hun geboden, voorschriften en inzettingen.¹²³ In beide levensbeschrijvingen horen
wij hen, bij het terugkijken op hun leven, verzuchten: ‘Want niet
wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade,
dát doe ik’.¹²⁴
De Heer gebruikte de strenge levenswijze van Luther om later
de werkelijkheid in de rooms-katholieke kerk te kunnen tentoonstellen. De wettische opvatting van Saulus maakte hem geschikt
om later des te duidelijker aan te tonen, dat het judaïsme onverenigbaar is met het christendom. Het onderwijs van Gamaliël verschafte hem de kennis, die hij na zijn bekering gebruikte om de
symboliek en de schaduwen van het oude verbond te verstaan.
Ter wille van zijn behoudenis heeft hij - toen hem de ogen werden
geopend - zijn Joodse opvoeding schade en drek moeten achten.
Het jodendom werd hem tot een vijandige ‘wereld’.¹²⁵
Telkens valt de apostel terug op zijn speciale roeping, die hij
uit genade heeft ontvangen. Naar aanleiding van deze bijzondere
verkiezing was hij afgezonderd van de Joden die de wet strikt naleefden, maar ook van de andere predikers, die het gevaar van het
indringen van het judaïsme in het christendom niet onderkenden.
¹²⁰ vgl. Efeziërs 1:6; 4:15,16 | ¹²¹ 2 Timotheüs 1:3 | ¹²² Handelingen 22:3 |
¹²³ vgl. Mattheüs 23:4; 11:30 | ¹²⁴ Romeinen 7:19 | ¹²⁵ Filippenzen 3:8, St.Vert.;

Galaten 6:14
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De opvoeding die Paulus thuis had ontvangen en die later te
Jeruzalem bij de rabbijnen werd aangescherpt, noemt hij hier ‘de
schoot van zijn moeder’. De moederschoot van het biologische leven waarin een kind veilig geborgen is, wordt hier als vergelijking
gebruikt voor de beschutting van het religieuze leven onder het Jodendom. Zo gebruikt Nicodemus dit beeld tegenover Jezus. Deze
knappe Joodse theoloog stelde niet de dwaze vraag hoe een kind
in de schoot van zijn moeder zou kunnen terugkeren, maar hij
stelde het probleem aan de orde, hoe iemand, die verweven is
met het judaïsme, als hij oud is, toch nog tot een nieuw levensbegin zou kunnen komen in het Koninkrijk van God, waar volkomen vrijheid heerst.¹²⁶ Die geestelijke wedergeboorte is dan de
vernieuwing van denken, die veroorzaakt wordt ‘door het levende
en blijvende woord van God’.¹²⁷ Voor Paulus was de Joodse scholing met haar wet - de Thora en de overleveringen van de voorouders - de geestelijke cocon waaruit hij te voorschijn was gekomen, en die hij nu als een verder nutteloze zaak achter zich liet.
Wij volgen nu niet de gewone Nederlandse vertalingen, die
het bijwoord ‘aan’ toevoegen, maar de King James version, die
de Griekse tekst nauwkeuriger en zonder toevoegingen weergeeft:
‘Maar toen het God behaagde, die mij van mijn moeders schoot
separeerde, en mij riep door zijn genade’. Het accent valt hier dus
geheel op de breuk van Paulus met het jodendom. Bij zijn wedergeboorte werd de apostel hiervan gesepareerd, dus gescheiden of
afgezonderd. Tijdens zijn opvoeding was hij nog niet afgezonderd, maar na zijn radicale omkeer werd hij totaal van het judaïsme gescheiden. In het begin had bijvoorbeeld Petrus nog niet
met het judaïsme gebroken. Dit bleek uit zijn houding te Antiochië.¹²⁸ Door de genade van God kreeg Saulus van Tarsus een andere moeder. Van de eerste opvoedster werd hij gescheiden door
een ingreep uit de hemel. Op weg naar Damascus kreeg hij ‘een
genadig God’, zoals ook Luther dit later van zichzelf schreef, toen
hij (ten dele) verlost werd van het legalisme van de rooms-katholieke kerk. Na hun vrijmaking beleden beiden, dat de rechtvaardige alleen uit geloof zal leven.¹²⁹ ‘Want gij hebt niet ontvangen
¹²⁶ Johannes 3:4 | ¹²⁷ 1 Petrus 1:23 | ¹²⁸ Galaten 2:11-14 | ¹²⁹ Galaten

3:11
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een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba,
Vader’.¹³⁰ Verderop identiﬁceert de apostel zijn tweede moeder,
van wie hij de nieuwe instructies kreeg, met het hemelse Jeruzalem.¹³¹ Hij schrijft hier dus niet op Semitische wijze over een ‘geroepen zijn vanaf de moederschoot’, zoals wij dit bijvoorbeeld
lezen bij Simson en Johannes de Doper.¹³² Tegen Jeremia zegt de
Here: ‘Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en
eer gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd; tot een
profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld’.¹³³ Van Jezus, die de
Dienstknecht van de Heer was, wordt geprofeteerd: ‘De Here heeft
Mij geroepen van moeders lijf aan, van de schoot mijner moeder
aan heeft Hij mijn naam vermeld.¹³⁴ Het maakt een enorm verschil uit of God een oudtestamentische richter of profeet vóór
zijn geboorte afzonderde en riep - want dan gaat het om enkelingen - of dat Hij ons als gelovigen afzondert uit de geestelijke
wereld waarin wij werden gevormd, en ons overzet in een nieuwe
denkwereld.
Op symbolische wijze spreekt de apostel over het aardse Jeruzalem als moeder want, zegt hij, dit verkeert met haar ‘kinderen’
in de slavernij van het wetticisme.¹³⁵ Deze moeder heeft echter
bij de christenen plaats moeten maken voor het nieuwe Jeruzalem
waar vrijheid heerst en ‘dat is onze moeder’.¹³⁶ ‘Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken’ - de spijswetten van het
judaïsme - ‘maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door
de Heilige Geest’.¹³⁷
Bij de geboorte van Jezus verkondigden de engelen, dat er op
aarde vrede zou zijn bij mensen van zijn welbehagen.¹³⁸ Dit welbehagen werd voor Paulus reëel, toen Gods Zoon in hem werd
geopenbaard. In hoofdstuk 2:20 schrijft hij: ‘Christus leeft in mij’.
God openbaarde zijn Zoon niet alleen ‘aan’ Paulus, maar bovenal
‘in’ hem, want hij werd gedoopt met de Heilige Geest. Toen kon
hij met blijdschap zeggen: ‘De Here nu is de Geest; en waar de
Geest des Heren is, is vrijheid’.¹³⁹ God kon Zich in Jezus openba¹³⁰ Romeinen 8:15 | ¹³¹ Galaten 4:26 | ¹³² Richteren 13:5,16:17; Lucas
1:15 | ¹³³ Jeremia 1:5 | ¹³⁴ Jesaja 49:1 | ¹³⁵ Galaten 4:25 | ¹³⁶ Galaten 4:26 |
¹³⁷ Romeinen 14:17 | ¹³⁸ Lucas 2:14, Telos Vert. | ¹³⁹ 2 Corinthiërs 3:17
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ren aan de wereld, want Jezus was de afdruk van de Vader. In het
leven van Paulus én in zijn verkondiging was deze eenheid met
Jezus het wezen van het christelijke leven. Allen bij wie de Heer
op deze manier aanwezig is, kunnen op dezelfde wijze gebruikt
worden om de Zoon aan de wereld te openbaren.
16, 17. ... opdat ik Hem onder de heidenen verkondigen zou, ben
ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed; ook ben ik
niet naar Jeruzalem gereisd tot hen, die reeds vóór mij apostelen
waren, maar ik ben naar Arabië vertrokken en vandaar naar
Damascus teruggekeerd.
God had in Saulus zijn Zoon geopenbaard. Dit was uiteraard
niet van de ene op de andere dag gebeurd. Bij zijn plotselinge bekering zag hij in dat hij op de verkeerde weg zat. De Here had hem
als het ware toegeroepen: Saulus, waar ben je in je ijver om God te
dienen eigenlijk mee bezig? De weg die jij gaat, leidt naar de vernietiging. Ik zal je een nieuwe weg wijzen. Dan zul je bemerken, dat
de profeten in wie jij gelooft door de Geest van de Zoon - die jij nu
vervolgt - werden geleid. Deze Geest gaf vooraf getuigenis van al
het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid
daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij over een komende
heilstijd spraken en dit ga Ik ook aan jou duidelijk maken.¹⁴⁰
Het wordt nu jouw opdracht om juist onder de volken het evangelie van het Koninkrijk der hemelen te verkondigen. Aan hen,
die volgens jouw opvattingen onrein zijn en uitgesloten van het
burgerrecht van Israël, en die vreemd zijn aan de verbonden van
de belofte en zonder hoop en zonder God in de wereld zijn. Zij
die eens veraf waren, zullen dan dichtbij komen door het bloed
van Christus.¹⁴¹
Paulus bezat een geweldige Schriftkennis van het Oude Testament, maar hij miste de sleutel tot deze schatkamer, namelijk de
leer van Jezus over de onzichtbare wereld. Dit evangelie van het
Koninkrijk zou hem losmaken van Joodse wetten, tradities en
overleveringen van mensen. Hij zou een algehele vernieuwing van
denken ondergaan. Daarom raadpleegde hij niet zijn ouders of
¹⁴⁰ 1 Petrus 1:10-12 | ¹⁴¹ Efeziërs 2:12,13
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bloedverwanten, geen schrift- of wetgeleerden, en zelfs niet de
apostelen, die afkomstig waren uit het Galilea van de heidenen en
die zijn problematiek als fanatiek wetsbetrachter onvoldoende
zouden kunnen begrijpen. Het woord ‘raadplegen’ wordt bij heidense schrijvers vaak gebruikt bij het consulteren van waarzeggers. De uitdrukking ‘vlees en bloed’ heeft in de Schrift de gevoelswaarde van de mens in zijn zwakheid, onwetendheid en
vergankelijkheid.
Paulus zocht de eenzaamheid van Arabië op om zich te verdiepen in het Koninkrijk der hemelen. Hij stelde toen vast dat er
in Christus Jezus geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije en ook
niet tussen man en vrouw.¹⁴²
Na zijn bekering reisde Paulus dus niet terug naar Jeruzalem
om zich onder de leiding van de apostelen te stellen, maar hij ging
door naar Damascus. Er staat letterlijk: ‘Ik ging niet op naar Jeruzalem’. Deze stad lag in het hoogland van Judea op ongeveer 720
meter boven de zeespiegel. De religieuze positie van Jeruzalem met
zijn tempel en zijn ‘moederschap’ en ook zijn geograﬁsche ligging
gaven aanleiding tot de uitdrukkingen ‘opgaan’ en ‘afdalen’, wanneer men de reis naar de stad maakte en daarna weer naar huis
terugkeerde.
Na een kort verblijf bij de discipelen in Damascus wachtte
Saulus eerst nog een zware taak. In de synagogen verwachtte men
immers dat hij daar zijn ‘geloofsbrieven’, die hij van de hogepriester ontvangen had, zou overhandigen. Bij zijn verschijning in de
Joodse leerhuizen begon hij echter openlijk te verkondigen ‘dat
Jezus de Zoon van God is’.¹⁴³ Deze belijdenis moet wel als een
bliksemslag zijn ingeslagen. Zij was onverenigbaar met het Joodse
denken. Hoe was het mogelijk dat iemand die als grootinquisiteur
was aangekomen om de christenen te vervolgen, zo radicaal was
veranderd? Vanuit Damascus ging de apostel daarna ongeveer
twee jaar naar Arabië. Deze reis wordt door Lucas in Handelingen
9 overgeslagen. Zij valt waarschijnlijk tussen de verzen 22 en 23.
De naam ‘Arabië’ komt in het Nieuwe Testament verder alleen
nog voor in Galaten 4:25. Het duidt daar het Sinaïtische schier¹⁴² Colossenzen 3:11; Galaten 3:28 | ¹⁴³ Handelingen 9:2,20
43

1:16-17
eiland aan. Sommige uitleggers menen daarom, dat Paulus, die op
de drempel van het nieuwe verbond stond, graag een blik wilde
werpen op de geboorteplaats van het oude. Waarschijnlijk wordt
met Arabië het land westelijk van Mesopotamië (Irak) en zuidelijk en oostelijk van Syrië en Palestina tot aan de landengte van
Suez bedoeld. Ten tijde van de Romeinse heerschappij ontstonden daar zelfstandige rijken, zoals dat van de Nabateeën, ten zuiden van Damascus. Bij Flavius Josephus wordt dit gebied zonder
meer Arabië genoemd. De hoofdstad van de Nabateeën was Petra
(rots) in het land van Edom (Idumea). Men ziet daar nu nog
steeds een grote rijkdom aan tempels, altaren en graven, die veel
toeristen trekken.
Wat zal Saulus in Arabië hebben gedaan? Zo nodig kon hij in
zijn onderhoud voorzien door het vervaardigen van tenten voor
rondzwervende bedoeïenen. Verder wijdde hij zich aan de opbouw van een volledig nieuwe gedachtewereld aangaande het
evangelie ván Christus. Daarmee zou hij later als prediker rondreizen.¹⁴⁴ De leraar van de wet werd daar een dienaar van het
evangelie. Op die plek werd het hem duidelijk dat God niet Israël
had verworpen maar Israël God. In de omgeving waar hij tot bekering kwam, kon de apostel ongetwijfeld niet zwijgen. In dat
Overjordaanse gebied laaide de vijandschap van de Joden waarschijnlijk hoog op. Daarom week hij uit naar Damascus om daar,
onder het burgerlijke bestuur dat rechtstreeks onder Romeins gezag stond, bescherming te genieten op grond van zijn Romeinse
burgerschap. De ethnarch, stadhouder of bestuursambtenaar van
de koning van de Nabateeën, Aretas, een soort sjeik, liet met zijn
ruiters de stad en de poorten bewaken. De vrienden van Paulus
lieten hem echter ‘s nachts vanuit een huis op de vestingmuur, in
een mand zakken, waarna de apostel langs sluipwegen ontsnapte .
¹⁴⁵ Tegenover de schijnapostelen, de opscheppers in Corinthe,
beroemt Paulus zich later op ironische wijze op ‘zijn zwakheid’
tijdens deze vlucht. Hij was zo ‘dapper’, dat hij op deze listige wijze wist te ontkomen.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Handelingen 20:25; Romeinen 15:19 | ¹⁴⁵ Handelingen 9:23-25 |
¹⁴⁶ 2 Corinthiërs 11:30-33
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18,19. Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem, om Kefas
te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem; en ik zag geen ander van de apostelen dan Jakobus, de broeder des Heren.
Na een driejarig verblijf in Arabië dat met zijn vlucht uit Damascus eindigde, gaat Paulus naar Jeruzalem om Petrus te ‘bezoeken’. Dit woord (historeo) betekent dat hij naar deze stad wilde komen om met Petrus kennis te maken en mogelijk door hem
een nieuwe geestelijke werkkring te vinden. De naam Kefas is de
Griekse spelling van een Aramees woord dat ‘een rotssteen’ betekent. Petrus is de Nederlandse vertaling van het Griekse woord
petros dat ook een losse steen of kei aanduidt.¹⁴⁷ Dit woord verschilt van het woord petra, dat meer wijst op een rotsmassa, die
een solide ondergrond vormt. Zo bouwt een verstandig man zijn
huis op de ‘rots’, een vertaling van petra.¹⁴⁸ Jezus sprak tot zijn
discipel: ‘Ik zeg u, dat gij Petros (keisteen) zijt, en op deze petra
(rotsformatie) zal Ik mijn gemeente bouwen’.¹⁴⁹
Paulus ging dus naar Jeruzalem, dat ‘de schoot van zijn moeder’ was geweest, maar waarvan hij na zijn bekering volledig vervreemd was geraakt. Daar had hij enkele jaren terug nog een rol gespeeld, toen het sanhedrin in haar fanatieke geloofshaat de eerste
martelaar van het christendom stenigde.¹⁵⁰ Wat een grote genade
had de Here Jezus hem bewezen, dat zijn blindheid was genezen,
toen er iets van zijn ogen afviel wat leek op schillen, velletjes of
schubben.¹⁵¹ Dezelfde uitdrukking vinden we in het apocriefe
boek Tobit of Tobias, als Tobias zijn blinde vader Tobit gal van
een vis op de ogen smeert: ‘Als zij gebeten waren, wreef hij zijn
ogen, en de witte schellen werden afgepeld van de hoeken zijner
ogen’.¹⁵² Bij Paulus vielen ook in de geestelijke wereld ‘de schellen van de ogen’, een uitdrukking die aan de Statenvertaling is
ontleend en waarin men het vergelijkende voegwoord ‘als’ (schellen) heeft weggelaten. De judaïstische bedekking van zijn hart was
‘in Christus’ verdwenen.¹⁵³ Paulus was vernieuwd in zijn denken.
Het verbond met Abraham was voor hem niet meer een uitwen¹⁴⁷ vgl. Johannes 1:42 | ¹⁴⁸ vgl. Mattheüs 7:24 | ¹⁴⁹ Mattheüs 16:18 |
¹⁵⁰ Handelingen 7:58-8:1 | ¹⁵¹ Handelingen 9:18 | ¹⁵² Tobit 11:10, St.Vert. |
¹⁵³ 2 Corinthiërs 3:14-16
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dige zaak van lichamelijke afstamming en van besnijdenis, maar
een geestelijke relatie. Deze ‘Hebreeër uit de Hebreeën’ zou aan de
gelovigen uit andere volken schrijven: ‘Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen’.¹⁵⁴ Natuurlijk zag de nieuwe apostel dit alles in het begin nog
niet zo scherp. Later, na zijn aanhouding in Jeruzalem, zou hij dit
in zijn ‘gevangenis’-brieven duidelijk uiteenzetten: ‘Wij (allen)
zijn de besnijdenis, die door de Geest Gods Hem dienen, die in
Christus Jezus roemen en niet op (Joods) vlees vertrouwen’.¹⁵⁵
In Jeruzalem probeerde Paulus zich bij de discipelen te voegen, maar men schuwde hem, omdat ze niet konden geloven dat
hij een discipel was geworden.¹⁵⁶ Men was bang dat hij bezig was
zich op sluwe wijze te inﬁltreren om Petrus te pakken te krijgen
en ook hem te doden. Alleen Barnabas, de Leviet, de volle neef
van Marcus, een man met grote mensenkennis, zag wat er met Paulus aan de hand was. Hij werd de tussenpersoon om hem met de
‘ondergedoken’ Petrus in contact te brengen.¹⁵⁷
De inhoud van de gesprekken die Paulus tijdens zijn ruim twee
weken durend verblijf te Jeruzalem met Petrus had, is niet bekend. Ongetwijfeld heeft deze apostel hem wel het een en ander
omtrent het leven van Jezus ‘overgeleverd’.¹⁵⁸ Ook kon Petrus
vanuit zijn eigen ervaring goed begrijpen hoe satan een goed bedoelend mens kan inspireren met fatale leugens. De Heer had
immers tegen hem gezegd: ‘Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij
een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar
op die der mensen’.¹⁵⁹ Op het moment dat Hij de verloochening
van Petrus voorzag, waarschuwde Jezus zijn discipelen voor een
nog fellere aanval van de duivel: ‘Zie, de satan heeft verlangd u te
ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof
niet zou bezwijken’. Voor Petrus en Paulus gold ook het vervolg: ‘En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk
dan uw broeders’.¹⁶⁰ Zo was het voor beiden nuttig te bemerken
dat dezelfde Geest in hen werkzaam was, ook al was het buiten
elkaars gezichtsveld.
¹⁵⁴ Galaten 3:29 | ¹⁵⁵ Filippenzen 3:3 | ¹⁵⁶ Handelingen 9:26 |
¹⁵⁷ Handelingen 9:27 | ¹⁵⁸ vgl. 1 Corinthiërs 11:23-25 | ¹⁵⁹ Mattheüs 16:23 |
¹⁶⁰ Lucas 22:31,32
46

1:18-19
Tijdens zijn korte verblijf ontmoette Paulus ook nog Jacobus,
de broer van de Heer, dus een zoon van Jozef en Maria. Deze had
in de eerste gemeente een groot gezag en werd tot de apostelen in
ruimere zin gerekend. Hij was de ‘praeses’ van de grote vergadering te Jeruzalem.¹⁶¹ Ook Jacobus was evenals Paulus een man,
die in het begin niet tot de discipelenkring van Jezus behoorde.
Hij geloofde ook niet in zijn broer.¹⁶² Toen Hij aan het kruis
hing, moest Jezus aan Johannes vragen om zijn moeder te verzorgen.¹⁶³
Jacobus kwam tot bekering nadat Jezus hem na zijn opstanding was verschenen. Zowel Paulus als Jacobus hadden dus de
opgestane en verheerlijkte Meester gezien. Ongetwijfeld zullen
deze bekeringsverhalen ook wel uitgewisseld zijn, want Paulus verhaalt de verschijning van Jezus aan Jacobus in 1 Corinthiërs 15:7.
Bij de verkiezing van een nieuwe apostel in de plaats van Judas,
was Jacobus wel aanwezig, maar hij kwam er niet voor in aanmerking, omdat hij zich niet vanaf de doop van Johannes bij de kring
van de apostelen had aangesloten.¹⁶⁴
In Jeruzalem probeerde Paulus nog het evangelie te verkondigen aan de Grieks sprekende Joden, tot wie hijzelf ook behoorde,
maar dat liep op niets uit. Toen zij de afvallige farizeeër zagen, werd
hun woede zo groot, dat zij hem wilden vermoorden, zoals zij eerder Stefanus voor het sanhedrin hadden gesleept.¹⁶⁵ De engel van
satan was toen ook weer druk bezig.
In deze moeilijke omstandigheden had Paulus nog een ontmoeting met Christus, toen hij in de tempel in extase raakte.¹⁶⁶
De uitgestoten apostel klaagde bij de Heer zijn nood en sprak over
zijn teleurstelling. De verhoogde Meester wees hem er toen op,
dat hij Jeruzalem moest verlaten om op de akker van de wereld
te gaan werken. Te Jeruzalem blijven zou slechts tijdverlies voor
hem betekenen: ‘Haast u en vertrek spoedig uit Jeruzalem, want
zij zullen van u geen getuigenis over Mij aannemen’. Ook hier
blijkt weer dat Paulus zijn roeping direct van de Heer ontving: ‘ga
heen, want Ik zal u uitzenden, ver weg, naar de heidenen’.

¹⁶¹ Handelingen 15:13; 21:18 | ¹⁶² Johannes 7:5 | ¹⁶³ Johannes 19:26,27 |
¹⁶⁴ Handelingen 1:21,22 | ¹⁶⁵ Handelingen 9:29 | ¹⁶⁶ Handelingen 22:17-21
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20. Wat ik u schrijf, zie, voor het aangezicht van God, ik lieg niet.
De zin ‘wat ik u schrijf ’ heeft betrekking op het voorafgaande,
op de gebeurtenissen die zich te Jeruzalem afspeelden. Paulus was
daar slechts vijftien dagen geweest en hij had niemand ontmoet behalve Petrus en Jacobus. Deze mededelingen waren van zo groot
belang, dat hij dit als het ware met een eed wilde bevestigen. De
judaïserende broeders hadden immers een verkeerde voorstelling
van zaken over hem gegeven. Hij zou veel langer in Jeruzalem zijn
geweest om daar zijn aanstelling als apostel te ontvangen uit de
hand van de gezamenlijke ‘twaalven’. Hieruit zou dan zijn ondergeschiktheid aan de andere apostelen blijken en zou hij niet het
recht hebben om een eigen weg te gaan. Paulus had echter niet alleen zijn opdracht rechtstreeks van de Heer ontvangen, maar ook
de kracht om haar uit te voeren. Van deze kracht getuigt hij in
hoofdstuk 2:8 met de woorden: ‘Immers Hij, die Petrus kracht gaf
om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan
mij voor de heidenen’. Wie zo’n machtige roepingskracht ervaart,
heeft geen bevestiging van buiten nodig. Daartegenover klinkt het
getuigenis van sommige dienstknechten van God wel erg zwak,
wanneer zij hun roeping koppelen aan de toestemming van hun
medechristenen of aan de voorbede van anderen. Voorgaande
broeders zijn echter niet afhankelijk van de goodwill van de leden
van een gemeente, want zij behoren te weten dat Christus hen
aanstelde, zowel apostelen als profeten, zowel evangelisten als
herders en leraars, om de gemeente te leiden en de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.¹⁶⁷
Paulus wilde dat de Galaten hem zouden aanvaarden vanwege
zijn door God geschonken roeping. Zij moesten hem als apostel
herkennen. Deze roeping was ook duidelijk door de Here bevestigd, want zij hadden na hun bekering de Heilige Geest ontvangen
door zijn geloofsprediking.¹⁶⁸ Zij wisten van de tekenen en wonderen die zijn prediking vergezeld hadden in de aangrenzende gebieden, in plaatsen als Ikonium, Lystra en Derbe. Zij hadden gehoord hoe een man in Lystra, die van zijn geboorte af verlamd was,
¹⁶⁷ Efeziërs 4:11,12 | ¹⁶⁸ Galaten 3:2
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direct was genezen door een eenvoudig bevel van de apostel:
‘Ga recht op uw voeten staan’.¹⁶⁹ Later werd hij in dezelfde stad gestenigd, nadat de Joden de heidenen hadden opgehitst - een doodstraf die de heidenen zelf niet kenden. Toen de broeders hem omringden, stond de man die men dood waande snel op en wandelde de volgende dag naar Derbe, een afstand van wel zeventig kilometer.¹⁷⁰ ‘De tekenen van een apostel’ waren ook onder hen
verricht.¹⁷¹
Om zijn woorden kracht bij te zetten, gebruikt de apostel hier
een soort eed. Hij zegt: ‘Voor het aangezicht van God, ik lieg niet’.
Dit is merkwaardig als men bedenkt wat Jacobus schreef: ‘Mijn
broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch
welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat
gij niet onder het oordeel valt’.¹⁷² Jacobus verkeerde nog in de
Joodse sfeer van tempel en besnijdenis, waar in de omgangstaal
veelvuldig werd gezworen. Ook de Arabieren zeggen nog steeds
bij elke krachtige uitdrukking: bij Allah! Hierdoor maakt iemand
zichzelf ongeloofwaardig. Zo keerde ook Jezus zich tegen deze ondoordachte manier van zweren met de waarschuwing ‘in het geheel niet te zweren’ bij hoog en bij laag.¹⁷³ Men maakt daarmee
de naam van God te schande. De uitspraken van Jezus zijn echter
geen wettische voorschriften maar richtlijnen voor het denken.
Zo schreef Paulus: ‘God is mijn getuige hoe ik onophoudelijk te
allen tijde bij mijn gebeden uwer gedenk’.¹⁷⁴ Vanwaar deze extra
nadruk? In de brief aan de Hebreeën schrijft de apostel: ‘Want
mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak’.¹⁷⁵ De negatieve kant van het
zweren is, dat iemand zich onder een vloek stelt, als zijn woorden
niet waar blijken te zijn of niet uitkomen. Zo kreeg de apostel later te maken met Joodse mannen, die zichzelf met een vloek hadden verbonden om niets te eten, voordat zij Paulus uit de weg
hadden geruimd.¹⁷⁶
Met alle respect voor Petrus en Jacobus kon Paulus tegenover
God getuigen dat hij zijn wetsvrije evangelie beslist niet van deze
¹⁶⁹ Handelingen 14:8-10 | ¹⁷⁰ Handelingen 14:19,20 | ¹⁷¹ vgl. 2 Corinthiërs
12:12 | ¹⁷² Jacobus 5:12 | ¹⁷³ Mattheüs 5:33-37 | ¹⁷⁴ Romeinen 1:9 | ¹⁷⁵ Hebreeën 6:16 | ¹⁷⁶ Handelingen 23:13-15
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twee mannen had overgenomen, want zij waren toen nog niet verlost van de ‘zuurdesem’ van de Farizeeën en schriftgeleerden.¹⁷⁷
De oude judaïstische leer die hij zo goed kende, had voor hem
afgedaan. Niets had hem hier van af kunnen brengen behalve het
rechtstreekse ingrijpen van Jezus Christus. Het was Gods wil dat
deze apostel, in zijn tentenmakerskleding, door zijn geschriften
voor ons een van Zijn grootste dienstknechten zou worden.
21. Daarna ben ik gegaan naar de streken van Syrië en van Cilicië.
Slechts twee weken had het bezoek van Paulus aan Jeruzalem
geduurd. Daarna ging de nieuwe apostel, vergezeld door enkele
christenen, naar Caesarea. In deze garnizoens- en residentieplaats
was hij als Romeins burger veilig. Hier kon hij een schip nemen,
dat hem naar zijn geboortestad Tarsus zou brengen.¹⁷⁸ Onder de
hellenistische steden stond Tarsus goed bekend om haar ﬁlosofen
en Griekse cultuur, vermengd met oosterse beschaving. In Handelingen 21:39 lezen we dat Paulus bij zijn arrestatie tot de bevelhebber van de Romeinse soldaten zegt: ‘Ik ben een Jood uit Tarsus, burger van een welbekende stad in Cilicië’. De Romeinen
hadden van deze stad de hoofdstad van de provincie Cilicia gemaakt. Zo verenigde Paulus door zijn afkomst in zich het Jodendom, het hellenisme en het Romeinse burgerschap.
Tarsus was in de oudheid bekend om het geitenhaar, dat tegenwoordig ‘kemelshaar’ wordt genoemd en dat gebruikt werd
voor het vervaardigen van sterk tentdoek. De geroepen apostel
voorzag in zijn onderhoud door het maken van tenten. ‘Ik heb
niemands zilver of goud of kleding begeerd; zelf weet gij, dat deze
handen - en hij toont zijn werkhanden - in mijn behoeften en in
die van hen, die bij mij waren, hebben voorzien’, zei de apostel later tot de oudsten van de gemeente te Efeze.¹⁷⁹ Zijn ruwe handen
konden het ﬁjne, spitse rietje, dat als pen of penseel diende om
de Griekse of Hebreeuwse letters te tekenen, niet goed hanteren.
Dit moest hij aan schrijvers als Tertius overlaten.¹⁸⁰ Het christendom werd in het begin verbreid door vissers en een handarbeider
¹⁷⁷ vgl. Mattheüs 16:6,12 | ¹⁷⁸ Handelingen 9:30 | ¹⁷⁹ Handelingen 20:33,
¹⁸⁰ vgl. Galaten 6:11 en Romeinen 16:22 | ¹⁸¹ Handelingen 6:13,14

34 |
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die een soort kampeertenten vervaardigde, die in die tijd veel
door reizigers werden gebruikt.
Bij Tarsus lagen de Cilicische passen, die de moeilijke verbinding vormden tussen Klein-Azië en Syrië. Met Syrië en Cilicië
worden hier niet de Romeinse provincies bedoeld, maar de ‘klimata’ of de landstreken. Syrië omvatte het tegenwoordige Libanon
en Syrië. De hoofdstad was toen Antiochië aan de benedenloop
van de Orontes. Na Rome en Alexandrië gold Antiochië als de
belangrijkste stad in het Romeinse rijk. Zij was een ideaal middelpunt voor de verbreiding van het evangelie. Wat Tarsus voor het
achterland van Klein-Azië was, werd Antiochië voor Mesopotamië en Arabië. In Handelingen 11:19 wordt vermeld hoe in deze
stad een gemeente werd gesticht: ‘Zij die verstrooid werden door
de verdrukking, welke in verband met Stefanus plaats vond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe’. Met deze volgelingen van Stefanus had Paulus uiteraard goed contact, want Stefanus was eigenlijk de grondlegger van het evangelie, dat de tempeldienst en de Joodse wet terzijde schoof. Hij werd er immers van
beschuldigd, dat hij onophoudelijk lasterlijke woorden sprak tegen de tempel en de wet.¹⁸¹
Cilicië was het zuidoostelijke deel van het tegenwoordige Turkije. In dit gebied bracht Paulus na zijn bezoek aan Jeruzalem bijna veertien jaar van zijn leven door. Deze periode wordt niet beschreven in de Bijbel of in de kerkgeschiedenis. Van zijn reizen in
die tijd vinden we nergens aanwijzingen net zo min als van die
aan het einde van zijn loopbaan. In de streken van Syrië en Cilicië
waren voor hem Antiochië en Tarsus de belangrijke plaatsen.
Tussen Handelingen 9:30, waar wordt verteld dat hij van Caesarea
naar Tarsus voer, en zijn vertrek uit deze stad in Handelingen 11:
25,26 liggen veertien jaren. In deze periode ontving hij de openbaringen waaronder het kostelijke visioen waarvan 2 Corinthiërs
12:1-4 spreekt. De Here toonde hem toen de derde hemel, het
paradijs van God, dat later ook door Johannes op Patmos in de
geest werd gezien. De Heilige Geest verkondigde hem de toekomstige dingen, namelijk de heerlijkheid van de onzichtbare wereld.
De apostel zou door zijn prediking de weg daarheen mede helpen
openmaken.
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22-24. En ik was aan de gemeenten van Christus in Judea van
aanzien onbekend. Alleen hoorden zij telkens: hij, die ons vroeger
vervolgde, verkondigt nu het geloof, dat hij tevoren trachtte uit te
roeien. En zij verheerlijkten God in mij.
In de veertien eenzame jaren werd de apostel praktisch gevormd. De Here werkte met hem mee door tekenen en wonderen
en overal predikte hij onder Joden en heidenen de Christus, zoals
Filippus dat in Samaria, bij de kamerling uit Morenland en in de
kuststrook van Asdod naar Caesarea had gedaan. De historisch
onbekende gemeenten van - het ten noorden van Cicilië gelegen
- Galatië, waaraan de apostel nu zijn schrijven richtte, waren dus
hoogstwaarschijnlijk in deze veertien jaar door Paulus gesticht.
Het ontstaan van deze gemeenten is anders niet te verklaren. In
zijn ‘Lekedichtjes’ laat de predikant-dichter P.A. de Genestet in
1859 de schone Machteld tot haar geliefde theologische minnaar
Leonard zeggen: ‘Doch hoe teder gij moogt praten. ’k Rijm de brief
aan de Galaten, met die Handelingen nooit!’ Nergens kan men deze gemeenten in de zendingsreizen van Paulus invoegen.
Velen kwamen tot bekering in Syrië en in midden Klein-Azië,
maar ook de oppositie groeide. Vanaf Paulus’ bekering had de gewelddadige geest die bij hem was zich tegen hem gekeerd. Deze
had hem tevoren aangespoord om dreigend en briesend van
moordlust de gemeente te vervolgen en nam geen afstand van
hem nadat hij was bekeerd. Wanneer een boze geest iemand een
opdracht geeft en deze mislukt, is het een regel in de onzienlijke
wereld, dat zo’n demon zijn onbruikbaar geworden instrument
aanvalt en deze tracht te vernietigen. In elke streek en plaats waar
Paulus kwam, was deze engel van satan aanwezig om hem met zijn
vuisten te slaan.¹⁸² Als dienaar van God kon hij deze geest van geweld opmerken ‘in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in
benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in
moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten’.¹⁸³ In Damascus dreigden de Joden hem te vermoorden met hulp van de
stadhouder van koning Aretas. Daarna trachtten de Joden in Jeruzalem hem om te brengen en deze brief eindigt met de opmer¹⁸² 2 Corinthiërs 12:7 | ¹⁸³ 2 Corinthiërs 6:4,5; vgl. 11:23-29, 12:10
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king: ‘Ik draag de littekens van Jezus in mijn lichaam’.¹⁸⁴ In deze
periode heeft de apostel dus volop het evangelie van de vrije genade verkondigd. Hij leefde ver weg van de apostelen en zij kenden
hem eigenlijk alleen maar van horen zeggen. De twee die hij had
ontmoet waren Jacobus en Petrus, maar die waren toen nog niet
zover dat ze het wetsvrije evangelie onvoorwaardelijk hadden omarmd.
Paulus was een onafhankelijke prediker, die niet door een
apostelraad benoemd of geïnstrueerd was. Hij had zijn opdracht
rechtstreeks van de Here Jezus ontvangen. Hij was niet te rade
gegaan bij ‘vlees en bloed’. Hij liet zich niet leiden door traditionele opvattingen, waarvan Jacobus en Petrus zich nog niet helemaal hadden losgemaakt. De Heer van de gemeente was zelf de
bron van zijn nieuwe gedachteleven. De judaïsten hadden het
daarentegen zo voorgesteld alsof Paulus eigenlijk ontrouw was
aan de leer van de apostelen, die hij te Jeruzalem zou hebben ontmoet. Paulus had echter Jeruzalem zo abrupt verlaten, dat de gemeenten in Judea en Jeruzalem geen gelegenheid hadden gehad
om kennis met hem te maken. Hij opereerde ook niet onder het
toezicht van de apostelen, maar ging een geheel eigen weg. Op de
keerpunten in de geschiedenis van de kerk geeft God steeds zulke mannen, die de tijden en gelegenheden die aangebroken zijn,
onderkennen. Hun inzichten staan veelal haaks op de overleveringen en traditionele leringen. Denk aan Luther en Wesley. Ook
wij bevinden ons in een nieuwe fase van de heilsgeschiedenis en
slechts een vernieuwde visie zal ons de kracht schenken om in een
antichristelijke eeuw stand te kunnen houden.
Paulus gebruikt hier de uitdrukking ‘gemeenten van Christus’
of beter, ‘de gemeenten van Judea die in Christus zijn’ en niet ‘gemeenten Gods’ zoals in vers 13 en elders in zijn brieven zo vaak
het geval is. Mogelijk schrijft de apostel dit om ze te onderscheiden van de samenkomsten van de onbekeerde Joden, die zich ook
gemeenten Gods noemden, maar niet ‘in Christus’ waren. Ook al
kenden de gemeenten van Christus hem niet persoonlijk, ze hadden wel vaak berichten gehoord over zijn verkondiging. Wel een
bewijs dat Paulus niet stil had gezeten, maar overal het evangelie
¹⁸⁴ Handelingen 9:15,16,23,29; 2 Corinthiërs 11:32,22; Galaten 6:17
53

1:22-24
had gepredikt. In Judea herinnerde men zich ook nog goed de
zware vervolgingen tegen de gemeente in Jeruzalem na de dood
van Stefanus. Er staat: ‘En Saulus verwoestte de gemeente, en hij
ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en
vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis’.¹⁸⁵ Geen
wonder dat de volgelingen van Stefanus uit Jeruzalem moesten
vluchten en ook uitweken naar de streken van Judea en Samaria,
terwijl de traditiegetrouwe apostelen rustig in Jeruzalem konden
blijven.¹⁸⁶ Het gaat hier om ‘de verdrukking, welke in verband met
Stefanus plaats vond’.¹⁸⁷ Wie in zijn eigen generatie de wil van
God dient, zal altijd verdrukkingen meemaken ‘omwille van het
woord’.¹⁸⁸
Dit verklaart ook waarom, evenals in Antiochië, de gemeenten
in Judea heel wat vluchtelingen herbergden. Daarom verblijdden
zij zich niet alleen dat Saulus tot het geloof in Christus was gekomen, maar zij verheerlijkten ook God vanwege zijn wetsvrije prediking, waardoor hij het werk van Stefanus voortzette. Er staat
dat zij God verheerlijkten in Paulus. Dat wil zeggen dat de apostel
door zijn voorbeeld en prediking de reden was dat de gemeenten
in Judea God loofden.
De conclusie die nu door de lezers in de gemeenten van Galatië kon worden getrokken, was, dat de ‘Judeese’ gemeenten een
levend contrast vormden met de ‘judaïsten’, die de leer van Paulus
bestreden. Slechts weinigen onder hen, ‘sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders: Indien gij u niet besnijden laat naar
het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden’.¹⁸⁹ Deze
enkelingen waren echter wel zo fanatiek, dat men ter wille van
hen later de grote vergadering te Jeruzalem moest beleggen om te
voorkomen, dat er al in het prille begin van de gemeente een grote kerkscheuring zou ontstaan.¹⁹⁰ Ook in onze tijd wordt het ‘Israëlisme’, dat het christendom aan het Jodendom heeft vastgeklonken, gekenmerkt door een groot fanatisme.
De conclusie die wij mogen trekken is, dat de gemeenten in Judea extravert waren, gericht op het christendom als wereldgods¹⁸⁵ Handelingen 8:3 | ¹⁸⁶ Handelingen 8:1 | ¹⁸⁷ Handelingen 11:19 |
¹⁸⁸ vgl. Mattheüs 13:21; 2 Timotheüs 3:12 | ¹⁸⁹ Handelingen 15:1 | ¹⁹⁰ Hande-

lingen 15
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dienst. Daarom voelden zij zich rechtstreeks betrokken bij de bekering en de arbeid van een voormalige vijand, die zij zelf niet
van gezicht kenden. Evenals de engelen waren ze blij over de bekering van de ‘voornaamste’ van alle zondaren, Saulus van Tarsus.¹⁹¹
Ook waren ze dankbaar over allen die hij op zijn beurt weer tot
bekering bracht. Zij zagen in en door Paulus de grote genade van
God aan het werk en zij waren daar enthousiast over, alsof de
apostel een van hen was. Zij geloofden in de gemeenschap van de
heiligen.
In deze betrokkenheid ligt een aanmoediging. Voor veel streekgemeenten onder ons betekent dit, dat zij zich zullen inspannen
om ook in die plaatsen, waar sommigen van hun leden wonen,
een werk te beginnen, ook als het ontstaan van een nieuwe gemeente verlies betekent van goede krachten in de eigen samenkomst. De Here zal de leeggekomen plaatsen rijkelijk opvullen.
Het betekent voor onze gemeenten ook grote oﬀervaardigheid
ten behoeve van hen die het evangelie van Jezus Christus waar
dan ook ter wereld verkondigen in woord of geschrift.

¹⁹¹ 1 Timotheüs 1:15
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1. Daarna ging ik na verloop van veertien jaar weder naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mede; ...
Door de gemeente in Jeruzalem was Barnabas afgevaardigd
om in Antiochië te onderzoeken of de christenen daar niet te ver
van het Joodse geloof waren afgeweken. Men had geen betere persoon kunnen zenden om mogelijke tegenstellingen te overbruggen, want deze Cyprioot (uit Cyprus afkomstig) ‘was een goed
man, vol van de Heilige Geest en van geloof ’.¹ Deze vertrouwensman was dus een hellenistische Jood, die contact had met de weten tempelkritische kringen van Stefanus. Hij vond dus ook aansluiting bij de Cyprische mannen die zich in Antiochië, na hun
vlucht uit Jeruzalem, richtten tot de Grieken en hun de Here Jezus predikten: ‘En een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here’. ²
In Antiochië woonde ook een groot aantal Joden. Zij hadden
hier burgerrechten en voelden zich in dit handelscentrum in het
Orontesdal goed thuis. In deze stad kwam een oecumene op gang
tussen christenen uit de Joden en uit de heidenen. Zij bekommerden zich niet om wettelijke reinheid of onreinheid maar vierden
gezamenlijk avondmaal en gebruikten hun gemeenschappelijke
liefdemaaltijden met innerlijke verbondenheid. ³ Het centrum van
de Stefanus-richting werd dus verlegd van Jeruzalem naar Antiochië. In deze wereldstad kon het wetsvrije evangelie dat Paulus
predikte, goed gedijen. Dat men de gelovigen niet langer voor een
joodse modaliteit hield, bleek uit het feit, dat men daar voor het
eerst spottend over ‘christenen’ sprak, een scheldnaam die spoedig een erenaam werd.⁴
In Antiochië hoorde Barnabas over de arbeid die Paulus in Syrië verrichtte. Hij herinnerde zich nog zijn beschermeling, toen
deze te Jeruzalem door allen werd geschuwd.⁵ Na veertien jaar
¹ Handelingen 4:36, 11:22-24 | ² Handelingen 11:20,21 | ³ Galaten 2:12 |
⁴ Handelingen 11:26 | ⁵ Handelingen 9:26,27
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ging hij Paulus te Tarsus in Cilicië ophalen om hem als ‘gastspreker’ in Antiochië te introduceren. In deze heidense stad vond de
apostel een voor hem passend milieu, dat hem begreep en accepteerde. Met Barnabas onderwees hij ‘een brede schare’ uit Joden
en heidenen.⁶ Met Paulus kwam ook Titus mee, die niet alleen
geen Jood was, maar ook geen besneden Jodengenoot.⁷
In zijn brief heeft de apostel al aangetoond hoe zelfstandig hij
de eerste jaren van zijn christelijke leven was. Hij gaat nu verder
om te laten zien hoe onafhankelijk hij ook van de apostelen was
in de tijd, dat hij met hen in Jeruzalem vertoefde.
In verband met een profetie van Agabus, dat er een hongersnood over het hele Romeinse rijk zou komen, besloot men in Antiochië een collecte te houden ‘tot ondersteuning van de broeders,
die in Judea woonden’, met name die in Jeruzalem, waar de problemen het grootst zouden worden.⁸ Het was te verwachten dat
de prijzen daar het sterkst zouden stijgen omdat in Jeruzalem de
levensmiddelen van elders moesten worden aangevoerd. Er waren
ook heel wat arme gemeenteleden. Dit hield verband met het feit
dat veel Joden uit de diaspora of verstrooiing aan het einde van
hun leven naar de heilige stad trokken om de tempel te kunnen
bezoeken. Zij wilden daar sterven en in ‘gewijde’ aarde worden
begraven. Denk bijvoorbeeld aan Simon van Cyrene in NoordAfrika, die kennelijk een akker in de buurt van Jeruzalem bezat.⁹
Wanneer iemand een langdurige ziekte of tegenslag kreeg, dan
kwam men al gauw in armoede terecht. Denk ook aan de vele
Grieks sprekende weduwen in de eerste gemeente.¹⁰
Paulus en Barnabas gingen na een ‘vol jaar in de gemeente
gastvrij ontvangen te zijn’ als afgevaardigden van de broeders in
Antiochië naar Jeruzalem. Titus wordt ‘meegenomen’. Dit geldt
niet voor Barnabas, want deze stond op het niveau van de apostel,
wat op beslissende momenten wel bleek. Het was echter een heel
waagstuk om de onbesneden Titus in de kring van broeders te
brengen van wie sommigen leerden, dat een onbesnedene niet
gered kon worden. Het kon daarom wel eens heel moeilijk voor
Paulus worden en het zou een vuurproef voor zijn bediening be⁶ Handelingen 11:22-26 | ⁷ Galaten 2:3 | ⁸ Handelingen 11:28,29 |
⁹ Lucas 23:26 | ¹⁰ Handelingen 6:1
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tekenen. Barnabas, als toezichthouder, had zich gelukkig al helemaal aan de zijde van Paulus geschaard om samen met hem zowel
Jood als heiden tot het geloof te brengen.
2. ... en ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het
evangelie voor, dat ik onder de heidenen verkondig, afzonderlijk
echter aan hen, die in aanzien waren, opdat ik niet vruchteloos
liep of gelopen had.
De verklaring van deze reis van Paulus stuit op enkele moeilijkheden. Sluit onze tekst aan bij wat in Handelingen 11:25-30
wordt vermeld, of bij het apostolisch convent in Handelingen 15 ?
De meeste uitleggers zien Galaten 2 als een onafhankelijk verslag
van Paulus over wat op de grote vergadering te Jeruzalem waren gebeurd. Men gaat er dan van uit dat het verslag van
Lucas in Handelingen 11 alleen betrekking had op het overbrengen van de gaven. Dan zou de brief aan de Galaten na Handelingen 15 zijn geschreven. Dr. J. de Zwaan merkt hierover in zijn
‘Inleiding tot het Nieuwe Testament’ het volgende op: “Het is dan
onbegrijpelijk, dat de schrijver in Galaten een zó krachtig argument als de schriftelijke verloochening van zijn tegenstanders
door de Jeruzalemse autoriteiten, op wie zij zich beriepen, ongebruikt had gelaten. En dat nog temeer, omdat Handelingen 16:4
verhaalt, dat hij, bij een opzettelijk bezoek, aan deze mensen ‘de
beslissingen die.. te Jeruzalem genomen waren’ heeft meegedeeld
‘om die te onderhouden’!”
Verder gaat het in Handelingen 15 over een derde bezoek van
Paulus aan Jeruzalem.¹¹ In de Galatenbrief is duidelijk sprake van
het tweede bezoek aan Jeruzalem, dus na dat van 1:18. Ook vermeldde Marcion - omstreeks 150 n. Chr. - bij zijn canon van het
Nieuwe Testament over zijn Paulusbundel, dat Galaten de eerste
brief van Paulus was. Gemeenten die na Handelingen 15 op zijn
zendingsreizen in Klein-Azië en Griekenland gesticht werden,
kunnen wij er dus niet in verwachten.
Bij het woord ‘openbaring’ kunnen we denken aan een droom
of visioen van de apostel, maar ook aan de voorspelling van Aga¹¹ vgl. Galaten 1:18, Handelingen 9:26, 11:30, 12:25 en 15:4
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bus, dat er een grote hongersnood zou komen. De gemeente te
Antiochië zond Barnabas en Saulus als vertegenwoordigers uit,
terwijl Titus, wiens naam in de Handelingen nergens voorkomt,
als getuige en als een soort ‘test case’ werd meegenomen. De broederlijke houding van de afgevaardigden bleek uit de grote gift, die
speciaal voor de gemeente in Jeruzalem was bestemd. Hier vinden
we een klassiek voorbeeld van de sfeer waarin de eerste christenen hun onderlinge problemen trachtten op te lossen. Zij wilden
geen scheuring. Een ﬂink geldbedrag dat aan een zustergemeente
wordt overhandigd om in haar noden te voorzien zou een goede
introductie zijn om geschillen uit de weg te ruimen. De tegenpartij kan dan moeilijk zulke vrienden op de stoep laten staan. Dit
is een mooi voorbeeld van een verstandige handelswijze terwille
van de eenheid in Christus. Men leefde in die tijd met elkaar mee
ondanks de tegenstellingen. Deze houding was dus anders dan
die van de judaïserende leraars. Toen Paulus later van plan was
om een ‘handreiking’ van de gemeenten in Macedonië en Achaje
aan de armen in Jeruzalem te doen, klaagde hij over de ‘weerspannige’ judaïsten aldaar. Ze waren zo fanatiek dat Paulus de
kans liep de deur te worden gewezen.¹² Wetticisme kent geen verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden.
Gebruik makend van zijn liefdadigheidsmissie verlangde de
apostel een principiële uitspraak van de kopstukken in Jeruzalem
om duidelijkheid te scheppen in deze belangrijke zaak. In Handelingen 11:30 lezen we dat het geld aan de oudsten (presbuteroi)
moest worden overhandigd. Bij de Joden vormden de oudsten met
de overpriesters en schriftgeleerden het sanhedrin. De christenen
hebben dit woord van hen overgenomen om er een leidende
functie in de gemeente mee aan te duiden. In dit verhaal vinden
we de term voor het eerst in deze betekenis.¹³ Met de apostelen waren de oudsten de bestuurders van de gemeente van Jeruzalem.¹⁴
Aan hen deelde Paulus - die toen nog Saulus heette - de hoofdinhoud mee van zijn wetsvrije evangelie. Barnabas zal hem wel
geïntroduceerd en geestelijk bijgestaan hebben. Konden de heidenen rechtstreeks door Christus worden aangenomen of moesten
¹² Romeinen 15:25-32 |
22,23; 16:4

¹³ Handelingen 11:30 | ¹⁴ Handelingen 15:2,4,6,
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zij eerst door een synagogepoortje heen? Paulus achtte deze weg
voor de heidenen funest, zoals hij in hoofdstuk 4:9 zegt: ‘Hoe kunt
gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten?’
Het woord ‘afzonderlijk’ wijst waarschijnlijk op een apart onderhoud met de apostelen, die ‘in aanzien waren’. Onwillekeurig
zouden we hier - en ook in de verzen 6 en 9 - kunnen denken aan
lichte ironie in de uitdrukkingen ‘die in zeker aanzien waren’ en
‘die voor steunpilaren golden’. De Griekse tekst geeft hier echter
geen aanleiding toe. Dat zou ook niet overeenstemmen met de
‘fellowship’ die Paulus met de andere apostelen had gehad en met
het diepe respect dat hij voor hen koesterde. Ook moest hij de
Galaten duidelijk maken dat zijn leer erkend werd door de hoge
autoriteit van de apostelen. Dit alles om aan te tonen dat hij niet
nutteloos liep of had gelopen. Hij dacht hierbij natuurlijk weer aan
zijn geliefde vergelijking met de Griekse atleten.¹⁵
Paulus was niet bang dat hij op een verkeerd spoor zat en dat
hij zijn prediking zou moeten bijstellen, maar hij hechtte grote
waarde aan het oordeel van de vooraanstaande leiders in Jeruzalem met betrekking tot de vooroordelen van de judaïsten. Een afwijzing van zijn leer zou overal in de gemeenten een funeste uitwerking hebben gehad.
3,4. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek
was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden; en dat met het
oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden, die waren binnengeslopen, om onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben,
te bespieden, en zo ons tot slavernij te brengen.
Kort na het verslag van de grote vergadering in Handelingen
15, lezen we dat Paulus zijn reisgenoot Timotheüs besneed. Hij
deed dit ‘ter wille van de Joden.¹⁶ Deze jonge evangelist was de
zoon van een gelovige joodse vrouw, maar van een Griekse vader .
¹⁷ Daarom was hij volgens de traditie een Jood. Paulus wilde de
Joden geen aanstoot geven en werd hiermee ‘zwak’ terwille van
de zwakken.¹⁸ Titus daarentegen was een echte ‘Helleen’. Dit
¹⁵ vgl. 1 Corinthiërs 9:24-27; Filippenzen 2:16; 2 Timotheüs 2:5 |
lingen 16:3 | ¹⁷ Handelingen 16:1 | ¹⁸ 1 Corinthiërs 9:20-23
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woord duidde niet altijd op de Griekse nationaliteit, maar wees
erop dat hij een heiden was, die opgevoed was in de levenswijze
en de cultuur van de Grieken. Voor de besnijdenis van Titus had
Paulus daarom geen enkele aanleiding. Titus was namelijk een
volwaardig christen uit de heidenen, en stond helemaal los van
het Jodendom. Paulus kon hem uiteraard bij zijn bezoeken aan
de synagogen niet meenemen, zoals hij later op zijn zendingsreizen wel met Timotheüs zou doen. Hoewel de judaïsten in de gemeente te Jeruzalem er zeer sterk op aandrongen Titus te besnijden, kregen zij geen gehoor bij de topﬁguren. De ‘mannen van
aanzien’, de apostelen, schaarden zich achter Paulus en gaven
hiermee hun goedkeuring aan zijn wetsvrije prediking voor de
heidenen.
Als de apostelen anders hadden besloten en Paulus daar aan
had toegegeven, zouden de toekomst van het zoonschap van God
en het herstel van de schepping voortaan aan een natuurlijk, besneden volk zijn voorbehouden. Nu kon de apostel echter aan de
gemeente schrijven: ‘Alles is het uwe... hetzij heden of toekomst,
het is alles het uwe’.¹⁹ Daarom schrijft Paulus over hen, die de
gemeente met Israël willen verbinden: zulke lieden zijn eigenlijk
geen broeders, maar vijanden van ‘mijn evangelie’. Ze zijn binnengeslopen zoals vreemde vijanden in een slecht ommuurde stad.
Ze zijn niet door de voordeur, Jezus Christus, binnengekomen,
maar op sluwe wijze door een achterdeur binnengedrongen.²⁰
Het lidwoord ‘de’ dat aan ‘valse broeders’ voorafgaat, wijst erop,
dat de Galaten hen kenden en door hen ‘betoverd’ waren.²¹ Die
betovering werkt ook nu nog in de christenheid door. De judaïsten kenden niet de grote kracht van het bloed van Christus als
een volkomen verzoening. Ook waren ze niet bekend met het
evangelie van het Koninkrijk dat ‘een kracht Gods tot behoud’ is.
²² Ze wilden hun redding bewerkstelligen door een joods systeem van voorschriften in de gemeente van Jezus Christus te brengen. Dit systeem ontleenden zij aan een volk, waarvan Stefanus
had gezegd: ‘Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren,
gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest’.²³ Paulus vervolgt dan: ze
¹⁹ 1 Corinthiërs 3:22 | ²⁰ vgl. Johannes 10:1 en Handelingen 20:29,30 |
²¹ Galaten 3:1 | ²² Romeinen 1:16 | ²³ Handelingen 7:51
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brengen je onder de slavernij van de wet van Mozes en beroven
je van de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Die judaïsten
bespieden jullie, omdat ze zo vroom en wettisch zijn. Ze gaan iemands gangen na om de naleving van de wet af te dwingen. Het
controleren van anderen is een onderdeel van hun geloof. Zonder
enig begrip voor zijn tegenstanders te tonen, schrijft de apostel:
ze leggen een slavenjuk op hun medechristenen. Ook de kerk heeft
in de loop der eeuwen vaak de christenen onderdrukt met een
systeem van geboden en verboden.
5. Wij zijn voor hen geen ogenblik gedwee uit de weg gegaan, opdat de waarheid van het evangelie ook verder bij u zou blijven.
Het evangelie voor de heidenen viel of stond met de zaak ‘Titus’ die in Jeruzalem werd behandeld. Het ging om de vraag of het
christendom een joodse richting was of een levenswijze uit vrije
genade. Het ging om de rechtvaardiging door het geloof alleen. De
besnijdenis zette de genade terzijde. Met het oog op de heidenen
had Paulus de waarheid van het evangelie van Jezus naar voren
gebracht. Hij had daarom op geen enkele wijze iets toegegeven in
onderdanigheid. Het woord ‘gedwee’ in onze vertaling wijst op de
verwaandheid van zijn tegenstanders. Hij was echter niet geïntimideerd door deze pseudo-broeders, hoewel hun judaïsme gekenmerkt werd door hoogmoed, hardheid en geweld.
In de geschiedenis van de kerk is deze ‘goede’ strijd van Paulus
altijd actueel gebleven. Het verbasterde christendom rustte niet
op ‘de wet van de Geest des levens’²⁴, maar op die van de Sinaï, die
niemand kan verlossen of bevrijden. Deze oudtestamentische wet
berust op inspanning, zoals er staat: ‘wie dat doet, zal daardoor
leven’.²⁵ Hierbij vertrouwt men op het ‘vlees’, met andere woorden,
op de natuurlijke mens. Ook grijpt het judaïsme altijd terug op
het verleden. Het is verbonden met de leer van de voorouders en
bezit de schatten van vroegere eeuwen. Het canoniseert wat dezen
hebben beleefd en beleden. Hoe ouder een belijdenisgeschrift of
-formulier, hoe breder de kring waarin het gezag heeft. Zo worden de christenen in de orthodoxie overheerst door het denken
²⁴ Romeinen 8:2 | ²⁵ Galaten 3:12
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van hen die al gestorven zijn. Het nieuwe verbond is daarentegen
een geestelijke zaak en verwerpt de natuurlijke banden met de
voorouders. Het houdt zich niet bezig met de overleveringen van
mensen. We kunnen hier een vergelijking maken met het graan.
Traditie ziet terug naar de halm, naar de aar of naar de kelkbladen. Het volle evangelie ziet uit naar het rijpe graan, dat zich aan
het einde der tijden zal openbaren.²⁶ Daarom is de strijd van Paulus ook nu nog zeer actueel!
Ook nu kan het voorkomen dat gelovigen door hun rechtzinnige familieleden of kennissen worden bespied. Ze vinden het bijvoorbeeld vreemd wanneer de zondag niet wordt geheiligd als een
Joodse sabbat. Ze irriteren zich aan mensen die op deze feestdag
auto rijden, tegen het vierde gebod in. Ze veroordelen vrouwen die
een lange broek dragen of zonder hoofdbedekking een openbare
eredienst bijwonen. Ze stoten zich aan de vrolijkheid en blijdschap
in samenkomsten waar opgewekte liederen worden gezongen.
Kortom, wanneer niet wordt voldaan aan hun wettisch levenspatroon. Tegelijkertijd twijfelen ze zelf vaak aan hun gerechtigheid
en durven ze zich het kindschap van God niet toe te eigenen. Wanneer we hiermee geconfronteerd worden mogen we met de apostel
zeggen, dat wij hen geen ogenblik gedwee uit de weg gaan. We laten ons niet intimideren door ‘vrome’ geesten, maar klemmen ons
vast aan de waarheid van het evangelie van Gods genade. Zo stellen we ons onwrikbaar op tegen elke verjoodsing van het evangelie, zodat de waarheid van het volle evangelie ook in de gemeente
zal beklijven.
6. Maar wat hen betreft, die in zeker aanzien waren - wat zij
vroeger geweest mogen zijn, doet er voor mij niets toe: God ziet
de persoon niet aan - mij immers hebben zij, die in aanzien waren, verder niets opgelegd.
Drie groepen spelen in dit verslag een rol: ten eerste het drietal
Paulus, Barnabas en Titus, ten tweede ‘hen die in aanzien waren’
en ten derde ‘de binnengeslopen valse broeders’. Het draaide om
dat ene twistpunt: is het jodendom de grondslag waarop het chris²⁶ vgl. Marcus 4:26-29
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tendom wordt gebouwd? Moeten de heidenen eerst Jood worden,
of is het christendom een geheel nieuwe geloofsbeleving?
Anders dan bij veel concilies die later zijn gehouden, waar het
vaak draaide om politieke macht, wordt de sfeer in deze bijeenkomst bepaald door onderling respect. In de gemeente geldt immers: ‘wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn’.²⁷ Onder
dienaren van God gelden andere verhoudingen, want ‘wat voor de
wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren…’ .²⁸
Paulus erkent hen die in de gemeente aanzien hebben, al waren zij in het maatschappelijke leven helemaal niet zo aanzienlijk.
Sommigen waren vroeger zelfs zondaars en tollenaars geweest.²⁹
In ieder geval misten ze de theologische opleiding die hij had genoten. De apostelen waren eenvoudige vissers uit Galilea. De ofﬁciële leiders van het volk hielden hen voor ‘ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk’, met wie ze eigenlijk niet op niveau
konden discussiëren. Daarom intimideerden zij hen met dreigementen.³⁰ Voor Paulus waren de apostelen echter met bijzonder
gezag bekleed, omdat ze door Jezus zelf waren aangesteld.³¹ Aan
deze leidende ﬁguren vertelde hij, hoe hij het evangelie onder de
heidenen had gebracht, en zij gaven hun goedkeuring aan zijn
manier van optreden. Wat deze mannen van aanzien vroeger geweest waren, was voor God niet belangrijk. Er staat letterlijk: ‘Hij
aanvaardt het gezicht van de mens niet’ vanwege zijn uiterlijk, bekwaamheden of bezit. Zelfs als men zich zou kunnen beroepen op
het feit dat men Christus persoonlijk had gekend, zou dit bij God
geen voordeel opleveren.³² God sprak tot de profeet: ‘De mens
toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan’.³³
Ook voor Paulus was het niet belangrijk wat deze mannen vroeger
waren geweest. Zelf kon hij zeggen: wat ik geworden ben, ben ik
door de genade van God geworden.³⁴ In de gemeente van Jezus
Christus passen geen aardse beoordelingen. De tegenstelling tussen leken en academisch gevormde geestelijken komt bij Paulus
niet voor. Hij beschouwde zijn hele vorming zelfs als schade en
drek tegenover de kennis van Jezus Christus, zijn Here, die alles te
²⁷ Mattheüs 23:11 | ²⁸ 1 Corinthiërs 1:28 | ²⁹ vgl. Marcus 2:14-17 |
³⁰ Handelingen 4:13,21 | ³¹ Lucas 6:13 | ³² vgl. Romeinen 2:11; 2 Corinthiërs
5:16 | ³³ 1 Samuël 16:7 | ³⁴ 1 Corinthiërs 15:10 | ³⁵ Filippenzen 3:7,8
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boven gaat.³⁵ En deze kennis ontmoette hij ook bij zijn medeapostelen. In de gemeente moet daarom iemands geestelijk aanzien worden bepaald door zijn leven met de Heer en niet door
zijn maatschappelijke status of intellectueel niveau. Zo hekelde
ook Jacobus, de broer van de Heer, de wereldgelijkvormigheid van
sommige gemeenten, waar mannen met een hoge maatschappelijke positie een ereplaats kregen.³⁶ Het tegenovergestelde zien
we bij de vakbekwame tentenmakers Aquila met zijn geestelijk begaafde vrouw Priscilla. Zij zetten zich in voor de geleerde Apóllos,
een man die doorkneed was in de Schriften, en legden hem de weg
nauwkeuriger uit .³⁷ De maatstaf om te meten wie in het Koninkrijk van God groot of klein is, vinden we in de maat waarin Christus gestalte krijgt in de mens.³⁸
De broeders in Jeruzalem hebben Paulus niets opgelegd. Zij
luisterden naar de stem van de Heilige Geest. Wat is het goed om
bij moeilijke besprekingen tussen broeders het gesprek aan de
Heer op te dragen in het volle vertrouwen, dat Hij de waarheid aan
beide partijen zal duidelijk maken. Wie in de waarheid wandelt, is
in het licht en heeft gemeenschap met God.³⁹ De moeilijkste gesprekken worden dan veel eenvoudiger en lichter. Daarom legden
ze de lasten van het jodendom niet op het christendom, want Jezus sprak: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht’.⁴⁰
Wat de valse broeders betrof, toonde de apostel eveneens geen
aanzien des persoons. De judaïsten konden zich in de gemeente
uitleven onder dekking van ‘vrome’ broeders, die terwille van de
zogenaamde liefde, de waarheid geweld aandeden. Door hun toedoen dreigden de gemeenten uit de heidenen te verjoodsen. Dit
gevaar dreigt ook heden ten dage vanwege het opdringende Israëlisme. Daarom klinkt in de hele Galatenbrief de wetsvrije waarheid door. Om de misleiders te typeren worden uitdrukkingen gebruikt, die ook uit de mond van Jezus zelf kwamen: huichelaars
en adderengebroed.⁴¹ Deze woorden wijzen er op dat ze werden
geïnspireerd door de vader van de leugen.⁴²

³⁶ Jacobus 2:1-9 | ³⁷ Handelingen 18:24-26 | ³⁸ Efeziërs 4:13 |
³⁹ 1 Johannes 1:6,7 | ⁴⁰ Mattheüs 11:28-30 | ⁴¹ Mattheüs 23:29-33 |
⁴² Johannes 8:44
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7, 8. Maar integendeel: toen zij zagen, dat mij de prediking van
het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan
Petrus die aan de besnedenen, - immers Hij, die Petrus kracht gaf
om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij
voor de heidenen, Integendeel of als contrast, in plaats van iets in de weg te leggen, hechtten de broeders hun goedkeuring aan Paulus’ manier
van optreden. ‘Toen zij zagen’ geeft de reden van de mededeling
die nu volgt, aan. Zij hadden opgemerkt dat de prediking onder
de heidenen vrucht had afgeworpen en dat aan Paulus veel genade
was geschonken. Zij brachten niets tegen Paulus in, omdat zij gemerkt hadden, dat de Here hem de opdracht had gegeven en hem
als apostel der heidenen bekrachtigd had. Dit in tegenstelling met
de meest vooraanstaande apostel Petrus, die over de Joodse gemeente opziener was. Hiermee kan men wel zien dat de Galatenbrief reeds vroeg is geschreven, want op het apostelconvent in Handelingen 15 herinnert Petrus de broeders eraan, dat de Here hem
een openbaring had geschonken, dat Joden en heidenen door God
rein waren verklaard en dat door zijn mond de heidenen het evangelie zouden horen. Hij was ook de eerste apostel na Paulus, die
heidenen had gedoopt, namelijk het gezin van Cornelius.⁴³ Of
Petrus ooit in Rome geweest is, staat niet vast. Zijn brieven zijn
echter bestemd voor christenen uit de heidenen. ‘Eens niet zijn
volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn
ontferming aangenomen’, wijst hierop.⁴⁴ Ook wat hij in 1 Petrus
4:3 schrijft: ‘Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen’, waarbij ook ‘onzedelijke afgoderij’
genoemd wordt, wat moeilijk op geboren Joden kon slaan. Ook
de aanhef van de eerste Petrusbrief: ‘Aan de vreemdelingen, die in
de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Asia en Bithynië gaat over ‘bijwoners der diaspora’, dus zogenaamde ‘vereerders
van God’, die geboren heidenen waren en toch door de apostel
werden gerekend tot het ‘uitverkoren’ en ‘heilige’ volk en het ‘koninklijke priesterdom’. Petrus wist evenals Paulus vanwege een
rechtstreeks ingrijpen van boven, dat ook hij het evangelie aan
⁴³ Handelingen 10:15,16 en 47,48 | ⁴⁴ 1 Petrus 2:10
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alle volken moest prediken. In Galaten 2:14 wordt opgemerkt,
dat Petrus niet naar Joods maar naar heidens gebruik leefde. Hij
had toen echter een stoot in de goede richting nodig om zich niet
door de judaïsten te laten ondersneeuwen. Uit het leven van deze
godsman blijkt wel, dat er steeds een ontwikkeling plaatsvindt,
waardoor men de dingen beter kan onderscheiden. Een christen
die nauw met zijn Heer leeft, zal door inspiratie van de Geest
steeds duidelijker inzichten ontvangen. Een traditioneel christendom dat altijd naar het verleden omziet, verliest evenwel zijn levenskracht en verstart.
Paulus spreekt letterlijk over ‘het evangelie van de besnijdenis’
en ‘het evangelie van de onbesnedenheid’. Hij denkt hierbij niet
aan twee verschillende heilsboodschappen die aangepast zouden
zijn aan de respectievelijke noden van Joden en heidenen, maar
hij bedoelt dat het ene evangelie van Gods genade, dat van het
Koninkrijk der hemelen, voor Jood en heiden noodzakelijk, is tot
eeuwig behoud. De Joden worden echter niet gedwongen hun
nationaliteit op te geven, want zij mogen zich laten besnijden, de
sabbat blijven vieren en het gebruik van onreine spijzen afwijzen.
Aan het brengen van oﬀers in de tempel kwam na de verwoesting
van Jeruzalem vanzelf een einde. Het christendom tast geen enkele nationaliteit aan, want het is een wereldgodsdienst. Het brengt
echter de geestelijke mens voort, die voor eeuwig zijn burgerschap in de hemel heeft.
Paulus beroept zich hier op de kracht van de Heilige Geest,
die hij evenals Petrus, van God ontvangen had. Petrus had eveneens de waterdoop van Cornelius gerechtvaardigd, door te zeggen dat God zijn Geest aan dit heidense gezin had geschonken, en
daarmee geen onderscheid had gemaakt tussen Jood en heiden.⁴⁵
Op dezelfde wijze was de bediening van Paulus onder de heidenen
door God gelijk gesteld met die van Petrus onder de Joden. De
kracht van Gods Geest was nodig om de weerstanden onder de
Joden en de heidenen te overwinnen. Zo heeft elke evangelist en
zendeling deze kracht nodig.
De tussenmuur die scheiding maakte, is door de opstanding
van Christus neergehaald.⁴⁶ Dat het heil ook voor de onbesnede⁴⁵ Handelingen 11:17 | ⁴⁶ Efeziërs 2:14
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nen is, was vroeger niet bekend. Daarom was Paulus trots op zijn
wereldwijde bediening, die hem door openbaring bekend was gemaakt.⁴⁷ Op deze wijze wordt de belofte die aan Abraham werd geschonken, vervuld: ‘Met u zullen alle geslachten des aardbodems
gezegend worden’.⁴⁸
Paulus erkende de roeping van Petrus en deze erkende die van
de apostel der heidenen. Ieder had toen nog een eigen arbeidsveld. Erkenning van elkaars roeping is een krachtige impuls om
tot eenheidsbesef te komen. Men hoeft niet aan hetzelfde kerkelijke instituut zijn roeping te ontlenen, maar men moet wel leven
in de erkenning dat allen dezelfde Heer hebben, die gisteren en
heden en tot in eeuwigheid dezelfde is.⁴⁹ De ware eenheid ontstaat, wanneer ieder zich inzet om in Christus volmaakt te zijn
en Hem gelijkvormig te worden. Verder zijn de goddelijke eigenschappen van liefde, innerlijke ontferming en barmhartigheid
onder leiding van de Heilige Geest de basis voor eensgezindheid
en wederzijds begrip.⁵⁰
9,10. ... en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten,
reikten Jacobus, Céfas en Johannes, die voor steunpilaren golden,
mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen,
zij naar de besnedenen gaan. Alleen moesten wij de armen blijven
gedenken, en ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen.
Ons vers begint met het noemen van drie steunpilaren: Jacobus, de oudere broeder van Johannes, Céfas, de Aramese naam
voor Petrus, en Johannes. Zij waren overtuigd dat Paulus op de
goede weg was. Zij zagen de genade van God en bewezen daarmee
dat zij de gave van onderscheiding van geesten bezaten.⁵¹ Met
hun geestelijke ogen constateerden zij dat er een revolutionaire
verandering plaatsvond, die door God gewild was. Ze merkten op,
dat de profetie aangaande Jezus, de Knecht des Heren, werd vervuld: ‘Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het
einde der aarde’.⁵² Hetzelfde overkwam Barnabas, toen deze als
⁴⁷ Efeziërs 3:2,3 | ⁴⁸ Genesis 12:3 | ⁴⁹ vgl. Efeziërs 4:3-6; Hebreeën 13:8 |
⁵⁰ Filippenzen 2:1 | ⁵¹ vgl. 1 Corinthiërs 12:9-11 | ⁵² Jesaja 49:6
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afgevaardigde van de gemeente te Jeruzalem in Antiochië poolshoogte kwam nemen. ‘Deze zag de grote genade van God en verheugde zich’.⁵³ Daarop ging hij rechtstreeks naar Paulus in Tarsus, omdat deze zo’n groot aandeel in de opwekking in Syrië had
gehad. Dit stond in schril contrast met de opvattingen van de verontruste broeders die hem hadden uitgezonden.
Wanneer wij uitgaan van een tweede bezoek van Paulus aan
Jeruzalem, vinden we dit in het kort vermeld aan het einde van
Handelingen 11. Het volgende vers in Handelingen 12 vangt dan
aan met het martelaarschap van Jacobus, de broeder van Johannes, ‘omstreeks die tijd’. Hij werd door koning Herodes met het
zwaard ter dood gebracht. Omdat deze moord de Joden welgevallig was, werd even later ook Petrus gevangen genomen met de
bedoeling ook hem te doden. Herodes Agrippa I was de kleinzoon
van Herodes de Grote, die eenmaal trachtte het kind Jezus om te
brengen en daartoe alle jongens van twee jaar en jonger in Bethlehem liet vermoorden⁵⁴ Van zijn vriend keizer Claudius ontving
Herodes Agrippa I Judéa en Samaria, zodat zijn gebied even groot
was als dat van zijn grootvader. Hij kenmerkte zich door grote,
uiterlijke vroomheid, waardoor hij de gunst van de farizeeën verwierf. Flavius Josefus deelt ons mee dat ‘hij gaarne en voortdurend
in Jeruzalem woonde en strikt de voorvaderlijke wetten onderhield’.⁵⁵ Waarom nu deze plotselinge uitbarsting van haat tegen
de belangrijke apostelen? Ongetwijfeld zou bij het slagen van zijn
pogingen ook Johannes het lot van zijn broer hebben moeten
delen.
In Handelingen 8:1 lezen we dat de apostelen niet werden vervolgd, terwijl de gemeenteleden van de Stéfanus-groep Jeruzalem
moesten verlaten. Het antwoord vinden we in de geestelijke ontwikkelingen, die in verband stonden met de komst van Paulus,
Barnabas en Titus. De drie genoemde steunpilaren van de kerk,
Petrus, Jacobus en Johannes, waren destijds de meest geliefde discipelen van onze Heer. Zij waren met Hem bij de opwekking van
het dochtertje van Jaïrus. Ze beleefden gezamenlijk het wonderlijke toekomstvisioen van hun Meester op de berg van verheerlij⁵³ Handelingen 11:23 | ⁵⁴ Mattheüs 2:16 | ⁵⁵ Antiquitates Judaicae 19.331

(Boek IXX, subparagraaf 331) |
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king, en zij vertoefden dicht bij Hem in de hof van Gethsemane.⁵⁶
Zij stonden open voor de nieuwe heilstijd, dus voor het evangelie
dat Paulus verkondigde. Juist vóór de komst van Paulus en zijn
metgezellen had de Here aan Petrus een openbaring geschonken,
dat het evangelie aan de heidenen moest worden gepredikt zonder dat er gesproken zou worden over besnijdenis of Jodengenoot
worden.⁵⁷ De ontmoeting van Petrus met Cornelius was een goede voorbereiding voor deze apostel op het gesprek met Paulus.⁵⁸
De drie apostelen hadden over deze gebeurtenis natuurlijk veelvuldig met elkaar gesproken en zij hadden Petrus al gesteund,
toen deze met hen ‘die uit de besnijdenis waren’ in discussie raakten over het feit, dat de heidenen zonder enige voorwaarde Christus konden aannemen en gedoopt worden.⁵⁹
Terwille van het wetsvrije evangelie moesten nu de drie apostelen zwaar lijden, evenals Paulus. De geweldgeest van het judaïsme, die Jezus zelf en ook Stéfanus gedood had, keerde zich nu
tegen Jacobus, Petrus en Johannes. Had ook de Heer niet tot Jacobus en Johannes gezegd dat zij de drinkbeker zouden drinken,
die Hij had gedronken en met de (doods)doop gedoopt worden
waarmee Hij gedoopt werd?⁶⁰ Ook Johannes getuigde later op Patmos dat hij deelgenoot was in de verdrukking en in het Koninkrijk.⁶¹ De geest die in het geslacht van de Herodessen zat, had van
de veranderingen die zich bij de apostelen hadden voltrokken, vernomen. De vernieuwing van denken bij de apostelen zou leiden
tot de uitbreiding van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen over de gehele aarde. Daarom spanden Herodes en de volken
van Israël opnieuw samen om na Jacobus ook Petrus te doden.
Toen de vrome geweldgeest zag dat dit laatste verhinderd
werd omdat ‘een engel des Heren’ de apostel bevrijdde, keerde hij
zich tegen deze vorst vanwege de mislukte aanslag. Na een korte
regering van slechts drie jaar stierf Herodes Agrippa I een vreselijke dood. Een engel des Heren sloeg hem, nadat hij zich als een
god liet verheerlijken.⁶² Hetzelfde woord ‘slaan’ vinden we ook in
Openbaring 19:15, waar we lezen dat uit de mond van het Woord
⁵⁶ Marcus 5:37, 9:2-8, 14:32,33 | ⁵⁷ Handelingen 10:9-16 | ⁵⁸ Handelingen
10:24-48 | ⁵⁹ Handelingen 11:1-3 | ⁶⁰ Marcus 10:39 | ⁶¹ Openbaring 1:9 |
⁶² Handelingen 12:3-23
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Gods een zwaard komt om daarmee de heidenen te slaan. De engel des Heren gaf Herodes daarmee prijs aan de boze macht die
hij gediend had. Zo werd ook na de mislukking om het kind Jezus
te doden, kort daarop meegedeeld dat Herodes de Grote stierf.
Het gaat dus in onze tekst niet om Jacobus, de broer van de
Heer, die in hoofdstuk 1:19 genoemd werd, maar om Jacobus de
Oudere. Het woord ‘steunpilaren’ komt van stulos, dat gebruikt
werd voor zuilen die het dak van een gebouw ondersteunden. De
kerk werd als een tempel gezien en de drie apostelen waren mannen, die de verbinding symboliseerden tussen de aarde en de hemel. Zij droegen de opbouw van de gemeente van God. Zo sprak
Jezus tot de gemeente in Filadelﬁa: ‘Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods’.⁶³ Zo’n overwinnaar
wordt dan een drager van hemelse zaken. Wanneer dan de profetie vervolgt, dat hij niet meer daaruit gaan zal, wijst dit erop dat
hij volmaakt is geworden.
De Galaten moeten wel zijn aangesproken, omdat de apostelen Paulus de broederhand hadden gereikt. De judaïsten hadden
immers getracht tussen Paulus en de andere apostelen een wig te
drijven. De gewoonte om als teken van vriendschap elkaar de
(rechter)hand te drukken bestond zowel bij de Joden als bij de
Grieken en was al zeer oud. Op dat ogenblik voelden de apostelen zich nog niet geroepen om zelf naar de heidenen te gaan, maar
ze stelden zich achter Paulus en Barnabas. Hiermee was dus een
nieuwe tijd ingeluid. In twee verschillende sferen werd dezelfde
boodschap verkondigd. De Galaten konden aan deze houding van
de apostelen zien, dat Paulus in rang niet bij hen achter stond. Dit
alles verhinderde Paulus echter niet om zich eveneens en allereerst tot de Joden te wenden. Dit deed hij op iedere plaats waar
hij kwam. Zo predikte Petrus tot de heidenen in het huisgezin
van Cornelius en in de heidens-christelijke kerk in het Syrische
Antiochië.
Eén ding werd tijdens de afspraak met de apostelen beklemtoond. Het praktische punt was dat de vervolgde gemeente te Jeruzalem armoede leed. De broeders en zusters aldaar waren op de
hulp van de heidense zustergemeenten aangewezen. Deze werden
⁶³ Openbaring 3:12
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nog niet verdrukt en hadden dikwijls ook beter gesitueerden onder
hen, zoals we lezen: ‘.. en van de aanzienlijke vrouwen en mannen
niet weinigen’.⁶⁴ Het verzoek van de gemeente te Jeruzalem sloot
aan bij het verlangen van Paulus. Er hoefde niets te worden opgelegd, zoals de apostel later aan de Romeinen schreef, dat de heidenen, die aan hun geestelijke goederen deel hadden gekregen,
hen behoorden te dienen met hun stoﬀelijke goederen.⁶⁵ Zo ook
kunnen onze gemeenten behoeftige gemeenten in de zendingslanden steunen, maar dan zal de Heilige Geest er ook de harten
voor openen.
11, 12. Maar toen Céfas te Antiochië gekomen was, heb ik mij
openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was.
Want voordat sommigen uit de kring van Jacobus gekomen waren,
at hij met de heidenen aan één tafel, maar toen zij kwamen, trok
hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen.
Na hun collectereis ten behoeve van de Joodse gemeenten
keerden Saulus en Barnabas terug naar Antiochië.⁶⁶ Zij ontmoetten daar ook Petrus, die na zijn bevrijding uit de gevangenis
naar onbekende bestemming was vertrokken.⁶⁷ Deze apostel zal
zich ongetwijfeld op de hoogte hebben willen stellen van de toestand in de Antiochische gemeente, waarover hij te Jeruzalem
zoveel had gehoord. Hij had zich daar volledig achter de prediking van Paulus gesteld en de Jood met de Aramese naam Céfas
at nu met de heidenen aan één tafel, niet alleen bij hun liefdemaaltijden maar ook in hun huizen. Het voedsel dat aan de Joden
verboden was, werd nu ook door hem, spontaan als hij was, gegeten. Zonder angst voor rituele onreinheid had hij nu op deze
wijze gemeenschap met zijn heidense geloofsgenoten en bracht
hij in praktijk wat de Here hem in een visioen had getoond.
Tot zijn schrik zag Petrus plotseling dat er aanhangers van Jacobus naar Antiochië waren gereisd om toe te zien of er soms
Joodse christenen waren, die zich niet meer bekommerden om de
wetten van Mozes. Evenals de broer van de Here onderhielden zij
⁶⁴ Handelingen 17:12 | ⁶⁵ Romeinen 15:26-29 | ⁶⁶ Handelingen 12:25 |
⁶⁷ Handelingen 12:17
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nauwgezet de reinigingswetten. Jacobus meende immers dat de
Joodse bekeerlingen nog onder de wet bleven. Hij was van oordeel dat men alleen hen, die zich onder de heidenen tot God bekeerden, niet verder lastig mocht vallen.⁶⁸ Vele van zijn aanhangers gingen echter nog verder. Zij leerden dat ook de christenen
uit de heidenen moesten worden besneden.⁶⁹ Deze judaïsten waren zelfs na het vertrek van Paulus naar de gemeenten in Galatië
gereisd om daar de christenen uit de heidenen onder de wet te
brengen. Paulus had in Antiochië vernomen, dat de Galaten er
‘schielijk’ waren ingetuind en zich hadden laten afbrengen tot
een ander evangelie, dat geen blijde boodschap was.⁷⁰ De apostel
deelt nu hun het gebeurde in Antiochië mee om aan te tonen, dat
hij in verband met zijn opdracht zelfs voor Petrus niet uit de weg
was gegaan, maar deze om zijn dubbelhartige houding had berispt.
Wat was er in Antiochië gebeurd? Petrus was voor de fanatieke druk die op hem uitgeoefend werd, bezweken. Uit vrees voor
de besnedenen had hij zich van zijn heidense broeders gedistantieerd. Hij kon niet meer op tegen de voortdurende kritiek en om
de kool en de geit te sparen trok hij zich geleidelijk terug, zoals er
staat: ‘Hij trok zich terug en zonderde zich af ’. Hierdoor dreigde
er een scheuring tussen de christenen plaats te vinden met als gevolg dat men ook niet meer samen aan de avondmaalstafel kon
aanzitten. Zo verdeelt ook het Israëlisme in onze dagen de broeders van hetzelfde huis. Dit alles omdat men de nieuwe wijn weer
in oude zakken wil bewaren.
Wij worden hier geconfronteerd met een verkeerde handelwijze van een apostel, een man van God. De geest van lafhartigheid
die hem in de hof van Kajafas zijn Meester deed verloochenen, had
hem hier in Antiochië opnieuw in zijn greep. Ook nu bedacht hij
de dingen die van de mensen zijn en was hij niet bedacht op de dingen van het Koninkrijk van God.⁷¹ Ook nu trachtte de satan hem
te ziften als de tarwe, hoewel hij diep in zijn hart overtuigd was dat
God geen onderscheid maakt tussen ‘ons’ en ‘hen’.⁷² De argumenten die in de discussies door zijn tegenstanders gebruikt werden,
⁶⁸ vgl. Handelingen 12:17 | ⁶⁹ Handelingen 15:1 | ⁷⁰ Galaten 1:6 |
Marcus 14:66-72, 8:33 | ⁷² Lucas 22:31; Handelingen 15:9

⁷¹ vgl.
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kende hij wel: de Joden waren een afgezonderd volk uit de natiën, zij mochten geen familiebanden aangaan met buitenstaanders en volgens de overlevering ook niet met de heidenen eten.
Zo bekleedde men deze verouderde instellingen met gezag van
God.⁷³ Petrus kwam zo onder het geweld van de ‘vrome’ geesten,
dat hij in tegenstelling tot Paulus wel ‘gedwee voor hen uit de weg
ging’.⁷⁴ Toch sprak hij eenmaal: ‘God heeft mij doen zien, dat ik
niemand onheilig of onrein mag noemen’.⁷⁵ Is het een wonder dat
Paulus openlijk en verontwaardigd tegen hem inging vanwege
zijn toegeven aan de intriges van de Jeruzalemse Joden?
Op de achtergrond van het geschil bevond zich de broer van
de Here. Deze toevoeging bij Jacobus kon hier nu worden weggelaten, omdat de apostel Jacobus, de oudere, als martelaar was gestorven. Van Jacobus, de zoon van Alféüs, is ons niets anders bekend dan zijn naam.⁷⁶ De namen konden geen problemen meer
opleveren. Jacobus, de broer van de Here, wordt in de kerkgeschiedenis ‘de rechtvaardige’ genoemd. Volgens de kerkvader Eusebius was hij de eerste bisschop of opziener van Jeruzalem.⁷⁷ Hij
speelde daarom ook zo’n belangrijke rol op de eerste ‘synode’ te
Jeruzalem en zijn voorstel werd daar tot een besluit verheven.⁷⁸
Tijdens het leven van Jezus op aarde stond de wetsgetrouwe Jacobus afwijzend tegenover het optreden van de oudste Zoon van
zijn moeder. In Johannes 7:5 staat immers dat zijn broers - Jacobus, Jozef, Judas en Simon - niet in Hem geloofden.⁷⁹ In 1 Corinthiërs 15:7 lezen we, dat de Heer na zijn opstanding ook aan zijn
broer Jacobus verschenen was. Dit feit zal mede de oorzaak zijn
geweest dat Jacobus met zijn broers deel had aan het volhardend
gebed van de honderdtwintig personen, die Jezus trouw waren
gebleven.⁸⁰
Eusebius geeft een schets van het leven van Jacobus op grond
van informatie van de oudkerkelijke schrijver Hesegippus. Aan
zijn Kerkgeschiedenis ontlenen wij het volgende: hij was een
heilig man vanaf de schoot van zijn moeder. Hij dronk wijn noch
⁷³ Leveticus 20:22-26; Deuteronomium 7:2; Handelingen 10:28; Lucas 15:2 |
⁷⁴ Galaten 2:5 | ⁷⁵ Handelingen 10:28 | ⁷⁶ Handelingen 1:13 | ⁷⁷ Eusebius’
Kerkgeschiedenis 2.1.2 | ⁷⁸ Handelingen 15:13-29 | ⁷⁹ vgl. Mattheüs 13:55; Marcus 6:3 | ⁸⁰ Handelingen 1:4,13-14
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sterke drank en at geen vlees. Geen scheermes raakte ooit zijn
hoofd aan. Hij zalfde zich niet met olie en gebruikte nooit een
bad. Wij zouden hem dus een Nazireeër kunnen noemen.⁸¹ Zijn
knieën waren eeltig als van een kameel, omdat hij steeds op de
knieën viel om God te bidden en vergiﬀenis te vragen voor zijn
volk. Wegens zijn godsvrucht en overgrote rechtvaardigheid
noemde men hem ‘de Rechtvaardige’. Toen ook veel leiders gingen geloven dat Jezus de Messias is, kwam er beweging onder de
Joden, de schriftgeleerden en de Farizeeën. Zij zeiden dat er gevaar dreigde, dat heel het volk zijn verwachting op Jezus zou
stellen.⁸² Wij kunnen de waarheid van dit getuigenis veriﬁëren,
omdat in Handelingen 6:7 staat, dat zelfs ‘een talrijke schare van
priesters gehoor gaf aan het geloof ’ en in Handelingen 21:20 door
de oudsten te Jeruzalem in aanwezigheid van Jacobus tot Paulus
en zijn reisgenoten werd gezegd: ‘Gij ziet, broeder, hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij
ijveraars voor de wet’. Allen bleven dus binnen de omheining van
Israël. Jacobus trachtte het leven naar de joodse wet te combineren met de nieuwe levenswijze, maar dit moest tot conﬂicten
leiden, zoals nu in Antiochië bleek. Het is opvallend dat deze man
van God in wezen toch niet de nieuwe tijd begrepen heeft. Hij
heeft de radicale stap niet kunnen doen, zoals Petrus dit later wel
heeft gedaan. Ondanks zijn wettische levenswijze is ook Jacobus,
evenmin als Stéfanus en Jacobus de Oudere, aan het martelaarschap ontkomen. Eusebius vervolgt dan: de schriftgeleerden en
Farizeeën plaatsten Jacobus op de vleugels van de tempel, opdat
heel het volk hem daarboven kon zien en zijn woord verstaan,
want op het paasfeest kwamen alle stammen en zelfs heidenen samen. Zij riepen Jacobus toe: ‘Beste man, we zouden allen moeten
geloven wat u, de rechtvaardige, zegt; nu zijn er mensen die op
een dwaalspoor gebracht zijn en Jezus de Gekruisigde achterna
gaan; vertel ons daarom, wat is de deur van Jezus?’ Onder de vele
deuren die toegang tot de schaapskooi gaven, was volgens hen
ook Jezus. Voor hen was hij echter niet ‘dé deur’.⁸³ Jacobus antwoordde met luide stem: ‘Waarom vraagt u mij over Jezus, de
Zoon des Mensen? Hij is nu gezeten in de hemelen aan de rech⁸¹ vgl. Numeri 6:1-7 | ⁸² Eusebius’ Kerkgeschiedenis 2.23.4-10 | ⁸³ Johannes 10:7
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terhand van Hem, die alle Macht heeft; en Hij zal op de wolken
van de hemel komen.’ Op de rand van het dak van de tempel,
waar eenmaal Jezus door de satan gebracht was, stond nu zijn
broer om voor het hele volk te getuigen. Toen riepen de leiders dat
zij er verkeerd aan hadden gedaan om aan Jezus van Nazareth zo’n
getuigenis te verschaﬀen, want de massa begon te roepen: ‘Hosanna de zoon van David’. Toen zeiden de leiders: ‘Laten we naar boven gaan en hem naar beneden gooien; dan zullen ze wel beducht
worden om nog in Hem te geloven’.
Eusebius verhaalt verder dat Jacobus bij zijn val nog niet dood
was. Hij werd daarom gestenigd en onder de geweldpleging bad
hij het gebed van zijn oudste Broeder: ‘Vader, vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij doen’. Een voller - een man die wollen
weefsels verdicht en doet krimpen tot vilt door er met een stok op
te slaan - nam zijn hout en sloeg daarmee Jacobus op het hoofd,
zodat deze stierf.⁸⁴ Het heeft Jacobus niet mogen baten het Joodse
volk tot bekering te brengen door ook nauwgezet te ijveren voor
de wet. Judaïsme en christendom zijn onverenigbare zienswijzen.
Zij staan diametraal tegenover elkaar, want ‘indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade geen
genade meer’.⁸⁵ Het leven en sterven van Jacobus zijn in onze tijd
een waarschuwing voor de verjoodste christenen, want wanneer
zij werkelijk Jezus op de eerste plaats stellen, zullen zij bemerken
dat zij evenals wij dit ervaren hebben, verguizing en smaad niet
zullen ontkomen, want de theologische antithese tussen judaïsme
en christendom is onoverbrugbaar.
13. En ook de overige Joden huichelden met hem mede, zodat
zelfs Barnabas zich liet medeslepen door hun huichelarij.
De houding van Petrus had een zogenaamd dominosteeneﬀect. Zet een aantal van zulke stenen rechtop en achter elkaar.
Stoot dan de voorste om en de rest valt ook. Het is daarom van
groot belang dat voorganger en oudsten integer zijn, mannen van
God die zich niet laten intimideren door de preciese ‘vrome’ geesten, maar die onderscheiding van geesten bezitten. Wanneer zij
⁸⁴ Eusebius’ Kerkgeschiedenis 2.23.11-18 | ⁸⁵ Romeinen 11:6
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immers onder druk van dwaalgeesten omvallen, sleuren zij vele
anderen mee. Paulus schrijft hier dat de Joden met Petrus meehuichelden. Het woord ‘huichelen’ komt van hupokrinomai, dat
van een houding spreekt, waarin men zich anders voordoet dan
men is. Letterlijk betekent het ‘antwoorden van onderen’, zoals
een acteur dit doet die van onder een masker spreekt. Ons woord
hypocriet of huichelaar is van dit Griekse woord afgeleid. Wanneer men tot elke prijs de vrede wil bewaren, wordt men spoedig
onoprecht. De overige Joden en Barnabas deden nu ook of zij het
met de judaïsten eens waren. Zij durfden het conﬂict met het religieuze establishment in Jeruzalem niet aan. Zij waren bevreesd
om uitgestoten te worden. In de ogen van Paulus verloochenden
zij daarmee hun kennis over het Koninkrijk van God. Hun leugenachtige houding bracht weer een bedekking op hun hart. Zij
weerspiegelden niet langer de heerlijkheid van de Heer.⁸⁶
Met de aanduiding ‘hypocrieten’ wees Paulus erop dat de handelingen van Petrus en de Joden niet werden gesteund door een innerlijke overtuiging. Voor Paulus was het te betreuren dat Petrus
was gezwicht, maar nog droeviger was het voor hem dat zijn reisgenoot en collega, met wie hij samen naar Jeruzalem was geweest,
zijn bediening ontrouw werd. Barnabas kwam voor Paulus als een
verrader van de goede zaak over en de apostel kon hem het klassieke verwijt maken, dat Julius Caesar eens sprak tot Brutus, die
voor zijn zoon gold en zich onder zijn moordenaars bevond: tu
quoque Brute! (jij ook al, Brutus). Barnabas, een kampioen van het
wetsvrije evangelie, had het slavenjuk van de wet weer op zich genomen.⁸⁷ Ook hij doorzag niet, wat hier op het spel stond, namelijk de splitsing van de gemeente te Antiochië. Hij liet zich ‘meeslepen’ en gaf zijn hemelse wandel in ruil voor het dode wetticisme en legalisme van de armelijke en zwakke wereldgeesten.⁸⁸
14. Maar toen ik zag, dat zij niet de rechte weg bewandelden naar
de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Céfas ten aanhoren
van allen: Indien gij, die een Jood zijt, naar heidens en niet naar
Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich
als Joden te gedragen?
⁸⁶ 2 Corinthiërs 3:14-18 | ⁸⁷ vgl. Galaten 5:1 | ⁸⁸ vgl. Galaten 4:9
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Bij Paulus ging het om de waarheid van het volle evangelie,
waar geen onderscheid is tussen Jood, Griek of heiden.⁸⁹ Hij
herkende ogenblikkelijk het gevaar en greep toen in. Er volgde
geen gesprek onder vier ogen, geen dialoog met de Joden, want
de grove dwaling vond openlijk ingang en moest een halt worden
toegeroepen. Het is vaak niet verstandig om de zonden van iemand, die hij openlijk bedrijft en propageert, in het geheim te
corrigeren. Ook tegenwoordig is de verjoodsing van het christendom als een zich uitbreidende bosbrand. Hoe sneller en openlijker men ook nu ingrijpt, hoe beter het is. De christenen uit de
heidenen zouden immers mannen van God als Petrus en Barnabas navolgen met de gedachte: als wij niet als zij doen, zijn wij
geen goede christenen; dus op naar wet en besnijdenis, op naar
het Israëlisme.
Wij worden hier geconfronteerd met een verkeerde handelwijze van een apostel. De oude macht die Petrus voor de spottende opmerkingen van een dienstmeisje in de hof van Kajafas bevreesd gemaakt had, kreeg hem hier opnieuw te pakken. Nu
vreesde hij de stekelige opmerkingen aangaande zijn nieuwe levenswijze. Petrus en Barnabas hadden de rechte weg verlaten, dat
is de weg die de Heer zelf was gegaan. Hij ging over de hoge weg
door het Koninkrijk der hemelen en dit is de weg ‘naar de waarheid van het evangelie’. Petrus kende deze weg zeer goed en hij
handelde dus tegen beter weten in. De uitdrukking ‘de rechte weg
bewandelen’ komt van orthopodeo. Ortho betekent ‘recht’ en pous,
dat dezelfde wortel heeft als het werkwoord podeo, betekent ‘voet’,
letterlijk ‘wandelen met rechte voeten’. Het is een tegenstelling met
alles wat kreupel gaat en zich onzeker beweegt. Wij kunnen dus lezen: ik zag dat zij niet op een rechte en zekere wijze wandelden.
Petrus wist dat Jezus geen spijswetten erkende, want de Heer had
alle spijzen rein verklaard en Hij had in dit verband nog gezegd:
‘Indien iemand oren heeft om te horen, die hore’.⁹⁰ Hij wist dat
Jezus de sabbatsvoorschriften van de orthodoxe Joden had verbroken en dat Hij met de tollenaren en zondaren had gegeten.⁹¹
Petrus faalde door zijn onzekere houding en door van de heide⁸⁹ Galaten 3:28; Romeinen 10:12; Colossenzen 3:11 | ⁹⁰ Marcus 7:16,19 |
⁹¹ Mattheüs 9:10-11, 11:19; Marcus 2:15-16; Lucas 5:30, 7:34
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nen naleving van de Joodse wetten te eisen, terwijl hij zelf in de
vrijheid stond en niet naar Joodse gebruiken leefde. Toch dwong
hij nu door morele druk de heidenen dit wel te doen. Hij had niet
innerlijk de rechte weg verlaten, maar de huik naar de wind gehangen, die vanuit Jeruzalem naar Antiochië woei.
‘Als Joden te gedragen’ is de vertaling van Ioudaïzo, een woord
dat alleen hier wordt gebruikt. Het betekent dat de christen zich
moet conformeren aan Joodse religieuze praktijken en manieren
en zich bekeren tot de Joodse religie door besnijdenis, of het sympathiseren met het Jodendom door gehele of gedeeltelijke overname van Joodse zeden en gebruiken.⁹²
Paulus richtte zich in het bijzonder tot Petrus, omdat hij deze
voor de leidende en gezagdragende ﬁguur hield. Hij sprak in zijn
terechtwijzing over de waarheid van het evangelie. Een christendom verbastert en gaat ten onder, indien het ‘de liefde tot de waarheid niet aanvaardt’.⁹³ De waarheid appelleert aan het diepste verlangen van de mens, die hongert en dorst naar de gerechtigheid.
Zo zijn er in onze tijd mensen die innerlijk overtuigd zijn van de
geloofsdoop, maar zij blijven terwille van de traditie en vanwege
familiebanden trouw aan gemeenschappen die de kinderbesprenging leren. Zo laat men soms in volle-evangeliekringen predikers
toe, die de Israël-leer propageren en die een twee-wegenleer verkondigen. Zo is er ook het gevaar van samenwerken met charismatische en oecumenische bewegingen, die een innerlijke afbraak van het volle evangelie betekenen. Men veinst dat men het
met de anderen eens is, terwijl men in eigen kring hun leringen
verwerpt en veroordeelt.
Zowel Petrus als Barnabas hebben de berisping van Paulus begrepen en aanvaard. Aan het einde van zijn leven schreef Petrus
over ‘onze geliefde Paulus’ en ‘over de hem gegeven wijsheid’. ⁹⁴
Barnabas en Paulus werden na dit incident even later door de gemeente in Antiochië afgezonderd voor het zendingswerk.⁹⁵ De
waarheid heeft in hun leven gezegevierd, want voor de oprechten
gaat het licht op.⁹⁶

⁹² vgl. Esther 8:17 | ⁹³ 2 Thessalonicenzen 2:10 | ⁹⁴ 2 Petrus 3:15 |
⁹⁵ Handelingen 13:2 | ⁹⁶ Psalm 112:4
79

2:15
15. Wij, geboren Joden, en geen zondaars uit de heidenen, ...
Uit het vorige vers bleek, dat Petrus voor zichzelf als een heiden leefde, maar dat hij onder de druk van de judaïsten was bezweken. In deze brief is Paulus nog steeds bezig de Galaten los te maken van het wetticisme, dat de binnengeslopen fanatieke volgelingen van Jacobus hadden getracht in te voeren. Paulus bestrijdt deze fundamentele dwaling in het christendom door op drie zaken
te wijzen.
Allereerst beroept hij zich op zijn gezag als apostel van de Heer,
die hem de prediking van het wetsvrije evangelie had opgedragen.⁹⁷ Ten tweede deelt hij mee dat de steunpilaren van de eerste
christelijke kerk zijn zienswijze deelden.⁹⁸ Ten derde schildert hij
het intimiderende optreden van de judaïsten en zijn correctie op
het onzekere gedrag van Petrus in deze belangrijke zaak.⁹⁹
Voorgangers en oudsten kunnen uit het optreden van Paulus
leren, dat ook zij zich bewust moeten zijn van hun hemelse roeping, dat de gemeente dit gezag moet erkennen en dat zij dwalingen niet mogen laten voortwoekeren. Wie meent dat het goede
vanzelf het kwade wel zal overwinnen, of dat de tarwe en het onkruid maar samen moeten opgroeien, maakt de gemeente tot een
wijk van het grote Babylon. Men moet drogredenen als onvruchtbare werken van de duisternis ontmaskeren.¹⁰⁰ Zo sprak Jezus
openlijk tot de Sadduceeën die de opstanding loochenden: ‘Gij
dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods’. ¹⁰¹
In het vervolg van de brief gaat de apostel daarom verder om de
wortel van de judaïstische dwaling uit te trekken als iets dat behoort tot het leven uit het vlees en niet uit de geest.
Paulus begint zijn berisping met het persoonlijke voornaamwoord ‘wij’, dat wijst op Petrus, hemzelf en de Joodse christenen.
In vers 18 gaat hij dan over in de ‘ik’-vorm. Het gaat daarbij niet
meer alleen over wat in Antiochië was gebeurd, maar ook over de
problematiek die de Galaten bezighield, namelijk: ‘komt het heil
door het geloof of door de wet?’
Paulus begint dan het diepgaande verschil dat tussen Joden
⁹⁷ Galaten 1:11-24 | ⁹⁸ Galaten 2:1-10 |
5:6-11 | ¹⁰¹ Mattheüs 22:29
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en heidenen bestaat, te accentueren: wat ons betreft, wij zijn van
nature Joden en geen zondaars uit de heidenen. Met het woord
‘zondaars’ worden hier dan geen personen bedoeld die zich op ergerlijke wijze hadden misdragen, maar een categorie mensen, die
zonder de Joodse wetten leefde, een grote menigte die de wet niet
kende.¹⁰² Zo beschuldigden de orthodoxe Joden Jezus er vaak van
dat deze met tollenaars en zondaars omging. Zij waren de ritueel
onreinen en de honden.¹⁰³ Jezus nam dit taalgebruik over, toen hij
bijvoorbeeld in de bergrede sprak: ‘Indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat hebt gij vóór? Immers ook de zondaars hebben lief,
die hen liefhebben’. ¹⁰⁴ Paulus gebruikt hier dit woord niet zozeer
op ironische wijze, maar om des te duidelijker in het volgende
vers het falen te doen uitkomen van de wetsgetrouwe Joden. De
Jood waande zich immers nog altijd superieur vanwege zijn afstamming van Abraham en het bezit van de wet. Door deze mentaliteit gedreven hadden de Joden hun God genationaliseerd. Zij
hadden in wezen een kastestelsel opgebouwd, dat doet denken
aan dat der brahmanen, die niet uit dezelfde waterput mogen drinken als de paria’s. De ex-Farizeeër gebruikt hier opzettelijk dezelfde taal als destijds zijn collega in de tempel, die God dankte dat
hij niet was als de ‘andere mensen’. ¹⁰⁵ Schijnbaar tilt Paulus hier
de wet hoog op, om haar in de volgende verzen met kracht neer
te werpen.
16. ... wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf
tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te
worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want
uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.
De kern van de zin is: ook wij, geboren Joden, die niet tot de
gojim behoren, zijn in Christus Jezus gaan geloven. De Hebreeuwse meervoudsvorm ‘gojim’ is bij de Joden de algemene benaming
voor de niet-Joden. De gevoelswaarde ervan wordt uitgedrukt in
‘zondaars uit de heidenen’. De Joodse christenen hadden hun gerechtigheid niet gevonden in het onderhouden van de wettische
¹⁰² Johannes 7:49 | ¹⁰³ vgl. Marcus 7:27 | ¹⁰⁴ Lucas 6:32 | ¹⁰⁵ Lucas 18:11
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voorschriften. Zij waren tot de ontdekking gekomen dat hun gerechtigheid te danken was aan het geloof in Christus Jezus. Bij de
rabbijnen betekende het woord ‘gerechtigheid’ zuiverheid en reinheid, die men verkreeg door het in acht nemen van de wet en het
nauwkeurig vervullen van de cultische voorschriften. Men was een
rechtvaardige als de schaal met prestaties die van de overtredingen
omhoog deed gaan. Van de uitslag van het toekomende oordeel
was men daarom nooit geheel zeker, want dit was vaak op luttele
verschillen bij het wegen gebaseerd.
Nooit werd iemand volkomen rechtvaardig, dus vrij van schuld,
door de wet nauwkeurig te houden, indien enig mens er al toe in
staat was. Men werd dan wel een rechtvaardige naar de wet, maar
was ook de innerlijke mens gereinigd? Voor zondige gedachten
en begeerten bestond in het Oude Testament geen straf maar ook
geen verzoening. Jezus vergeleek de wettische Farizeeën van zijn
tijd met witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken,
maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. ¹⁰⁶ In deze tekst herhaalt de apostel tot driemaal toe, dat de
mens niet wordt gerechtvaardigd uit werken der wet. Met de christenen uit de Joden kon hij belijden: ‘Wij weten dat de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid is’.¹⁰⁷ Hij kon ook zeggen: ‘Wij weten dat ons de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften zijn gegeven’. ¹⁰⁸ Op grond hiervan hebben wij de gerechtigheid uit de wet nagejaagd, maar zijn er nooit aan toegekomen.¹⁰⁹
Ondanks de kennis en ondanks de voorrechten is dit niet gelukt.
Paulus wil nu tot de Galaten zeggen: wij als Joden hebben de beker van de wet tot de bodem leeggedronken en we moeten erkennen, dat onze inspanningen op niets zijn uitgelopen. Hoe willen
jullie, heidenen, dit dan bereiken? Daarom hebben wij de doodlopende weg van de schaduwen verlaten en zijn nu de verse en
levende weg ingeslagen, die Jezus voor ons door zijn lijden en
sterven heeft ingewijd.¹¹⁰
De werken van de wet zijn alle door de wet geëiste werken, het
algehele systeem van geboden en verboden dat functioneert bui¹⁰⁶ Mattheüs 23:27 | ¹⁰⁷ Romeinen 2:20 |
nen 9:31 | ¹¹⁰ Hebreeën 10:20
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ten de genade die door Christus Jezus is gekomen.¹¹¹ De apostel
schuift de hele ‘oud’-testamentische wet terzijde, omdat zij ongeldig en onbruikbaar geworden is. Hij had immers een geheel andere wet ontdekt, namelijk ‘de wet van de Geest van het leven’,
die de mens losmaakt van de wet van de zonde en van de dood .¹¹²
De wet van Mozes en alles wat de rabbijnen eraan toegevoegd hadden, was bestemd voor de natuurlijke mens die op aarde leeft. Zij
functioneert alleen in de zichtbare wereld. Paulus was echter een
hemelburger geworden. In Efeziërs 2:6 schreef hij: ‘God.. heeft ons
mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus’. Hij vermaande de Colossenzen: ‘Waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen?’¹¹³
Wie geëmigreerd is, moet zich aan andere wetten houden dan die
vroeger van kracht waren. Hemelburgers hebben de wet van de
vrijheid, die bestemd is voor vrije mensen. Zij hebbende koninklijke wet die ten uitvoer wordt gebracht door koningen en priesters
in plaats van door slaven van de Sinaïtische wetten. Zij houden zich
aan de volmaakte wet, omdat deze naar de volmaaktheid voert.¹¹⁴
De wetten van het Koninkrijk der hemelen zijn gebaseerd op de
volmaakte gerechtigheid door het geloof in het verzoenend sterven van Christus. Bij het onderhouden ervan openbaren zij de volmaakte mens, die tot elk goed werk volkomen is toegerust.¹¹⁵
De nieuwe, hemelse wet gebiedt bijvoorbeeld: drijf boze geesten uit.¹¹⁶ Dit gebod werkt alleen door het geloof in de kracht van
de Heilige Geest, die werkzaam is in de onzichtbare wereld.¹¹⁷
Deze wet schrijft voor: worstel tegen de bedreigende machten en
tegen de boze geesten, die je tot zonde willen brengen.¹¹⁸ Zij verordent: doe je wapenrusting aan om weerstand te kunnen bieden
en stel je dan op, bekleed met het pantser van de gerechtigheid.
Neem verder het schild van het geloof ter hand, waarmee je zonder
uitzondering alle brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.¹¹⁹ Waar staat dit in de wetten van de Sinaï? Waar wordt in
het Oude Testament gezegd: ‘Bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest’, dat is: in de on¹¹¹ Johannes 1:17 | ¹¹² Romeinen 8:2 | ¹¹³ Colossenzen 2:20 | ¹¹⁴ Jacobus
1:25, 2:8 | ¹¹⁵ 2 Timotheüs 3:17 | ¹¹⁶ Mattheüs 10:8 | ¹¹⁷ Mattheüs 12:28 |
¹¹⁸ vgl. Hebreeën 12:4 | ¹¹⁹ Efeziërs 6:13-16
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zichtbare wereld? ¹²⁰ Haalde de Here een gebod uit het oude verbond aan, toen Hij erop aandrong, dat wij altijd zouden bidden
- dat is: bezig zijn in de hemelse gewesten - en niet verslappen? ¹²¹
Waar staat dat wij schatten moeten verzamelen in de hemelen en
dus niet op de aarde? In de wet van Mozes of in de bergrede ¹²²,
die zich richt op de toekomstige burgers van het rijk van God?
De Geest schenkt leven en hieraan inherent is blijdschap, vrede
en licht. Zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn ook de
wetten van het Koninkrijk der hemelen hoger en krachtiger dan
de wetten van het oude verbond. Daarom moet het mindere
plaats maken voor het meerdere.¹²³ De aardse wet zegt: doe dit
en gij zult leven, maar zij faalt vanwege de zwakheid van het vlees.
De nieuwe wet zegt evenwel: geloof en gij zult leven, en zij voert
de mens van kracht tot kracht, en tot de overwinning op de boze
geestenwereld.¹²⁴ De wet van het oude verbond schenkt geen
heilszekerheid bij het onderhouden ervan. Diep in het hart wisten de plichtsgetrouwe Joden: ‘Niemand die leeft, is voor U rechtvaardig’.¹²⁵ Het hele systeem van de werken der wet met haar
voorschriften, geboden, verboden en ceremoniën was ontoereikend, want uit werken van de wet wordt geen vlees voor God gerechtvaardigd, want wet doet (alleen) zonde kennen.¹²⁶
In de rechtspraak waarvan David in Psalm 143 spreekt, is alléén
de mens rechtvaardig die in Christus Jezus is, dat betekent: die in
Zijn woorden blijft. In het nieuwe verbond zijn de geboden van
God die van Jezus Christus: ‘En hieraan onderkennen wij, dat wij
Hem kennen, indien wij zijn geboden bewaren’.¹²⁷ De kern van
de wet van het nieuwe verbond is, dat wij ‘God in Christus’ liefhebben boven alles. Jezus is immers de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen.¹²⁸ Daarom wordt gezegd:
‘Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods én
het geloof in Jezus bewaren’.¹²⁹ Dit heeft niets te maken met de
redenering van de adventisten bij deze tekst, dat wij weer zouden
moeten terugkeren naar de oudtestamentische sabbat. Jezus werd
er immers van beschuldigd, dat Hij en zijn discipelen juist deden
¹²⁰ Efeziërs 6:18 | ¹²¹ Lucas 18:1 | ¹²² Mattheüs 5-7 | ¹²³ Hebreeën 8:13 |
¹²⁴ vgl. Galaten 3:11,12 | ¹²⁵ Psalm 143:2 | ¹²⁶ Romeinen 3:20 | ¹²⁷ 1 Johannes
2:3 | ¹²⁸ Hebreeën 1:3 | ¹²⁹ Openbaring 14:12
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wat op de sabbat niet mocht.¹³⁰ Er is een andere sabbatsrust voor
het volk van God.¹³¹
17,18. Maar indien wij, trachtende in Christus gerechtvaardigd
te worden, ook zelf zijn gebleken zondaars te zijn, staat Christus
dan in dienst der zonde? Volstrekt niet. Immers, indien ik hetgeen ik afgebroken heb, weder opbouw, bewijs ik daardoor, dat ik
zelf een overtreder ben.
De judaïsten vreesden dat door het prijsgeven van het Jodendom de heiligheid van God en de door Hem gewilde apartheid
van het volk, het terrein van de wetteloosheid zou worden vergroot. Toen Petrus in Christus zonder wet gerechtvaardigd was,
brak hij met dat oude vooroordeel. Hij ging toen rustig aan tafel
met de heidenen die óók door Christus waren gerechtvaardigd.
Onder druk van de wetsgetrouwe Joodse christenen veranderde
hij echter van inzicht en begon hij zijn progressieve daad te veroordelen. Hij beschouwde dit gezamenlijke eten met de heidenen
toen als zondig, hoewel hij tijdens die tafelgemeenschap op het
reinigende bloed van Christus had vertrouwd. Dan zou Christus
dus door dit eten van Petrus met de heidenen in dienst van de
zonde hebben gestaan. Door dit argument van Paulus werden de
Joodse christenen gedwongen te erkennen, dat Christus eigenlijk
de promotor van dit kwaad was, omdat door Hem de volkomen
gerechtigheid uit genade door het geloof geopenbaard was. Het
levitische voorschrift had echter in het nieuwe verbond geen enkele waarde. De opvatting dat Jezus eigenlijk een handlanger van
de zonde zou zijn, schuift Paulus aan de kant met de woorden:
‘Weg met zulke gedachten!’
Het gezamenlijke eten met de heidenen was niet zondig, maar
wèl het weer opbouwen van hetgeen Petrus en de christen-Joden
hadden afgebroken, dus de terugkeer naar de wet. Dat was verachtering of achteruitgang in de genade geweest.¹³² Door zijn aanzitten had Petrus het vertrouwen op de wet opgezegd en het vertrouwen op het bloed van Christus ervoor in de plaats gesteld. Nu
kwam hij hierop terug. Hij vertrouwde weer op de letter van de
¹³⁰ Mattheüs 12:2; Lucas 6:2 | ¹³¹ Hebreeën 4:9 | ¹³² vgl. Hebreeën 12:15
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wet die door God in de nieuwe bedeling terzijde was gesteld. Hij
beleed daarmee dat hij door het alleen met Jezus te wagen, op een
dwaalweg was geweest. Sprak de Here echter zelf niet, dat velen
zouden komen van Oost en West om aan te liggen met Abraham,
Izak en Jacob in het Koninkrijk der hemelen? Onze Heer discrimineerde niet, maar wees erop, dat zij die tegen deze eenheid
protesteerden, buiten geworpen zouden worden.¹³³
De waarheid van de terzijdestelling van de wet is in haar eenvoud nooit tot onze voorouders doorgedrongen. Zij gaven uitdrukking van hun geloof aangaande de waarde van de tien geboden, door in Zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus te belijden: ‘Waarom laat God ons dan alzo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven kan houden? Antwoord: Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe
langer hoe meer leren kennen, en des te begeriger zijn, om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken’. Zet
hier tegenover Zondag 1: ‘Wat is uw enige troost in leven en sterven?’, met het triomferende geloofsantwoord: ‘Dat ik met lichaam
en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn bloed
voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft’. Wie hiernaast ook nog Zondag
44 belijdt, stelt Jezus in dienst van de zonde, want de verloste
rechtvaardige zou tot aan zijn dood ook nog een diep bewustzijn
van de zonde houden, omdat hij de tien geboden nooit kan volbrengen. Wanneer zulke gedachten de basis vormen van het christelijk denken, komt er geen geestelijk bouwwerk in de hemelse gewesten tot stand.
19. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven om voor God
te leven.
Juist omdat Paulus de wet had willen houden en toen zag, dat
dit een onmogelijke zaak was, had hij zijn vertrouwen in iedere
vorm van inspanning verloren. Hij had gezien dat het doen van
de wet hem tot de dood voerde, daar hij altijd te kort kwam en
¹³³ Mattheüs 8:11,12
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‘zijn schuld dagelijks meerder maakte’.¹³⁴ De apostel wilde deze
dodelijke weg niet langer gaan en daarom stelde hij zijn vertrouwen voortaan op Jezus en zag toen de mogelijkheid om werkelijk voor God te leven. Natuurlijk komt men niet tot dit eeuwige
leven alleen door het feit, dat men met zijn ‘tuchtmeester’ heeft
gebroken en geen enkele verwachting meer van hem heeft.¹³⁵
De Canisius-vertaling luidt: ‘Want ik ben dood voor de wet
door een andere wet, om te leven voor God’. Deze andere en hogere wet is die van de Geest van het leven, die vrijmaakt van de wet
van de zonde en van de dood.¹³⁶ Deze heft de oude wet op. In de
natuur onttrekt men zich niet aan de zwaartekracht doordat men
zich bij het vallen veelvuldig heeft bezeerd en gekneusd, maar wel
door in een kunstmatige satelliet zich van de aarde te verwijderen
naar de hogere sferen in de ruimte. Zo is het volk van God, bestaande uit hemelburgers, vrij van de tien geboden, de ceremoniële
wetten en burgerlijke wetten of hoe men de verordeningen en
voorschriften, die eenmaal aan Israël werden gegeven, naar eigen
inzicht verder zou willen indelen. In het Koninkrijk der hemelen
kan men zich door het geloof zonder inspanning vrij bewegen.
De aardse wet zegt: doe dit en leef. Zij beveelt wel maar geeft er
geen handen en voeten aan. De wet van de vrijheid zegt: verhef je.
En ze geeft de mens tevens vleugels. De wet van het Koninkrijk
der hemelen functioneert vanuit de innerlijk herstelde mens. De
Schepper schrijft dan Zelf de wet om God lief te hebben boven
alles en de naaste als zichzelf, in het hart.¹³⁷ Met hulp van de Heilige Geest kan deze wet omgezet worden in daden in de zichtbare wereld. Wie zo voor God leeft, dient geen andere goden en benadeelt zijn naaste op geen enkele wijze, maar zoekt in alles het
goede voor hem. Wij zien dus dat de wet vervuld wordt in hen die
naar de geest wandelen en niet naar het vlees leven.
Zondag aan zondag luisteren duizenden naar de voorlezing
van de tien geboden, die men als leefregel tracht te houden. Deze inspanning is nutteloos en hopeloos om hemelse zaken te verwerven. De wet is immers niet gegeven aan rechtvaardigen die
haar kunnen houden - omdat ze leven naar de geest, die de drager
¹³⁴ Heidelbergse Catechismus, Zondag 5 | ¹³⁵ Galaten 3:24 | ¹³⁶ Romeinen 8:2 |
¹³⁷ vgl. Mattheüs 22:34-40; Hebreeën10:16
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is van de ingeschapen wet van God - maar aan goddelozen en
zondaars. In 1 Timotheüs 1:9 staat, dat de wet niet is gesteld voor
de rechtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars. Tot welke categorie behoort u? Een rechtvaardige is iemand die naar het recht van God leeft en die op de
weg van de gerechtigheid wandelt. In zo’n persoon functioneert
de wil van God. Een volk dat buiten God leefde, dat ging zitten om
te eten en te drinken, dat opstond om te feesten, dat hoererij
pleegde en andere goden diende, ontving de wet.¹³⁸ Wanneer de
Catechismus in Zondag 4 zegt, dat God Adam zo had geschapen,
dat deze de wet doen kon, merken we op dat niet Adam de wet
ontving, maar wel een volk dat niet in staat was het goede te doen
en geneigd was tot het kwade.
Wat verwacht men van de tien geboden als Paulus in hoofdstuk 4:25 schrijft, dat de wet slaven voortbrengt. Is het volk Israël
niet een waarschuwing, als een schip op het strand? Wat voor belang heeft de mens erbij, dat hij de grootheid en de veelheid van
de zonde kent? Dit is te meer waardeloos, omdat ‘wie op één punt
struikelt, schuldig is geworden aan alle geboden’.¹³⁹ Door één
zondedaad draagt men de kiem van de totale wetteloosheid in
zich. Onze Here Jezus heeft in het nieuwe verbond een heel andere weg geopend. Hierin is geen plaats meer voor de Sinaï: ‘Want
gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg’.¹⁴⁰
Iedere inspanning om de wet te houden is nutteloos, want de
wet activeert de boze geesten. Er staat: ‘Toen het gebod kwam, begon de zonde te leven’.¹⁴¹ Zonde komt van de duivel.¹⁴² Iedere
zonde wordt door boze geesten veroorzaakt, hetzij doordat deze
van buitenaf de begeerte opwekken en de mens verleiden en onder geestelijke druk zetten, of doordat zij een woonplaats in hem
zoeken om hem te onderdrukken of te overweldigen. Wanneer
hij zich ernaar gaat uitstrekken om de wet te onderhouden, beginnen al deze machten in hoge mate actief te worden, want zij
verdragen het niet in aanraking te komen met iets dat heilig en
goed is .¹⁴³ Het gaat dan op dezelfde wijze als toen de Here Jezus
een synagoge binnenkwam, waar een mens was met een onreine
¹³⁸ 1 Corinthiërs 10:7,8 | ¹³⁹ Jacobus 2:10 | ¹⁴⁰ Hebreeën 12:18, St.Vert. |
¹⁴¹ Romeinen 7:9 | ¹⁴² 1 Johannes 3:8 | ¹⁴³ Romeinen 7:12
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geest. Zodra deze demon met de Heilige Geest geconfronteerd
werd, begon hij onrustig te worden en te schreeuwen .¹⁴⁴ Zo beginnen ook de demonen zich te verzetten en te openbaren in wiens
macht de mens, die het goede wil, zich eigenlijk bevindt. De natuurlijke mens is een slaaf geworden en de wet maakt deze slavernij openbaar.
Ook moeten wij niet zingen: ‘O, van onszelf verlost te zijn’.
Zo’n bede is innerlijk tegenstrijdig, want een mens kan alleen
maar verlost worden van iets wat niet bij hem hoort. Daarom bidt
de christen: ‘Verlos mij van de boze’.¹⁴⁵ Als kinderen van God zijn
wij wedergeboren om een ander toe te behoren, die ons verlost
door de kracht van de Heilige Geest.¹⁴⁶ Een verloste is losgemaakt
van de banden met de duivel en uit diens claim. Boze geesten maskéren zich. Zij laten de mens hún werk volbrengen, dus zondigen,
en houden zichzelf schuil. Dit kunnen zij zo gemakkelijk, omdat
ze onzichtbaar zijn. Alleen de geestelijke mens herkent ze. Later
beschuldigen deze machten de mens dat hijzelf de zonde heeft gedaan. Zij vormen de aanklagers. Paulus schreef echter: ‘Ik bewerk het niet meer, maar de zonde, die in mij woont’.¹⁴⁷ De wet
ontmaskert niet de werkers van de duisternis, die het lichaam beheersen en het gebod krachteloos maken. Jezus heeft echter vanuit zijn leer over het Koninkrijk der hemelen hen openlijk tentoongesteld, zowel tijdens zijn rondwandeling op aarde als aan
het kruis.¹⁴⁸ Hij heeft ook over de zondemachten getriomfeerd.
Wij krijgen deze niet uit ons levenshuis door ons in te stellen op
de wet, maar door de vijand te weerstaan en te overwinnen door
de Geest van God. De bedoeling van God is: ‘Dat Hij ons zou
geven, zonder vreze - zonder slavernij - uit de hand der vijanden
verlost, Hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn
aangezicht, al onze dagen’.¹⁴⁹ Wij hoeven dus niet op onze verlossing te wachten tot na onze dood!
Bij de wet gaat het niet om geloof maar om de werken. Leeft
u uit geloof? Velen bidden: ‘Schep mij een rein hart, o God’ ¹⁵⁰ en
‘verlos mij van de boze’, maar zij geloven niet dat dit ooit in hun
leven een realiteit zal worden. Tenslotte vinden zij het te prefere¹⁴⁴ Marcus 12:3 | ¹⁴⁵ Mattheüs 6:13 | ¹⁴⁶ Romeinen 7:4 | ¹⁴⁷ Romeinen
¹⁴⁸ Colossenzen 2:15 | ¹⁴⁹ Lucas 1:74,75 | ¹⁵⁰ Psalm 51:12

7:20 |
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ren om tot de dood iets van God te begeren dan het direct te ontvangen. Voor dit laatste is geloof nodig. Door de wet ontvangt men
pas leven, indien men iets doet. De wet doet als het ware een beroep op de goedwillende mens, maar zij kan het vlees waarin de
machten der duisternis werkzaam zijn, niet meekrijgen. De wet
is zwak door het vlees en kan dit niet in het rechte spoor krijgen,
of tot leven wekken. Het vlees is zo verbonden aan de onreine
geesten, dat het zich niet onderwerpt. Al zou het dat willen, dan is
het daartoe niet in staat.¹⁵¹ Iedere inspanning van de mens is
vruchteloos. Toch is het onafhankelijkheidsprincipe - ik wil het
zelf doen - in hem zo sterk, dat hij ondanks alle ﬁasco’s, nog steeds
iets wil doen. Weinigen zijn er die geleerd hebben te zeggen: ‘Alle
dingen zijn mogelijk voor wie gelooft’.¹⁵² Wat ik wil, kan ik door
geloof. ‘Ik dank God door Jezus Christus’.¹⁵³
Het geloof is een eigenschap van de geest, die een verbinding
tot stand brengt met andere geesten, hetzij met God, hetzij met
goede of boze geesten in de hemelse gewesten, of met andere
menselijke geesten, wiens woorden we kunnen horen of die ons
inspireren. Het ware geloof richt zich steeds op de inspiratie en de
beloften van God, waardoor het mogelijk is Hem te behagen, dat
is: naar Zijn wil te leven.
Men moet het verdwijnende ‘met letters op stenen gegrift’ niet
vasthouden.¹⁵⁴ De wet van de tien geboden valt onder de bedeling van de schaduwen zoals ook het hele oude verbond.¹⁵⁵ Wanneer een persoon in het zonlicht wandelt, zien wij in het horizontale vlak zijn schaduw vallen. Deze geeft een onduidelijk beeld,
waarbij men alleen de contouren van de werkelijkheid waarneemt.
Wanneer de Bijbel spreekt van een nieuw verbond, is daarmee
het eerste dat in ruwe vormen de geestelijke werkelijkheid afbeeldde, verouderd verklaard. ‘En wat veroudert en verjaart, is niet
ver van verdwijning’.¹⁵⁶ Waarom laat men het oude dan niet verdwijnen? Waarom zou men bij een kaars zitten, wanneer elektrisch licht ter beschikking staat? De wet van de Sinaï heeft gefaald, zowel bij Israël als in de kerk. Het zondeprobleem is er niet
door opgelost. Met de tien geboden heeft men getracht een oude
¹⁵¹ Romeinen 8:7 | ¹⁵² Marcus 9:23 | ¹⁵³ Romeinen 7:25 | ¹⁵⁴ 2 Corinthiërs
3:7-11 | ¹⁵⁵ vgl. Colossenzen 2:16,17; Hebreeën 8:5, 10:1 | ¹⁵⁶ Hebreeën 8:13
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lap op een nieuw kleed te zetten. Voor de kinderen van God is
deze bezigheid uitgelopen op een grandioze mislukking.
Bij zijn wedergeboorte ontvangt ieder kind van God de gerechtigheid, niet die uit de wet is en waar inspanning bij nodig is
om haar te verkrijgen, maar die uit het geloof is in het verzoenend
bloed van Christus. Hij herstelde de oorspronkelijke verhouding
tussen God en de mens. Vanuit deze gerechtigheid ontvangt het
kind van God - opnieuw door het geloof - de Heilige Geest.¹⁵⁷
Deze Geest is de kracht van ons leven, waardoor de christen opgroeit tot het zoonschap.¹⁵⁸ Wij verwachten alles van de kracht
van God waardoor wij leven¹⁵⁹ en indien wij ons door deze Geest
laten leiden, zijn wij niet meer onder de wet van de Sinaï.¹⁶⁰ Daarom is het onmogelijk van de zonde verlost te worden, indien men
niet eerst van de wet verlost is.¹⁶¹ In de laatste dagen staan de overwinnaars niet bij de berg Sinaï, maar op de berg Sion.¹⁶² Op deze
berg ligt de stad Gods, het hemelse Jeruzalem.¹⁶³ ‘God zij gedankt
die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren’.¹⁶⁴
20. Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik (dat is), niet
meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu
(nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,
die mij liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.
De persoonlijke belijdenis van de apostel, die in dit vers zevenmaal de ‘ik’-vorm gebruikt, verheft zich tot een bovenpersoonlijke confessie van allen, die Jezus Christus waarlijk liefhebben en
zich met Hem identiﬁceren. Dit gebeurt hier zo intens, dat men
in de uitspraak ‘ikzelf leef niet meer’ haast zou menen, dat hierbij
de eigen identiteit verloren gaat. De apostel drukt hier echter op
bijzondere wijze zijn innige verbondenheid met Christus uit. De
Here is in zijn plaats gekruisigd en wel zodanig, dat het was of de
apostel zelf mishandeld en gedood was, of hijzelf het loon van de
zonde - de dood - dat de duivel hem had uitbetaald, retourneerde.
In Romeinen 6:4, 5 schreef hij: ‘Wij zijn met Hem begraven door
¹⁵⁷ Romeinen 8:15,16 | ¹⁵⁸ Galaten 4:6; Romeinen 8:23 | ¹⁵⁹ 2 Corinthiërs
13:4 | ¹⁶⁰ Galaten 5:18 | ¹⁶¹ Romeinen 7:4 | ¹⁶² Openbaring 14:1 | ¹⁶³ Hebreeën 12:22 | ¹⁶⁴ 2 Corinthiërs 2:14
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de-doop-in-de-dood’, dus in zijn doodsdoop. Ook was hij daarna
samengegroeid met zijn opstanding. Vanwege die doodsdoop en
opstanding kon hij weer leven, dat is met God gemeenschap hebben. Toen hij ‘stierf ’ werd ook de Farizeeër Saulus van Tarsus met
diens oude leven begraven, maar de grote apostel verrees. Zijn
ego, het eigen ik, bleef. Het één-zijn met de Heer bleef ook, omdat hij dit zelf niet behoefde te doen, maar Christus woonde door
zijn Geest in hem. Want ‘de Here nu is de Geest’.¹⁶⁵ Zijn geest
had zich op deze wijze aan de Here gehecht. Zijn geest werd niet
- zoals een lied zegt - opgelost in Jezus, maar hij liet zich leiden
door de Heilige Geest. Zij leven werd dus niet langer overheerst
door de begeerten en verlangens van zijn vlees, maar zijn ‘ik’
stond onder de leiding van de Heilige Geest. Het geheimenis van
deze eenwording is groot. In Efeziërs 5:31-33 vergelijkt Paulus
haar met het huwelijk tussen man en vrouw van wie bij de schepping gezegd werd: ‘Die twee zullen tot één vlees zijn’. Wanneer
een vrouw ongehuwd is, volgt zij in het natuurlijke leven haar
eigen verlangens. Wanneer ze trouwt, dan richt ze zich op de behoeften van haar partner en daarin vindt ze haar leven en blijdschap. Voor zover Paulus nog een natuurlijk leven leidde, maakte
hij dit ondergeschikt aan de leiding van de Geest, die hem door
het geloof in Jezus was geschonken. Zijn arbeid, talenten en tijd
stelde hij alle in dienst van zijn Heer. Deze was het waard, want Hij
had Zich in zijn grote liefde voor Paulus overgegeven om hem te
heiligen. In deze liefde ligt de oorsprong van het herstel van de
mens. Voor zover de apostel echter nog in het vlees leefde, dus de
volkomen heiliging nog niet bezat, leefde hij door het geloof ván
de Zoon van God zoals er letterlijk staat. Onze Heer gelooft in het
volkomen herstel van de mens, die Hij met zijn bloed kocht en die
Hij doopte met zijn Geest. In Habakuk 2:4 zegt God - volgens de
Septuaginta - ‘De rechtvaardige zal uit mijn geloof leven’. Toen
Petrus tijdens de storm in het water dreigde weg te zinken, greep
Jezus hem bij de hand en door diens geloof kon hij verder naar
het schip wandelen.¹⁶⁶

¹⁶⁵ 2 Corinthiërs 3:17 | ¹⁶⁶ Mattheüs 14:31
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Op grond van de uitspraak ‘toch leef ik niet meer’ hoeft het
ons niet te verwonderen dat vele christenen, die de zogenaamde
verbrekingsleer huldigen, spreken over de noodzaak van het verbrijzelen van het eigen ik. Daarom strijden zij niet tegen de boze
geesten, die de verkeerde lusten opwekken, maar tegen zichzelf.
Zij zingen zelfs over ‘het eigen ik doden’. In deze leer is geen plaats
voor een persoonlijkheid, die naar het beeld van God geschapen
is en die tevoorschijn moet komen. Spreekt de profeet niet: ‘Om
tot de gevangenen te zeggen: Gaat uit! tot hen die in duisternis
zijn: Komt te voorschijn’?¹⁶⁷ De oorzaak van deze fatale leer,
waarbij de mens zichzelf bestrijdt, dus een vijand van zichzelf
wordt, zoeken we in het gebrek aan onderscheid tussen de mens
en de machten. Zoals Israël veelal geen onderscheid maakte tussen
God en de duivel, omdat men dacht dat al het onzichtbare uit God
was, zo maken veel christenen ook geen onderscheid tussen de
mens en de boze geesten. Alles wat uit de mens voortkomt, beschouwen zij als van hemzelf afkomstig. Wie hiervan uitgaat, kan
dit onderbouwen met vele Bijbelteksten. Zonder enige reserve citeert men dan Jeremia 17:9, waar staat: ‘Arglistig is het hart boven
alles, ja, verderfelijk is het, wie kan het kennen?’, terwijl de Psalmen toch al aanvangen met de woorden: ‘Welzalig de man die
niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg
der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn vreugde heeft’.¹⁶⁸ De apostel die eenmaal moest belijden: ‘Ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed
woont’, distantieerde zich even later van deze zondemacht in hem,
door de zelfanalyse: ‘Dan bewerk ík het niet meer, maar de zonde
(macht) die in mij woont’.¹⁶⁹ De kronkel in de verbrekingstheorie is, dat men niet roept om verlossing voor zichzelf, maar van
zichzelf. Men kan zich daarbij afvragen: wie moet van wat verlost
worden en wat blijft er dan nog over? De doorbraak komt, zodra
een mens - door de Geest van de waarheid en die van de onderscheiding - ontdekt, dat zonde een macht is en niet de aangeboren gesteldheid van zijn hart. Zonde regeert over een mens als
een macht en schuld hangt aan hem als een last.
¹⁶⁷ Jesaja 49:9 | ¹⁶⁸ Psalm 1:1,2 | ¹⁶⁹ Romeinen 7:18,20
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21. Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs
gestorven.
Terugkerende naar de gebeurtenissen die in Antiochië gepasseerd waren, schrijft de apostel nu: niet ik doe afbreuk aan de genade van God, maar de christenen uit de Joden die apart gingen
eten. Die verachtten en verwierpen daarmee de kracht van Gods
genade. Volgens hen was dat hele pakket van ontfermende gunstbewijzen in Christus Jezus, niet toereikend genoeg om iemand
rechtvaardig te verklaren. Als dan de gerechtigheid door enige
Joodse wet verkregen wordt, is Christus nodeloos gestorven.
Wanneer men werken van de wet aan het geloof toevoegt om gerechtigheid te verkrijgen, frustreert en annuleert men de uitbundige kracht van de genade. Het fundamentele principe van de genade is immers: kom, koop zonder geld en zonder prijs.¹⁷⁰ Er is
geen redding voor een zondaar, die meent dat goede (wets)werken als een middel tot verzoening met God kunnen dienen. Want
dan is Christus tevergeefs - letterlijk: zonder reden - gestorven.
‘Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat - de
genade - niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken,
opdat niemand roeme’.¹⁷¹ Genade heerst en regeert tot in eeuwigheid en deze leefwereld zijn wij door geloof binnengegaan. In de
gemeenten zullen wij dit klimaat openbaren door ook elkaar te
aanvaarden zoals Christus dit deed. Wij zullen tegen niemand
enige wrok koesteren, want ‘indien gij de mensen niet vergeeft,
zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven’.¹⁷²

¹⁷⁰ Jesaja 55:1 | ¹⁷¹ Efeziërs 2:8,9 | ¹⁷² Mattheüs 6:15
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1. O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is?
De Galaten waren volgens Paulus dom en onverstandig, want
ze misten het juiste inzicht in de geestelijke wereld. Eerder sprak
Jezus tot de Emmaüsgangers, die de profetieën over zijn lijden en
sterven niet ten volle hadden geloofd, dat zij onverstandig en traag
van begrip waren.¹ Op emotionele wijze wendt de apostel zich
hier nu rechtstreeks tot de Galaten. Met het vragende voornaamwoord ‘wie’ accentueert hij zijn verbazing en verontwaardiging.
In 2 Corinthiërs 6:11 en in Filippenzen 4:15 richt de apostel zich
ook tot gemeenteleden, maar zonder de uitroep ‘o’. Waarom hadden zij hun verstand niet gebruikt, toen de judaïserende dwaalleraars waren binnengedrongen? Het antwoord is, dat zij door hen
volkomen betoverd of behekst waren. Zij waren door de religieuze show van deze lieden ‘gefascineerd’, een woord dat in verband
staat met het Griekse baskaino, dat hier wordt gebruikt. Zij waren
onder invloed van sterke, occulte geesten gekomen. Van huis uit
stonden deze Galliërs open voor magische riten en ceremoniën.²
Daarom spraken de Joodse gebruiken hen zo aan. Die brachten hen
onder dezelfde betovering als vroeger de heidense plechtigheden
dit deden. ‘Onverstandig’ en ‘betoverd’ drukken uit hoe ver ook
het tegenwoordige verjoodste christendom verwijderd is van de
ware en enige heilsweg.
Paulus berispt de Galaten, omdat het hun ontbrak aan wijsheid en inzicht in de ‘betere’ dingen. Het intellect schiet tekort,
wanneer men waarde hecht aan allerlei spijswetten, sabbatsvoorschriften en het verplichte waarnemen van dagen, maanden en jaren.³ Het gezonde verstand vindt al deze poespas lastig en nutteloos. Het heeft geen ethische waarde. Het verstand is hier niet
dienstbaar aan God en zijn Zoon, want deze leerde dat zijn last
licht en zijn juk zacht is. Wanneer in Romeinen 1:20 de apostel op¹ Lucas 24:25 | ² Galaten 4:8 | ³ Galaten 4:10
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merkt, dat Gods eeuwige kracht en goddelijkheid sinds de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand wordt doorzien, wijst deze uitspraak erop, dat de geboden die onze Heer
heeft nagelaten, nooit in strijd zijn met het nuchtere verstand. Het
verstand is een middel voor de geest om de gedachten te ordenen.
Hierbij krijgt de geest ondersteuning van het verstand. Dit is een
geestelijk zintuig dat ongeordende, onlogische en leugenachtige
gedachten afwijst. Wanneer het verstand door boze geesten betoverd en verduisterd is, staat het in dienst van de wetteloosheid. De
prediking en het aanvaarden van de goddelijke waarheid kan dan
zo’n verstand weer vrijmaken.
Er zijn stromingen binnen het christendom die de mensen
dwingen hun verstand in te leveren, maar Jezus zegt in verband
met het schenden van de sabbat: ‘Oordeelt met een rechtvaardig
oordeel’, dat is: gebruik je verstand.⁴ Dan kom je ook vrij van een
verkeerd uitoefenen van de wet. Petrus schreef lang na de gebeurtenissen in Antiochië: ‘Omgordt dus de lendenen van uw verstand,
weest nuchter’. ⁵ Breng je verstand in een parate toestand om tot
actie over te gaan. Zo is zelfs bij het spreken in tongen het verstand niet waardeloos, maar het stelt zich in geloof beschikbaar
aan God die spreken wil. ⁶ Dan worden in de geestelijke wereld
wetten openbaar, die de ongeestelijke christen niet begrijpt. Het
verstand moet zich bezighouden met de logica van de dingen, en
de Logos is het Woord, dat in het begin bij God was .⁷ Zo constateert de logica dat wanneer God goed is, Hij niet tegelijkertijd het
kwade kan voortbrengen, want ‘een goede boom kan geen slechte
vruchten dragen’ en uit dezelfde bron komt geen zoet en bitter
water opwellen.⁸ Men komt met het Oude Testament als onderbouw en het Nieuwe Testament als bovenbouw tot een gespleten
voorstelling van God. Wat te denken van een formuliergebed (dat
sinds de zestiende eeuw in de hervormde kerk werd uitgesproken
na de preek), waarin gebeden wordt ‘voor allen die Gij kastijdt
met armoede, gevangenis, krankheid des lichaams, of aanvechting naar de geest’? Het formulier vervolgt dan met de woorden:
‘Verlos hen eindelijk, opdat zij zich over uw goedheid verblijden,
⁴ Johannes 7:24 | ⁵ 1 Petrus 1:13 | ⁶ 1 Corinthiërs 14:15 | ⁷ Johannes 1:1 |
⁸ Mattheüs 7:18; Jacobus 3:11
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en uw naam eeuwig prijzen’ en ‘wil in al degenen, die krankzinnig
zijn, herstellen de goede gaven des verstands’. Een verstandig buitenstaander keert zich af van zoveel tegenstrijdigheden.
Bij zijn optreden had de apostel aan de Galaten duidelijk verteld op welke wijze hun gerechtigheid tot stand was gekomen, namelijk door het plaatsvervangende lijden en sterven van Christus.
Het woord ‘schilderen’ heeft hier niet de betekenis van het dramatiseren van het passiegebeuren. Het heeft betrekking op een oﬃciële bekendmaking of proclamatie, zoals dit bij aﬃches en verordeningen het geval is. De apostel had de kruisiging bekend gemaakt als een alles overtreﬀende genade, die alle verdere religieuze
inspanningen buitensluit. Bij het avondmaal sprak onze Heer ook
geen emotionele woorden, maar Hij zei eenvoudig: ‘Dit is mijn
lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.
Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het
nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.’⁹
2. Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het
geloof?
Paulus had in zijn prediking niet alleen gesproken over het
kruis van Christus tot vergeving van zonden, maar als volle-evangelieprediker was hij nog verder gegaan. Hij had Jezus ook verkondigd als Doper in de Heilige Geest. Zoals de Galaten hun gerechtigheid niet hadden verkregen door zich te houden aan de wet
maar door geloof, zo hadden zij de Heilige Geest ook niet door inspanning ontvangen, maar door het geloof in de belofte van de
Vader en in Jezus als de Doper in de Heilige Geest.
Met de woorden: ‘dit wil ik van u weten’, doet de apostel een
krachtig beroep op de Galaten. Hij stelt hun een beslissende vraag
met een doorslaggevend argument. Hij herinnert hen aan de
machtige ervaring in de geestelijke wereld, die zij zeer bewust hadden meegemaakt. Hij bepaalt hen bij het ogenblik dat de Here Jezus
door zijn Geest woning in hen had gemaakt. Ieder van hen kon
immers zingen: ‘O, die zaal’ge vreugd, in dat heilig uur, toen ‘k ge⁹ Lucas 22:19,20
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doopt werd met Gods Geest. En ‘k in nieuwe tongen mijn Heiland prees op dat heilig pinksterfeest’.¹⁰ Deze doop betekende
voor hen niet het aanvaarden van het dogma dat iedere gelovige
automatisch de Heilige Geest bezit, maar hij was na de wedergeboorte de grote belevenis voor hen geworden. In alle gemeenten
van Galatië waren de woorden van Petrus reeël geworden: ‘Bekeert u, en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus
Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des
Heiligen Geestes ontvangen’.¹¹ Zo goed als iedere christen zich
het uur van zijn waterdoop herinneren kan, zo goed kan hij zich
ook het ogenblik herinneren van zijn doop in de Heilige Geest.
Een overigens prima boekje over de brief aan de Galaten schrijft:
‘Bij Geest stellen wij ons weinig voor. Moet gedacht worden aan
krachten en welke?’ Zo ver staan veel christenen in onze tijd af van
het oorspronkelijke christendom!
Paulus dwingt de Galaten in een geestelijke richting te denken.
De sfeer die de doop in de Heilige Geest vergezelt, sluit de gevoelens en de stemmingen die de werken van de wet vergezellen, volkomen uit. De wet geeft immers geen enkele belofte voor geestelijk leven. De eerste vraag, die Paulus te Efeze aan de discipelen van
Johannes de Doper stelde, was: ‘Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt?’¹² Zonder deze doop kan de
christen immers in de geestelijke wereld niet als burger functioneren. Paulus bepaalde de Galaten erbij, dat zij het merkteken van
het nieuwe verbond, de doop in de Geest, in de innerlijke mens
hadden ontvangen, zoals de waterdoop dit aan de uitwendige
mens schenkt.
De Galaten hadden de Heilige Geest dus niet ontvangen dankzij hun inspanningen maar vanwege hun geloof. In het Grieks
staat: door het horen van geloof. De vertaling Brouwer heeft: ‘op
grond van wetswerken of geloofsprediking?’ Het woordje ‘geloof ’
beschrijft de inhoud en het doel van de prediking. De boodschap
van het Koninkrijk der hemelen gaat immers over de onzichtbare
wereld van de geesten. Zij wordt alleen door geloof ons eigendom,
want geloof ‘is het bewijs der dingen, die men niet ziet’.¹³ Aan de
¹⁰ uit: Liedbundel ‘Glorieklokken’ nr. 7, eerste couplet | ¹¹ Handelingen 2:38 |
¹² Handelingen 19:2 | ¹³ Hebreeën 11:1
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Corinthiërs schreef Paulus: ‘Wij zien niet op het zichtbare, maar
op het onzichtbare’.¹⁴ Daartoe heeft de christen een geoefend geloofsoog nodig. Werken van de wet zoals: spijswetten onderhouden, sabbatten vieren, de reinigingsvoorschriften nakomen en de
besnijdenis ondergaan behoren tot de zichtbare wereld en zijn
daarom van geen enkel belang in de onzichtbare regionen van de
hemelse gewesten.
3. Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?
Om zijn mededelingen te versterken, gaat de apostel opnieuw
op typisch Joodse wijze verder met een retorische vraag - waarop
men geen antwoord verwacht: ‘Zijn jullie zo dwaas?’ Als zij hun
verstand hadden gebruikt, zouden zij hebben begrepen, dat er leven buiten de wet om is. Zij waren in de geest - wij gebruiken hier
dit woord liever zonder hoofdletter - dat is op geestelijke wijze begonnen te leven onder de leiding van de Heilige Geest. Nu keerden zij zich echter tot Joodse gebruiken, die inspanning van de natuurlijke mens of van het vlees vereisten.
In dit vers spreekt Paulus over het heiligende werk van de Heilige
Geest in verbondenheid met de menselijke geest in het leven van
de gelovigen. Zij waren immers hun christelijke leven begonnen
in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Meenden zij nu werkelijk
dat zij de geestelijke volwassenheid zouden bereiken door met
krachten te werken, die de mens van nature bezit? Het woord
epiteleo dat hier met ‘eindigen’ is vertaald, betekent ‘iets naar de
plaats brengen waar het compleet wordt’. De Statenvertaling luidt:
‘Voleindigt gij nu met het vlees?’ De Galaten meenden dat zij de
geestelijke volwassenheid zouden bereiken door een goed afgerond, uitgebalanceerd systeem van religieuze werken na te leven.
In de hele Mozaïsche maatschappij en religie was er echter geen
enkele voorziening getroﬀen om aan de Heilige Geest een rechtmatige plaats te verschaﬀen. Het oude en het nieuwe verbond zijn
gebaseerd op geheel verschillende principes en daarom niet aan elkaar gelijk te stellen of met elkaar te verbinden. Men heeft eeuwen¹⁴ 2 Corinthiërs 4:18
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lang getracht het wetsgebonden Oude Testament als één geheel te
zien met het wetsvrije Nieuwe Testament maar dit is op niets uitgelopen. Een nieuwtestamentisch volk dat leeft op oudtestamentische
grondslag heeft een innerlijk verdeeld geloof en bereikt nooit het
niveau van de gemeente, waarvan de leden geheel en al naar geest,
ziel en lichaam ongerept en onberispelijk bewaard zijn gebleven .¹⁵
De vraag is trouwens: welke kerk heeft deze hoge doelstelling en
dit bereikbaar ideaal in haar geloofsbelijdenis opgenomen?
De geest is de drager van de wet van God en dus gewillig, maar
het vlees is zwak.¹⁶ In het vlees werken de boze machten, die het
tot instrument trachten te maken teneinde zich in de zichtbare
wereld te manifesteren. Paulus bedoelt met vlees het zondigende
vlees met haar begeerten, dat zich niet onderwerpt aan de wet van
God en daar trouwens ook niet toe in staat is.¹⁷ Het ‘vrome’ vlees
wil toch iets presteren om God te dienen en beroemt zich op zijn
werken die het wel kan verrichten, zoals de oudste zoon in de gelijkenis dat ook tegen zijn vader deed.¹⁸
Paulus spreekt over een zelfgemaakte godsdienst met zijn nederigheid en kastijding van het lichaam. Hij zegt dat dit zonder
enige waarde is, maar slechts dient tot bevrediging van het godsdienstige vlees.¹⁹ Hoewel wij in onze volle-evangelie-gemeenten
weinig te doen hebben met ceremoniën, liturgieën, indrukwekkende gebouwen, gewijde gewaden, voorgeschreven zwarte kleding, hoofdbedekking, enzovoort, kunnen de werken van het
vlees zich - naast de openlijke zonden - in een dwangmatige manier van leven openbaren, bijvoorbeeld: men móét de Bijbelkring
bezoeken, hardop bidden in een voorgeschreven tijdsduur, stille
tijd houden, voorgeschreven gedeelten uit de Bijbel lezen, het
lijstje met voorbeden afwerken. Men voelt zich schuldig als men in
deze dingen nalatig is. Op deze terreinen kan het zwaartepunt in
iemands leven verlegd worden van de geest naar het vlees. Dan
worden gebed en vasten verdienstelijke werken. De genoemde zaken zijn van grote waarde, indien ze vanuit de geest van de mens
voortkomen. Dan staat de liefde tot God en de naaste primair. Zo
transponeerde Paulus bijvoorbeeld de lichamelijke besnijdenis
¹⁵ 1 Thessalonicenzen 5:23 | ¹⁶ Mattheüs 26:41 | ¹⁷ Romeinen 8:7 |
¹⁸ Lucas 15:29 | ¹⁹ Colossenzen 2:23
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naar die van de geest. In Colossenzen 2:11 schreef hij: ‘In Hem zijt
gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is,
besneden door het aﬂeggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus(wege)’.
4. Was het dan tevergeefs, dat gij zoveel hebt ondervonden? Ware
het slechts tevergeefs!
Nu stelt de apostel de indringende vraag: ‘Was het tevergeefs,
dat gij zoveel hebt ondervonden?’ De vertalingen van deze zin uit
het Grieks lopen sterk uiteen. De Statenvertaling heeft: ‘Hebt gij
zoveel tevergeefs geleden?’ De Leidse vertaling: ‘Hebt gij zo grote
ervaring vruchteloos gehad?’ Dit verwijst dan duidelijk naar de
doop in de Heilige Geest. The New English Bible luidt insgelijks:
‘Zijn al jullie grote ervaringen dan tevergeefs?’ Het probleem is of
men van het Griekse woord pascho een ongunstige ervaring
maakt of een gunstige. Meestal drukt het een smartelijke ervaring
uit, maar de context of samenhang wijst hier op een gunstige betekenis van het woord, namelijk op de heerlijke belevenissen die
in verband staan met de doop in de Heilige Geest. Het is ons trouwens niet bekend of de Galatische christenen vervolgingen hebben moeten doorstaan. We weten zo goed als niets van hun situatie. Dat de apostel Paulus zelf vervolgd werd, blijkt uit zijn opmerking: ‘Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd?’²⁰ Dit lijden was echter bij de Galaten niet aan de orde. Ook de vervolgingen in Handelingen 14, waarnaar men soms verwijst, betroﬀen
Paulus en Bárnabas in plaatsen die buiten het eigenlijke Galatië gelegen waren. Bovendien is deze brief hoogstwaarschijnlijk vòòr
de eerste zendingsreis geschreven (zie: Inleiding).
De uitroep: ‘Ware het slechts tevergeefs’ luidt in de vertaling
Brouwer: ‘Als het tenminste vergeefs is!’ De apostel blijft positief
ten opzichte van de misleide Galaten, die hij als zijn kinderen beschouwt.²¹ Hij kan het niet geloven dat zijn werk bij hen voor
niets zou zijn geweest, want dan zou hij deze brief niet geschreven
hebben. Zijn grote liefde tot hen geloofde alle goede dingen en
²⁰ Galaten 5:11; zie ook Paulus’ opmerking hierover in 6:17 | ²¹ Galaten 4:19
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hoopte op een gunstige verandering. Voor ons komt daarom deze
tekst als volgt over: als jullie op deze weg doorgaan, is het tevergeefs
geweest dat jullie de zegeningen hebben geproefd, die de doop in
de Heilige Geest met zich mee brengt. Ik geloof dit echter niet en
daarom schrijf ik nu op positieve wijze en vol geloof verder.
5. Die u de Geest schenkt en krachten onder u werkt, doet Hij dit
ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?
Bij de laatste vraag, waarin opnieuw het antwoord besloten is,
merkt de apostel op, dat de Galaten alleen vanwege hun geloof in
de Heilige Geest waren gedoopt. Dit ontvangen ging gepaard met
de charismatische gaven die zich in de gemeente openbaarden.
Hieronder waren de werking van krachten met bovennatuurlijke
verschijnselen. We denken aan het uitdrijven van boze geesten, aan
geloofsgenezing, aan het spreken in tongen en aan het profeteren.
Dit waren de heerlijke uitbeeldingen van het christelijke leven van
deze gelovigen in het heidense Galatië. Alles stond toen in het teken van de Geest, die krachtig in en door de gelovigen werkte. Zo
ging de evangelieverkondiging van de Heer zelf ook gepaard met
tekenen en wonderen en zij vergezelden ook de apostelen als ‘de
vinger van God’.²²
Paulus heeft het hier niet over de gaven van wijsheid en kennis
of over de gave van onderscheiding van geesten. Hadden zij deze
ook maar zo veelvuldig gehad, dan zouden ze de geest, die achter
het judaïsme schuil ging, zeker ontmaskerd hebben. Terecht stelt
Paulus verder de vraag: wat doen nu de wetten en voorschriften,
die de judaïsten jullie in hun geloofsijver hebben opgelegd, onder
jullie? De wet kan zelfs geen mens tot bekering brengen. Ze is onvruchtbaar, maar mijn prediking van het geloof in Christus heeft
bewezen vruchtbaar te zijn.
Hoe werkt de Geest van God onder ons en wat gaat Hij in onze gemeenten uitwerken? Het staat vast dat de helende krachten de
mens een metamorfose laten ondergaan en nieuw leven schenken.
Zij komen rechtstreeks van God en worden nooit door menselij²² Lucas 11:20
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ke inspanningen verkregen. Zij werken vandaag de dag nog steeds
onder ons als gevolg van de prediking van het geloof in het woord
van Christus.
6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is
hem tot gerechtigheid gerekend.
Om het judaïsme te bestrijden had Paulus de Galaten er eerst
aan herinnerd, dat zij vergeving van zonden en de doop in de Heilige Geest buiten de wet om hadden ontvangen.²³ Zij waren uit
genade behouden door het geloof.²⁴ Na dit argument komt Paulus ook nog met een historisch bewijs. Hij noemt de naam van
Abraham, op wie de Joden zo trots waren en op wie zij zich beroemden met de woorden: ‘Wij zijn Abrahams nageslacht’.²⁵ In de
Joodse theologie was hij de hoog verhevene. Ook Jacobus de broeder van de Here, schreef ongeveer in deze zin: ‘Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Izak op
het altaar legde? ²⁶ Jacobus bedoelde hiermee, dat een christen
zijn geloof uit zijn werken moet tonen, want anders heeft men
een dood geloof.²⁷
De uitdrukking ‘zonen van Abraham’ was een sjibboleth (een
herkenningsteken, waarmee vriend en vijand van elkaar kunnen
worden onderscheiden)²⁸ bij de Joden. Zij leerden dat de natuurlijke afstammelingen van Abraham vanzelfsprekend ook kinderen
van God waren. Alleen de besnedenen werden behouden.²⁹ De besnijdenis was het merkteken dat hen van de heidenen scheidde.
In Romeinen 4:9,10 toont de apostel echter duidelijk aan, dat het
gelóóf Abraham tot gerechtigheid werd gerekend, voordat hij besneden was. De naam Abraham komt in de Paulinische brieven alleen voor in Galaten (negen maal), in Romeinen (negen maal) en
in 2 Corinthiërs 11:21 en steeds in verband met zijn strijd tegen
degenen die het judaïsme propageerden en die met hun leer in de
gemeenten van de heidenchristenen inﬁltreerden. Paulus was ook
geen volgeling van Abraham, maar van Hem die kon zeggen: meer
dan Abraham ben Ik.³⁰
²³ Galaten 2:16, 3:2 | ²⁴ Efeziërs 2:8 | ²⁵ Johannes 8:33 | ²⁶ Jacobus
²⁷ Jacobus 2:18,24,26 | ²⁸ Ontleend aan Richteren 12:5 | ²⁹ Handelingen
³⁰ Johannes 8:51-59

2:21 |
15:1 |
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De levens van Abraham en Paulus kennen enkele parallellen.
Beiden moesten alles achterlaten en op grond van hun geloof zich
volkomen toevertrouwen aan de leiding van God. Beiden waren
vervuld met de gedachte aan een onzichtbare wereld, in het bijzonder met die van de stad van God en van een hemels vaderland
en burgerschap.³¹ Alleen door het geloof kan men deze geestelijke
wereld binnengaan. De apostel kon zijn argumenten staven met
een belangrijke tekst uit het Oude Testament die gaat over het geloof van Abraham. In Genesis 15:6 staat: ‘Abraham geloofde in de
Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid’, of nog meer
letterlijk met het citaat van Paulus overeenkomstig de Septuaginta³² : ‘Het is hem tot gerechtigheid gerekend’.
Met mensen die een hemelse visie hebben, kan God omgaan
als met een vriend.³³ Zo was dit ook het geval met Mozes, die de
bedoelingen van God verstond, toen hij het hemelse plan van de
Heer in de tabernakel en zijn dienst uitbeeldde.³⁴ Vanwege hun
geloof dat zich op het rijk van God oriënteerde, kon God met hen
omgaan als rechtvaardigen. Met onrechtvaardigen heeft God geen
gemeenschap.³⁵ Ongeloof trekt een muur op tussen twee partijen.
Het zaait wantrouwen. Wanneer mensen elkaar vertrouwen, ontstaat er een band. Daarom kon God ook de bondgenoot van Abraham worden. Abraham bezat het geloof dat van God is, dat Deze
Zelf heeft. Zo staat bijvoorbeeld in Marcus 11:22 letterlijk: ‘Heb
het geloof van God’ (hoewel de meeste vertalingen ‘heb geloof in
God’ hebben). Abraham was niet een man die de ontbrekende
stukken van zijn levenspuzzel opvulde met geloof, maar hij bestond door geloof. Hij leefde in geloof en stierf in geloof, aan onroerend goed slechts een spelonk nalatende.
Hoe in Israël de geloofstekst van Abraham geïnterpreteerd
werd, blijkt uit wat er staat in ‘De wijsheid van Jezus Sirach’ 44:19.
Deze apocriefe schrijver merkt daar op: ‘Abraham is de grote vader van een menigte volken, zijn gelijke in roem is niet gevonden,
hij hield de wet van de Allerhoogste en werd met Hem in een verbond opgenomen; hij bevestigde dit verbond in zijn lichaam (dus
³¹ Hebreeën 11:10,16; Galaten 4:26; Filippenzen 3:20 | ³² de Griekse vertaling
³³ Jacobus 4:4 | ³⁴ Exodus 25:40, Hebreeën 8:5 |

van het Oude Testament |

³⁵ 2 Corinthiërs 6:13-16
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in de besnijdenis)’. Hier is dus geen sprake van geloof, maar wel
van de wet, die 430 jaren later werd gegeven.³⁶ Zo lezen we in 1
Makkabeeën 2:44-52 dat de oude priester Mattatias zijn zonen
vermaant ‘vurige liefde voor de wet te hebben’, want ‘bleek Abraham niet trouw te zijn toen hij op de proef werd gesteld, en werd
hem dat niet tot gerechtigheid?’ Het geloof van Abraham werd
echter buiten beschouwing gelaten, dus anders dan wat Jacobus
deed.
7. Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van
Abraham zijn.
Uit de voorgaande uiteenzettingen konden de Galaten weten,
wie de eigenlijke zonen van Abraham zijn. Dat zijn die christenen
voor wie het geloof uitgangspunt en bron is van het leven, en die
hun gehele bestaan bouwen op de verhoogde Heer. Hun denkwereld is doortrokken van de zekerheid van de dingen, die zij met
hun natuurlijke ogen niet zien, maar door hun geloofsoog binnen
hun bereik hebben.³⁷ De judaïserende christenen uit de Joden
meenden echter, dat men het heil slechts kon verkrijgen door via
een synagogepoortje het rijk van God binnen te gaan. Zij leerden
dat men bij de natuurlijke nazaten van Abraham moest worden
ingelijfd. Dit laatste gebeurde dan door middel van de besnijdenis.
Paulus leerde echter dat God van meet af aan een geestelijk volk
had bedoeld, dat naar het hart was besneden. ‘Want niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees geschiedt, maar hij is een Jood
- een zoon van Abraham - die het in het verborgen is, en de ware
besnijdenis is die van het hart, niet naar de letter. Dan komt zijn
lof niet van mensen, maar van God’.³⁸
Abraham hield zich niet met een aards vaderland bezig, maar
met een hemels.³⁹ Evenals de rechtvaardige Abel dacht hij na over
het reddingsplan van God.⁴⁰ In de geest zag hij verder dan Abel,
want hij wist dat niet een oﬀerdier, maar zijn zoon die hij liefhad,
als losprijs voor de zondeschuld moest wordenprijs gegeven. Op
grond van dit inzicht heeft Abraham door geloof Izak ten oﬀer ge³⁶ Galaten 3:16 | ³⁷ Hebreeën 11:1 |
11:16 | ⁴⁰ Hebreeën 11:4

³⁸ Romeinen 2:28,29 | ³⁹ Hebreeën
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bracht.⁴¹ Later begreep hij dat deze enige zoon niet Izak was, want
de Here Zelf zou in een oﬀer voorzien.⁴² Hij zou zijn enige Zoon
schenken, uit het geslacht van Abraham, die als Lam van God de
zonde van de wereld zou wegnemen.⁴³ Indien daarom een Jood
Christus ziet, maakt hij zich los van Abraham, zoals een vlinder
zijn cocon verlaat. Abraham heeft deze dag van zijn Zoon, na het
tevergeefs aangeboden oﬀer van Izak, gezien en zich verblijd.⁴⁴
De uitdrukking ‘zonen van Abraham’ komt bij Paulus alleen
maar voor in zijn polemieken, dat is in de verdediging van zijn
leer tegen het judaïsme.⁴⁵ Ook nu wordt deze Paulinische discussie weer actueel, want wij hebben weer volop te maken met een
vernieuwd judaïsme, dat zich bezighoudt met het natuurlijke zaad
van Abraham. Wie het volk Israël als drager van allerlei heilsbeloften ziet, grijpt weer naar het tastbare, het tijdelijke en het vergankelijke. Deze leer sluit voor de christenen de toegang tot het Koninkrijk der hemelen. God woont niet binnen de begrenzing van
een natuurlijk volk, want ‘de hemel is zijn troon en de aarde een
voetbank voor zijn voeten’.⁴⁶ Hij woont in een hemels volk en de
gemeente van Jezus Christus is zijn woonstede in de geestelijke
wereld.⁴⁷ ‘Niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar
de kinderen der belofte gelden voor nageslacht’.⁴⁸
8, 9. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof
rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham.
Paulus zegt hier, evenals Petrus dit doet, dat de profeten - dus
ook Abraham - ‘de voor ons bestemde genade’ en de komende tijden van verkwikking al eeuwen van te voren hebben aangekondigd.⁴⁹
Met de uitdrukking ‘de Schrift’ wordt een rechtstreekse inspiratie van Abraham bedoeld. God schonk hem zijn gedachten. De
Schrift is dan de passage in Genesis 12:3, de tweede tekst die Paulus aanvoert. De Schrifttekst wordt dus met God vereenzelvigd,
⁴¹ Hebreeën 11:17 | ⁴² Genesis 22:8,13,14 | ⁴³ Johannes 1:29 | ⁴⁴ Johannes 8:56 | ⁴⁵ vgl. Galaten 3:29; Romeinen 9:6-8 | ⁴⁶ Jesaja 66:1 | ⁴⁷ Efeziërs
2:21,22 | ⁴⁸ Romeinen 9:8 | ⁴⁹ 1 Petrus 1:10,11; Handelingen 3:18,19
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want Hij zag van tevoren wat er zou gaan gebeuren. Dezelfde stijlﬁguur vinden we ook in Romeinen 9:17: ‘Want het schriftwoord
zegt tot Farao: Daartoe heb Ik u doen opstaan’. Deze beeldspraak
heet metonymia of naamsverwisseling. Wij kunnen bijvoorbeeld
zeggen: ‘Ik heb Vondel in de kast’ en verwisselen hiermee de werken van de dichter met zijn persoon. De naam van God wordt hier
verwisseld met ‘de Schrift(tekst)’. Verder is het duidelijk dat God
tot Abraham sprak, lang voor het moment dat Mozes deze tekst
opschreef.
Aan Abraham werd tevoren, of bij voorbaat, de goede boodschap verkondigd. Voor de grondlegging van de wereld was Jezus
al in het plan van God opgenomen als Lam van God. In dit opzicht
kon Hij zeggen: ‘Eer Abraham was, ben Ik’.⁵⁰ Abraham werd van
dit plan op de hoogte gesteld en hij verheugde zich erover.⁵¹ Bij
de roeping van Abraham ging het om het behoud van de hele
schepping. Daarom werd hij geïnspireerd met de grondgedachte
van het eeuwige evangelie: de verzoening door het bloed en de
rechtvaardiging door het geloof. De dichter van Psalm 67 drukte
dit wereldomvattende heilsplan uit met de woorden: ‘Opdat men
op aarde uw weg kenne, onder alle volken uw heil. Dat de volken
U loven, o God, dat de volken altegader U loven’.⁵²
Hoe worden de heidenen gezegend met Abraham? Wanneer
zij evenals deze aartsvader existeren of leven door hun geloof,
dat gericht is op de eeuwige gedachten van God. Niet elk geloof
schenkt de mens de gerechtigheid, want er staat: ‘Abraham geloofde Gód en het is hem tot gerechtigheid gerekend’.⁵³ Toen de
Here de gelovige Abraham zegende, werden alle mensen die dezelfde geloofsrichting hebben met hem gezegend. De taak van de
natuurlijke kinderen van Abraham was om de zegen waaronder
zij leefden, aan de heidenen door te geven. Alleen een rechtvaardig volk kon deze blijde klanken bekend maken. Zij moesten zo
rechtvaardig zijn, dat zij de heidenen tot jaloersheid zouden brengen. Dezelfde taak heeft nu het geestelijke Israël, want dit moet als
gemeente van Jezus Christus met haar onberispelijkheid, geestelijke volwassenheid en herstelkracht ‘de naijver’ van het natuur⁵⁰ Johannes 8:58 | ⁵¹ Johannes 8:56 |
Romeinen 4:3; Jacobus 2:23

⁵² Psalm 67:2,3 | ⁵³ Genesis 15:6;
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lijke Israël opwekken, opdat eenmaal ‘gans Israël’, bestaande uit
heidenen en Joden in haar behouden wordt.⁵⁴ Het leven van Abraham in het heidense Kanaän was een blikvanger. God wilde ermee
uitdrukken: kijk naar mijn vriend Abraham. Ik zegen hem, bescherm
hem en maak hem rijk. Ik geef hem de overwinning op zijn vijanden. Ik overlaad hem met mijn gunstbewijzen. Waarom nu juist
Abraham? Omdat hij Mij vertrouwt en Mij gelooft. Dat is de inzet
van zijn leven. Uit zijn zaad dat hem volgt op dit geloofsspoor, zal
Ik de Hersteller en Vernieuwer van de hele schepping doen geboren doen worden. Met Abraham zouden alle volken van de aarde
gezegend worden, indien zij het geloofspatroon van deze vader van
alle gelovigen overnamen. Of zij Joden, Barbaren, of Grieken waren, deed niet ter zake. Petrus sprak tot de Joden: ‘Gij zijt de zonen
van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zei: En in uw nageslacht zullen
alle stammen der aarde gezegend worden’.⁵⁵ Het ging dus om alle
volken, maar Israël mocht hiervan de eerste zijn. Na de opstanding van Jezus maakt het als eerste kennis met het volle heil.
Daarom vervolgt Petrus in 3:26: ‘God heeft in de eerste plaats
voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u
te zegenen’. De behouden rest uit dit eerste volk zou het heil dan
doorgeven aan de heidenen, want het heil is uit de Joden! ⁵⁶
10. Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen
onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder,
die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der
wet, om dat te doen.
Wat voor heil bracht nu die nieuwe boodschap van de judaïsten aan de Galaten? Schonk zij een bijzondere geestelijke zegen of
een verbazingwekkende werking van de Heilige Geest, zoals dit
het geval was met de prediking van Paulus? Wat voor genade en
geestelijke vooruitgang brengt de Israël-leer in onze dagen aan de
ware christen? Wat heeft die antieke wereld van riten, gebruiken,
ceremoniën, wetten en voorschriften ons te bieden? Wanneer wij
de grote waarde van het wandelen in de hemel hebben leren ken⁵⁴ Romeinen 11:11,26 | ⁵⁵ Handelingen 3:25 | ⁵⁶ Johannes 4:22
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nen, verbinden wij ons niet met een volk dat zijn roem vindt in
een natuurlijke afkomst. Indien wij erfgenamen van Abraham willen zijn door het van de wet te verwachten, is het geloof zonder
inhoud en de belofte dat wij erfgenamen van de wereld zullen
zijn, zonder gevolg.⁵⁷
In onze tekst gaat het niet over het met Abraham gezegend
worden vanwege het eeuwige verbond, maar om iets dat hiermee
in een felle tegenstelling staat, namelijk over de vloek die de wet
op de mens legt. De onverbiddelijke wet bezit geen enkele belofte
voor de zondaar. Het principe waarvan zij uitgaat, is de veroordeling tot de dood. Onze Heer heeft dit ervaren, toen men het uitriep: ‘Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven’.⁵⁸ Had
Israël geen wet gehad, dan zou de Heer der heerlijkheid niet zijn
gekruisigd!
Allen die door inspanning en door het onderhouden van geboden en inzettingen de rechtvaardigheid willen verwerven, zijn
niet in staat om in hun leven de aanvallen van de boze geesten te
weerstaan. Dit kan alleen door de kracht van de Heilige Geest die
uit God is en die door het geloof in ons werkt. Indien iemand de
wet niet volbrengt, laadt hij schuld op zich en is hij prijsgegeven
aan het rijk van de duisternis, dus vervloekt. De schuld maakt immers scheiding tussen God en de mens. Wij houden ons daarom
niet alleen dood voor de zonde maar ook voor de wet. Wij zijn immers ‘van de wet ontslagen, dood voor haar’.⁵⁹
Paulus ondersteunt zijn stelling dat allen die het van de wet
verwachten, onder de vloek liggen, met een tekst uit Deuteronomium 27:26. Daar staat: ‘Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt’. Paulus citeert hier weer de Septuaginta, waar echter sprake is van ‘al de woorden’. Het gaat daar
dus niet alleen over de tien geboden, maar over het hele systeem
van maatschappelijke en ceremoniële voorschriften. De bijbelse
stelling is dus: allen die geloven - uit Joden en heidenen - worden
met de gelovige Abraham gezegend, maar ‘allen die leven uit wetswerken’ (vert. Brouwer) - uit Joden en heidenen - liggen onder de
vloek.
Waarom nu deze merkwaardige uitspraak, terwijl Mozes in het
⁵⁷ Romeinen 4:13,14 | ⁵⁸ Johannes 19:7 | ⁵⁹ Romeinen 7:6
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volgende hoofdstuk ogenblikkelijk laat volgen, dat wie de wet
nauwgezet gehoorzaamt, gezegend wordt?⁶⁰ Het antwoord is, dat
zij, die de werken van de wet willen doen om te leven, aan het verkeerde einde beginnen. Men kan pas de wet onderhouden, als men
leven heeft in zichzelf. En dat leven ontvangt men alleen door geloof buiten de wet om. Veronderstel dat iemand zich voorbereidt
voor een diploma tekenen of muziek en hij hiervoor het natuurlijke talent mist. Dan moet hij zich ontzettend inspannen en het
blijft onzeker of dit wel helpt. Een andere student die beschikt
over aangeboren talent behaalt echter spelenderwijze zijn diploma. De apostel schrijft ‘De wet is geestelijk’.⁶¹Alleen de geestelijke
mens die zich in het Koninkrijk van God beweegt, volbrengt de
wet zonder enige inspanning. Hij is immers geschapen om goede
werken te doen.⁶² De wet is ingeschreven in zijn hart, dus in de
onzichtbare wereld.⁶³ Wij worden burgers van het Koninkrijk van
God in de hemel door geloof. De ongeestelijke mens is echter niet
in staat om de wet van God te vervullen, omdat hij zijn vlees niet
kan meekrijgen. De gezindheid van het vlees is immers vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van
God; trouwens, het kan dat ook niet.⁶⁴ Er staat in Gezang 155: ‘Ik
heb gejaagd wel jaren lang om goed en vroom te leven, maar ‘t
werd mijn ziele toch te bang, mijn werken kon niets geven’.
De judaïsten dachten ook dat hun kennis van de wet hun als
zonen van Abraham een aparte zegen schonk. Hun discussies over
de wet waren daarom belangrijker voor hen dan het realiseren ervan. Tot de vertegenwoordigers van dit systeem sprak de Heer:
‘Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven
te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt
gij niet tot Mij komen om leven te hebben’.⁶⁵ De zonde van Israël was, dat het de gerechtigheid die God geeft niet aanvaardde
en een eigen gerechtigheid trachtte te doen gelden.⁶⁶
Paulus handelt als een kundig bouwmeester, die eerst het oude
fundament tot de laatste steen sloopt, voordat hij het nieuwe
bouwwerk kan optrekken.⁶⁷ Dit bouwwerk wordt ‘de mens Gods’,
⁶⁰ Deuteronomium 28:1-14 | ⁶¹ Romeinen 7:14 | ⁶² Efeziërs 2:10 |
⁶³ Hebreeën 8:10, 10:16 | ⁶⁴ Romeinen 8:7 | ⁶⁵ Johannes 5:39,40 | ⁶⁶ Romeinen 10:3 | ⁶⁷ 1 Corinthiërs 3:10
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tot alle goed werk volkomen toegerust’.⁶⁸ Zo’n persoon wordt niet
door de wet veroordeeld.⁶⁹ Paulus schreef uit eigen ervaring.
Had hij niet eenmaal vertwijfeld uitgeroepen, toen al zijn inspanningen tevergeefs bleken te zijn: ‘Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen?’⁷⁰ Alle mensen die proberen de wet te houden liggen onder de vloek. Jacobus schrijft: ‘Want wie de gehele wet houdt, maar
op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden’.⁷¹
De wet kan men beschouwen als een land. Als men op één punt
de grens oversteekt, om het te verlaten, staat men buiten het gehele land. Eén zwakke plek in de dijken van Zeeland was genoeg
om in 1953 een catastrofale ramp te veroorzaken. Tot de Joden
zegt Petrus in Handelingen 15:10, dat de wet een juk is ‘dat noch
onze vaderen noch wij hebben kunnen dragen’. Daarom is de bedeling van de wet een ‘bediening des doods’.⁷²
11. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt,
is duidelijk: immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.
Ook in het Oude Testament staat dat de rechtvaardige uit zijn
geloof leeft. Het onderhouden van de wet moest met geloof gepaard gaan. Men moest immers vertrouwen dat de oﬀers inderdaad wezen op de schuldvergeving. ‘Het is duidelijk’ dat de wet dit
geloof niet eist, want zij houdt zich alleen aan de daad: ‘De mens
die ze doet, zal daardoor leven’.⁷³ Zelfs door gehoorzaamheid aan
de wet was het niet mogelijk voor de zonde te betalen, want alleen bloed kan de schuld vereﬀenen. Uitgestort bloed betekende
de dood en de dood is het loon van de zonde.⁷⁴ Zonder geloof
waarmee men de schuldaﬂossing en de rechtvaardiging aanvaardt,
heeft de inspanning door werken geen enkel eﬀect bij God. Door
het geloof beweegt de mens zich in de hemelse gewesten waar
God is. Door het geloof gaat God voor hem reëel bestaan, nadert
hij tot Hem, kan hij Hem behagen en gemeenschap met Hem
hebben.⁷⁵
Het geloof is niet een gave die op mysterieuze wijze tot ons
⁶⁸ 2 Timotheüs 3:17 | ⁶⁹ Romeinen 8:1 | ⁷⁰ Romeinen 7:24 | ⁷¹ Jacobus
⁷² 2 Corinthiërs 3:7 | ⁷³ Leviticus 18:5 | ⁷⁴ Hebreeën 9:22; Romeinen
⁷⁵ Hebreeën 11:6

2:10 |
6:23 |
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komt, maar het is een eigenschap van onze menselijke geest, die in
werking moet worden gesteld. Ons geloof moet zich op God richten.⁷⁶ Dit doen wij, als wij op zijn woorden vertrouwen. Dan nemen wij zijn gedachten en zijn geloof erin over.⁷⁷ Tot zijn discipelen sprak Jezus hierover, toen Hij in Marcus 11:22 letterlijk zei:
‘Heb geloof van God’. God is geest en Hij heeft dus geloof. Hij gelooft dat zijn Zoon het gehele reddingsplan zal uitvoeren.⁷⁸ Vanwege dit geloof schonk Hij Hem zonder enige reserve alle macht
in hemel en op aarde.⁷⁹ Bij God bestaat geen enkele twijfel of de
mens zijn volmaaktheid bereiken zal. Hij heeft hem zeer goed geschapen en daarom bereikt hij het einddoel van het geloof: zijn
verheerlijking.⁸⁰ Met hulp van de Heilige Geest is de mens nog
altijd geschikt om dit hoge niveau te bereiken. Er staat dat God
één is, dus onveranderlijk. De boze geesten geloven ook in dit volmaakte één zijn van God en zij sidderen, omdat zij weten dat zij
voor een verloren zaak vechten.⁸¹
Het geloof van God is tevens het geloof van Jezus Christus, zoals men in Galaten 3:22 en in Openbaring 14:12 in plaats van ‘geloof in Jezus’ ook ‘geloof van Jezus’ kan lezen. Jezus is de voleinder
of volmaker van het geloof van God. Onze Heer gelooft dat Hij
zijn gemeente ‘stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks,
heilig en onbesmet’ voor Zich zal plaatsen.⁸² Hij gelooft dat de
zuchtende schepping volkomen bevrijd zal worden door de zonen
van God die worden geopenbaard.⁸³ Hij gelooft dit en wij nemen
zijn geloof over, zodat gezegd kan worden: ‘Dit is de overwinning,
die de wereld overwonnen heeft: ons geloof ’.⁸⁴ ‘Want hij die door
geloof gerechtvaardigd is, zal leven’ (vert. W. Grossouw). Paulus
neemt hier ‘geloof ’ in de absolute betekenis, zonder ‘mijn’ of ‘zijn’,
want het gaat hier over een eeuwige en blijvende kracht, die de
hele schepping vernieuwt en in stand houdt.
Het had voor de apostel geen enkele zin om de Galaten erop
te wijzen dat de Joden zelf nog overtreders van de wet waren vanwege hun onmacht de boze geesten op de juiste wijze te bestrijden
⁷⁶ 1 Thessalonicenzen 1:8 | ⁷⁷ vgl. Romeinen 10:9,10 | ⁷⁸ vgl. Mattheüs
3:17, 17:5; 2 Petrus 1:17 | ⁷⁹ Mattheüs 28:18 | ⁸⁰ vgl. Efeziërs 1:4,12, 4:13;
Colossenzen 1:21,22; 1 Petrus 1:9 | ⁸¹ Jacobus 1:19; Deuteronomium 6:4 |
⁸² Efeziërs 5:27 | ⁸³ Romeinen 8:19 | ⁸⁴ 1 Johannes 5:4
112

3:12
en te overwinnen. Daarom citeert hij Habakuk 2:4 waar staat:
‘Maar de rechtvaardige zal door zijn (eigen) geloof leven’. De Septuaginta luidt echter: ‘De rechtvaardige zal door mijn (Gods) geloof leven’. Wij zien hier de bevestiging dat het geloof van God en
van Jezus en van ons dezelfde inhoud hebben.
In een visioen ziet Habakuk de Chaldeeën aanstormen. Hij
schreeuwt tot God: ‘Geweld! en Gij verlost niet?’ Hij ziet dat
onstuimige en grimmige volk, dat de hele aarde doorkruist.⁸⁵
Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Het verzamelt gevangenen als zand. Het drijft de spot met koningen en het lacht om
elke vesting. In dit beeld van onze strijd tegen de boze geesten in
de hemelse gewesten, zegt de profeet ook tot het volk van het nieuwe verbond: ‘De rechtvaardige zal uit geloof leven’. God heeft gesproken en legt het geweld van onze vijanden het zwijgen op. De
Here zal tot zijn heilige tempel komen en de aarde zal vol worden
van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van
de zee bedekt.⁸⁶ Zo stijgt de prediking van het geloof ver uit boven de wet, die het geestelijke leven van de Galaten dreigde te
verminken.
12. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet,
zal daardoor leven.
Er zijn christenen die uiterlijk willen opvallen. Ze moeten in
de zichtbare wereld iets laten zien van hun godsdienstigheid. De
judaïsten trachtten de Galaten te dwingen zich te laten besnijden.⁸⁷
Het was hun al gelukt deze voormalige heidenen allerlei Joodse feesten te laten vieren.⁸⁸ Zo zijn er ook christenen in onze tijd
die hun dienst aan God in deze wereld nadrukkelijk willen tonen
door een bepaald gedrag, bij hun kerkgang, door kleding en hoofdbedekking, door ernst en door activiteiten. Hun leven is vol van geboden en verboden. Het kruis van Christus spreekt echter alleen
van rechtvaardiging op grond van het geloof waarmee men zich
de schuldvergeving toeëigent. Het ware christendom is wars van
allerlei traditionele toestanden en voorgeschreven handelingen.
⁸⁵ Habakuk 1:6 | ⁸⁶ Habakuk 2:14,20 | ⁸⁷ Galaten 6:12 | ⁸⁸ Galaten

4:10
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De mededeling: ‘De wet is niet uit het geloof ’, zoals onder meer
de Statenvertaling heeft, wijst erop dat de twee principes van wet
en geloof als middel om de gerechtigheid te verkrijgen elkaar uitsluiten. Zij staan diametraal tegenover elkaar. In Romeinen 10:5,6
citeert Paulus dezelfde tekst uit Leviticus 18:5, en merkt daarover
op: ‘Mozes schrijft: De mens, die de gerechtigheid naar de wet doet,
zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt..’
een geheel andere taal.
De uitspraak van de apostel gaat lijnrecht in tegen de oudtestamentische opvatting van de wet en de joodse traditie. De wet zegt:
doe dit en je zult leven, terwijl het evangelie spreekt: geloof en je zult
leven. Om te kunnen leven moet men gezond zijn. Dan pas kan een
mens zijn activiteiten ontplooien en groeien. Johannes schreef in
zijn derde zendbrief: ‘Ik bid, dat het u wèl ga en gij gezond zijt,
gelijk het uw ziel wèl gaat.⁸⁹ Leven betekent naar geest, ziel en lichaam goed functioneren. De menselijke geest is hierbij de drager
van de wetten van God. Hij schrijft ze in hart en verstand. Hij werkt
als het geheugen van een computer. Boze geesten beschadigen echter dit ﬁjne instrument, zodat het zelfs dood kan gaan, dus niet meer
werkt. De betreﬀende chip die geprogrammeerd is om de goddelijke wet uit te voeren wordt dan uitgewist. ‘Dood door uw overtredingen en zonden’.⁹⁰ Nu is de wet niet gegeven aan geestelijk
gezonde mensen maar aan beschadigde, niet aan rechtvaardigen
maar aan ‘wettelozen en tuchtelozen’.⁹¹ De wet doet als iemand
die tegen een lamme zegt: je moet lopen om je doelstelling te bereiken. Op z’n best zal zo’n invalide het doel al kruipend en schuifelend proberen te bereiken, dus met grote inspanning. De nutteloze mens heeft daarom allereerst een geneesheer of reparateur
nodig, die de computer van zijn geest weer tot leven brengt. Dan
heeft hij de wet die hem van buiten af dirigeren wil, niet meer nodig. Dan geldt voor Jood en heiden de belofte: ‘Ik zal mijn wetten
in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven’.⁹²
Paulus ontkent de waarheid uit Leviticus niet, maar zij geldt
alleen voor zondeloze mensen, die geen geschreven wet nodig
hebben.
⁸⁹ 3 Johannes 2 |
Hebreeën 8:10
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13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor
ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is
een ieder, die aan het hout hangt.
Omdat hij de wet niet kon houden, kwam de mens in een schuldige toestand en daardoor bleef de toorn van God op hem rusten.⁹³
Hij heeft dan geen gemeenschap met God, maar bevindt zich in
het klimaat van de machten der duisternis. Deze sfeer is de toorn
van God of de vloek. Zo werd tot Adam gezegd: ‘Op de dag dat u
eet van de boom van kennis van goed en kwaad, zult u zeker sterven’ .⁹⁴ Deze verwijdering van God, deze doodstoestand of vloek is
doorgedrongen tot alle mensen, omdat allen gezondigd hebben.⁹⁵
Om ons te redden heeft Christus Zichzelf overgegeven aan de
machten der duisternis om onze schuld te betalen.⁹⁶ Jezus kocht
ons vrij door een transactie zoals deze op de slavenmarkt kon
plaatsvinden. De partij aan wie de prijs betaald werd, is niet de wet
maar de duivel, aan wie de zondaar is overgeleverd en voor wie hij
heeft gewerkt. Door de schuld is de mens slaaf geworden. De schuld
is het loon dat de boze uitbetaalt en dat als een zware last op de
mens drukt. Vanwege zijn schuld gaat hij ook het dodenrijk, de gevangenis, in, waar de dood zijn scepter zwaait.⁹⁷ Wie in de schuldvergeving gelooft, is vrij van schuld, dus van de vloek van de wet.
Hij zal de dood niet zien.⁹⁸
Het woord exagorazo is een versterkte vorm van agorazo, dat
‘kopen’ betekent. Hier gaat het dan om vrij-kopen of los-kopen
en wel in het bijzonder van een slaaf met de bedoeling hem de
vrijheid te schenken. Wij vinden dit werkwoord ook in hoofdstuk
4:5 waar staat: ‘Om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen’.
Denk ook aan de koopman, die de parels die in zijn bezit waren
gekomen, inruilde tegen de allermooiste parel.⁹⁹ Om een ander
beeld te gebruiken: Het ging om de ruil van tienduizend vuile
centen - beeld van de verloren mensheid - voor één gaaf gouden
tientje - beeld van onze Heer.

⁹³ Johannes 3:36 | ⁹⁴ Genesis 2:17 | ⁹⁵ Romeinen 5:12 | ⁹⁶ Marcus 10:45 |
⁹⁷ Psalm 89:48 | ⁹⁸ vgl. Romeinen 6:22,23; 1 Corinthiërs 15:55-57 | ⁹⁹ Mat-

theüs 13:45,46
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Toen Jezus aan het kruis hing, werd in de onzichtbare wereld
vervuld: ‘Vele stieren hebben Mij omringd, buﬀels van Basan hebben mij omsingeld; zij sperren hun muil tegen Mij open - een
verscheurende, brullende leeuw... Want honden hebben mij omringd’.¹⁰⁰ Jezus was dus in de toestand gekomen van een schuldige of vervloekte, iemand die overgeleverd is aan het rijk der duisternis. Hij werd door hemel en aarde verlaten en uitgestoten.¹⁰¹
Hij onderging dit alles om in de onzichtbare wereld onze schuld
te betalen, om het negatieve loon van de zonde, de ellende en de
dood, dat de boze aan ons uitbetaalt, te vereﬀenen. Hij kocht ons
vrij uit de claim van de boze, teneinde ons in het Koninkrijk van
de Vader over te zetten, ‘want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen
voor God gekocht met uw bloed’.¹⁰² Ten behoeve van alle dwarse
uitleggers schrijft Paulus duidelijk: ‘Hij heeft ons ‘vrijgekocht’, zoals men een slaaf vrijkoopt om hem van een wrede en goddeloze
meester te verlossen. Jezus kocht ons door een ruil. Verzoening
houdt een verwisseling in, want ‘Hem’ die geen zonde gekend
heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid Gods in Hem’.¹⁰³ De ruil houdt in: Hij is tot
zonde gemaakt voor ons. Hij zonde en wij geen zonde. Een uitbeelding hiervan vinden we in de Levitische oﬀerdienst. Het onschuldige, gave lam werd tot zonde gemaakt, omdat de zondaar
zijn handen op de kop van het dier legde.¹⁰⁴ Dat de vloek op Jezus rustte, was bewezen, doordat Hij aan het kruis hing. Net zoals iemand die de wet niet hield, een vervloekte was, gold dit ook
voor iemand die aan het kruis hing. Het was dan immers duidelijk dat hij zeer schuldig was. De gehangene had een zonde gedaan,
waarop de doodstraf stond.¹⁰⁵ De dood door kruisiging was zelfs
in de antieke wereld het toppunt van wreedheid en afschuw. Volgens de wet is Christus dus een vloek geworden en volgens de wet
moest Hij sterven. Hierdoor werden wij bevrijd van de vloek van
de wet en daardoor dus werd aan de wet haar heerschappij over
ons ontnomen. Christus is daarom het einde van de wet.¹⁰⁶

¹⁰⁰ Psalm 22:13,14,17 |
5:9 | ¹⁰³ 2 Corinthiërs 5:21 |
¹⁰⁶ Romeinen 10:4
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Men zou zich kunnen afvragen waarom bijvoorbeeld de dood
door steniging niet een vloek wordt genoemd. Waarom gold deze
uitspraak speciﬁek voor iemand die aan het hout hing? Het antwoord is dat zo’n veroordeelde zich tussen hemel en aarde bevond.
Door de mensen werd hij uitgeworpen en God nam hem niet aan.
Hij hing in de ‘lucht’ en dit woord is in de Schrift uitdrukking van
het rijk der duisternis.¹⁰⁷ Toen God de duivel uit de hemel van het
Koninkrijk van God wierp, viel hij met zijn engelen op de aarde .¹⁰⁸
Hij bleef daarbij natuurlijk onzichtbaar. Zijn domein wordt daarom
uitgebeeld door de onzichtbare lucht, die nauw met de mensheid
verbonden is en overal doordringt. De duivel is de grote luchtvervuiler in de schepping. De bomen en het groene gras - beeld van
grote en kleine mensen - lijden eronder en worden erdoor aangetast.¹⁰⁹ In Efeziërs 2:2 spreekt Paulus over ‘de overste van de macht
der lucht’ (aër) en in 6:12 dat wij te strijden hebben ‘tegen de geestelijke boosheden in de lucht’ (St.Vert.), ‘in het luchtruim’ (Leidse
Vert.). De Nieuwe Vertaling heeft hier terecht epouranios vertaald
door ‘hemelse gewesten’. Aan het kruis bevond Jezus Zich dus te
midden van de boze geesten zonder enige ondersteuning uit het
Koninkrijk van God of ook van de aarde door middel van mensen.
Hij werd daar prijsgegeven of overgeleverd aan zijn onzichtbare
belagers: stieren, buﬀels van Basan, honden en een verscheurende,
brullende leeuw, waarvan Psalm 22 spreekt en die allemaal zinnebeelden zijn van duistere geesten.¹¹⁰ Ook Judas en de twee misdadigers die samen met Jezus waren gekruisigd, waren ‘vervloekt’,
want ook zij hingen tussen hemel en aarde.¹¹¹
14. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden
door het geloof.
De zegen van Abraham is de gerechtigheid die hem werd toegekend vanwege zijn geloof.¹¹² Ook ontving hij de belofte, dat
‘met hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden

¹⁰⁷ vgl. Efeziërs 2:2 | ¹⁰⁸ Jesaja 14:12 | ¹⁰⁹ Openbaring 8:7, 9:4 | ¹¹⁰ Psalm
¹¹¹ Mattheüs 27:3-5; Marcus 15:27 | ¹¹² Galaten 3:6

22:11-22 |
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worden’, dus gerechtvaardigd.¹¹³ Deze zegen komt tot hen in Jezus
Christus, wanneer zij in Hem geloven. Dat wil zeggen dat zij aanvaarden dat Hij voor de zonde van de hele wereld is gestorven,
want, ‘Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in
Hem’.¹¹⁴ De heidenen horen bij de hele wereld.
Zij die het van de werken van de wet verwachten, liggen onder de vloek en allen die het van Jezus verwachten, worden gezegend. Het heil is bereikbaar geworden zonder tussenkomst van de
wet, zonder natuurlijke afstamming van Abraham, zonder besnijdenis. Het is niet wet én evangelie, maar wet óf evangelie. De wet
maakt van natuurlijke mensen hoogstens fatsoenlijke zondaars.
Het evangelie plaatst de geestelijke mens in de ‘stad met fundamenten’, waarnaar Abraham al verlangend uitzag.¹¹⁵ Deze wist dat
zijn ontelbare nageslacht daar zou wonen. Werden daar zijn nakomelingen niet volgens hetzelfde principe geboren als Izak, namelijk vanuit de dood in het leven? Vanuit deze geestelijke visie had
hij Izak bij wijze van spreken teruggekregen.¹¹⁶ In het Jeruzalem
dat boven is, wacht de hemelse erfenis op hen. Daar is dan ook de
hoge weg, die leidt tot herstel van alle volken die in zijn voetsporen treden. Daarom verblijdde Abraham zich, toen hij zo de grote
dag van zijn Zoon in alle heerlijkheid zag.¹¹⁷
De belofte van de Geest is de belofte van de Vader voor zijn
kinderen, voor de rechtvaardigen.¹¹⁸ Iemand moet zich eerst bekeren, dan wordt hij door God als kind aangenomen. Dan mag
hij bidden om de belofte te verkrijgen. Ook moet hij geloven in
deze belofte van de Vader, daar in het geloof om vragen en het in
geloof aanvaarden. Daarom stelt de apostel in vers 2 van dit hoofdstuk de retorische vraag: ‘Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge
van werken der wet, of van de prediking van het geloof?’ De belofte van de Geest is dus die waarvan Jezus in het slot van het Lucas-evangelie spreekt: ‘Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen’.
¹¹⁹ Dit allergrootste geschenk, Gods gaven, gaf de Vader eerst aan
zijn Zoon, opdat deze de Heilige Geest aan zijn volk zou schen¹¹³ Genesis 12:3 | ¹¹⁴ 2 Corinthiërs 5:21 | ¹¹⁵ Hebreeën 11:10 | ¹¹⁶ Hebreeën 11:18,19 | ¹¹⁷ Johannes 8:56 | ¹¹⁸ Handelingen 2:38,39 | ¹¹⁹ Lucas 24:49;
Handelingen 1:4,8
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ken: ‘Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de
belofte des Heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft
Hij dit uitgestort, wat gij ziet en hoort’.¹²⁰
Ook voor onze tijd geldt nog de toezegging: ‘Want voor u is de
belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen
als de Here, onze God, ertoe roepen zal’.¹²¹ De belofte is hier de
doop in de Heilige Geest. Deze is bestemd voor alle volken: voor
de Joden in komende generaties, wat tot uiting komt in de uitdrukking ‘voor u en voor uw kinderen’, en volgens Joël verder
‘over alle vlees’, dus ook voor de heidenen. Met de aanduiding ‘die
verre zijn’ bedoelen de profeten de volken.¹²² Dezelfde betekenis
heeft zij bij Paulus in Efeziërs 2:13,17.
15. Broeders, ik spreek op menselijke wijze: zelfs het testament
van een mens dat rechtskracht verkregen heeft - niemand kan het
ongeldig maken of er iets aan toevoegen.
De apostel komt nu met een argument om aan te tonen, dat
de beloften die God aan Abraham schonk, nog steeds van kracht
zijn. Hij zegt: laat ik nu eens een voorbeeld geven uit de natuurlijke wereld, vanuit menselijk standpunt gezien en waaruit men
niet op spitsvondige wijze allerlei niet ter zake doende conclusies
mag trekken. Hij schrijft nu wat gemoedelijker en vriendelijker
aan de ‘broeders’; een duidelijk verschil met het abrupte begin van
de brief en van de aanhef van hoofdstuk 3.
De apostel maakt de vergelijking met iemand, die een testament ondertekend heeft. Hierdoor is het voor de wet rechtsgeldig.
Het probleem is natuurlijk, dat een testament slechts kan worden
uitgevoerd, wanneer de erﬂater is gestorven. Van diens dood moet
‘melding’ worden gemaakt.¹²³
Het Griekse woord diatheke kan zowel ‘testament’ als ‘verbond’
betekenen. Het oudtestamentische woord berit (verbond) wordt
in de Septuaginta door dit Griekse woord vertaald. Het woord ‘testament’ komt in het Oude Testament niet voor. Toch spreken wij
over het oude en het nieuwe verbond of over het Oude en het
¹²⁰ Handelingen 2:33 | ¹²¹ Handelingen 2:39
Zacharia 6:15 | ¹²³ Hebreeën 9:16,17

|

¹²² Jesaja 49:1, 57:19;
119

3:15
Nieuwe Testament. Ons vers luidt in de Statenvertaling: ‘Broeders,
ik spreek naar de mens: zelfs eens mensen verbond dat bevestigd
is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe’. Bij een verbond
worden regelingen getroﬀen en onderlinge afspraken gemaakt tussen verschillende personen. Er is van beide zijden actie. Bij een testament zijn ook verschillende personen betrokken, maar slechts
één treft regelingen. De anderen aanvaarden de laatste wilsbeschikking of wijzen deze af. Bij een verbond gaan de afspraken direct in
werking maar een testament wordt pas van kracht bij de dood van
de erﬂater. Het verbond dat God met Abraham sloot, kwam dus
overeen met het principe van een testament. God gaf beloften
en Abraham aanvaardde deze in geloof. Vandaar dat we liever het
woord ‘testament’ gebruiken. Van het in bezit nemen van de werkelijke erfenis was immers nog geen sprake. Alleen de schaduw ervan op aarde werd in bezit genomen. Het verbond dat God met
Abraham maakte, was een beeld van het testament dat Christus
aan zijn gemeente naliet. Het oude verbond was een schaduw van
het nieuwe, dat in de hemelse gewesten functioneert.¹²⁴ Bij de
verbondssluiting in Genesis 15 viel Abraham in een diepe slaap,
een teken dat hij zich in de onzichtbare wereld ging bewegen.¹²⁵
God gaf hem toen de belofte dat zijn nakomelingen het land tussen de rivier van Egypte en de Eufraat zouden erven. Het MiddenOosten zou aan de nakomelingen van Ismaël en Izak toebehoren,
want het ging om een ‘lijfelijke zoon’.¹²⁶ Dit alles was een schaduw
van de hemelse werkelijkheid en de hemelse erfenis. Abraham kende dit geheim, want het beloofde land op aarde was voor hem
‘als een vreemd land’. ‘Hij verwachtte de stad met fundamenten,
waarvan God de ontwerper en bouwmeester is’. Hij verlangde
‘naar een beter, dat is een hemels vaderland’.¹²⁷ Om déze erfenis te
verkrijgen moest zijn ‘enige Zoon’ die tevens de enige Zoon van
God was, sterven. Jezus Christus had immers de hele erfenis in
ontvangst genomen. Hij wist ‘dat de Vader Hem alles in handen
had gegeven’ en na zijn opstanding bezat Hij alle macht in de hemel en op aarde.¹²⁸ Hij deelt nu deze erfenis uit aan zijn broeders,
dus aan hen die in Hem geloven en tot Hem komen om mede¹²⁴ vgl. Colossenzen 2:17; Hebreeën 8:5, 10:1, 12:22-24 | ¹²⁵ Genesis 15:12 |
¹²⁶ Genesis 15:4 | ¹²⁷ Hebreeën 11:10,16 | ¹²⁸ Johannes 13:3; Mattheüs 28:18
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erfgenamen te worden.¹²⁹ De oﬀers in het eerste verbond dienden
als schaduw van de dood van de erﬂater. Daarom werd ook het
eerste verbond ‘niet zonder bloed ingewijd’.¹³⁰
Wat het oudtestamentische woord ‘verbond’ betreft, wijst dit
op een handeling waarbij iets tussen twee personen in wordt geplaatst, waardoor ze met elkaar verbonden worden. Dit stuk was
dan bedoeld om een verbintenis aan te gaan, en niet een scheiding.
In het verbond met Abraham was dit de ‘belofte’ die twee partijen
samenvoegde. God kreeg hierdoor met Abraham een diepe relatie. Abraham hechtte zich aan deze belofte vast door zijn geloof.
Zolang Abraham en zijn zonen deze belofte vasthielden in geloof,
hielden zij zich aan het verbond en werd dit hun tot gerechtigheid
gerekend. Zij, die de belofte loslieten, zijn verbondsbrekers. Ze
werden dan tot de onrechtvaardigen gerekend.
Bij de verbondssluiting in Genesis 15 zien wij hoe de Here zijn
verbond bevestigde met een eed: vloek en zegen. Het testament
werd erdoor bekrachtigd. De rokende oven wees erop wat verbondsbrekers zullen ervaren. Jezus sprak later dat in zijn Koninkrijk allen worden verzameld die tot zonde verleiden en die ongerechtigheid bedrijven. Zij worden in de vurige oven geworpen.¹³¹
Deze oven is een allesbrander, die iedere vorm van wetteloosheid
verteert. Hij is het beeld van de machten der duisternis aan wie de
verbondsbrekers zijn overgeleverd. Ze worden overgeleverd aan
de satan.¹³² De vurige fakkel of de lamp is het woord van God.
Wie het verbond houdt en bewaart, zal stralen in het Koninkrijk
van de Vader.
Bij de verbondssluiting ervoer Abram in de geest een angstwekkende, dikke duisternis.¹³³ Gods ‘enige’ Zoon ervoer ditzelfde
bij het sluiten van het nieuwe verbond op Golgotha. Ook daar viel
de nacht ‘en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd’.¹³⁴ De vloek van het verbond kwam toen over Hem, want Hij werd daar ‘voor ons tot
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in
Hem’.¹³⁵ Op Golgotha werd Jezus in de vurige oven geworpen,
¹²⁹ Efeziërs 3:6 | ¹³⁰ Hebreeën 10:1; 9:18 | ¹³¹ Mattheüs 13:41,42,50 |
¹³² 1 Corinthiërs 5:5; 1 Timotheüs 1:20 | ¹³³ Genesis 15:12,17 | ¹³⁴ Lucas 23:
44,45 | ¹³⁵ 2 Corinthiërs 5:21
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want er staat: ‘Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt’.¹³⁶
Uit vers 17 van Galaten 3 maken we op, dat het woord ‘belofte’
een alternatief woord is voor ‘testament’. Aan de belofte mag dus
niets worden veranderd. Dit hadden de judaïserende christenen
nu juist wèl gedaan. Zij hadden er wetten en voorschriften aan ‘toegevoegd’, zelfs de voorwaarde dat wie niet besneden was, niet behouden kon worden.¹³⁷ Dit had echter niets te maken met de belofte en met het geloof. Zo werd onder de judaïserende christenen
de zaligheid verbonden met de genade plus de wet. Deze ketterij
heeft in de kerkgeschiedenis voor miljoenen de weg van het leven
geblokkeerd. Men kon zich gewoonweg niet voorstellen, dat de gerechtigheid alleen door het geloof in de belofte wordt verkregen.
Wie gelooft, openbaart ook in de zichtbare wereld deze gerechtigheid, want ‘de rechtvaardige lééft uit geloof ’.¹³⁸
16. Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn
zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in
het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.
Paulus wijst erop, dat de inhoud van het testament, namelijk
de beloften, bedoeld was voor Abraham en zijn zaad. In Efeziërs
2:12 schrijft hij over ‘de verbonden der belofte’. Deze verbonden
werden onder meer gesloten met Mozes, Levi en David. De vertaling Brouwer spreekt over ‘beschikkingen der belofte’, waardoor
het heil tot Abraham en zijn nakomelingen kwam. De verbonden
zijn immers uitgesproken wilsbeschikkingen van God op grond
van zijn eeuwig heils- en raadsplan. Zo sprak de Here tot Abraham:
‘Want het gehele land, dat gij ziet, zal Ik u en uw nageslacht voor
altoos geven’.¹³⁹ Dit soort beloften voor Abraham en zijn nakomelingen met betrekking tot het beloofde land was hoogst actueel
onder de godsdienstige leiders in Paulus’ dagen. Het land van hun
voorouders was immers door de Romeinen bezet. Wij weten dat
het Koninkrijk van God van Israël werd weggenomen, maar zelf
hielden zij vast aan de belofte voor een eigen land.¹⁴⁰ Ook tegen-

¹³⁶ Galaten 3:13 | ¹³⁷ Handelingen 15:1; Galaten 6:12 | ¹³⁸ Galaten 3:11 |
¹³⁹ Genesis 13:15, vgl. 12:7, 17:7-8 | ¹⁴⁰ Mattheüs 21:43
122

3:16
woordig houden vele judaïserende christenen zich weer bezig met
deze belofte, hoewel zij zelf uit de heidenen zijn.
Abraham aanvaardde de beloften voor hem en zijn nageslacht
in het geloof, maar toch waren deze veelvuldige toezeggingen niet
de vervulling van zijn diepste verlangens, want die gingen uit naar
een beter, dat is een hemels vaderland.¹⁴¹ De natuurlijke vervulling
was voor hem slechts een onderpand van de werkelijke realisering
van de beloften, dus van de hemelse erfenis, van alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten.¹⁴² Bij het woord ‘erfenis’ denken wij daarom aan de doop met de Heilige Geest die er een onderpand van is¹⁴³, aan ‘leven in gerechtigheid’¹⁴⁴, aan ‘het zoonschap’.
¹⁴⁵ De plaats die Abraham als erfenis ontvangen zou, lag niet op
de aarde maar in de hemel.¹⁴⁶ De erfenis bestaat uit het deel hebben aan de zegeningen van het Koninkrijk van God, waar de vrede,
gerechtigheid en blijdschap domineren.¹⁴⁷ De aardse erfenis van
volk en land had alleen betekenis als schaduw, want ‘vlees en bloed’
kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven.¹⁴⁸ Deze erfenis verkrijgt men niet door zich strikt aan de wet te houden, maar door
geloof!
Paulus wijst er nu op, dat het woord ‘zaad’ in het enkelvoud
staat. Het woord heeft een collectieve betekenis (nakomelingen)
zowel in het Hebreeuws als in het Grieks en andere talen. In de
Septuaginta wordt het alleen in het meervoud gebruikt in 1 Samuël 8:15. Daar staat: ‘De koning zal de tienden van uw zaden
(koren of granen) nemen’. Natuurlijk wist de apostel ook wel dat
het woord ‘zaad’ een verzamelnaam is voor ‘kinderen’. Hij schrijft
in Romeinen 9:7 hierover: ‘Zij zijn ook niet allen kinderen, omdat
zij nageslacht (sperma) van Abraham zijn’. De apostel was beslist
niet bezig met het ‘hineininterpretieren’¹⁴⁹ van teksten uit Genesis, maar vanwege de innige geestelijke samenhang tussen Abraham en Christus was deze wijze van exegetiseren geheel logisch.
De ware kinderen van Abraham zijn zij die ‘in Christus’ zijn,‘want
niet allen die van Israël afstammen, zijn Israël, en zij zijn ook niet
¹⁴¹ Hebreeën 11:16 | ¹⁴² Efeziërs 1:3; 1 Petrus 1:4 | ¹⁴³ Efeziërs 1:13,14 |
¹⁴⁴ Hebreeën 11:7 | ¹⁴⁵ Galaten 4:6; Romeinen 8:15-17 | ¹⁴⁶ Hebreeën 11:810,16 | ¹⁴⁷ Romeinen 14:17 | ¹⁴⁸ 1 Corinthiërs 15:50 | ¹⁴⁹ Een bedoeling in iets
leggen, die er niet inzit.
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allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn... niet de
kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der
belofte gelden voor nageslacht’.¹⁵⁰ Zoals Israël niet alleen de mens
Jakob betekende maar een heel volk, zo vertegenwoordigt Christus ook een hele nieuwe mensheid. Wanneer Paulus spreekt van
Adam, de eerste mens, ziet hij ook Christus als de laatste Adam.¹⁵¹
Spreekt hij van Abraham, dan verwijst hij naar het volk van God
in Christus. Luistert hij naar de profeten, dan roept hij: ‘Want
hoevele beloften Gods er ook zijn, in Hem is het : ‘Ja’.¹⁵² Zo trekt
- volgens Paulus - Christus ook mee door de woestijn. Het volk
drinkt uit Hem.¹⁵³ Christus is het begin en het einde, ‘Hij is vóór
alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem’.¹⁵⁴ Hij is de erfgenaam van alle dingen en door Hem zijn de eeuwen geschapen.¹⁵⁵
Alles wat in de geschiedenis van de mensheid gebeurt, heeft te maken met Hem.
17. Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaren later is gekomen, maakt het testament, waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht
zou doen verliezen.
Met de woorden ‘dit wil ik zeggen’ gaat Paulus nu nader in op
het verschil tussen het testament met de beloften en de wet van de
Sinaï. Na 430 jaar heeft God ook nog een verbond met het hele
volk Israël gesloten, namelijk het verbond van de wet. Het getal
430 ontleent de apostel aan Exodus 12:40 en niet aan het getal 400
in Genesis 15:13, waar het verblijf van de aartsvaders in Egypte
hoogstwaarschijnlijk niet is meegeteld, omdat het volk toen nog
niet onderdrukt werd. Het ongehoorzame Israël wist nog maar
weinig af van het testament dat God voor Abraham en zijn zaad
had gemaakt. Er was immers sprake van een ‘ongelovig’ volk, waarvan God een afkeer gekregen had.¹⁵⁶ Met de wetgeving werden
de beloften aan de gelovige Abraham en zijn Zaad niet teniet gedaan. Ze bleven rechtsgeldig. Het verbond van de wet was aards
¹⁵⁰ Romeinen 9:6-8 | ¹⁵¹ 1 Corinthiërs 15:45-47 | ¹⁵² 2 Corinthiërs 1:20 |
¹⁵³ 1 Corinthiërs 10:4 | ¹⁵⁴ Openbaring 22:13; Colossenzen 1:17 | ¹⁵⁵ Hebreeën
1:1,2 | ¹⁵⁶ Hebreeën 3:17-19; Romeinen 10:21
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en tijdelijk, en het verbond met Abraham allereerst geestelijk en
eeuwig. Ook Izak en Jakob leefden hieruit, want ze zochten ook een
hemels vaderland, dus hemelse zegeningen.¹⁵⁷ De stervende Jozef
was ook medeërfgenaam van de beloften, want hij sprak vanuit
een rotsvast vertrouwen, dat men bij de uittocht zijn gebeente mee
moest voeren in een sarcofaag .¹⁵⁸ Hij had een groot geloof dat de
Here al zijn beloften zou vervullen. De ouders van Mozes handelden eveneens in geloof, toen ze hun kind drie maanden verborgen.¹⁵⁹ Deze gelovigen vormden echter maar een overblijfsel, een
klein deel van het gehele volk. Ook oﬀerden gelovigen zoals Abel,
Noach en Job al zonder dat de wet hen dit voorschreef, omdat het
verlangen naar verzoening in hun hart leefde. Zij hadden geen
geschreven wet nodig, noch om te leven noch om verzoening te
verkrijgen. God schonk de wet aan een volk, dat na vier eeuwen
slavernij in Egypte, gedegenereerd was. Al vóór de uittocht kreeg
het volk voorschriften over het Pascha en het lossen van de eerstgeborenen.¹⁶⁰ Drie maanden later volgde een heel complex van
wetten op de Sinaï.
De inhoud van de wet wijst erop, dat zij niet overeenkwam
met de inhoud van het verbond dat God al eerder met Abraham
had gesloten. De wet was iets geheel nieuws. Zij werd ingevoegd
tussen de wilsbeschikking en de uitvoering ervan, dus deed zij de
beschikking niet teniet. De wet was nodig om de gerechtigheid in
het leven van het volk te bewaren en voort te zetten. Eeuwenlang
heeft God echter het behoud bewerkstelligd op grond van het
geloof terwijl er nog geen wet was. Dit gebeurde al vanaf Adam,
dus zo’n 2500 jaar voor de wetgeving. Vanaf Mozes tot Christus
besloeg het tijdperk van de wet 1500 jaar. Zij werd aan het ongehoorzame, ongelovige volk gegeven vanuit een opvoedkundige
noodzaak.¹⁶¹
Het was een krachtig argument van Paulus om op het bovenstaande te wijzen, want de judaïsten trachtten de wet, die alleen
aan de Joden was gegeven en die slechts voor een bepaalde tijd
gold, ook aan de heidenen op te leggen. Het verbond met Abraham
kon echter niet door de wet ongeldig worden gemaakt, ook al niet
¹⁵⁷ Hebreeën 11:9,16 | ¹⁵⁸ Genesis 50:25,26 |
13:1-16 | ¹⁶¹ Galaten 3:24

¹⁵⁹ Exodus 2:1-3 | ¹⁶⁰ Exodus
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omdat God Zelf de opsteller ervan was en de beloften alle volken
van de aarde betroﬀen. De zin luidt: de wet kan een testament na
430 jaren niet ongeldig maken. In wezen is dus de wet een vreemd
element, dat niet thuishoorde bij een gelovig volk van God. Daarom werd de wet ook niet rechtstreeks door God gegeven, maar
‘door beschikking van engelen’.¹⁶² Met deze uitspraak dringt Paulus de wet naar een ondergeschikte plaats in de heilsgeschiedenis.
Het gaat dus bij het beërven van de zaligheid niet om de belofte
mét de wet, zoals de judaïsten beweerden, maar om het beloofde
te verkrijgen zónder wet op stenen tafelen, en zónder de voorschriften van de mens Mozes. God zegt immers door de profeet:
‘Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun
harten schrijven’.¹⁶³
18. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte; en juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst
bewezen.
De belofte aan Abraham bleef van kracht en werd in Christus
bij Zijn sterven ingelost. De erfenis die het volk Israël bij nauwkeurig naleven van de wet zou ontvangen, was het blijven wonen
in het land Kanaän. Dan zouden de dagen verlengd worden in het
land, dat de Here hun God hun geven zou. De zegen zou zijn ‘in
de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw vee en de vrucht van
uw bodem’.¹⁶⁴ Hij zou zijn in ‘uw mand en uw baktrog’.¹⁶⁵ Deze
natuurlijke zegeningen die met het beloofde land verbonden waren, hadden uiteraard weinig betekenis voor de heidense Galaten.
Maar ook in Israël was het niet mogelijk om zich nauwkeurig aan
de wet te houden, wanneer men niet bevrijd was van boze geesten en niet vervuld was met de Heilige Geest, want alleen door de
vervulling met de Heilige Geest kon het herstel intreden. Daarom
ging zelfs de belofte van aards bezit niet helemaal in vervulling en
hebben de Joden vele eeuwen in de diaspora geleefd en doen de
meesten van hen dit nog steeds.

¹⁶² Galaten 3:19; Handelingen 7:53 | ¹⁶³ Hebreeën 8:10; Jeremia 31:33 |
¹⁶⁴ Deuteronomium 28:11 | ¹⁶⁵ Deuteronomium 28:5
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De zegen die Abraham in het geloof aanvaardde¹⁶⁶, was een
erfenis in de hemelse gewesten. Hij verwachtte immers ‘de stad met
fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is’.¹⁶⁷
Petrus sprak over een ‘onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u’.¹⁶⁸
God gaf aan Abraham het hele pakket van zijn gunstbewijzen,
uit vrije genade, zodat hij vader werd van het Zaad, dat de mensheid zou redden en zegenen. Letterlijk is er sprake van een gift,
een ‘charisma’, die tot Abraham kwam door een spontane, onbaatzuchtige daad, waar de ontvanger niets tegenover hoefde te stellen. Zo ontvangen wij bijvoorbeeld ook de charismatische gaven.
De uitdrukking ‘genadiglijk gegeven’ (St.Vert.) streed tegen de judaïserende opvatting, dat de wet ertoe bijdroeg dat men de vrucht
van de belofte, de zaligheid, in bezit kon nemen.
19. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de
belofte sloeg, en zij is op last van God door engelen in de hand van
een middelaar gegeven.
Paulus komt nu tot de vanzelfsprekende vraag: als de wet los
staat van de zegeningen van de belofte aan Abraham en ook buiten
het eeuwige verbond is geplaatst, waarvoor dient ze dan eigenlijk?
Het antwoord dat de apostel geeft, heeft vanaf het begin ergernis
veroorzaakt. Het luidt: ze is toegevoegd aan de beloften, die slechts
in het geloof worden toegeëigend. De wet is ‘binnengeslopen’ zoals later de valse broeders in de gemeenten van Galatië .¹⁶⁹ Zij is er
bij gekomen, ‘opdat de misdaad te meerder zou worden’.¹⁷⁰ Zij
maakt de schuldenlast groter, omdat de mens zich niet meer op
zijn onwetendheid kan beroepen.¹⁷¹ De wet bant de zonde niet
uit, maar activeert het kwaad, omdat de mens onder de wet bewust zondigt.¹⁷² Met de hemelse erfenis heeft de wet niets te maken. Ze is eigenlijk een wezensvreemd element voor de vrije mens.
Zo heeft men in een goed gezin ook geen geschreven regels en
voorschriften nodig, want er is liefde tot God en de naaste.
¹⁶⁶ Galaten 3:14 | ¹⁶⁷ Hebreeën 11:10 | ¹⁶⁸ 1 Petrus 1:4 | ¹⁶⁹ Galaten 2:4 |
¹⁷⁰ Romeinen 5:20, St.Vert. | ¹⁷¹ Romeinen 2:12 | ¹⁷² Romeinen 7:7-13
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Abraham leefde in gemeenschap met God. Hij had geen wet
op stenen tafelen nodig. Hij bezat het belangrijkste van de wet: het
oordeel en de barmhartigheid en de trouw.¹⁷³ Oordeel is het onderscheid tussen goed en kwaad, een onderscheid, waarin volwassen christenen getraind zijn. Barmhartigheid is de liefde tot
de naaste, waarvan Jezus een voorbeeld gaf in de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan.¹⁷⁴ Trouw betekent volharding en geloof.
Het zijn drie facetten van het wezen van God, die ook in de ware
christen moeten worden gevonden.
Bij het volk Israël was echter de liefde voor God en de naaste
verdwenen. De ingeschapen wet was onwerkzaam geworden. Door
de zonde was alles veranderd. De wetten die God bij de schepping
had meegegeven waren verloren gegaan. In Abraham had God echter nog een rechtvaardig mens gevonden en deze werd toen afgezonderd om een volk voort te brengen, dat de gerechtigheid op
aarde zou bewaren en wier hart naar Hem uitging.¹⁷⁵ Na een vierhonderdjarig verblijf in Egypte bleek duidelijk, dat het uitverkoren volk zijn innerlijke kompas kwijtgeraakt. Toen vond God de
mens Mozes die Hem gehoorzaamde, die hoorde en deed wat zijn
geweten hem voorschreef. In de woestijn bleek duidelijk dat de
meerderheid van het volk zijn door God geschonken vrijheid en
gezondheid niet op prijs stelde. Het was een hardnekkig, klagend
en ongelovig volk dat terugverlangde naar de vleespotten van
Egypte, waar het zwaar had geleden onder de slavernij.¹⁷⁶ Het
was geen volk van koningen, dat leefde naar de koninklijke en volmaakte wet van de vrijheid, die in het hart is geschreven, die ingeschapen is.¹⁷⁷
Tijdens de woestijnreis schonk God een middel om de verloren ingeschapen wet weer terug te brengen in de harten van zijn
volk. Hij gaf het de wet op de Sinaï, in het bijzonder de tien geboden. In Deuteronomium 5:22 staat dat God daaraan niets toevoegde, zoals bijvoorbeeld strafbepalingen. Daarom was deze wet
niet te moeilijk en niet te ver weg.¹⁷⁸ Bij de mens is deze wet immers in het verstand en bij velen nog in het hart geschreven. ‘Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat
¹⁷³ Mattheüs 23:23 | ¹⁷⁴ Lucas 10:25-37 | ¹⁷⁵ Genesis 18:19 | ¹⁷⁶ Exodus
¹⁷⁷ Jacobus 1:25, 2:8 | ¹⁷⁸ Deuteronomium 30:11

16:3 |
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de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot
wet; immers, zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is’.¹⁷⁹
De burgerlijke en maatschappelijke wetten maakten deel uit van
de wet van Mozes. Zij hadden geen eeuwigheidswaarde. De ceremoniële wetten beeldden de gedachten van God uit met betrekking
tot het herstel. Met de wet bedoelde men ten eerste de vijf boeken
van Mozes, ten tweede de psalmen en de profeten. Ook sprak men
van de ‘Wet en de Profeten’. Daarnaast hadden de rabbijnen er nog
veel wetten bij gemaakt, de zogenaamde overleveringen.¹⁸⁰ Ook
ontstonden er commentaren op wet en overleveringen, waarmee
de schriftgeleerden altijd bezig waren. Later werden deze tradities samengebracht in de zogenaamde Mishna (rond het jaar 200
van onze jaartelling) en de Gemara, die samen de Joodse Talmud
vormen. De vrome Jood leefde niet bij de Tora alleen, maar ook
bij de zogenaamde mondelinge Tora. Zo hebben ook veel orthodoxe kerken naast de Bijbel ook de catechismus en de belijdenisgeschriften. Ze leven vaak meer bij de laatste twee dan bij de eerste.
Nog een stapje verder en de christen leeft alleen nog maar bij dagboeken, scheurkalenderblaadjes en de spectaculaire verhalen, die
voornamelijk uit de Angelsaksische wereld tot ons komen.
Het volk moest dag en nacht nadenken over de wet en ermee
bezig zijn. Dan zouden het verstand en het hart veranderen en de
menselijke geest zou daardoor weer kunnen leven, dus opnieuw
de drager worden van Gods wet. Het was dus de bedoeling dat ze
de geestelijke betekenis van de wet zouden verstaan, want deze is
geestelijk.¹⁸¹ Wij denken hierbij aan de tempel, die de profeet
Ezechiël in een visioen waarnam. Het volk moest deze tempel niet
bóuwen, maar het moest de vormen goed inprenten, erover denken waarom het oﬀer er was, waarom het de sabbat moest vieren,
waarom er ceremoniën waren en dat het bezig was met heilige
dingen en met het volmaakte. Dat alles zou hen kennis bijbrengen
over de meerdere en volmaakte tempel die in de hemel is.¹⁸²
De wet was dus een hulpmiddel, maar bij dit ongedisciplineerde volk was het geweten dichtgeschroeid. De psalmist klaagde:
¹⁷⁹ Romeinen 2:14,15 | ¹⁸⁰ Mattheüs 15:2-6; Marcus 7:3-9 | ¹⁸¹ Romeinen
¹⁸² vgl. Ezechiël 43:10,11

7:14 |
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‘Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen’.¹⁸³ Paulus
schreef later: ‘Wij weten dat de wet goed is, indien iemand haar
wettig toepast’, dus ermee bezig is met zijn verstand en hart.¹⁸⁴
Daarom kon de profeet David ook van zichzelf zeggen: ‘Ik heb
lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste’.¹⁸⁵
Staat er ook niet van Zacharias en Elisabeth dat zij beiden ‘rechtvaardig waren voor God, en leefden naar al de geboden en eisen
des Heren, onberispelijk’?¹⁸⁶
De wet is dus een hulpmiddel geweest om de ingeschapen wet
weer tot leven te brengen, maar zij heeft gefaald. Het gebod dat tot
leven moest leiden, bleek voor de meeste mensen de dood te betekenen.¹⁸⁷ De wet had juist een negatief eﬀect bij de gebonden mens,
omdat ze geen rekening houdt met boze geesten, en ook geen
kracht bezit om de demonen te weerstaan en uit te drijven. Met
het Zaad Jezus Christus zou ook de tijd van het herstel aanbreken.
Dan zouden de ceremoniële wetten in Hem vervuld zijn, ‘daar ze
met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts
bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel’.
¹⁸⁸ Door de wet werden de ongehoorzame kinderen bij de hand
genomen door ze met dwang op te voeden.¹⁸⁹ Tegen onvolwassen kinderen zegt men immers: dat moet je doen en dat mag niet.
Indien God niet door Mozes de wet had gegeven, zou het volk
Israël geen verschil meer hebben geweten tussen goed en kwaad.
Het verbond van de wet had slechts betekenis tot de komst van
Christus. Hij nam de zonde van de wereld weg en maakte het
voor ieder mogelijk een rechtvaardige en een kind van God te worden.¹⁹⁰ Ook zou de Heilige Geest het volk van het nieuwe verbond
overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.¹⁹¹ Mozes was de
middelaar of tussenpersoon tussen God en het volk .¹⁹² Het Nieuwe Testament toont aan dat Mozes niet rechtstreeks de wet uit
Gods hand ontving, maar door middel van engelen.¹⁹³ Engelen
hebben Mozes onderwezen in de wetten van God. God sprak niet
rechtstreeks maar door middel van profeten en door engelen.¹⁹⁴
¹⁸³ Psalm 81:15, in de berijming van 1773 | ¹⁸⁴ 1 Timotheüs 1:8 | ¹⁸⁵ Psalm
40:9 | ¹⁸⁶ Lucas 1:6 | ¹⁸⁷ Romeinen 7:10 | ¹⁸⁸ Hebreeën 9:10 | ¹⁸⁹ Hebreeën
8:9 | ¹⁹⁰ Johannes 1:29, 1:12 | ¹⁹¹ Johannes 16:7,8 | ¹⁹² Deuteronomium 5:5 |
¹⁹³ Handelingen 7:53 | ¹⁹⁴ Hebreeën 1:1, 2:2
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De engelen zijn immers dienende geesten en hebben er belang bij,
dat wij rechtvaardigen zijn, want anders moeten zij ons verlaten
en kunnen zij ons niet helpen. Uitdrukkingen als ‘het woord des
Heren kwam tot...’ wijzen op de tussenkomst van engelen. Engelen luisteren immers naar de klank van Gods woord.¹⁹⁵
20. Een middelaar is niet (de vertegenwoordiger) van één; God
echter is één.
Paulus is nog steeds bezig de van oorsprong heidense Galaten
ervan te overtuigen, dat het eenvoudige geloof in de genade van Jezus Christus belangrijker is dan het hebben van allerlei wetten en
voorschriften, die de mens toch niet kunnen veranderen. God gaf
aan Abraham beloften die tot zegen en heil waren voor de hele
mensheid, buiten de wet om. Daarom is het aannemen van deze
beloften voor ons superieur aan de wet. In het vorige vers wees
hij er ook op, dat de wet door engelen aan een middelaar werd
gegeven.
In Deuteronomium 33:2 suggereert de Septuaginta dat engelen deel hadden aan de wetgeving: ‘Aan zijn rechterhand waren
zijn engelen met Hem’.¹⁹⁶ De wet kwam dus niet rechtstreeks van
God, maar werd door tussenkomst van dienaren van God gegeven en door de dienaren van hen die de zaligheid zouden krijgen,
geschonken. Mozes, die hier niet bij name genoemd wordt, bemiddelde tussen de engelen en het volk. Mozes werkte de geboden, die hij van God had ontvangen, uit met de natuurlijke wijsheid die hij bezat: ‘De wet is door Mozes gegeven’.¹⁹⁷ In hoofdstuk 4:9 schrijft de apostel over dienstbaarheid aan zwakke en armelijke, goed bedoelende menselijke geesten of wereldgeesten.
Dit is een aanwijzing dat de wet de kracht miste om de mens in
het goede spoor te doen wandelen. De wet van Mozes was dus niet
de volledige uitdrukking van Gods wil, maar een soort compromis met een volk dat van God was afgeweken, dat in de woestijn
een afgod vervaardigde (het gouden kalf), het hemelleger - zon,
maan en sterren¹⁹⁸ - vereerde en de tent van de gruwelijke afgod
¹⁹⁵ Psalm 103:20 | ¹⁹⁶ vgl. Handelingen 7:38,53; Hebreeën 2:2 |
nes 1:17 | ¹⁹⁸ Deuteronomium 4:17

¹⁹⁷ Johan131
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Moloch met zich voerde.¹⁹⁹ Daarom werden de engelen en de
middelaar Mozes ernstig belemmerd in hun taak en moest Jezus
er telkens - in het bijzonder in de bergrede - aan toevoegen: ‘Maar
Ik zeg u...’ ²⁰⁰ Als Israël ‘een koninkrijk van priesters en een heilig
volk’ was geweest, dan zou er sprake van een eenheid zijn geweest.
²⁰¹ Dan zou de ingeschapen wet van God wèl hebben gefunctioneerd. Maar Israël was een innerlijk verdeeld volk, waarin slechts
een klein deel, een rest, het ‘overblijfsel’, God werkelijk diende.
God is echter één, dus helemaal volmaakt.²⁰² Hij is onveranderlijk en alleen maar goed, heilig, rechtvaardig, wijs en trouw. Zijn
volmaakte of koninklijke wet, de wet van de vrijheid, kon Hij echter niet aan zijn volk schenken.²⁰³ Dit zou later gebeuren, niet
door middel van engelen of mensen, maar door de Heilige Geest,
zoals gezegd wordt: ‘Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en
Ik zal die in hun hart schrijven’.²⁰⁴ God en de mens zullen beiden
één worden. Het werk van Jezus heeft als doel de mens één te maken. Wanneer dit is voleindigd, dan geeft Hij alles aan de Vader
over, opdat God zij alles in allen.²⁰⁵
21. Is de wet dan in strijd met de beloften Gods? Volstrekt niet!
Want indien er een wet gegeven was, die levend kon maken, dan
zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn.
De wet is niet in plaats van de beloften gekomen, maar zij is
erbij gevoegd. De beloften reiken veel verder dan de wet, want deze betreft alleen maar aardse zaken. Het gebod met een belofte:
‘Eer uw vader en uw moeder’ heeft de toevoeging: ‘opdat het u welga en gij lang leeft op áárde’.²⁰⁶ De beloften aan Abraham en zijn
zaad betreﬀen echter aarde en hemel, ze zijn voor het tijdelijke en
voor de eeuwigheid.
De beloften brengen leven, dat wil zeggen verbinding met God.
De wet kan geen leven geven, want zij veroorzaakt de dood.²⁰⁷ De
wet zegt: ‘Doe dit en gij zult leven’²⁰⁸ en speculeert daarbij op de
¹⁹⁹ Handelingen 7:41-43 | ²⁰⁰ Mattheüs 5:22,28,32,34,39,44 | ²⁰¹ Exodus
19:6 | ²⁰² Deuteronomium 6:4; Jacobus 2:19 | ²⁰³ Jacobus 1:25; Romeinen
11:7,8 | ²⁰⁴ Hebreeën 8:10 | ²⁰⁵ 1 Corinthiërs 15:28 | ²⁰⁶ Efeziërs 6:2,3; Exodus 20:12; Deuteronomium 5:16 | ²⁰⁷ Romeinen 7:12,13 | ²⁰⁸ Galaten 3:12
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inspanning van de overgebleven wilskracht van de natuurlijke
mens. Hij moet iets presteren, maar de wet is zwak door het ‘vlees’
en kan dit nooit op het rechte spoor krijgen.²⁰⁹ Het vlees, de natuurlijke mens, wordt zo beïnvloed, tegengehouden en misleid
door zondemachten, dat het de geboden niet meer kan onderhouden. Hoe graag de mens ook wil, hij is er niet toe in staat. De macht
van de boze is sterker dan de menselijke wil. Elke inspanning is
vruchteloos.²¹⁰ De christen die de wet in ere houdt blijft tot zijn
dood in de samenkomst zingen: ‘De boosheid kleeft ons altijd aan;
wie onzer zou voor U bestaan’.²¹¹.
Toch is het zelfvertrouwen van de goedwillende mens zo sterk,
dat hij ondanks alle ﬁasco’s nog steeds iets wil doen. Hoe vaak zei
het volk van de Here niet: ‘De Here onze God zullen wij dienen,
en naar zijn stem zullen wij horen’.²¹² Of men de berg Sinaï nu
bestijgt uit vrees, uit traditie, vanuit de wil of uit dankbaarheid,
steeds klinkt het: het is onmogelijk en de dood is het gevolg.²¹³
Bij de waterdoop doen wij daarom afstand van het verkeerde uitgangspunt, dat wij in dit opzicht iets van de mens zouden kunnen
verwachten. Wij laten de oude mens met zijn falen begraven en
houden hem voortaan voor dood.²¹⁴ In de strijd tegen de zonde
houden wij geen rekening meer met hem, ondanks zijn geneigdheid mee te helpen en zijn best te doen. Wij verwachten de gerechtigheid vanwege de belofte van de Geest en deze ontvangen wij
niet door de wet na te leven maar door de prediking van het geloof.²¹⁵ De Geest, met wie onze geest nauw verbonden is, heeft
de kracht waarvan wij alles verwachten. Deze Geest doet zijn reinigend werk in ons, zodat onze hele ziel en lichaam, die vanwege
de zonde de paden van de dood bewandelen, nu levend worden
en het pad van de gerechtigheid gaan. Deze Geest weerstaat iedere boze macht en drijft deze uit. Ook proberen wij niet meer de
berg Sinaï te beklimmen, maar wij ‘zijn genaderd tot de berg Sion,
tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem’.²¹⁶
Indien de wet levend kon maken, dit wil zeggen: de mens goed
²⁰⁹ Romeinen 8:3 | ²¹⁰ Romeinen 8:7 | ²¹¹ Het gebed des Heeren, vers 6 -

geschreven door Maarten Luther, Leipzig 1539, en nog steeds onderdeel van het Liedboek voor de Kerken | ²¹² Jozua 24:24 | ²¹³ Jozua 24:18 | ²¹⁴ Romeinen 6:4-6;

Colossenzen 2:12, 3:8-10 |

²¹⁵ Galaten 3:2,3 | ²¹⁶ Hebreeën 12:22
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laten functioneren naar ziel, geest en lichaam, zou inderdaad de
gerechtigheid uit de wet zijn voortgekomen. De wet is echter geen
tegenhanger van de beloften, want ze is niet bezig met ons heil
maar met onze zonden. De wet verlost niet van de zonde, maar
openbaart haar. De wet veroordeelt, maar de beloften schenken
heil. De wet oordeelt de mens op grond van gehoorzaamheid of
ongehoorzaamheid, maar de belofte oordeelt op basis van iemands
geloof. De wet is niet de uitdrukking van de manier waarop God over
de mens denkt, want Gods denken wordt gekenmerkt door louter
liefde en genade.
De eeuwenlange prediking van de wet was nooit in staat om
de weg naar het doel van God aan te wijzen: de volmaakte mens
van God, volledig toegerust voor elk goed werk.²¹⁷ De wet was
slechts een hulpmiddel, opdat de mens niet volledig van Gods gedachten vervreemd zou raken. Zij bracht wel een uiterlijke moraal, die in het algemeen een verstikkende uitwerking had. De
prediking van de wet was zowel in het oude als in het nieuwe verbond een ingang voor ‘vrome’ geesten. Zij reinigde het hart van de
zondaar niet. Zij beteugelde de meest uitgesproken zonden en
velen werden daardoor ‘vrome’ zondaars. De prediking van de wet
heeft bij veel christenen het geloof in de beloften buiten de deur
gehouden; daarom werden zo weinigen in de geschiedenis gedoopt en vervuld met de Heilige Geest.
‘Naar de wijsheid die hem gegeven is’, heeft de apostel Paulus
duidelijk stelling genomen ‘tegen het zuurdeeg, ofwel de huichelarij, van de Farizeeën’.²¹⁸ De kerkgeschiedenis heeft aangetoond
dat zijn strijd tegen het judaïsme terecht was, want dit heeft een
funeste uitwerking gehad in alle denominaties binnen het christendom, zodat een evangelie dat vrij is van de wet praktisch een
onbekende zaak werd.
22. Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten
gevolge van het geloof in Jezus Christus de belofte het deel zou
worden van hen, die geloven.
In Gods Woord staat dat de hele wereld onder een oordeel valt
²¹⁷ 2 Timotheüs 3:17 | ²¹⁸ Lucas 12:1; 2 Petrus 3:15
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en onder heerschappij staat van de vorst van deze wereld²¹⁹: ‘Door
de val van één is over alle mensen verdoemenis gekomen’²²⁰ Het
woord ‘Schrift’ staat in het enkelvoud en heeft betrekking op bepaalde passages van de Tora. De Schrift (graphè) wordt hier vereenzelvigd met het spreken van God zelf. ‘Al de Schrift is van
God ingegeven’, luidt de exclusieve Statenvertaling van 2 Timotheüs 3:16. David bidt: ‘Ga niet in het gericht met uw knecht, want
niemand die leeft, is voor U rechtvaardig’.²²¹ In Deuteronomium
27:26 zegt heel Israël met luide stem: ‘Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt’. Alle mensen zijn overtreders van de wet van God geworden, omdat ze allen door de zonde waren ingesloten.²²² De apostel personiﬁeert dus de zonde. Om
het beeld van Paulus uit Efeziërs 2:2 te gebruiken: alle mensen zijn
door lucht omgeven. Deze onzichtbare substantie doordringt allen. Met de ‘lucht’ bedoelt de apostel dan de machten van de duisternis onder leiding van hun aanvoerder. Allen zijn aan deze geest
onderworpen en daarom ‘kinderen van de ongehoorzaamheid’.
De duivel zei tot Jezus dat de aarde aan hem was overgegeven.²²³
Wij leven in bezet gebied met collaborateurs die met de vijand
heulen en met verzetsstrijders, die weigeren de bezetters te dienen. ‘God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid (aan de wet)
besloten’, zegt de apostel in Romeinen 11:32. Denkend aan zijn
verleden, toen hij nog in het vlees leefde, moest hij zelfs erkennen
dat hij het kwade niet zelf bewerkte, maar de zonde(macht) die
in hem woonde.²²⁴
Paulus redeneert nu verder: de wet verlost niet, want de hemelse erfenis, dat wat beloofd is, ontvangen slechts degenen die geloven. Het ruime begrip ‘geloven’ wordt door hem verengd tot ‘het
geloof ván - en niet ín - Jezus Christus, zoals de Statenvertaling
het weergeeft. Wij moeten het geloof dat Jezus Christus bezit, overnemen. In Marcus 11:22 zegt Jezus: ‘Heb Godsgeloof ’ (Can.Vert.)
of: geloof ván God. Bedoeld wordt dat God en zijn Zoon een groot
vertrouwen hebben in de mens, want deze is zeer goed geschapen.²²⁵ Ondanks de druk die op hem wordt uitgeoefend door de
²¹⁹ vgl. Johannes 12:31, 16:11; Romeinen 3:19; 1 Corinthiërs 11:32; Efeziërs
2:1,2 | ²²⁰ Romeinen 5:18, Canisius Vert. | ²²¹ Psalm 143:2 | ²²² Romeinen
3:23 | ²²³ Lucas 4:6 | ²²⁴ Romeinen 7:5,20 | ²²⁵ Genesis 1:31; Psalm 8:5
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machten der duisternis, zal de mens die het geloof van zijn Heer
bezit, toch het doel bereiken, namelijk dat hij volmaakt zal zijn en
tot elk goed werk volkomen toegerust.²²⁶
De zonen van God zullen geopenbaard worden en zij zullen met
Jezus zitten op de troon van de Vader.²²⁷ Jezus stierf op Golgotha
in het geloof, dat Hij veel zonen tot heerlijkheid zou brengen.²²⁸
In Openbaring 14:12 staat in de Statenvertaling: ‘Hier zijn zij, die
de geboden Gods bewaren en het geloof ván Jezus’. Wie Zijn geloof bezit, wordt deelgenoot van de rijke belofte, die de mens tot
hemelburger verheft. Alleen de zeer oude weg van de beloften, de
weg van de rechtvaardiging uit geloof, blijft begaanbaar.
23. Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet in
verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden.
De mens onder de wet wordt hier vergeleken met iemand die
in de gevangenis zit. Z’n persoon is niet vrij en komt dus overeen
met een slaaf. ‘Het tegenwoordige Jeruzalem is (door de wet) met
zijn kinderen in slavernij’.²²⁹ De mens onder de wet is in ‘Schutzhaft’, opdat hij niet nog meer kwaad zal doen. Een gevangenis
dient niet tot genezing, maar tot beteugeling van de wetteloosheid. Uiterlijk gedraagt de mens zich daar netjes en zijn er geen
uiterlijk waarneembare zonden, maar juist vanwege de voortdurende controle van de wet zien de inwonende boze geesten kans
hem innerlijk te misvormen en te verwoesten. De wet schept keurige, fatsoenlijke zondaars. Hun wetsbetrachting brengt op haar
best alleen een uitwendige reiniging en een uitwendige gerechtigheid tot stand.²³⁰ De mens die zich trouw aan de wet houdt is dan
ook een rechtvaardige naar de wet.
De wet was tijdelijk en werd gegeven opdat de naam van God
en de door Hem in de Mens gelegde wet niet helemaal in de vergetelheid zouden raken, en om te voorkomen dat men totaal geen
onderscheid meer zou hebben tussen goed en kwaad, gerechtig²²⁶ 2 Timotheüs 3:17 | ²²⁷ Mattheüs 19:28; Lucas 22:29,30; Romeinen 8:19;
Openbaring 3:21 | ²²⁸ Hebreeën 2:10 | ²²⁹ Galaten 4:25 | ²³⁰ Mattheüs 23:
25-28
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heid en ongerechtigheid. ‘Een rechtvaardige voor God’, zoals Zacharias en zijn vrouw Elisabeth, wordt dit men echter alleen door
het geloof.²³¹
De zondaars werden onder de wet in bewaring gehouden met
het oog op het geloof, dat geopenbaard zou worden. In plaats van
het bepalende lidwoord ‘het’ gebruikt de NBG-vertaling het aanwijzende voornaamwoord ‘dit’ om te beklemtonen dat het om het
geloof gaat, waarover vers 22 spreekt. Het geloof van Christus is de
weg tot ontkoming uit de gevangenschap onder de wet. Uiteindelijk
zal de volledige erfenis in bezit worden genomen door de zonen van
God, die het ‘geloof van Christus’ zullen openbaren.
Gedurende 1500 jaren was de wet een stimulans voor de zondaars om gelovig uit te zien naar de dag, waarop het oﬀer van Christus hen voor God zou reinigen van alle schuld. Door dit geloof in
een profetisch voorzegde Christus werden zowel de oﬀeraars van
het oude verbond gered als de gelovigen van het nieuwe verbond,
die tijdens hun avondmaalsviering terugzien naar het oﬀer van
een historische Christus.
24, 25. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu
echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.
Het woord tuchtmeester is de vertaling van paidagogos. Ons
woord pedagoog is van dit Griekse woord afgeleid en doet ons
denken aan een onderwijzer of leraar. Het Griekse woord heeft
echter deze betekenis niet. Het woord onderwijzer zou een vertaling kunnen zijn van didaskalos. Didactiek is de kunst om les te
geven. Een paidagogos in de Romeinse en Griekse gezinnen was
een slaaf, die toezicht had op een jongen in de leeftijd van zes tot
zestien jaar. Dr. A. Sizoo schreef in ‘De Antieke Wereld van het
Nieuwe Testament’ hierover: “Paedagoog betekent eigenlijk ‘knapengeleider’. In het oude Griekenland werden de kinderen op
straat door een slaaf begeleid, die hen tegen allerlei gevaren moest
beschermen. Vooral op het morele vlak dreigden er gevaren en was
²³¹ Lucas 1:5
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het daarom wenselijk, dat de jonge man door een ﬂinke kerel naar
school werd gebracht. Hij droeg dan meteen de boekentas en op
winterse ochtenden de lantaren; want de school begon vroeg,
soms al vóór zonsopgang. Deze pedagogen - hun moderne naamgenoten behoeven zich hiervan niets aan te trekken - waren vaak
niet al te beschaafde lieden. Bekend is, dat ze vaak, wanneer ze tijdens de schooluren op de jonge meester wachtten in een speciaal
voor hen bestemde ruimte, ruzie kregen en aan het vechten sloegen. Herhaaldelijk wordt ook gewaarschuwd tegen hun onbeschaafde taal, die geen gunstige uitwerking had op de jongens.
Het is duidelijk, dat wanneer de apostel de wet onze pedagoog
tot Christus noemt, hij daarmee bedoelt, dat, evenals de slaaf, die
fungeert als pedagoog, de kinderen naar het huis van de schoolmeester brengt, zo ook de wet ons geleid heeft tot Christus”.
Zoals de slaaf de jongen bij de deur van de school aﬂeverde, zo
bracht de wet het volk van God in het tijdperk van Jezus Christus,
in het tijdperk van het geloof. Wie onder de hoede van de ‘Leraar
ter gerechtigheid’ gekomen is, heeft die slaaf niet meer nodig.
Christus is het einde van de wet.²³² Merk op, dat er niet staat - zoals vaak gezegd wordt - dat de wet een tuchtmeester tot Christus
is, want dit zou betekenen dat wij de wet nog nodig hebben om tot
Christus te komen. Ook is het niet ‘nodig te weten hoe groot onze
zonden en ellende zijn’, want deze kennis is geen basis voor het geloof.²³³ De wet was een tuchtmeester in het tijdperk vóór de komst
van Christus. Het volk werd ‘in verzekerde bewaring gehouden’
door geboden en verboden, die het in een staat van afhankelijkheid en onmondigheid hielden. God nam hen bij de hand als een
lastig en moeilijk kind.²³⁴
Het tijdperk van de wet is nu voorbij. Wij worden gerechtvaardigd door het bloed van Christus, wanneer wij in vertrouwen
de verzoening voor onszelf aanvaarden.²³⁵ De geestelijke vrijheid,
het kindschap en de volwassenheid, komen alleen door het geloof
van Christus. ‘Wij zijn niet meer onder de wet maar onder de genade’.²³⁶ Wanneer het geloof van Christus ons deel geworden is,
denken wij groot over de nieuwe schepping. De mens van God
²³² Joël 2:23; Romeinen 10:4 | ²³³ Zondag 1, H.C. | ²³⁴ Hebreeën 8:9 |
²³⁵ Hebreeën 9:14 | ²³⁶ Romeinen 6:14
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wordt dan geoordeeld door de wet van de vrijheid, die gelegd is
in zijn verstand en geschreven is in zijn hart.²³⁷
26. Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus
Jezus.
Opmerkelijk is hier de verandering van de aanspreekvorm in
de verzen 23-25 van ‘wij en ons’ naar de tweede persoon ‘gij’. De
wij-vorm gold alleen voor de Joden, maar de gij-vorm geldt zowel voor Joden als heidenen. De tussenmuur die scheiding maakte tussen de volken is immers aan het kruis afgebroken, want ‘allen’
zijn bestemd om zonen van God te worden, wanneer zij in Christus
Jezus zijn²³⁸ De term ‘zonen van God’ wijst op een schepping, die
rechtstreeks door God is voortgebracht. In het Oude Testament
werd deze uitdrukking alleen voor engelen gebruikt.²³⁹ Adam werd
om dezelfde reden ‘zoon van God’ genoemd, evenals Jezus.²⁴⁰ Zo
is de wedergeboren mensheid, de nieuwe schepping, wedergeboren ‘uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord
van God’.²⁴¹ Dit zijn de zonen van God.²⁴²
In de proclamatie: ‘Gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus’, staat tussen ‘geloof ’ en ‘in Christus Jezus’
terecht een komma. Deze woorden moeten gescheiden worden.
Wij zijn geen zonen van God vanwege ons geloof in de verzoening
van onze zonden. Hierdoor werden wij kinderen van God. Door
de krachtige werking van de Heilige Geest worden wij echter sterke jonge mensen, die de boze hebben overwonnen.²⁴³ De bedoeling van de apostel komt beter uit de verf in de Leidse vertaling:
‘Gij zijt allen zonen Gods in Christus Jezus door het geloof ’. In
het geloof aanvaardt de christen het meerdere als hij belijdt: ik behoor tot het mystieke lichaam van Christus Jezus als een rijpe
zoon, als een medewerker van God. De Bijbel zegt dat de rechtvaardige alleen leeft door het geloof, dat hij een rechtvaardige is
vanwege het verzoenende bloed van Christus.²⁴⁴ Het zoonschap
wordt geopenbaard door het geloof dat wij in het lichaam van
²³⁷ Jacobus 2:12 | ²³⁸ Efeziërs 2:13,14 | ²³⁹ Genesis 6:2; Job 1:6, 2:1 en
38:7; Daniël 3:25,28 | ²⁴⁰ Lucas 3:38; Johannes 1:34, 20:31 | ²⁴¹ 1 Petrus 1:23;
2 Corinthiërs 5:17 | ²⁴² vgl. Romeinen 8:19,21 | ²⁴³ 1 Johannes 2:14 | ²⁴⁴ p.140
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Christus zijn.²⁴⁵ Ons geloof schenkt ons de onomstotelijke zekerheid van deze intieme relatie. Het woord ‘zonen’ is een meervoudsvorm en daarom voegen wij ons in de zichbare wereld bij een gemeente, die beeld is van het lichaam van Christus.²⁴⁶
Het staat er werkelijk(!): jullie zijn állen zonen van God. Het
gaat hier niet over bovenaardse wezens, maar over gemeenteleden,
over het huisgezin van God.²⁴⁷ De apostel schrijft: jullie zijn vrije
en volwassen kinderen.²⁴⁸ Jullie hebben een verheven naam ontvangen, die van goddelijke oorsprong is.²⁴⁹ Het woord zonen geeft
jullie de zekerheid, dat jullie erfgenamen zijn van God en medeërfgenamen van Christus.²⁵⁰ Als zonen zijn jullie troonpretendenten met wie God zijn ganse schepping gaat renoveren en besturen.²⁵¹ Door jullie wordt het reddings- en heilsplan wereldomvattend.²⁵² In de laatste dagen zal van zee tot zee de belofte worden vervuld: ‘Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw
zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen’.²⁵³ Voor allen
wordt dan de geestelijke wereld een blijde realiteit. ‘De zonen van
het licht’, ‘de zonen van de dag’ en ‘de zonen van vrede’ worden
dan geopenbaard.²⁵⁴ Allen zijn ‘deelgenoten van de hemelse roeping’²⁵⁵ en ‘deelgenoten van de goddelijke natuur’.²⁵⁶ Allen zijn zonen van de hemelse Vader, omdat zij hun vijanden liefhebben en
bidden voor wie hen vervolgen.²⁵⁷ Daarom spreekt de Here tot
ons allen: ‘Houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen,
en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren
zijn’.²⁵⁸ Kom hoger op en volhard in de wedloop om het doel van
de zonen van God te bereiken, de onberispelijkheid en de volkomenheid.²⁵⁹ Er staat: ‘Wie overwint, zal deze dingen beërven, en
Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn’.²⁶⁰
²⁴⁴ Galaten 2:20, 3:11; Johannes 6:53; Romeinen 5:9; Efeziërs 2:8; 1 Petrus
1:18,19; 1 Johannes 1:7 | ²⁴⁵ 1 Corinthiërs 12:27 | ²⁴⁶ 1 Corinthiërs 10:16,17;
Efeziërs 4:16 | ²⁴⁷ Efeziërs 2:19; 1 Timotheüs 3:15 | ²⁴⁸ Efeziërs 4:13-15; Hebreeën
5:14; Romeinen 14:20 | ²⁴⁹ Openbaring 2:17 | ²⁵⁰ Romeinen 8:17; Efeziërs 3:6;
Titus 3:7 | ²⁵¹ Romeinen 8:17-23; Mattheüs 19:28; Openbaring 4:4 | ²⁵² vgl.
Mattheüs 28:18,19; Handelingen 1:8; Titus 2:11; Habakuk 2:14 | ²⁵³ Handelingen 2:17; Joël 2:28 | ²⁵⁴ vgl. Efeziërs 5:8; 1 Thessalonicenzen 5:5; Lucas 10:6 |
²⁵⁵ Hebreeën 3:1 | ²⁵⁶ 2 Petrus 1:4 | ²⁵⁷ vgl. Filippenzen 2:14,15; Mattheüs 5:44,
45; Lucas 6:27-35 | ²⁵⁸ 2 Corinthiërs 6:17,18 | ²⁵⁹²⁶⁰ p.141
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Bij veel christenen is de blik op het zoonschap echter verduisterd. Daarom hebben vertalers het woord ‘kinderen’ op de plaats
gezet waar ‘zonen’ behoort te staan.²⁶¹ De belijdenisgeschriften beschouwen de christen als een nietig wezen.²⁶² Ook in de allerheiligste zou ‘pas een eerste begin van gehoorzaamheid aanwezig
zijn’.²⁶³ Waar hoort men prediken: wij zullen gelijk worden aan
de Zoon van God? Toch staat er: ‘Wij wéten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien,
gelijk Hij is. En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt
zichzelven, gelijk Hij rein is’.²⁶⁴ Als God in het nieuwe tijdperk
dat wij zijn ingegaan, ‘in zijn heiligen verheerlijkt wordt’, zullen
zijn zonen geopenbaard en zichtbaar worden.²⁶⁵ Veel christenen
zijn echter geestelijk blind, want zij ‘ontwaren niet het schijnsel
van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld van
God is’.²⁶⁶ Zij hebben de rijkdom van de genade verschoven naar
het hiernamaals. De boodschap van de zonen van God zal echter
een grote menigte bij elkaar brengen uit alle naties, stammen, volken en talen.²⁶⁷ Deze zullen allen met blijdschap het Koninkrijk
van God binnengaan.
In Romeinen 8:19 staat, dat de zuchtende schepping reikhalzend verlangt naar de openbaring van de zonen van God. De levende natuur wacht niet tevergeefs en ook wij worden in deze
hoop behouden.²⁶⁸ Het einddoel van onze redding is immers de
volmaaktheid van geest, ziel en lichaam. God heeft een totaal herstel beloofd. Wij aanvaarden die belofte in het geloof, en de hoop
in ons overbrugt de kloof tussen wat wij hebben en wat wij nog
zullen ontvangen. Wij hunkeren naar de verlossing van ons lichaam, dus naar het tijdstip dat ons geestelijk lichaam radicaal zal
worden gescheiden van iedere onreinheid en wetteloosheid, die
zich aan ons heeft gehecht.²⁶⁹ Wij houden er rekening mee, dat
²⁵⁹ vgl. Filippenzen 3:14,15; 1 Corinthiërs 9:24-27; 2 Timotheüs 2:5; Mattheüs
5:48; Colossenzen 1:28 | ²⁶⁰ Openbaring 21:7 | ²⁶¹ Dit geldt met name voor de
Statenvertaling, vgl. Romeinen 8:14,19; 9:26; Galaten 3:26; 1 Thessalonicenzen 5:5.
De NBG houdt meestal ‘zonen’. | ²⁶² De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, ook wel bekend als de Drie Formulieren van
Enigheid | ²⁶³ Zondag 44, vraag 114, Heidelbergse Catechismus | ²⁶⁴ 1 Johannes
3:2-3, St.Vert. | ²⁶⁵ 1 Thessalonicenzen 1:10 | ²⁶⁶ 2 Corinthiërs 4:4 | ²⁶⁷ Open-

baring 7:9 |

²⁶⁸ Romeinen 8:23 | ²⁶⁹ Romeinen 6:19
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wij verlost zullen worden van het lichaam van de dood en dat van
de zonde.²⁷⁰ Wij leven daarom in het geloof dat iedere boze geest
zal wijken. Het gebed om verlossing wordt door de geopenbaarde
zonen van God volledig beantwoord in de lofprijs: ‘God zij dank,
het geschiedt door Jezus Christus, onze Heer’.²⁷¹ ‘In dit alles zijn
wij meer dan overwinnaars’.
27. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
De apostel spreekt in dit vers niet over de waterdoop, want
door deze doop als zodanig komt men niet in Christus. Men getuigt daarmee voor God en de mensen dat men met Jezus Christus gestorven, begraven en opgestaan is.²⁷² In het begin van Galaten 3 had de apostel er echter al op gewezen, dat de Galaten de
Heilige Geest hadden ontvangen ten gevolge van de prediking van
het geloof.²⁷³ Nu zegt hij: toen werden jullie in Christus gedoopt.
Jullie geestelijk lichaam werd toen ondergedompeld in zijn geestelijk lichaam, dat is in de Heilige Geest. De kanttekenaars van de
Statenvertaling wijzen bij dit vers terecht op deze doop: ‘Hetwelk
verstaan moet worden van al degenen, die niet alleen de uitwendige doop des waters, maar ook de inwendige doop des Geestes
ontvangen ²⁷⁴ ; gelijk blijkt in Simon de tovenaar ²⁷⁵, die wel de uitwendige, maar niet de inwendige doop heeft ontvangen’.
In de natuurlijke wereld heeft men er veel voor over om keurig in het pak te zitten. Men vraagt dan aan de huisgenoten: hoe
zie ik eruit? Maar stelt men deze vraag ook wel eens, als men aan
geestelijke kleding denkt? Hoe zien de engelen ons? Is ons geestelijk lichaam bekleed met het lichaam van Christus, of dragen wij
nog andere kledingstukken, die bij de bekleding met het lichaam
van de zonde horen? De bekleding met het lichaam van Christus
betekent: gerechtigheid, kracht, herstel, licht, vrede en blijdschap,
dus een authentiek leven aandoen.

²⁷⁰ Romeinen 7:24,25; 6:6 | ²⁷¹ Romeinen 7:25, Canisius vert. |
nen 6:4; Colossenzen 2:12 | ²⁷³ Galaten 3:2 | ²⁷⁴ 1 Petrus 3:21 |
lingen 8:13,21
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28. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van
mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.
Aan de hemelse kleding is niet te zien, of iemand Jood of
Griek is, slaaf of vrije, man of vrouw. Jezus is immers gestorven,
en daarom is Hij geen Jood meer. Wie in Hem zijn, zijn mede met
Hem gestorven.²⁷⁶ Zij zijn burgers van een rijk in de hemelen.²⁷⁷
Zij rekenen dus niet meer met nationale of maatschappelijke verschillen en onder hen is geen ongelijkheid in ras of sekse. Zij zijn
allen tot één nieuwe mensheid geschapen: ‘Gij zijt allen immers
één (mensheid) in Christus Jezus’. Daarom zijn christenen geen
losse individuen bij het dienen van hun Heer. Zij komen samen in
de gemeente, die het lichaam van de Here op aarde vertegenwoordigt.²⁷⁸ In de samenkomst verheﬀen zij hun harten in aanbidding
tot God en zijn hun geestelijke lichamen met elkaar verbonden.
Zij ‘beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band
des vredes: één lichaam en één Geest... één Here, één geloof, één
doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door
allen, en in allen’ met zijn geestelijk lichaam.²⁷⁹ Deze eenheid bepaalt de sfeer in een gemeente. Wie zich vrijwillig in dit lichaam
voegt, zal op deze wijze door zijn positieve inbreng de groei van
het lichaam bevorderen. Aan de gemeente te Efeze schreef de apostel, dat God haar had gegeven: ‘Zowel apostelen als profeten, zowel
evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot
dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat
wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon
Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus’.²⁸⁰ Aan een innerlijk verdeelde en
verscheurde gemeente schreef hij: ‘Weest allen eenstemmig en
laten onder u geen scheuringen zijn, weest vast aaneengesloten,
één van zin en één van gevoelen’.²⁸¹ Veel christenen zoeken een
vage eenheid buiten de plaatselijke gemeente, terwijl de Here zegt,
dat zij de eigen bijeenkomsten niet moeten verzuimen.²⁸² Hun
eenheidsstreven naar buiten wordt echter begrensd door de taal²⁷⁶ Romeinen 6:4; Colossenzen 2:1; 3:3; 2 Timotheüs 2:11 | ²⁷⁷ Efeziërs 2:6;
Filippenzen 3:20 | ²⁷⁸ 1 Corinthiërs 12:27; Efeziërs 4:16 | ²⁷⁹ Efeziërs 4:3-6 |
²⁸⁰ Efeziërs 4:11-13 | ²⁸¹ 1 Corinthiërs 1:10 | ²⁸² Hebreeën 10:25
143

3:29
barrière, door geograﬁsche afstand en/of door de portemonnee?
In de gemeente te Laodicéa was er een dode sfeer.²⁸³ De Here
wekte deze gemeente echter niet op om naar Filadelﬁa te reizen,
dat zich op honderdtwintig kilometer afstand bevond, omdat
daar zo’n opgewekt geestelijk leven was, maar hij raadde aan om
in eigen gemeente het goud van het geloof te kopen, dat in het
vuur van de beproeving gelouterd was.²⁸⁴ In de natuurlijke wereld
kunnen de gemeenten op aarde geen eenheid vormen, maar de
Here vergadert zijn volk in het hemelse Jeruzalem.²⁸⁵ Wanneer
een ieder tijdens de samenkomst zijn hart verheft en de dingen
bedenkt die boven zijn, neemt hij zijn plaats in de hemelse gewesten in en zal hij daar de zegen ondervinden van een oecumenische eenheid.²⁸⁶
29. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham,
en naar de belofte erfgenamen.
Paulus eindigt dit hoofdstuk met een merkwaardige sluitrede
²⁸⁷: Christus is het zaad van Abraham.²⁸⁸ De Galaten zijn in Christus.²⁸⁹ Daarom zijn ze ook zaad van Abraham en naar de belofte
erfgenamen. In de geestelijke wereld zijn er geen natuurlijke Joden of Grieken. Daar bevindt zich het geestelijke Israël of het Israël van God, een uitdrukking waarmee de apostel zijn brief besluit.²⁹⁰
Zonder de brieven van Paulus zouden we maar een klein fundament van het geloof onder onze voeten hebben. Wie ontkent
dat de gemeente het geestelijk Israël is, maakt de apostel tot een
leugenaar.
De volgende punten lichten dit toe:
. Abraham verwachtte de stad met fundamenten, waarvan
God de ontwerper en bouwmeester is.²⁹¹ Deze stad is het hemelse

²⁸³ Openbaring 3:14-17 | ²⁸⁴ Openbaring 3:18, vgl. 3:7-9 | ²⁸⁵ Hebreeën
12:22,23 | ²⁸⁶ Colossenzen 3:1,2; Filippenzen 2:2-4 | ²⁸⁷ syllogisme, of: logische
redenering | ²⁸⁸ Galaten 3:16 | ²⁸⁹ Galaten 3:26-28 | ²⁹⁰ Galaten 6:16 | ²⁹¹
Hebreeën 11:10 | ²⁹² vgl. Galaten 4:26; Hebreeën 12:22; Openbaring 21:2
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Jeruzalem.²⁹² Op de poorten van deze stad staan de namen van
de twaalf stammen van Israël.²⁹³ Op de fundamenten die al aan
Abraham getoond werden, staan de namen van de twaalf apostelen van het Lam.²⁹⁴ In Galaten 4:26 schrijft Paulus: ‘Het hemelse
Jeruzalem is onze moeder’, dus van christenen uit de Joden en uit
de heidenen. Binnen zijn poorten woont het hemelse of geestelijke Israël. Het geestelijk Israël is daar zelfs geboren.
2. De aartsvaders zagen niet uit naar een vaderland in het
Midden-Oosten, zij ‘verlangden naar een hemels vaderland’. ²⁹⁵
Hun geestelijke nazaten zijn ook ‘vreemdelingen en bijwoners op
aarde’.²⁹⁶
3. Christus is ook het zaad van David.²⁹⁷ Jezus noemt Zich de
wortel en het nageslacht of afstammeling van David.²⁹⁸ Van David wordt gezegd dat hij ‘op de troon van de Here zat’.²⁹⁹ Hierin
was David dus een type van Christus, die op de troon van God
zit, dat is op de troon van Jahweh.³⁰⁰ Tot het herstel van alle dingen behoort ook de wederoprichting van de troon van David,
‘want de Here God zal Hem (Jezus) de troon van zijn vader David
geven’.³⁰¹ In Christus is het geestelijke Israël zaad van Abraham,
maar ook het geestelijk zaad van David. Jezus is de grote Koning
en Hij is hierdoor ‘de Koning der koningen’, dus wij zijn koningen
uit het huis van David.³⁰²
4. Jezus is ook de grote ‘hogepriester, die de hemelen is doorgegaan’. In Hem vormt het geestelijk Israël dus een ‘koninklijk
priesterschap’. ³⁰³
5. Het geestelijk Israël ontwikkelt zich tot een tempel van God,
heilig in de Here, een woning van God in de geestelijke wereld.³⁰⁴
De apostel raadt de zonen van God aan: ‘Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis’.³⁰⁵ Wat
de aardse tempel betreft, sprak Jezus tot de Samaritaanse vrouw:
²⁹³ Openbaring 21:12 | ²⁹⁴ Openbaring 21:14 | ²⁹⁵ Hebreeën 11:16 | ²⁹⁶
Hebreeën 11:13 | ²⁹⁷ Mattheüs 21:15,16; 22:42 | ²⁹⁸ Openbaring 22:16 | ²⁹⁹
1 Kronieken 28:5; 29:23 | ³⁰⁰ Handelingen 2:30; Hebreeën 10:12; Openbaring
5:13 | ³⁰¹ Handelingen 3:21; Lucas 1:32 | ³⁰² vgl. 1 Timotheüs 6:15; Openbaring
17:14, 19:16, 20:4, 22:5 | ³⁰³ 1 Petrus 2:9 | ³⁰⁴ Efeziërs 2:22 | ³⁰⁵ 1 Petrus 2:5
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‘De ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de
Vader zult aanbidden’.³⁰⁶ Het tijdperk van de aardse tempel is
voorgoed voorbij.
6. Christus is het grote oﬀerlam, dat op de geestelijke berg
Sion zal staan. Hij wordt dan omringd door duizend maal twaalf
maal twaalf zonen van God, het Israël van God dat een apostolische
opdracht heeft.³⁰⁷
7. Door de verzoening van zijn zonden is het geestelijk Israël
‘genaderd tot de berg Sion’.³⁰⁸ Zij beklimmen deze berg als zonen
van God.
8. Israël werd in Mozes gedoopt in de wolk en in de zee.³⁰⁹ Het
geestelijk Israël wordt in water en in de Heilige Geest gedoopt.³¹⁰
9. Toen Israël het land Egypte verliet, trok het door de Rode
Zee.³¹¹ Het geestelijk Israël trekt in een tweede exodus door ‘een
zee van glas met vuur vermengd’. Na een demonische verdrukking zingen deze zonen van God ‘het lied van Mozes, en het lied
van het Lam’.³¹²
0. Er is sprake van een sabbat, die overblijft voor het volk van
God van het nieuwe verbond.³¹³ Deze rust van het Israël van God
bestaat uit het voortdurend bezig zijn met de dingen die boven
zijn.³¹⁴ Aards gerichte gedachten maken de mens onrustig.³¹⁵
1. Er is een ‘christelijke besnijdenis’ die zonder handen geschiedt, door het aﬂeggen van het lichaam des vlezes.³¹⁶ Deze besnijdenis hoort bij het geestelijk Israël. ‘Want niet hij is een Jood,
die het uiterlijk is, en niet dát is de besnijdenis, wat uiterlijk, aan
het vlees geschiedt, maar hij is een Jood, die het in het verborgene
is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de geest, niet
naar de letter’.³¹⁷ ‘Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is’.³¹⁸
³⁰⁶ Johannes 4:21 | ³⁰⁷ Openbaring 7:4, 14:1 | ³⁰⁸ Hebreeën 12:22 | ³⁰⁹
1 Corinthiërs 10:1,2 | ³¹⁰ Johannes 3:5; Handelingen 2:38,39; 10:44-48 | ³¹¹ Exodus 14:1-15:21; Hebreeën 11:29 | ³¹² Openbaring 15:2,3 | ³¹³ Hebreeën 4:9 |
³¹⁴ Colossenzen 3:2 | ³¹⁵ vgl. Mattheüs 6:25-34 | ³¹⁶ Colossenzen 2:11 | ³¹⁷
Romeinen 2:28,29; vgl. Handelingen 7:51 | ³¹⁸ Galaten 6:15; 1 Corinthiërs 7:19
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2. Voor het volk van God geldt: In Christus zijn wij zonen van
God.³¹⁹ ‘Hoevele... beloften Gods er ook mogen zijn, in Hem is
het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen; tot eer van God
door ons’.³²⁰ ‘Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de
profeten, die van de voor u (ons) bestemde genade geprofeteerd
hebben’.³²¹ De conclusie is: wij vervangen het natuurlijk Israël
niet, maar het natuurlijke volk kan ook het geestelijk Israël niet
vervangen, want het Koninkrijk van God is van hen weggenomen
en gegeven aan een geestelijk volk, dat de vruchten ervan voortbrengt.³²² Als discipelen van Jezus volgen wij Hem in ons denken.
Wij moeten dan kiezen tussen een zichtbare schaduw of een onzichtbare werkelijkheid, tussen een Israël naar het vlees of dat
naar de geest.³²³

³¹⁹ Galaten 3:26; Romeinen 9:26 | ³²⁰ 2 Corinthiërs 1:20 | ³²¹1 Petrus 1:10;
³²² Mattheüs 21:43 | ³²³ vgl. 2 Corinthiërs 4:18; Colos-

vgl. Hebreeën 11:39,40 |

senzen 3:1,2; 1 Petrus1:3,4
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HOOFDSTUK 4

1, 2. Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij
in niets van een slaaf, al is hij ook eigenaar van alles; maar hij
staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip, dat door zijn
vader tevoren bepaald was.
Nadat Paulus in het vorige hoofdstuk het verschil tussen wet
en belofte uitvoerig uiteengezet heeft, legt hij nu zijn schrijfriet
even neer om deze perikoop te overdenken. Daarna schrijft hij al
resumerende eigenhandig voor de tweede maal: ‘Ik bedoel dit’. In
hoofdstuk 3:17 had hij deze uitdrukking ook al gebruikt om aan
te tonen dat het verbond, dat God met Abraham had gesloten, de
betekenis had van een testament, dat in werking zou gaan bij de
dood van de erﬂater.¹ Zolang Christus echter nog niet gestorven
was, bleef het verbondsvolk, of: het volk van het testament, onder
de tuchtmeester, de wet. Het was wel erfgenaam, want ‘hunner is
de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de
wetgeving en de eredienst en de beloften’.² De wet maakte hen echter tot onmondige erfgenamen, die de erfenis niet in bezit konden
nemen, want dat zou alleen maar door geloof in Christus mogelijk worden.
‘Onmondig’ is een vertaling van het Griekse woord nepios, dat
ook door kind of zuigeling wordt vertaald.³ Het heeft oorspronkelijk de betekenis van iemand, die de kracht mist om te spreken.
In Mattheüs 21:16 lezen wij: ‘Uit de mond van kleine kinderen
(nepion) en zuigelingen hebt Gij lof bereid’. Paulus gebruikt dit
woord voor geestelijke onvolwassenheid: ‘En ik, broeders, kon niet
tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als vleselijke,
nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven’.⁴ Van hen
die nog geen verstand hebben van de rechte prediking, zegt de
apostel: ‘Want wie men nog melk moet geven, die is onervaren in
het woord der gerechtigheid, want hij is nog een jong kind’.⁵
¹ zie de verklaring van Galaten 3:15-17 | ² Romeinen 9:4 | ³ vgl. 1 Corinthiërs
⁴ 1 Corinthiërs 3:1,2 | ⁵ Hebreeën 5:13, Lutherse vert.

13:11; Hebreeën 5:13 |
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Ook in Efeziërs 4:14 wordt op geestelijke volwassenheid gewezen:
‘Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder
geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer’. Het gaat dus
over personen, die zowel verstandelijk als moreel niet ontwikkeld
waren. ‘Onmondig’ wordt in onze tekst gebruikt om de mens ‘onder de wet’ aan te duiden. Israël was gelijk aan een minderjarige,
wiens positie overeenkomt met die van een knecht of huisslaaf.
Deze is geen vertegenwoordiger van het huisgezin van God. Bij de
Kelten, tot wie de Galaten behoorden, was het de gewoonte om de
minderjarige zonen buitenshuis op te voeden, tot de dag, die door
de vader van tevoren bepaald was. Dan mochten ze terugkeren
naar het ouderlijke huis om als mondige zoon aanvaard te worden. Meestal gebeurde dit tegelijkertijd met de ceremoniën, waardoor ze als krijgers onder de oorlogszuchtige Galliërs werden opgenomen. In verband met deze krijgshaftige aard denken wij aan
het museum op het Capitool in Rome, waar zich het beeld bevindt van de ‘stervende Galliër’. Dit is een gewonde krijgsman,
die op het punt staat de geest te geven. Zolang de zonen buitenshuis vertoefden, werden ze als slaven onderwezen en verder opgevoed. Deze gewoonte wordt hier door Paulus gebruikt om aan
te tonen, welke veranderingen er na het tijdperk van de wet door
het lijden en sterven van Christus gekomen waren.
In vers 3 spreekt de apostel over de onmondigheid van het volk
onder de wet, waartoe hij zichzelf ook had gerekend. ‘Zo bleven
ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen’. Hij stond dus
vroeger ook onder ‘voogdij en toezicht’. Het eerste woord (voogdij/voogden) heeft betrekking op een bestuurder, die met de opvoeding belast was en het tweede (toezicht/beheerders) op de bewaker van de bezittingen van het kind. De wet is als een voogd.
Deze is een vreemde. Het kind behoort hem niet toe en hij verdwijnt bij het volwassen worden van het kind. Zoals de voogd verdwijnt, zijn ook de volwassen zonen van God niet meer onder de
wet. Zij is immers een vreemd element in het leven van allen die
in Christus zijn. Hij is het einde van de wet.⁶
Zij die onder de wet waren, verschilden als ‘onmondigen’ in
niets van de slaven. Abraham had veel slaven zoals Eliézer, die
⁶ Romeinen 10:4
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alles beheerde wat hij bezat.⁷ Allen waren zij besneden, maar noch
Eliézer, noch Ismaël behoorden tot de erfgenamen. ‘De zoon der
slavin zou niet erven met de zoon der vrije’. Daarom werd Israël onder de wet op één lijn gesteld met Ismaël.⁸ Zo kan iemand
die tot een kerkelijke gemeenschap behoort of tot een christelijk
gezin, tot het volk van God gerekend worden, maar als hij niet een
besnedene van hart is, dus vrijgemaakt van de machten der duisternis, mist hij de rechten van een erfgenaam in het Koninkrijk
van God. Alleen het geestelijke Israël of het Israël van God, dat zijn
aandacht, evenals Abraham, gericht heeft op de stad van God en
het hemelse vaderland, bezit het recht van zonen.⁹ ‘In Christus’
mogen zij behoren tot een strijdmacht in de hemelse gewesten.
Zij hebben de toezegging, dat zij op slangen en schorpioenen
kunnen trappen en dat de hele legermacht van de vijand aan hen
onderworpen is.¹⁰
Tot de erfenis behoort ook de schatkamer van het huis van
David, waarvan Christus de sleutel heeft, dus waarvan Hij de beheerder is.¹¹ Daar bevinden zich de geestelijke gaven en de wapenrusting, die door onze Heer ter beschikking worden gesteld, teneinde de zuchtende schepping te herstellen.¹² Erfgenaam is hij,
die in de strijd volhoudt, ‘want gij hebt volharding nodig om, de
wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is’.¹³ Volharding leidt tot overwinning.¹⁴ De overwinnaars mogen de erfenis
in bezit nemen.¹⁵ Zij mogen eten van de boom des levens, die in
het paradijs Gods is.¹⁶ Ze hebben dus het eeuwige leven. Zij ontvangen de kroon des levens en daarmee de goddelijke natuur en
statuur.¹⁷ Zij eten van het verborgen manna, dat is het evangelie
van het Koninkrijk der hemelen, dat ‘sinds de grondlegging der
wereld verborgen gebleven is’.¹⁸ Zij krijgen een witte steen als teken van hun vrijspraak en een nieuwe naam, die hun geestelijke
waarde in de nieuwe schepping uitbeeldt.¹⁹ Zij ontvangen de morgenster, omdat zij gelijkvormig zijn aan Jezus, de blinkende Morgenster.²⁰ Zij worden tot zuilen in de tempel van God, dus tot
⁷ Genesis 15:2 | ⁸ Galaten 4:22,25,30 | ⁹ Galaten 4:5 | ¹⁰ Lucas 10:19;
Marcus 16:17,18 | ¹¹ Colossenzen 2:2,3 | ¹² Efeziërs 6:11-17 | ¹³ Hebreeën
10:36 | ¹⁴ 1 Corinthiërs 15:57,58 | ¹⁵ Openbaring 21:7 | ¹⁶ Openbaring 2:7 |
¹⁷ Jacobus 1:12; Openbaring 2:10 | ¹⁸ Mattheüs 13:35 | ¹⁹ Openbaring 2:17
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steunpilaren in de gemeente.²¹ Zij herstellen de schepping en zitten in het duizendjarig rijk op de troon, waar Jezus en de Vader
regeren in een ongebroken eenheid.²²
Paulus schrijft: ‘Ik bedoel dit’. De rechtvaardigen van het Oude
Testament waren door hun geloof erfgenamen van de belofte. Zij
hebben echter het beloofde tijdens hun aardse leven niet verkregen, ‘daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder
ons tot volmaaktheid konden komen’.²³ Want de beloften van God
worden alleen in Jezus gerealiseerd, door zijn lijden en sterven.
Daarom is het in Hem ‘ja’ en ‘amen’.²⁴ De geloofslijn van hen, die
Abraham tot vader hebben, loopt door alle generaties onafgebroken door tot in onze tijd, want geloof, hoop en liefde zijn blijvend.²⁵
Tenslotte wijzen wij erop, dat de ‘onvergankelijke, onbevlekte
en onverwelkelijke erfenis’ voor ons in de hémelen is weggelegd.²⁶
Er is daarnaast voor het volk van God niet een andere erfenis op
áárde, in het Midden-Oosten. Voor het volk Israël was er een speciale belofte op aarde.²⁷ Het ware zaad van Abraham zoekt echter
een hemels vaderland en een Jeruzalem dat boven is.²⁸ Onmondig is de christen die zich bezighoudt met het bedenken van dingen die op de aarde zijn en niet die boven zijn, waar Christus is.²⁹
Zo’n christen heeft geen weet van het evangelie van het Koninkrijk der hemelen dat Jezus verkondigde. Hij gaat dan ook niet de
hemelse schatkamer binnen om zich daar de rijkdommen van de
erfenis toe te eigenen.³⁰ Ook zijn er gemeenschappen waar men
niet verder komt dan het geloof in de vergeving van zonden. Men
meent hieraan genoeg te hebben. Daarom zit in zulke samenkomsten ook geen geestelijke groei. Men houdt zich jaren lang bezig
met het nuttigen van de melkspijs van het zogenaamde eenvoudige evangelie. Het jagen naar de volkomenheid beschouwt men
als een hersenschim. Men blijft zondaar tot de dood. Dit soort
oudtestamentische christenen is geen vreemdeling en bijwoner
op aarde en blijft veelal onder de wet, die op stenen tafelen werd
gegrift maar niet in het hart. De mondige zonen Gods zullen
²⁰ Openbaring 2:26-28; 22:16 | ²¹ Openbaring 3:12 | ²² Openbaring 20:
4-6 | ²³ Hebreeën 11:39,40 | ²⁴ 2 Corinthiërs 1:20 | ²⁵ 1 Corinthiërs 13:13 |
²⁶ 1 Petrus 1:4 | ²⁷ Deuteronomium 30:1-6 | ²⁸ Galaten 4:26; Hebreeën 11:16,
12:22 | ²⁹ Colossenzen 3:2 | ³⁰ vgl. Mattheüs 6:19-21
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daarentegen het doel van God met de mens bereiken: ‘De mens
Gods die volkomen is, tot alle goed werk volkomen toegerust’.³¹
De zonen van God zijn geen bovenaardse wezens, maar de meervoudsvorm ‘zonen’ wijst erop, dat zij zich bij een plaatselijk huisgezin van God hebben aangesloten. Door zulke volhardende, trouwe
gezinsleden die een stralende, onberispelijke en onbevlekte gemeente vormen, redt God zijn schepping.³²
3. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen
aan de wereldgeesten.
Paulus toont nu aan, dat ook het Joodse volk onmondig was.
Het was in natuurlijke en geestelijke zin afhankelijk van de ‘stoicheion’ van de kosmos, in de NBG51-vertaling met ‘wereldgeesten’ aangeduid. In de vertaling van 1948 is dit Griekse woord echter
weergegeven door ‘krachten’ der wereld. De Statenvertaling heeft:
‘eerste beginselen’ der wereld; de Leidse vertaling ‘natuurmachten’ en de Canisius-vertaling ‘leerbeginselen’. ‘Stoicheion’ wordt
in 2 Petrus 3:10 vertaald met ‘elementen’ en in Hebreeën 5:12 met
‘eerste beginselen’. De gemeenschappelijke betekenis van al deze
vertalingen is: elementair gedeelte, het meest oorspronkelijke nietsamengestelde bestanddeel. Bij het leesonderwijs denkt men dan
bijvoorbeeld aan de letters van het alfabet en bij de muziek aan de
noten. In een gezin zijn de natuurlijke liefde en het gezag de ‘grondbeginselen’. Zo wordt ook de maatschappij in stand gehouden door
natuurlijke liefde die de mensen nog voor elkaar hebben en de
onderlinge gezagsverhoudingen. Er zijn een vader en een moeder,
een koning en onderdanen, directeuren en werknemers, leraars en
leerlingen. De apostel schreef in Romeinen 13:1,2 hierover: ‘Ieder
mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem
staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn
door God gesteld. Wie zich tegen de overheid verzet, wederstaat
de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich
brengen’. De overheid geeft wetten en voorschriften die gehoorzaamd moeten worden. Alleen hierdoor is een geordende samen³¹ 2 Timotheüs 3:17 | ³² vgl. Efeziërs 5:25-27
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leving mogelijk. Op deze wijze kan een bouwwerk voltooid worden, een gezin in stand worden gehouden, de misdaad en het
kwaad gestraft worden.
De vertaling ‘wereldgeesten’ drukt de gezagsverhoudingen en
het onderlinge respect dat hiermee gepaard gaat, goed uit. Er zijn
heilige engelen of goede geesten en er zijn onheilige, wetteloze engelen of boze geesten. Ook zijn er geesten die met het lichaam van
de mens zijn verbonden en daar een goede woning vinden, zoals
er staat: ‘De geest, die God in ons deed wonen’.³³ Deze menselijke geesten zijn de wereldgeesten of kosmische geesten. De kosmos
was bij de Grieken de zichtbare wereld in tegenstelling met de onzichtbare hemel. Onder alle geesten zijn er autoriteiten, overheden en machten en heerschappijen.³⁴ Deze rangorde komt dus bij
de wereldgeesten of menselijke geesten ook voor. Zo is bijvoorbeeld een kind gehoorzaamheid verschuldigd aan zijn ouders,
want de geest van vader en moeder is meer dan die van het kind.
De heidenen en het natuurlijke volk Israël hadden als leidende
machten de wereldgeesten aan wie zij onderworpen waren. De
wereldgeesten maken gebruik van wetten om ongehoorzaamheid
te straﬀen.
In onze tekst bedoelt de apostel: Mozes behoorde tot de wereldgeesten, die wetten en verordeningen gaf, opdat het volk Israël in
recht en gerechtigheid zou leven. Wie ze overtrad, werd gestraft.
Deze natuurlijke wetten hielden echter geen rekening met de demonenwereld. Het gebod dat ten leven bedoeld was, bleek voor
de mens, die probeerde de wet in acht te nemen juist ten dode te
zijn, want de machten ontwrichten de menselijke wetten en geen
enkele rechter kan deze veroorzakers van de wetteloosheid straffen.³⁵ De wereldgeesten zijn zwak en arm in de onzienlijke wereld.³⁶ Alleen wanneer de Zoon door zijn evangelie de mens vrijgemaakt heeft, is deze werkelijk vrij.³⁷
4. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn
Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,..

³³ Jacobus 4:5 | ³⁴ vgl. Colossenzen 1:16; Efeziërs 6:12 |
7:10,11 | ³⁶ Galaten 4:9 | ³⁷ Johannes 8:36

³⁵ vgl. Romeinen
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Toen de tijd aanbrak, die door ‘de Vader tevoren bepaald was’³⁸,
zond God zijn Zoon uit. Het Griekse woord exapostello, ‘uitzenden’, wijst op een handeling van iemand, die een bepaalde persoon een opdracht geeft om namens hem iets uit te voeren. Zo’n
apostel (gezondene) krijgt dan als een ambassadeur geloofsbrieven, waarmee hij zich kan introduceren. Onze Heer Zelf werd op
deze wijze ‘de apostel van onze belijdenis’ genoemd.³⁹ Jezus werd
de vertegenwoordiger van de Vader, toen Hij in de Jordaan in water werd gedoopt en daarna de Heilige Geest ontving. Hij sprak:
‘Want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden’.⁴⁰ Ook leerde Hij in de synagoge van Nazareth: ‘De Geest des
Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen
het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden’.⁴¹ Met het optreden van Jezus eindigde het tijdperk van de wet en daarmee
ook de onontkoombare onmondigheid van het volk van het oude
verbond.⁴² De wet was de tuchtmeester gewéést tot Christus.⁴³
Met Jezus begon de verkondiging van het Koninkrijk der hemelen, die in de plaats kwam van de prediking van de wet, en begonnen de krachten van het nieuwe tijdperk te werken. Toen werd
duidelijk dat Hij naar de wereld gezonden was om deze te behouden en niet om te veroordelen, zoals de wet deed.⁴⁴ Alles wat tevoren was geprofeteerd, had betrekking op deze ‘volheid des tijds’,
een verheven uitdrukking, die aanduidt dat met de komst van de
Zoon, de laatste dagen zijn ingegaan. Ook van deze tijd heeft de
Vader zelf het beheer.⁴⁵
In Prediker 3 schreef de zoon van David: ‘Alles heeft zijn uur
en ieder ding onder de hemel zijn tijd’. Alles wat leeft, ontwikkelt
zich tot een ‘volheid’, zowel in positieve als negatieve zin. Zo
groeien ook de zonen van God op tot ‘de mannelijke rijpheid, tot
de maat van de wasdom der volheid van Christus’.⁴⁶ In het heilsplan van God komt dan weer een volheid van de tijd en zullen er
vele zonen van God worden geopenbaard om een menigte, die
niemand tellen kan, te redden en het hemelse Jeruzalem te doen
binnengaan.⁴⁷
³⁸ vgl. Galaten 4:2 | ³⁹ Hebreeën 3:1 | ⁴⁰ Johannes 8:42 | ⁴¹ Lucas 4:18 |
⁴² Johannes 1:17; Romeinen 10:4; Hebreeën 8:6-13 | ⁴³ Galaten 3:24,25 | ⁴⁴ Johannes 3:17 | ⁴⁵ vgl. Handelingen 1:7 | ⁴⁶ Efeziërs 4:13 | ⁴⁷ Obadja 21; Open-

baring 7:9
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In hoofdstuk 3:26 merkten wij op, dat de term ‘zoon van God’
op een schepping wijst, die rechtstreeks door God wordt voortgebracht. Hoe ging dit nu in zijn werk? De Bijbel zegt: ‘Alle dingen zijn door Hetzelve (het Woord) gemaakt en zonder Hetzelve
is geen ding gemaakt, dat gemaakt is’.⁴⁸ Door het Woord zijn de
engelen uit geest gemaakt en door het Woord werd Adam gemaakt
uit de elementen van de aarde en Gods adem blies in hem de levensgeest.⁴⁹ Eva werd uit Adam genomen als ‘been van zijn gebeente en vlees van zijn vlees’. Hier schrijft de apostel dat de Zoon
van God uit een vrouw werd geboren, of zoals de King James Version luidt: ‘made of a woman’, gemaakt uit een vrouw. Het zaad
van de vrouw is Jezus Christus.⁵⁰ De vrouw heeft het geweldige
voorrecht gehad om Jezus als mens voort te brengen.⁵¹ De man
had daar geen enkel aandeel in. ‘Zij wordt gered door het Kind te
baren’ is de meest letterlijke vertaling van 1 Timotheüs 2:15 in The
Centenary Translation.
Het alles scheppende Woord, de uiting van het volledige plan
van God, werd mens.⁵² ‘Het Woord werd vlees gemaakt’ heeft de
King James Version. Het Woord dat als eeuwige gedachte in God
was, en dat als uitgesproken Woord bij God was, kreeg als mens
deel aan vlees en bloed.⁵³ Toen Jezus na zijn opstanding aan zijn
discipelen verscheen, openbaarde Hij Zich nog steeds als mens,
‘want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet, dat Ik
heb’.⁵⁴ Dit vleesgeworden Woord ontving bij zijn besnijdenis, teken van inlijving bij het volk onder de wet, de naam Jezus.⁵⁵ Het
Woord, dat identiek of gelijk in wezen aan de Vader is, kreeg gestalte in Jezus, de ‘Zoon des mensen’. ‘Want het heeft de ganse
volheid behaagd in Hem woning te maken’ en ‘alle dingen zijn
door Hem en tot Hem geschapen’.⁵⁶ Daarom zal het Woord eens,
nadat het heeft gezegevierd, tot de Vader terugkeren, ‘opdat God
alles zij in allen’.⁵⁷ Jezus werd geboren ‘in een vlees aan dat der
zonde gelijk’.⁵⁸ ‘Hij was het begin der (nieuwe) schepping Gods’.⁵⁹
Hij was de nieuwe Adam, die ons naar het nieuwe paradijs voert.⁶⁰
⁴⁸ Johannes 1:3, St.Vert. | ⁴⁹ Genesis 2:7 | ⁵⁰ vgl. Genesis 3:15 | ⁵¹ Lucas
1:26-35 | ⁵² Johannes 1:14 | ⁵³ Hebreeën 2:14 | ⁵⁴ Lucas 24:39 | ⁵⁵ Lucas
2:21 | ⁵⁶ Colossenzen 1:19,16 | ⁵⁷ 1 Corinthiërs 15:28 | ⁵⁸ Romeinen 8:3 |
⁵⁹ Openbaring 3:14 | ⁶⁰ 1 Corinthiërs 15:45; Openbaring 2:7
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Toen de Here God deze laatste Adam schiep, maakte Hij Hem
‘naar de gelijkenis Gods’.⁶¹
Jezus, het zaad van Abraham die geen wet bezat, kwam onder
de wet van Mozes, maar ook ‘onder een wet’ - het bepalende lidwoord ‘de’ ontbreekt in de Griekse tekst. Hij was ook onderworpen aan allerlei voorschriften, verordeningen en bepalingen van
wet- en schriftgeleerden, die als een zwaar juk drukte op het gewone volk, ‘dat de wet niet kende’.⁶² Hij werd op de achtste dag
besneden en later naar de tempel gebracht om Hem de Here voor te
stellen.⁶³ Overeenkomstig de wet werden toen een paar tortelduiven of twee jonge duiven door zijn ouders geoﬀerd. Hij liet Zich
dopen door Johannes, omdat Hij solidair was met het Joodse volk.
⁶⁴ Ook leerde Hij in de synagogen en ging Hij op naar de tempel.⁶⁵
Hij betaalde de tempelbelasting en vierde de feestdagen.⁶⁶ Hij
leefde onder dezelfde wereldgeesten als het Joodse volk. Aan het
einde van zijn aardse leven moest Hij Zich voor het sanhedrin
verantwoorden. Bij monde van de hogepriester vonniste deze instantie Hem oﬃcieel met de woorden: ‘Wij hebben een wet en naar
die wet moet Hij sterven’.⁶⁷
5. ... om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het
recht van zonen zouden verkrijgen.
Jezus heeft op gelijke wijze deel gekregen aan bloed en vlees,
‘opdat Hij door zijn dood... allen zou bevrijden, die gedurende hun
ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren’.
⁶⁸ Hij stierf om allen - Jood of heiden - die onder godsdienstige
wetten, geboden en verordeningen gebukt gingen, vrij te kopen.⁶⁹
De duivel hield de mens in slavernij door op hun overtredingen
tegen de wet te wijzen. Hij is de ‘aanklager van onze broeders’.⁷⁰
Hij houdt de dossiers van de dood bij, zoals er staat: ‘En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het
boek des levens’.⁷¹ In het Grieks ontbreekt ook hier het bepalende
⁶¹ vgl. Genesis 1:26, 5:2; Colossenzen 1:14 | ⁶² Mattheüs 23:4; Johannes 7:49 |
⁶³ Lucas 2:21-24 | ⁶⁴ Mattheüs 3:13; Marcus 1:9; Lucas 3:21 | ⁶⁵ vgl. Lucas 4:16;
Johannes 7:14 | ⁶⁶ Mattheüs 17:24-27, 26:17-19; Johannes 7:2,10,14,37; 10:22,
23 | ⁶⁷ Johannes 19:7 | ⁶⁸ Hebreeën 2:14,15 | ⁶⁹ Galaten 3:13 | ⁷⁰ Openbaring
12:10 | ⁷¹ Openbaring 20:12
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lidwoord ‘de’ voor wet. Als Zaad van Abraham bracht Jezus hen
allen weer terug in de situatie van Abraham, de vader van de gelovigen, namelijk in de positie van een leven zonder geschreven
wet.⁷²
De uitdrukking ‘vrijkopen’ is verbonden met het betalen van
de gevraagde prijs van slaven, die op de markt te koop werden
aangeboden. Met zijn bloed - in de onzichtbare wereld dus zijn leven - kocht Jezus ons vrij. Hierdoor onttrok Hij ons aan de claim,
die de satan op ons had.⁷³ Hij kocht ons voor God met zijn bloed.⁷⁴
De Zoon van God was Zoon des mensen geworden, om zonen
van mensen tot zonen van God te maken. Hij zou vele zonen tot
heerlijkheid brengen.⁷⁵ Hij zou hun de hemelse erfenis nalaten.⁷⁶
Als Zoon kreeg Jezus de erfenis van zijn Vader voordat Hij stierf .
⁷⁷ Met Hem kon de Vader Zich vereenzelvigen en Hem alle macht
geven in de hemel en op de aarde.⁷⁸ Jezus sprak immers: ‘Ik en de
Vader zijn één’, dus van hetzelfde niveau.⁷⁹ Jezus wist dat de Vader
Hem tijdens zijn leven op aarde alles reeds in handen had gegeven.⁸⁰ Daarom sprak de vijand zoals wordt verwoord door de onrechtvaardige pachters: ‘Dit is de erfgenaam; komt, laten wij Hem
doden en de erfenis zal aan ons komen’.⁸¹ Voor het bezit van dit
ene kostbare leven, dat hij dacht vast te kunnen houden in de
dood, wilde de satan zijn recht op alle mensenzielen wel afstaan.
De erfgenaam met de erfenis zou hem dan toebehoren. De duivel onderschatte echter de kracht van de nieuwe schepping van
God.
Nadat Jezus was gestorven en opgestaan, vertoefde Hij in het
Koninkrijk van God, waarin geen Jood of Griek meer is, waar
ook geen wettische systemen meer bestaan die door de wereldgeesten zijn bedacht. In Hem ontvangen wij het recht, dat is de
plaats om als volwassen zonen aangemerkt te worden: ‘God heeft
ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse
gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen’.⁸² Het aanvaarden van
het zoonschap en het verkrijgen van de hemelse erfenis volgt dus
⁷² Romeinen 4:9-13,10:4 | ⁷³ Colossenzen 2:13,14 | ⁷⁴ Openbaring 5:9 |
⁷⁵ Hebreeën 2:10 | ⁷⁶ 1 Petrus 1:3,4 | ⁷⁷ Johannes 13:3, 17:10 | ⁷⁸ Mattheüs
28:18 | ⁷⁹ Johannes 10:30 | ⁸⁰ Johannes 13:3 | ⁸¹ Marcus 12:7 | ⁸² Efeziërs 2:6,7
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op het innemen van onze plaats in de onzichtbare wereld. Dit
doen wij als wij de dingen bedenken die boven zijn, waar Christus is, ‘want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk;
en gij hebt de volheid der godheid verkregen in Hem’.⁸³
6, 7. En, dat gij zonen zijt - God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gij zijt dus niet
meer slaaf, doch zoon; indien gij een zoon zijt, dan zijt gij ook
erfgenaam door God.
In het vorige vers schreven wij, dat wij, om zonen van God te
worden, onze plaats in de hemelse gewesten moeten innemen.⁸⁴
Dit vindt plaats door de wedergeboorte, een woord dat ook ‘van
bovenaf geboren’ kan betekenen.⁸⁵ In 1 Petrus 1:22,23 schrijft de
apostel ook aan de gelovige Galaten: ‘Hebt dan elkander van harte
en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar
uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van
God’. De christen wordt bij zijn wedergeboorte vernieuwd in zijn
denken. Het woord van God doet in hem wat God behaagt en
volbrengt datgene waartoe Hij het heeft gezonden.⁸⁶
Dit woord spreekt van vergeving, van verlossing en van groei.
Het wordt levend genoemd omdat het gedachten bevat van de
eeuwig levende God, die door zijn woord ook nieuw leven wekt,
dus nieuwe inzichten, nieuwe kracht, nieuwe verlangens en nieuwe doelstellingen. Het is onvergankelijk, omdat het zich richt op
het geestelijke leven van de innerlijke mens, en het is blijvend, omdat degene die het gesproken heeft, niet van gedachten verandert
en ook tot in eeuwigheid dezelfde blijft.⁸⁷ ‘Wij zien niet op het
zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk,
maar het onzichtbare is eeuwig’.⁸⁸ Het eeuwige evangelie van het
Koninkrijk der hemelen brengt vernieuwing van denken en handelen en dit noemt de Bijbel wedergeboorte. Wanneer de nieuwe
mens wordt gedoopt in de Geest heeft dit een parallel met de
schepping van Adam. Deze werd door het Woord van God gemaakt uit de elementen van de aarde, waarna God in hem de le⁸³ Colossenzen 3:2, 2:9 | ⁸⁴ Efeziërs 2:6 | ⁸⁵ vgl. Johannes 3:3 | ⁸⁶ Jesaja
⁸⁷ Hebreeën 13:8 | ⁸⁸ 2 Corinthiërs 4:18

55:11 |
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vensadem blies, waardoor hij op aarde begon te functioneren met
vermogens die hem boven de levensgeest van de dieren uit tilden.
Door zijn wedergeboorte oriënteert de christen zich op de hemel waar Christus is. Om daar te kunnen functioneren heeft hij
de inwoning van de Heilige Geest nodig: ‘Omdat gij zonen zijt,
heeft God de Geest van zijn Zoon in onze harten gezonden’, luidt
de Leidse vertaling. De Vader geeft de Heilige Geest aan iedere
wedergeborene wanneer deze er om vraagt. Jezus sprak: ‘Hoeveel
te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen,
die Hem daarom bidden?’⁸⁹ Dit gebed moet dan wel gepaard
gaan met geloof.⁹⁰ De geest van de christen wordt dan verbonden met de Geest van God en hij krijgt hierdoor deel aan de goddelijke natuur.⁹¹ God heft dan de voogdij van de wet op en geeft
een andere opvoeder. De Geest is de Parakleet, dat is de Trooster,
de Helper, de Pleitbezorger. Deze Geest wordt evenals Jezus Zelf
‘uitgezonden’ en Hij doet in ons hart al het werk zoals Jezus dit
deed bij zijn discipelen. Jezus sprak: ‘Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn’.⁹² ‘Andere’ (allos) betekent van dezelfde soort als Hij is en niet met Hem ‘verschillend’
(heteros). Deze Geest schrijft de wetten van het Koninkrijk van
God in onze harten en in ons verstand.⁹³ Hij is ook de kracht van
God met wie wij de boze kunnen weerstaan, zodat wij waarlijk
vrij worden.⁹⁴ Voor ons, die op aarde zijn, geldt: ‘Nú is de Here
die Geest; en waar de Geest van de Here is, daar is vrijheid’.⁹⁵
Onze tekst zegt tot de ware christen: je bent een zoon van God,
dus een mondige erfgenaam. Gods Geest heeft Zich verbonden
met je innerlijke mens, je bent geen slaaf meer van de wet en geen
slaaf meer van de zonde. Als zoon heb je recht op de hele erfenis,
die door God aan Abraham werd beloofd. De Geest is ‘het onderpand van onze erfenis’.⁹⁶ Hij is de trouwring, die God schenkt vanwege een eeuwigdurend, gelukkig huwelijk. Het goddelijke zoonschap verwijst naar een persoonlijke rijkdom, naar een meer dan
overwinnaar zijn. Wie dit alles aanvaardt in geloof, weet dat hij
een uitverkoren christen is, want onmondigheid verdwijnt en vol⁸⁹ Lucas 11:13 | ⁹⁰ Galaten 3:14 | ⁹¹ 2 Petrus 1:4 | ⁹² Johannes 14:16 |
⁹³ Hebreeën 8:10 | ⁹⁴ vgl. Jacobus 4:7; 1 Petrus 5:9 | ⁹⁵ 2 Corinthiërs 3:17, King
James Version | ⁹⁶ Efeziërs 1:14
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wassenheid komt daarvoor in de plaats. Een zoon is iemand die
zijn plaats heeft ingenomen in de hemelse gewesten. Hij is niet
meer onmondig en wordt niet meer door allerlei wind van leer
heen en weer geslingerd.⁹⁷ Hij is in zijn houding niet ‘vleselijk’,
maar verheft zich boven de onenigheid en denkt en handelt vanuit zijn hemelse positie.⁹⁸
De Heilige Geest in ons roept: ‘Abba, Vader’. Het Griekse woord
pater, vader, heeft dezelfde betekenis als het Aramese woord abba.
Het Aramees was de taal, die de Joden in Palestina in de eerste
eeuw spraken. Paulus vertaalt daarom dit woord voor zijn Griekse
lezers. ‘Abba’ is een woord dat Jezus waarschijnlijk vele malen in
zijn moedertaal heeft gebruikt.⁹⁹ Volgens taalwetenschappers kan
‘Abba’ ook weergegeven worden door ‘mijn Vader’, waardoor de
algemene term ‘onze Vader’ meer persoonlijk overkomt en een
sterkere gevoelswaarde krijgt. De zonen van God mogen ook nu
in hun liederen en gebeden met dit woord hun intieme en heerlijke relatie met de Vader uitdrukken.¹⁰⁰ Let er daarom ook op dat
Paulus hier in het enkelvoud spreekt: ‘Indien gij zoon zijt, dan zijt
gij erfgenaam’ door toedoen van God, uit louter genade. Hier legt
de apostel ons een unieke belijdenis op de lippen. Wij behoeven
niet langer te zeggen: ik ben een grote zondaar voor God en ook
gedoemd om tot de dood zo te blijven. Hiermee onderstrepen wij
immers dat de duivel onze vader is en dat wij zijn begeerte volbrengen.¹⁰¹ Indien wij deze negatieve slogan geloven, bevestigen
we daarmee onze ongerechtigheid. En als wij dit voortdurend belijden met onze mond, leidt dit spreken uiteindelijk tot ons eigen
verderf. In de worsteling tegen de boze geesten zullen wij ons
echter moeten verheﬀen omwille van ons leven. Wij ontzeggen de
demonen, die door God zijn verworpen, het recht om als engelen
de heerlijke naam van ‘zonen van God’ te dragen. In het geloof eisen
wij deze eretitel voor onszelf op. Met het hart geloven wij dan tot
gerechtigheid en met de mond belijden wij tot behoud.¹⁰² Wie
gelooft dat hij een rechtvaardige is, zal ook als zodanig herkenbaar worden.¹⁰³ Wie gelooft dat hij een zoon van God is, zal ook
⁹⁷ Efeziërs 4:14 | ⁹⁸ 1 Corinthiërs 3:3,4 | ⁹⁹ Marcus 14:36 | ¹⁰⁰ Romeinen
8:15 | ¹⁰¹ Johannes 8:44 | ¹⁰² Romeinen 10:10 | ¹⁰³ vgl. Mattheüs 5:13-16,
7:17,18; Filippenzen 2:15
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als zodanig geopenbaard worden. Zo’n rechtvaardige zoon lééft
dan ook werkelijk uit dit geloof en sleept zich niet langer voort in
een weifelend en onzeker bestaan.
Het epitheton-ornans (versierende uitdrukking) ‘goddelijke
zonen en erfgenamen’ schenkt ons de autoriteit en de kracht om,
tijdens de voortdurende strijd, de satan spoedig onder onze voeten
te verpletteren door toedoen van de God van de vrede.¹⁰⁴ In de
oorlog van Armageddon schreeuwen de tegenstanders onder leiding van de antichrist, het beest uit de aarde: laat ons de erfgenamen doden, opdat de erfenis aan ons komt.¹⁰⁵ In deze beslissende
slag zal echter blijken, dat Christus eenmaal is gestorven om vele
zonen tot heerlijkheid te brengen.¹⁰⁶ ‘Want waarlijk, God neemt
de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan’.¹⁰⁷
8. Maar in de tijd, dat gij God niet kendet, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn.
De Galaten waren vroeger heidenen geweest, die afgoden dienden. Vermoedelijk zullen er niet veel echte Joden in hun gemeenten geweest zijn, want Lucas noemt hen niet onder de Joden en
Jodengenoten, die uit Klein-Azië kwamen.¹⁰⁸ Zij hadden vroeger
‘goden en heren in menigte’ en hun oﬀers waren aan de demonen
gewijd.¹⁰⁹ Wanneer hun stamhoofden en edellieden rechtspraak
hielden, vonden deze bijeenkomsten plaats in een ‘heilig’ eikenbos.
Onwillekeurig doet dit denken aan onze Germaanse voorouders,
die zich bijvoorbeeld verzamelden bij Donar-eiken. Een dergelijke boom liet Bonifatius in 723 omhakken om aan te tonen dat de
Germaanse goden machteloos waren. Hun druïden waren priesters, die de geestelijke stand vormden en de jeugd onderwezen.
Die brachten de oﬀers en beschikten over magische krachten. Zij
waren ook astrologen, die met behulp van de sterren de toekomst
voorspelden. Het werkwoord ‘dienen’ (douleo) is verwant met
slaaf (doulos). Zij werden overheerst door rivier-, aard-, vuur- en
ﬁrmamentgoden. Ook waren zij onderworpen aan talloze voorschriften en wetten van hun cultuur en religie.
¹⁰⁴ Romeinen 16:20 |
21:38 | ¹⁰⁶ Hebreeën 2:10 |
¹⁰⁹ 1 Corinthiërs 8:5, 10:20

¹⁰⁵ vgl. Openbaring 13:11,18; 16:13-16; Mattheüs
¹⁰⁷ Hebreeën 2:16, St.Vert. | ¹⁰⁸ Handelingen 2:9,10 |
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Paulus ontkent hier niet het bestaan van demonen, maar deze
zijn in werkelijkheid, van oorsprong of van nature, geen goden. De
God die Paulus diende, was voor hem de Enige, ware Inspirator,
op Wie zijn verering gericht was. Van Mozes werd gezegd dat hij
in de natuurlijke wereld de god van zijn broer Aäron was, want
deze was zijn spreekbuis: ‘Hij zal u tot een mond zijn en gij zult
hem tot een god zijn’.¹¹⁰ De demonen zijn bedrieglijke, misleidende en leugens inspirerende geesten. Daarom zijn ze onze vijanden met wie wij voortdurend hebben te worstelen.¹¹¹ Ook zij
verlangen naar verering door mensen en daarom voeren zij de
mens tot afgoderij: ‘Hij knielt daarvoor neer, buigt zich, aanbidt
het (beeld) en zegt: Red mij, want gij zijt mijn god! Ze hebben
geen kennis en geen inzicht, want hun ogen zijn dichtgestreken’.
¹¹² De Atheners hadden vele ‘voorwerpen van verering’.¹¹³
De Galaten waren ‘heidenen, die God niet kennen.¹¹⁴ Bij hen
ontbrak het niet alleen aan een rationele of intellectuele aanvaarding van het Opperwezen, maar ook aan een intieme gemeenschap
met Hem. Merk op, dat het heidendom, zoals het zich in de toekomst zal openbaren onder de antichrist, ook niet atheïstisch is,
maar intens religieus.¹¹⁵ Hij zal zich als een god laten vereren.¹¹⁶
Daarom is het zo belangrijk dat wij weten, dat buiten Christus
om, geen enkele godsdienst God doet kennen. Alleen de schapen
die de stem van Jezus kennen, kennen God!¹¹⁷
9. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God
gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot de zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?
Door de prediking van Paulus waren de Galaten christenen geworden en leerden ze om vanuit de kracht van de Heilige Geest te
leven. Er waren echter predikers binnengeslopen, die hen onder
de Joodse wetten wilden brengen. Ze moesten dan op eigen kracht
goede werken doen. Ze moesten zich gaan inspannen, terwijl ze
God hadden leren kennen en zijn bevrijdende, herstellende kracht
¹¹⁰ Exodus 4:16, St.Vert. | ¹¹¹ Efeziërs 6:12 | ¹¹² Jesaja 44:17,18 | ¹¹³ Handelingen 17:23 | ¹¹⁴ 1 Thessalonicenzen 4:5, St.Vert. | ¹¹⁵ Openbaring 13:14 |
¹¹⁶ 2 Thessalonicenzen 2:4 | ¹¹⁷ Johannes 10:27
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onder leiding van de Heilige Geest. Zij waren ‘door God gekend’,
omdat ze door deze Geest gemeenschap hadden met Hem. Het
werkwoord ginosko dat hier gebruikt wordt, impliceert een persoonlijke relatie tussen kenner en gekende, want ‘wie zich aan de
Here hecht, is één geest met Hem’¹¹⁸
Door de dwaalleer, die was binnengedrongen, waren de Galaten losgeraakt van het enige fundament: Jezus Christus. Ze schikten zich evenals de geestelijk onmondige Joden onder de wereldgeesten.¹¹⁹ De apostel vraagt zich verbaasd af: hoe is het mogelijk
dat gelovigen zo ver kunnen terugkeren naar menselijke systemen
en wetten? Zij waren nu immers van de genade afgevallen.¹²⁰ Zij
waren teruggevallen in het oude heidendom door zich opnieuw
- of: van voren af aan - onder de slavernij van wetten te stellen.
Menselijke voorschriften, in welke vorm en hoe goed ook bedoeld,
appelleren aan de kracht van de menselijke geest, die zwak en arm
is.¹²¹ De machten van de duisternis die in de mens opereren, zijn
sterker, en de vermogens van de menselijke geest schieten tekort.
De Galaten waren van de regen in de drup gekomen, van een
ineﬀectief heidendom naar een doods legalisme en vormelijk
ritualisme.
Hoe meer de demonie in de laatste dagen voor de wederkomst
van de Heer toeneemt, hoe meer zal blijken dat de goedwillende
menselijke geest niet in staat is om de aanvallen van de wetteloze
geesten te weerstaan. In 2 Thessalonicenzen 2:3-8 voorspelt de
apostel deze ondergang van de wereldgeesten. Zij zijn tot nu toe,
door hun wetten, gezag en aanzien, degenen geweest die de wetteloosheid tegenhouden. Wanneer deze wereldgeesten worden verwijderd, dan storten kerk, staat en maatschappij in. ‘Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal
de wetteloze zich openbaren’.¹²² In Jesaja 3:1-7 schildert de profeet
ons dit debacle van de eindtijd: ieder persoon met enig gezag
wordt weggenomen: ‘held en krijgsman, rechter en profeet, waarzegger en oudste, hoofdman over vijftig en aanzienlijke, raadsheer en kundig handwerksman en schrander bezweerder. En kna¹¹⁸ 1 Corinthiërs 6:17 | ¹¹⁹ zie Galaten 4:3 |
meinen 7:14-24 | ¹²² 2 Thessalonicenzen 2:7,8

¹²⁰ Galaten 5:4 | ¹²¹ vgl. Ro163
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pen zal Ik hun tot vorsten geven en de moedwil zal over hen
heersen. Dan zal het volk dringen, man tegen man, de een tegen
de ander; de knaap zal op de oude en de verachte op de geëerde
losstormen’. Het is dan de tijd van anarchie, vandalisme en terrorisme. Dit mysterie van de wetteloosheid is al onder ons in werking, zoals ‘nu ook reeds vele antichristen zijn opgestaan, en
daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is’.¹²³ De zonen
van God, in wier harten Gods wetten zijn geschreven, blijven in
die tijd echter staande. Omdat de kracht van de Geest in hen is,
zijn ze onaantastbaar.¹²⁴
10,11. Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik
vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb.
De Galaten meenden dat het onderhouden van wetten, regels,
ceremoniën en heilige dagen noodzakelijk was om gered te worden. Dit wetticisme waarmee het judaïsme zijn gehoorzaamheid
aan God toonde, ging lijnrecht in tegen het evangelie dat Paulus
predikte.¹²⁵ Formules, symbolen, belijdenisakten en rituelen hebben doorgaans een magische klank. Men meent dat zij de juiste
uitwerking hebben, indien men zich strikt houdt aan de letterlijke en uiterlijke vorm. Wanneer wij ooit het woord erfzonde zouden gebruiken, zou dit in verband staan met de traditie. Met haar
gewoonten, gebruiken, plechtigheden en liturgieën houdt ze de
mens buiten het Koninkrijk van God. Omdat het denken hierbij
naar achteren gericht is, sluit men zich af van ieder vernieuwend
inzicht dat de Heilige Geest op bepaalde tijden schenken wil.
Want ‘niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods’.¹²⁶
De prediking van Paulus was gericht op gehoorzaamheid aan
de leiding van de Heilige Geest, die de wetten van God in het hart
schrijft.¹²⁷ Indien de Galaten weer terugkeerden naar allerlei voorschriften van de wereldgeesten - hier de religieuze gezagsdragers stonden zij buiten de genade en wandelden zij niet langer als
geestelijke mensen in de hemel.¹²⁸ Met het onderhouden van da¹²³ 1 Johannes 2:18 | ¹²⁴ Psalm 20:2 | ¹²⁵ Galaten 1:6-9 | ¹²⁶ Lucas 9:62 |
¹²⁷ Romeinen 8:13 | ¹²⁸ vgl. Galaten 5:4,5
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gen, maanden en jaren getuigden zij, dat zij weer onder de wetten
wilden staan.¹²⁹ Uit Galaten 5:3 blijkt dat zij nog niet aan de besnijdenis waren toegekomen. Dit had waarschijnlijk nog te veel
oppositie opgeleverd, maar deze zou wel verdwijnen. De voormalige Farizeeër en ijveraar voor de wet wist uit eigen ervaring hoe
het rituele systeem zonder gewetensbezwaren te werk zou gaan.
Met ‘dagen’ worden sabbatdagen bedoeld of Joodse feesten,
die een dag duurden. Bij ‘maanden’ denken wij aan de ‘nieuwemaan’-dagen, de nieuwjaarsdagen, de feestdagen in de zevende
maand, zoals de grote verzoendag.¹³⁰ ‘Vaste tijden’ waren de grote
feesten, die niet aan één dag waren gebonden: Pasen, Pinksteren
en Loofhuttenfeest.¹³¹ Met ‘jaren’ denkt men aan het sabbatsjaar
en het jubeljaar, die de Galaten in principe ook zouden moeten
houden. Met deze laatste inzetting completeert de apostel de ‘zware lasten’ die op de schouders van de heidense Galaten werden
gelegd.¹³² De apostel spreekt in verband met de hele context niet
alleen over ceremoniële wetten, maar hij stelt de hele oudtestamentische wet terzijde. Wettische christenen willen echter de tien
geboden handhaven, in het bijzonder als het om het sabbatsgebod
gaat in zijn uiterlijke presentatie. Het gaat bij de apostel om de
hele wet, want deze was in haar geheel ‘bijgevoegd aan de beloften, totdat het Zaad zou komen’.¹³³
Zij die hun geloofsleven met de Geest zijn begonnen en met
het vlees eindigen¹³⁴ d oen de apostel opnieuw de bange vraag
stellen: heb ik voor niets gewerkt toen ik, van Jeruzalem tot Illyrië
rondreizende, het evangelie van Christus - dat van het Koninkrijk
der hemelen - heb gebracht? ¹³⁵ Heb ik zonder resultaat mij daarvoor zo opgeoﬀerd?
Hier worden door Paulus het judaïsme, de heidense religie en
het wettische christendom op één lijn gesteld. Allen verkeren immers in een toestand van onmondigheid en slavernij. Wat zou Paulus zeggen als hij in onze tijd de erediensten in de wereldkerken
zou kunnen zien: de altaren, de heiligenbeelden, de ikonen, de
misgewaden, de habijten en de toga’s van de geestelijken? Zou hij
¹²⁹ Galaten 4:21 | ¹³⁰ Jesaja 66:23; Numeri 10:10, 28:11, 29:1 | ¹³¹ 2 Kronieken 8:13 | ¹³² Mattheüs 23:4 | ¹³³ Galaten 3:19 | ¹³⁴ Galaten 3:3 | ¹³⁵ Romeinen 15:19
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zich niet verbazen bij het observeren van de verheven, gebeeldhouwde preekstoel met daarop de antieke Bijbel met koperen sloten? Hoe zou hij reageren op de gewijde taal die vanaf de kansel
wordt gesproken of op de voorlezing van de heilige wet? Op welke
wijze zou hij de degenen die de sabbat in acht nemen en de Zevende-dags-Adventisten waarschuwen? Hoe boos zou hij worden,
wanneer hij de hedendaagse ‘Jodengenoten’ naar Jeruzalem op
bedevaart zag gaan om daar het Loofhuttenfeest te vieren? De geliefden om Christus’ wil zijn dan samen op weg met de ‘geliefden
om der vaderen wil’, allen gebogen onder het juk van de ‘armelijke en zwakke wereldgeesten’, die het heil en het erfdeel van de
heiligen in het licht, nooit kunnen schenken.¹³⁶ Herinneren deze
feestgangers zich dan niet dat Paulus juist in Jeruzalem gevangen
werd genomen? Of dat de Joden uit Klein-Azië schreeuwden: ‘Dit
is de man, die overal iedereen leert tegen het volk, tegen de Wet
en tegen deze (heilige) plaats?’¹³⁷ Christelijke fundamentalisten
vieren samen met de Joden het heugelijke feit, dat Israël uit Egypte
werd verlost. Hun Joodse partners daarentegen zijn niet ‘vrolijk
voor het aangezicht des Heren’¹³⁸, omdat de ‘navolgers van Paulus’¹³⁹ uit de slavernij van de wet zijn gerukt¹⁴⁰ om in vrijheid hun
Heer te dienen, zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor
zijn aangezicht, al hun dagen.¹⁴¹
12. Weest zoals ik, bid ik u, broeders, omdat ook ik ben zoals gij.
Gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelijkt.
Met een dringend verzoek vervolgt de apostel nu zijn uiteenzettingen over wet en genade, over onmondigheid en geestelijke
volwassenheid, over slavernij en vrijheid: Wordt toch zoals ik ben,
geliefde broeders (en zusters), vrij van de wet en vrij van de wereldgeesten, en stel jullie onder de leiding en de kracht van de
Heilige Geest. Ik ben ook een van jullie geworden en daarom wordt
ik veracht door mijn volksgenoten. Mijn roem, die voortkwam uit
mijn besnijdenis en het in acht nemen van de wet, heb ik prijsgegeven. Deze gevierde Farizeeër heeft al zijn gewoonten en voor¹³⁶ vgl. Colossenzen 1:12 | ¹³⁷ Handelingen 21:27,28, Can.vert. | ¹³⁸ Leviticus 23:40-44 | ¹³⁹ 1 Corinthiërs 11:1 | ¹⁴⁰ Galaten 5:1 | ¹⁴¹ Lucas 1:74,75
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schriften waaraan hij zo verknocht was, losgelaten om jullie, heidense Galaten, met ‘het evangelie van de heerlijkheid van Christus’ bekend te maken.¹⁴² Mijn zuiverheid in leer en levenswandel,
mijn oprechtheid, mijn gemeenschap met God, geven mij de vrijmoedigheid om deze schijnbaar zelﬁngenomen woorden neer te
schrijven.¹⁴³ Wordt zoals ik ben, dan zitten jullie goed, want ik ben
in alles een ware navolger van Christus.¹⁴⁴
Hier schrijft de apostel tot zijn geestelijke kinderen.¹⁴⁵ Wat is
het heerlijk als een vader in alle eenvoud en waarheid tot zijn kinderen kan zeggen: wordt zoals ik, want dan ben je op de goede weg.
Uit deze persoonlijke oproep blijkt dat Paulus zich niet boven
de Galaten had gesteld. Hij was hierin een voorbeeld voor iedere
latere zendeling. De apostel verving hier niet de primitieve heidense cultuur door de Joodse, maar hij bracht uitsluitend het
wereldwijde evangelie van Jezus Christus.¹⁴⁶ Daarom werd deze
apostel de grondlegger van een wereldgodsdienst, die zich richt tot
mensen uit alle volken, rassen, culturen en alle politieke en maatschappelijke systemen.¹⁴⁷ Alle mensen moeten verzoend worden
met God, moeten bevrijd, genezen en hersteld worden teneinde
in een nieuwe schepping op te gaan.¹⁴⁸ De leer van het Koninkrijk
der hemelen verheft zich boven alle aardse culturen om een nieuwe mensheid te vormen die haar vaderland in de hemel heeft.¹⁴⁹
Iedere aardse cultuur heeft haar goede en slechte eigenschappen en het christendom zal daarin als een zuurdesem alles doortrekken.¹⁵⁰ De principiële fout van veel zending is geweest, dat zij
ook de westerse cultuur met haar tradities, gewoonten, gebruiken,
manier van kleden en opvoeding tot norm verhief, dus verbond
met de christelijke leer. Dit deed men dan vaak in landen met een
eeuwenoude beschaving, zoals bijvoorbeeld in Nederlands OostIndië. Toen de apostel eens het evangelie in Athene bracht, een
centrum van cultuur in de heidense wereld, citeerde hij zelfs met
¹⁴² vgl. 2 Corinthiërs 4:3-6 | ¹⁴³ vgl. Handelingen 20:33-35; Romeinen15:
15,16; 1 Corinthiërs 15:9-10; 14:18; 2 Corinthiërs 11:23-28, 12:1-10; Galaten
6:11 | ¹⁴⁴ 1 Corinthiërs 11:1 | ¹⁴⁵ Galaten 4:19 | ¹⁴⁶ vgl. Galaten 3:28 | ¹⁴⁷ vgl.
1 Timotheüs 2:4; Openbaring 7:9 | ¹⁴⁸ vgl. Romeinen 3:23; 2 Corinthiërs 5:17-19;
Titus 2:11 | ¹⁴⁹ vgl. Efeziërs 2:14-22; Filippenzen 3:20; Galaten 4:26; Hebreeën
11:16, 12:22,23 | ¹⁵⁰ vgl. Mattheüs 13:33; Efeziërs 4:17-24; Filippenzen 2:15
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respect en bewondering ‘enigen van hun dichters’.¹⁵¹ Gelukkig
zijn zendingscommissies en zendingsorganisaties de laatste tijd
steeds meer dit Paulinische inzicht gaan overnemen en proberen
zij zoveel mogelijk de leiding in de zendingskerken over te dragen
aan de eigen bevolking.
In het verleden hadden de Galaten de apostel geen onrecht
aangedaan zoals dit hem wél was overkomen bij de Joden in de
buurt van het landschap Galatië. Te Antiochië in Pisidië waren
deze Joden met nijd vervuld en lasterden zij de prediking van de
apostel.¹⁵² Te Iconium dreigden zij hem te mishandelen en te stenigen, zodat hij moest vluchten.¹⁵³ Te Lystra, waar God een hulpeloze invalide machtig had genezen, werd hij gestenigd.¹⁵⁴ Men liet
hem daar buiten de stad op het open veld voor dood liggen. De
heidense Galaten waren daarentegen tijdens zijn ziekte barmhartige Samaritanen geweest, die hem liefdevol hadden verzorgd.
Paulus bidt dan dat alle lezers zouden worden zoals hij, met uitzondering dan van de hinderlijke kwaal die hem kwelde en waarover hij nu gaat schrijven.¹⁵⁵
13-15. Ja, gij weet, dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek
geworden was, het evangelie verkondigd heb, en toch hebt gij de
verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen
was, niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuwd,
maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus
Jezus. Gij hebt u toen gelukkig geprezen; wat is daarvan over?
Want ik kan van u getuigen, dat gij, ware het mogelijk geweest,
uw ogen uitgerukt en ze mij gegeven zoudt hebben.
Paulus herinnert de Galaten nu aan een belangrijke gebeurtenis, waarvan gezegd kan worden, ‘dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die Hem liefhebben’.¹⁵⁶ Het zou normaliter niet in de gedachten van de apostel opgekomen zijn om
het ruige binnenland van Klein-Azië te bezoeken. Hij was afkomstig uit Tarsus, een plaats met een subtropisch klimaat dat in de
¹⁵¹ Handelingen 17:28; vgl. 1 Corinthiërs 9:20-22 | ¹⁵² Handelingen 13:4550 | ¹⁵³ Handelingen 14:1-7 | ¹⁵⁴ Handelingen 8:14-19 | ¹⁵⁵ vgl. Handelingen
26:29 | ¹⁵⁶ Romeinen 8:28
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winter de mens verwent. Voor een langdurig verblijf zocht hij
bijna altijd de kuststreken met een zacht klimaat op. Bovendien
reisde hij het liefst langs plaatsen waar een grote synagoge was,
onder het motto: eerst de Jood, dan de Griek en later de barbaar.
Wegens ‘een zwakheid van het vlees’, zoals er letterlijk staat, was
hij door de nood gedwongen tot de Galaten zijn toevlucht te nemen. De uitdrukking ‘de eerste maal’ wordt ook door ‘voorheen’
of ‘vroeger’ vertaald. Ze houdt niet in en sluit ook niet uit dat er
nog een tweede of derde maal op gevolgd was.
Voor de Joden was Paulus destijds vanwege zijn ziekte een persona non grata, een onacceptabele ﬁguur, geworden. Die zagen in
een ziekte de straﬀende hand van God vanwege speciﬁeke begane
zonden.¹⁵⁷ In Paulus’ geval dus zijn wetsverachting. Zo’n zieke man
moest zich maar eens voor God vernederen en niet zo hoogmoedig zijn om anderen te onderwijzen of tot voorbeeld te zijn. Hij
was voor hen ‘een geplaagde, een van God geslagene en verdrukte’.¹⁵⁸ Bij de Galaten merkte Paulus deze afkeer vanwege zijn lichaamskwaal niet op, hoewel ook veel heidenen ziekte in verband
brachten met de ontevredenheid van de goden en met de inwerking van kwade geesten. Zij hadden niet naar hem gespuwd, zoals de Joden dit deden om de boze geest, die in een ‘geplaagde’
woonde, van zich af te houden. Misschien waren de Galaten ook
bekend met de afschuwelijke symptomen van deze ziekte, die de
apostel zo ‘verachtelijk’ maakte. Vandaar de opmerking: ‘Gij hebt
mij in geen enkel opzicht verongelijkt’.¹⁵⁹ Paulus, de Jood, de
vreemdeling, ondervond begrip en vriendschap en geen afkeer
vanwege zijn ziekte. De Galaten wisten dat de apostel nergens buiten hun gebied welkom zou zijn, en dat hij van hun gastvrijheid
afhankelijk was. Het is geen wonder dat de apostel hierover diep
ontroerd was. Men had hem zelfs gehuisvest als een boodschapper van God of als een engel van God, zoals de meeste vertalingen luiden. Net als later in Rome, waar hij beschikte over een ‘eigen gehuurde woning’, mocht hij zijn logeerkamer gebruiken om
‘allen te ontvangen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Chris¹⁵⁷ Johannes 9:2 | ¹⁵⁸ Jesaja 53:4 | ¹⁵⁹ Galaten 4:12
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tus, met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering’.¹⁶⁰ Ondanks zijn ziekte voorzag God dus op een wonderlijke wijze in
zijn bediening.
In verband met zijn lichamelijke kwaal deelt de apostel ons
nog mee, dat de Galaten zo mogelijk hun ogen zouden hebben uitgerukt om deze aan hem te geven. De logische gevolgtrekking
hieruit is, dat hij aan een oogziekte leed en een paar nieuwe ogen
goed kon gebruiken. Zijn opmerking in hoofdstuk 6:11: ‘Ziet, met
hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf ’, bevestigen deze opvatting. De grote letters waren noodzakelijk, opdat hij zijn eigen
schrift zou kunnen lezen.
Ook hier kan men zeggen dat Paulus aangevallen werd door
een engel van satan, die hem op al zijn zendingsreizen achtervolgde. Deze duivelse macht streefde ernaar om het de apostel zo
moeilijk te maken, dat hij zijn hart niet meer zou verheﬀen in de
hemelse gewesten.¹⁶¹ De moeiten onderweg, de gevangenschappen, de veertig-min-één-slagen, de geselingen, de steniging, de
schipbreuken, de rovers, de honger en de dorst, de nachten zonder slaap, de valse broeders en hier zijn oogziekte, vormden zijn
zwakheden, die hem bij de aarde bepaalden en daar bezighielden.
¹⁶² Wij kunnen ons voorstellen dat Paulus daar in Galatië de Here
had aangeroepen om genezen te worden. Indien deze oogziekte
erger werd, dreigde hij immers blind te worden en daardoor uitgeschakeld als apostel. Het goddelijke ingrijpen bleef echter uit.
Zijn kwaal was zelfs nog niet geweken, toen hij zijn brief eigenhandig met grote letters schreef.¹⁶³
Bleef de apostel nu tijdens zijn lijden bij de pakken neerzitten?
Nee, want ondanks zijn handicap wist hij zich te verheﬀen en er
bovenuit te komen. Hij wierp zich helemaal op zijn werk, ‘want als
ik zwak ben, dan ben ik machtig’.¹⁶⁴ Ook horen wij hem tot zichzelf spreken: hetzij ik leef, hetzij ik sterf, hetzij ik in grote nood
verkeer, ik ben van de Heer.¹⁶⁵ Paulus ging door en ook hierin is
hij ons nu nog tot een voorbeeld. De vijand viel in zijn eigen zwaard
en wij hebben er deze leerzame brief aan te danken. Veel Galaten
kwamen tot bekering en ontvingen de Heilige Geest. Zij werden
¹⁶⁰ Handelingen 20:30,31 |
11:23-29 | ¹⁶³ Galaten 6:11 |
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bevrijd uit de macht van de duisternis en werden getrokken ‘uit
de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid’.¹⁶⁶
Voor christenen die menen dat een kind van God niet lang ziek
kan zijn, is deze langdurige oogkwaal van Paulus een goede aanleiding om er eens over na te denken, of hun standpunt wel correct is. Hoe gevaarlijk is het een ziekte in verband te brengen met
een afwijkende leer. Enkele jaren later schreef de apostel uit eigen
ervaring in Romeinen 8:11 de bemoedigende woorden: ‘En indien
de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u
woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft,
ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in
u woont’. De Geest van God bevrijdt de gelovige van zonde- en
ziektemachten, die beide het leven aantasten. Onze Heer Jezus is
gekomen om de werken van de duivel in ons te verbreken.¹⁶⁷ Na
zijn verhoging is Hij immers nog steeds dezelfde.¹⁶⁸ Hij zet, door
Zijn Geest, het genezingsproces in ons vernederde, sterfelijke lichaam in gang. Om in dagen of zelfs jaren van beproeving te overwinnen, is echter volharding nodig om wat beloofd is te verkrijgen.¹⁶⁹ Het is ook wel zeker dat Paulus later genezen is, want nergens lezen wij in zijn reisverslagen, dat hij ooit vanwege een ziekte
uit de synagoge werd geweerd. Dit gebeurde alleen maar vanwege
zijn prediking.
De Galaten hadden zonder het te weten een engel geherbergd,
een gezant met een boodschap uit de hemel.¹⁷⁰ In hoofdstuk 1:69 zinspeelt de apostel ook op een andere boodschapper, die de
Galaten als een engel uit de hemel hadden ontvangen. Deze was
een propagandist van het judaïsme geweest. Hij week af van het
evangelie dat Paulus vanaf het begin had gepredikt en daarom leverde de apostel hem over aan de machten van de duisternis met
de woorden: ‘Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend
van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!’¹⁷¹ Eenmaal
hadden de Galaten Paulus ontvangen als Christus Jezus Zelf. Op
grond van zijn prediking waren zij in de Heilige Geest gedoopt en
prezen zij zich gelukkig. Zij werden verlost uit de slavernij van
¹⁶⁶ Galaten 1:4 | ¹⁶⁷ 1 Johannes 3:8 | ¹⁶⁸ Hebreeën 13:8 |
10:36 | ¹⁷⁰ vgl. Hebreeën 13:2 | ¹⁷¹ Galaten 1:9

¹⁶⁹ Hebreeën
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hun onzichtbare vijanden. Wat was hiervan overgebleven toen zij
de dwaling van de judaïsten geloofden? Zij hadden daarmee de
Heilige Geest bedroefd en waren hun vrede, gerechtigheid en
blijdschap kwijtgeraakt. Arme, betoverde Galaten! ¹⁷²
16-17. Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg? Zij zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze,
want zij willen u buitensluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt
zijn.
Nadat Paulus zijn vroegere omgang met de Galaten heeft geschetst, en de liefdevolle relatie die ze hadden, laat hij zien hoe
hij er nu tegenaan kijkt: ‘Nu denken jullie misschien, dat ik een
vijand van jullie geworden ben, maar ik ben nog steeds dezelfde
en ik verkondig hetzelfde evangelie, dat ik bracht toen ik de eerste maal bij jullie was, toen jullie zoveel waardering voor mij hadden.’ Het feit dat Paulus nu harde woorden gebruikt betekent niet
dat hij hen verworpen heeft. Integendeel, hij beschouwd ze nog
steeds als zijn geestelijke kinderen.¹⁷³Als goede vader probeert
hij zijn kinderen op te voeden door ze te corrigeren, en zo nodig
te ‘tuchtigen’, want ‘is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?’¹⁷⁴ Zo doet God dit Zelf ook, ‘want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt’.¹⁷⁵ Het doel van deze opvoeding is om de Galaten op te
laten groeien tot volwassen zonen van God. Daartoe moesten ze
van de zonde en de wet bevrijd worden. Het is de waarheid van
het wetsvrije evangelie die hen nu vrijmaakt.¹⁷⁶ Het feit dat Paulus de (harde) waarheid spreekt bewijst zijn betrokkenheid bij de
Galaten. Het toont dat ze ‘leden zijn van elkander’.¹⁷⁷ De Judaïsten, daarentegen, beschuldigden de apostel ervan, dat hij de heidenen in een ondergeschikte positie wilde houden door hen niet
te besnijden. Hij zou ze daarmee de zegeningen van het verbond
willen onthouden. Zij noemden Paulus om die reden een vijand
van de Galaten. De apostel draait dit om en laat hier zien dat zij,
en niet hij, degenen zijn die zich laten leiden door verkeerde be¹⁷² Galaten 3:1; vgl. Romeinen 14:17; Efeziërs 4:30 | ¹⁷³ Galaten 4:19 | ¹⁷⁴
Hebreeën 12:8 | ¹⁷⁵ Hebreeën 12:5 | ¹⁷⁶ vgl. Johannes 8:32 | ¹⁷⁷ Efeziërs 4:25
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doelingen. De judaïsten waren, net als Paulus vroeger, ‘hartstochtelijke ijveraars voor hun voorvaderlijke overleveringen’.¹⁷⁸ Ze waren net als de Farizeeën en schriftgeleerden bereid om ‘zee en
land’ rond te trekken om een bekeerling te maken.¹⁷⁹
Van deze valse broeders zegt de apostel: ‘Ze zijn wel vol ijver
om jullie onder de wet te brengen, maar niet om jullie op te bouwen in het geloof en tot zelfstandige christenen te maken, die in
de genade staan’. Voor hun bekering, toen de Galaten nog zonder
Christus leefden, waren zij ‘uitgesloten van het burgerrecht Israëls
en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder
God in de wereld’, maar nu, in Christus, waren zij, die voorheen
veraf waren, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.¹⁸⁰
Door het evangelie van de genade dat Paulus predikte waren ze
‘medeburgers’ geworden en kregen ze door de Geest toegang tot
de Vader.¹⁸¹ Door het nu weer van de wet te verwachten, buiten
Christus om, kwamen ze ‘buiten de genade’ te staan.¹⁸² Ze waren
dan weer terug in hun vroegere toestand van uitsluiting. Paulus
zegt dus: ‘op deze wijze sluiten ze jullie uit van de genade, want
wanneer de gerechtigheid uit de wet is, is ze niet uit de genade’.
Paulus geef hier ook een inkijk in de motivatie van de judaïserende predikers. Hun vrome godsdienst, gekenmerkt door veel
geboden en verboden, stond ‘in een roep van wijsheid met zijn
eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding
van het lichaam’, maar dit diende slechts ‘tot bevrediging van het
vlees’.¹⁸³ Door de Galaten hun regels op te leggen bevredigden
zij hun eigen (vleselijke) behoefte aan macht en aanzien. Paulus had ook in Corinthe te maken met ‘schijn-apostelen’, die de
gemeenteleden tot slaven probeerden te maken.¹⁸⁴ Deze honger
naar macht, de behoefte om te heersen, loopt ook als een rode
draad door de kerkgeschiedenis, waar de kerk zich vaak veel
(wereldlijke) macht heeft aangemeten. Zo ziet Johannes in Openbaring dat Babylon, de grote hoer, een beeld van de valse kerk,
hoererij bedrijft met de koningen van de aarde.¹⁸⁵ Deze zucht
naar macht, de wens om te domineren over de Galaten, die hier
¹⁷⁸ Galaten 1:14; Handelingen 22:3 | ¹⁷⁹ vgl. Mattheüs 23:15 | ¹⁸⁰ Efeziërs
2:12,13 | ¹⁸¹ Efeziërs 2:18,19 | ¹⁸² Galaten 5:4 | ¹⁸³ Colossenzen 2:23 | ¹⁸⁴
2 Corinthiërs 11:13,20 | ¹⁸⁵ Openbaring 18:9
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door de judaïsten wordt tentoongespreid, past echter niet bij het
evangelie van het Koninkrijk, zoals dat door Paulus werd gebracht, zoals verwoord door Jezus: ‘Gij weet dat de regeerders der
volken heerschappij over hen voeren en de rijksgroten oefenen
macht over hen. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot
wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn,
zal uw slaaf zijn; gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om
Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als
losprijs voor velen’.¹⁸⁶ Als de Galaten vol ijver aan de slag zouden
gaan met het houden van de wet, dan zou hun aandacht voor de
geestelijke wereld verslappen. Wanneer men zich bezig houdt met
geboden van mensen in de zichtbare wereld en leeft volgens de
‘overlevering der ouden’, dan is het hart verre van God, en berooft
men Gods woord van haar kracht omdat de wet mensen niet
waarlijk vrij kan maken.¹⁸⁷ Paulus wil echter dat de Galaten de dingen zullen zoeken ‘die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan
de rechterhand Gods’.¹⁸⁸ De judaïsten probeerden een wig te drijven tussen de Galaten en Paulus. Het woord zeloo, dat hier met
‘ijver’ of ijveren wordt vertaald, betekent ook ‘aandacht aan iemand besteden’ of zelfs ‘het hof maken’. Door aandacht aan hen
te geven, probeerden ze ook hun aandacht te vangen, om hen zo
uit te sluiten van de relatie die ze hadden met Paulus en zijn evangelie van genade. Als dat was gelukt, zouden alle inspanningen
van Paulus tevergeefs zijn geweest.¹⁸⁹
18-20. Nu is het goed, dat er ijver getoond wordt in het goede,
mits te allen tijde en niet alleen, wanneer ik bij u ben, mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus
in u gestalte verkregen heeft; ik zou wensen, dat ik op dit ogenblik
bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in zorg
over u.
IJver is alleen nuttig, wanneer men bezig is met goede dingen
en op de goede weg voortgaat. Paulus was vroeger zelf zo’n ijve-

¹⁸⁶ Mattheüs 20:25-28 | ¹⁸⁷ vgl. Mattheüs 15:1-9 | ¹⁸⁸ Colossenzen 3:1 |
¹⁸⁹ Galaten 4:11
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raar van de wet geweest.¹⁹⁰ Het Griekse woord zeloo, dat hij hier
gebruikt, is mogelijk een zinspeling op het woord ‘Zeloot’, een
aanhanger van een groep fanatieke Joden. Paulus hoorde bij een
andere sekte binnen het Jodendom, de Farizeeën, maar deelde met
de Zeloten het fanatisme waarmee zij probeerden hun doelstellingen te bereiken, en de bereidheid om daarvoor zelfs geweld te
gebruiken. Hij was een vervolger van de gemeente geworden.¹⁹¹ Pas
nadat hij op de weg naar Damascus een ontmoeting met de Heer
had gehad, besefte hij dat zijn ijver verkeerd was geweest. Hoe fout
dit was, realiseerde hij zich ook jaren later nog toen hij zichzelf ‘de
geringste der apostelen’ noemde, ‘niet waard een apostel te heten,’
omdat hij de gemeente van God vervolgd had.¹⁹² Daarom was hij
ook doordrongen van de gevaren van het ‘ijveren in het kwade’,
waartoe het legalisme van de judaïsten kon leiden.
Nu waren de Galaten het doelwit geworden van de ijver van
de judaïserende leraars, die hun aandacht probeerden te vangen.
De NBG51-vertaling gebruikt terecht de passieve vorm van het
woord ‘ijveren’: er wordt (door de judaïsten) ijver getoond (in de
richting van de Galaten). Wanneer Paulus bij hen aanwezig was,
waren zij verzekerd van de positieve aandacht waarmee hij hen als
kinderen omringde. In zijn afwezigheid hadden ze echter ruimte
geboden aan de valse leraars die hen van het rechte pad dreigden
af te brengen. De Galaten krijgen de raad om bezig te zijn met het
goede, ook als Paulus niet bij hen is, en zij moeten zich niet op
een dwaalspoor laten brengen. Zij zijn immers ‘zijn kinderen’, die
hij naar de geest verwekte door het Woord van God.¹⁹³
Hier vergelijkt de apostel zich met een moeder, die weeën
doorstond om hen als kinderen voort te brengen. Hij zegt dat hij
zich opnieuw moeite geeft en pijn getroost, opdat zij gelijkvormig
aan het beeld van de Zoon zouden worden. Hij vreest dat door
zijn afwezigheid zij nog verder een prooi zullen worden van de
valse, ingeslopen, wettische leringen. Daarom zou hij bij hen willen zijn om hen niet vermanend, maar troostend en bemoedigend
te kunnen toespreken. Zijn zorg zou dan weggenomen worden.

¹⁹⁰ Galaten 1:14 | ¹⁹¹ Handelingen 8:3, 9:1,2 | ¹⁹² 1 Corinthiërs 15:9 |
¹⁹³ 1 Corinthiërs 4:15
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21-23. Zegt mij, gij, die onder de wet wilt staan, luistert gij niet
naar de wet? Er staat immers geschreven, dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. Maar die van de
slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de
belofte.
Wie zich onder de wet stelt, moet ook het gehele Oude Testament kennen. Daarin staat ook de geschiedenis van Abraham, de
vader van de gelovigen. Men moet dus rekening houden met wat
God met deze voorvallen in het leven van de aartsvader bedoelt.
Elders zegt de apostel dat alles wat tevoren geschreven is, tot onze lering geschreven is, en dat de Heilige Schrift (het Oude Testament) ons wijs kan maken tot zaligheid door het geloof in Jezus
Christus.¹⁹⁴ Uit de volgende verklaring blijkt duidelijk, dat Paulus
het Oude Testament vergeestelijkt.
In de natuurlijke wereld had Abraham twee zoons: Ismaël, die
op natuurlijke wijze verwekt was, en Izak, die hij op bovennatuurlijke wijze op grond van een belofte ontvangen had.
24, 25. Dit is iets, waarin een diepere zin ligt. Want dit zijn twee
bedelingen: de ene van de berg Sinaï, die slaven baart, dit is Hagar.
Het (woord) Hagar betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op
één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn
kinderen in slavernij.
Paulus leest van Abraham (‘Er staat immers geschreven...’) en
over diens twee zonen, maar hij zegt, dat hierin een diepere zin
ligt. Paulus gebruikt het woord allegorie, dat letterlijk een voortgezette beeldspraak is (zoals bijvoorbeeld de christenreis van
Bunyan). Deze twee zonen symboliseren twee bedelingen of twee
verbonden. Het eerste verbond is met het natuurlijke geslacht van
Abraham, dat op de Sinaï gesloten werd en dat in de zichtbare wereld functioneert met zijn wetten, inzettingen en ceremoniën. Het
oude verbond vond in de tempeldienst te Jeruzalem zijn middelpunt. Dit verbond bracht alleen maar slaven van de zonde voort,
want de wet was niet bij machte iemand voor zijn besef te volmaken.¹⁹⁵ Dit wordt nog geaccentueerd door het feit, dat de Sinaï,
¹⁹⁴ Romeinen 15:4; 2 Timotheüs 3:15,16 | ¹⁹⁵ Hebreeën 9:9
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liggend in het land van de Arabieren, in hun taal ‘Hagar’ (Chadsjar) genoemd wordt, en ook door het feit dat het Jeruzalem van
Paulus’ dagen zuchtte onder het juk der Romeinen.
26. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.
De tweede, dat is de ware zoon, symboliseert het geestelijke zaad
van Abraham, verwekt door het geloof in de belofte. Hiermee heeft
God een nieuw verbond gemaakt, gegrond op betere beloften.¹⁹⁶
Hier heersen de wetten van de Geest en de erfenis is het hemelse
Jeruzalem, dat vrij is van de machten der duisternis en erfgenaam
van de hemelse zegeningen. Wij zien dus tegenover elkaar staan:
 Hagar Ö Sara
 Ismaël Ö Izak
 oud verbond Ö nieuw verbond
 Sinaï Ö Sion (beeld van de Heilige Geest)
 oudtestamentische wet Ö wet van de Geest
 slavernij Ö vrijheid
 het tegenwoordige Jeruzalem Ö het hemelse Jeruzalem.
27. Want er staat geschreven: Verheug u, gij onvruchtbare, die niet
baart, breek uit en roep, gij die geen weeën kent; want talrijker
zijn de kinderen der eenzame dan van haar, die een man heeft.
Paulus citeert nu Jesaja 54:1, waar gesproken wordt over de
heerlijke toekomst van Sion in het nieuwe verbond. De onvruchtbare en eenzame, die geen weeën gekend had, is Sara. Geestelijk is
zij het beeld van het heidendom, dat uitgesloten was van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden van de belofte,
zonder hoop en zonder God in de wereld.¹⁹⁷ In het nieuwe verbond mogen zij echter in grote getale uitbreken uit hun benarde
positie en de blijdschap ervaren van het Koninkrijk van God. Want
zij die voorheen veraf waren zijn dichtbij gekomen door het bloed
van Christus.¹⁹⁸
Er zijn vele malen meer heidenen in de gemeente dan afstammelingen van het natuurlijke zaad van Abraham, hoewel dit volk
het zijne geworden was (de vrouw van Jahweh genoemd) en nooit
¹⁹⁶ Hebreeën 8:6 | ¹⁹⁷ Efeziërs 2:12 | ¹⁹⁸ Efeziërs 2:13
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een scheidbrief ontvangen had.¹⁹⁹ Israël werd dus nooit uitgesloten van het vruchtdragen, maar de vruchten waren niet vele. Paulus zegt in Romeinen 11:1 dat God zijn volk niet vergeten heeft.
28, 29. En gij, broeders, zijt, evenals Isaak, kinderen der belofte.
Maar zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem, die
naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu.
De gemeente van de heidenen, hier die van de Galaten, hoort
niet tot het natuurlijke zaad, maar zij zijn geestelijk zaad van Abraham, kinderen van de belofte.
Paulus gaat nu verder met zijn allegorie. Hij wijst op de vijandschap in de tent van Abraham tussen het natuurlijke zaad en de
zoon van de belofte.²⁰⁰ Zo is er ook vijandschap tussen hen, die
onder de wet zijn en die God in de zichtbare dingen trachten te
dienen en hen, die in de genade staan en zonder inspanning door
het geloof naar de Geest leven en daarom de vrucht van de Geest
voortbrengen.²⁰¹
30, 31. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met
haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met
de zoon der vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ener
slavin, maar van de vrije.
Wie naar de Geest wil leven, moet het voorbeeld van Sara voor
ogen houden. Deze duldde de zoon van de slavin niet langer in de
tent. Zij voorzag dat deze in zijn haat de zoon van de belofte, Izak,
naar het leven zou staan. Zo ook zou het geestelijke leven van de
Galaten wijken, wanneer zij hun innerlijk leven zouden verbinden met Joodse wetten en inzettingen. Dan zouden zij bij wijze
van spreken Ismaël en Izak weer in één tent doen wonen, wat onmogelijk is. De zoon van de vrije vrouw Sara, de geestelijke christen, zal de geestelijke goederen niet kunnen beërven met de zoon
van de slavin Hagar, het wettische Jodendom.
Opnieuw benadrukt Paulus, dat de ware christen geen kind
van de slavin is en niet onderworpen is aan de wet, maar kind is
van de vrije, levende door het geloof en uit de kracht van God.
¹⁹⁹ Jesaja 50:1 | ²⁰⁰ Genesis 21:9-13 | ²⁰¹ Galaten 5:22
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1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk
opleggen.
De Galaten waren eenmaal bevrijd van de machten van het
heidendom. Deze vrijheid hadden ze niet ontvangen om zich opnieuw een juk op de hals te halen. Zij zouden immers weer slaven
worden, indien zij zich aan de Joodse wetten zouden onderwerpen. Paulus raadt hen aan zich tegen deze opdringerige leergeesten te verzetten en te blijven staan in de vrijheid, die de Geest van
God schenkt. Immers: ‘waar de Geest des Heren is, is vrijheid’.¹
2,3. Zie, ik, Paulus, zeg u: indien gij u laat besnijden, zal Christus
u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen.
De Galaten waren al zodanig misleid, dat ze al ‘dagen, maanden, vaste tijden en jaren’ hielden.² Wie eenmaal door dit soort
vrome geesten overweldigd is, wordt steeds verder gedreven. Nu
ging het erover, of zij zich zouden laten besnijden, een pijnlijke
zaak, waar men niet zo maar één-twee-drie toe over gaat. Paulus
waarschuwt hen dat, indien zij zich hieraan zouden onderwerpen,
zij ook verplicht waren de hele wet na te komen.³ Ze moesten dan
de gerechtigheid weer verwachten door het in acht nemen van de
wet en niet door het geloof in de verdienste van Jezus Christus,
door Wie zij verzoend waren met God.
Wanneer deze christenen zich lieten besnijden, dan was dit
voor hen niet, zoals voor de christenen uit de Joden, een nationaal
teken, maar zij zouden dit doen, omdat zij het voor hun zaligheid
nodig achtten. Het werd dus voor hen een occulte handeling. Nu
kon men na een vermaning nog wel ophouden met het onderhouden van Joodse gebruiken en ceremoniën, maar als men zich een¹ 2 Corinthiërs 3:17 | ² Galaten 4:10 | ³ vgl. Jacobus 2:10
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maal had laten besnijden, dan kon dit niet meer ongedaan gemaakt worden en blééf dit een (lit)teken.
4. Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.
Men kan maar van één zijde de gerechtigheid verwachten: of
van de wet of van Christus. Wie het van de wet verwacht, is losgemaakt van Christus. Paulus gebruikt hier de uitdrukking, die
we ook in Romeinen 7:2 en 6 vinden. Daar staat dat de vrouw bij
het sterven van haar man losgemaakt of ontslagen is van de wet,
die haar aan de man bindt. In vers 6 staat dat wij ontslagen zijn
van de wet. Wie de wet onderhoudt, verwacht de gerechtigheid
van inspanning in de zichtbare wereld en niet van de genade, die
werkt door het geloof.
5. Wij immers verwachten door de Geest uit het geloof de gerechtigheid, waarop wij hopen.
Als wij het oﬀer van Jezus aanvaarden en daardoor schuldvergeving ontvangen, zijn wij rechtvaardig. Dit gaat dus niet via een
zichtbare weg, maar onze geest grijpt door het geloof de gerechtigheid, die wij zo graag willen bezitten en waar wij dan ook op
hopen.
6. Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.
Wie in Christus is, bevindt zich in zijn lichaam, de gemeente.⁴
Daar maakt het niet uit of iemand Jood of Griek, besneden of
niet besneden, man of vrouw, slaaf of vrije is.⁵ Het hangt er alleen van af of iemand geloof heeft in wat God gesproken heeft.
God schonk in zijn grote liefde zijn Zoon en door Hem is de genade gekomen.⁶ Dit is gevende liefde van God en nu gaat het erover of er in ons hart zoveel liefde tot God is, dat wij in geloof het
oﬀer van zijn Zoon willen aanvaarden en behouden worden.⁷
⁴ 1 Corinthiërs 12:27 |
meinen 10:9,10
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Wij hebben dan ten opzichte van God ontvangende liefde, zoals een kind ten opzichte van zijn ouders. In deze atmosfeer van
liefde werkt het geloof en wordt de gerechtigheid ons eigendom.
Het werk van onze geest is niet om wetten te onderhouden, maar
om liefde te ontvangen en te bewijzen. Dit is de vervulling van de
wet.⁸
7, 8, 9. Gij liept goed. Wie is u in de weg gekomen, dat gij aan de
waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overtreding kwam niet
van Hem, die u roept. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg
zuur.
Paulus had aan de Galaten het evangelie gebracht en dit was de
volle waarheid. Zij waren daarmee op de juiste weg en liepen in de
goede richting naar het door God gestelde doel. Paulus gebruikt
hier, net zoals ook in Romeinen 9:16, het beeld van de renbaan,
waarop wij de overwinning hopen te behalen. Men had op deze
renbaan barricaden of struikelblokken gelegd. De apostel vraagt
welke mensen er de oorzaak van zijn, dat de Galaten het spoor
bijster waren geraakt. Zij waren op zijpaden gaan dolen en hadden dus de waarheid losgelaten en de dwaling of leugen geaccepteerd. Zij waren misleid door vrome machten, die hen trachtten te
overreden. Het bleek dus dat zij geen onderscheiding van geesten
hadden gehad, want deze leer over de wet en de besnijdenis kwam
niet van God, die hen geroepen had uit de duisternis tot zijn licht.⁹
Het leek wel of het hier niet over zulke belangrijke zaken ging,
maar de geest van dit alles werkte in hun leven door als een zuurdeeg in het brood. Men hoeft er maar een klein stukje zuurdeeg
in te doen om het hele brood te laten verzuren.
10. Ik voor mij ben van u overtuigd in de Here, dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie u in verwarring brengt, zal zijn
straf hebben te dragen, wie hij ook zij.
Paulus is overtuigd in de Here, dus geleid door de Geest van
God, dat de Galaten in wezen dezelfde gedachten hadden als hij
zelf. Ze waren echter in de war gebracht door mensen, die dwa⁸ Galaten 5:14; Mattheüs 22:37-40 | ⁹ vgl. Handelingen 26:18
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lingen of leugens invoerden. Al waren het verder nog zulke vooraanstaande en degelijke christenen, ze zouden de straf niet ontgaan, omdat ze Gods volk hadden belet het doel te bereiken.
11,12. Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het
aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd. Zij moesten zich
maar laten snijden, die u verontrusten!
Het is goed mogelijk dat de tegenstanders beweerden dat Paulus zelf ook de besnijdenis predikte. Hij had immers Timótheüs besneden. En hij was bij bepaalde ceremoniën betrokken geweest.¹⁰
Maar, zegt de apostel, als ik werkelijk mensen besnijd onder de
heidenen, waarom vervolgen de Joden mij dan? De ‘steen des aanstoots van het kruis’, dat immers genade predikt en gerechtigheid
door het geloof, is in dat geval niet meer nodig. De Joden vervolgden Paulus juist omdat hij de genade, die door Jezus Christus gekomen is, boven de wet stelde en zo aan Israël in Christus geen
bevoorrechte plaats meer toekende.
Wij bespeuren ook in onze tijd opnieuw de vijandschap bij
hen, die het volk Israël weer een aparte plaats en taak toekennen.
‘Zich laten snijden’ betekent zich laten ontmannen (castreren).
Dit gebeurde in de heidense tempels, juist bij de Galaten, met mannen, die zich geheel aan de afgoden toegewijd hadden. Paulus bedoelt: als nu deze predikers dit ook lieten doen, dan waren ze in
één klap van de Joodse eredienst uitgestoten, want een gecastreerde man werd niet toegelaten in de samenkomsten van Israël.¹¹
Wij zien hoe nodig het is om een dwaling te bestrijden. Let er
op dat het hier niet ging over grove zonden, maar over een valse
leer, die een natuurlijk volk een bevoorrechte plaats in het nieuwe
verbond wilde verschaﬀen.
13,14. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt)
echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar
dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord
vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
¹⁰ vgl. Handelingen 16:3; 18:18, 21:23,24 | ¹¹ Deuteronomium 23:1
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De Galaten moesten zich niet bezighouden met wetten en
voorschriften, maar zich stellen onder de leiding van de Heilige
Geest. Deze vrijheid van de wet betekende echter niet dat men
nu zou kunnen toegeven aan de zondige begeerten van het vlees.
Men moet dood zijn voor de wet, maar ook voor de zonde.¹² Dit
bereikt de mens niet alleen, maar met hulp van zijn broeders en
zusters, door elkaar te dienen en te bedienen. Om in de vrijheid te
kunnen staan moet men zich positief opstellen ten opzichte van
elkaar. Men moet elkaar helpen en steunen. Wanneer men zo’n
houding aanneemt, is de oudtestamentische wet niet meer nodig.
Deze wordt immers juist daarin vervuld, dat men zijn naaste
evenveel liefheeft als zichzelf.
15, 16. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat
gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt
door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
Indien men echter onderling ruzie maakt over de dingen van
de wet, wat altijd een gevolg is van de inwerking van boze geesten,
moet men er voor waken om niet allen ten onder te gaan. Waar men
steunt op wetten en voorschriften, ontstaat gemakkelijk onenigheid. Bij de Galaten wilde de één volstaan met ‘dagen, maanden en
jaren’ te onderhouden, terwijl de ander de besnijdenis eiste.
Nu legt Paulus opnieuw uit dat zij onder leiding van de Heilige
Geest moeten wandelen en niet meer moeten voldoen aan de vleselijke begeerten, die door de boze machten opgewekt worden.¹³
17. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat
van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
Met het begeren van het vlees bedoelt Paulus niet het natuurlijke verlangen, want dat heeft God er Zelf ingelegd. Het gaat hier
om de lusten, die de boze machten in de mens opwekken. Het
gaat hier om de leiding van de Heilige Geest tegenover de leiding
van de boze geesten, die lijnrecht tegenover elkaar staan. Wie niet
doet wat hij zelf wil, is niet vrij.¹⁴
¹² Romeinen 7:4, 6:11 | ¹³ Jacobus 1:14 | ¹⁴ vgl. Romeinen 7:14-24
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18. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet
onder de wet.
Men moet zich door de Geest laten leiden en niet door de wet,
want dat kan nooit samengaan. De Geest werkt immers van binnenuit in de innerlijke mens, terwijl de wet tevreden is met het
uitwendige. De wet richt zich tegen wat de machten in en door de
mens gedaan hebben, ofwel tegen het kwaad in de zichtbare wereld, maar de Geest laat niet toe dat de machten iets in hem doen.
De Geest biedt weerstand aan de macht, wanneer deze wil verleiden of binnendringen. Het is voor de apostel duidelijk, dat de
boze machten bij de natuurlijke mens de leiding hebben en het
vlees verleiden om het tot gehoorzaamheid aan die machten te
dwingen.
19, 20. Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht,...
Nu volgen enkele zonden, die ontstaan door gemeenschap met
boze geesten.
Hoererij (letterlijk porneia), ontucht en onreinheid zijn de
schending van Gods bedoeling met het seksuele leven van de mens.
Het is de zonde, die men begaat tegen het eigen lichaam.¹⁵ Wat
God bedoeld heeft als beeld van de verhouding tussen Christus
en zijn gemeente, wordt verbroken en besmet.
Losbandigheid of wetteloosheid is een zich niet bekommeren
om de wetten van God. Het betekent gebrek aan zelfbeheersing,
waardoor men over allerlei grenzen heen gaat.
Afgoderij is het vereren van boze geesten - al of niet door middel van beelden of voorwerpen. Hier valt ook de geldgierigheid
onder.¹⁶
Toverij is het werken met de kracht van boze geesten.
Veten of vijandschap is een toestand, waarbij de haat wortel
heeft geschoten en blijvend is.
Van twist - ruzie of rivaliteit - wordt gezegd, dat een dienstknecht van de Here niet moet twisten.¹⁷ Gewoonlijk gaat ruzie ge¹⁵ 1 Corinthiërs 6:18 | ¹⁶ Efeziërs 5:5 | ¹⁷ 2 Timotheüs 2:24
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paard met verwijten en dreigementen. Als God ons echter niets
verwijt, zullen wij dit anderen ook niet doen. Ook staat er: heren,
laat het dreigen na.¹⁸
Afgunst of jaloezie vertroebelt de verhouding met de medemens en is dodelijk voor de liefde.
Uitbarstingen van toorn en opwellingen van drift horen niet
bij een christen omdat zij Gods gerechtigheid niet bewerken.¹⁹
Zelfzucht of egoïsme is het zoeken van het eigen belang en
staat dus tegenover de eis de naaste als zichzelf lief te hebben.²⁰
Bij tweedracht - verdeeldheid of onenigheid - is men niet eensgezind, maar wordt men door tegenstrijdige geesten geleid en
staan verschillende meningen en overtuigingen tegenover elkaar.
21. ... partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb,
dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.
Partijschappen, kliek- of sektevorming, krijgt men als de verdeeldheid doorzet en scheuringen ontstaan.²¹
Nijd is boosheid, kwaadaardigheid of venijn, met als achtergrond jaloezie.
Dronkenschap en brasserijen (orgiën of losbandige drinkgelagen) zijn een vlucht in de lichamelijke begeerten.
Tenslotte zegt de apostel: ‘en dergelijke’. Hij houdt er maar mee
op. De duivel heeft immers nog een veel groter scala aan mogelijkheden waarmee hij de mens belaagt.
Waarom beërft men het Koninkrijk van God niet? De Heer
zegt dat deze boosheden uit het hart van de mens komen, dat wil
zeggen: uit zijn innerlijke mens.²² Het Koninkrijk van God is ook
binnen in de mens²³, want het is vrede, blijdschap en gerechtigheid.²⁴ Waar het één zit, kan het ander niet zijn. Wie in zonde
leeft, staat buiten het Koninkrijk van God.²⁵

¹⁸ Efeziërs 6:9 | ¹⁹ Jacobus 1:20 | ²⁰ vgl. Galaten 5:14; Mattheüs 22:39;
Romeinen 13:9; Filippenzen 2:3 | ²¹ vgl. 1 Corinthiërs 11:18,19 | ²² Marcus 7:
21-23 | ²³ Lucas 17:21, St.Vert. | ²⁴ Romeinen 14:17 | ²⁵ vgl. Efeziërs 5:3-5
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22. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing.
De vrucht van de Geest ontstaat door gemeenschap van de
geest van de mens met de Heilige Geest, zoals de zonde ontstaat
door gemeenschap met een boze geest.
Met liefde bedoelt Paulus de liefde van God, die met de Heilige Geest in onze harten uitgestort is.²⁶ Het gaat hier niet om de
menselijke liefde tot God. Door onze menselijke liefde hebben
wij het oﬀer van Christus aangenomen, de mogelijkheid om een
kind van God te worden ontvangen en de genade aanvaard. De
liefde waarover hier gesproken wordt, is niet dezelfde als de van
nature aanwezige menselijke eigenschap. De liefde als vrucht van
de Geest maakt ons bekwaam om te geven zoals God geeft.
Blijdschap is een toestand, de gevoelservaring die men krijgt,
wanneer ons leven goed functioneert naar de wetten van God.
Vrede is eveneens een gevoelservaring, wanneer men in de
rechte verhouding tot God leeft.
Lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw en zachtmoedigheid, zijn eigenschappen van de goddelijke natuur waaraan wij deel gekregen hebben en die zich nu in ons leven manifesteren.²⁷
De christelijke zelfbeheersing is niet gelijk aan die van de wereld.
In de wereld is men al tevreden wanneer boosheid of hartstochten niet zichtbaar worden en verborgen blijven in de innerlijke
mens. Als ‘een ketel die van binnen kookt en van buiten ﬂuit!’
De christelijke zelfbeheersing wil dat ook de innerlijke mens vrij
blijft. Zij houdt de beïnvloeding van de boze geheel buiten het
leven.
23, 24. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus
Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Wie het Koninkrijk van God binnen in zich draagt, heeft geen
wet nodig, want het licht dat in zijn hart is, zal ook naar buiten
²⁶ Romeinen 5:5 | ²⁷ 2 Petrus 1:4
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schijnen en de duisternis rondom hem verdrijven.²⁸ Wie Jezus
toebehoren, nemen geen contact op met de boze machten. Zij
zijn dood (of gekruisigd) voor de zonde.²⁹
Hartstochten zijn sterke begeerten of verlangens. Hier worden
natuurlijk de zondige hartstochten en begeerten bedoeld.
25,26. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest
het spoor houden. Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.
Wij kunnen alleen het Koninkrijk van God in ons innerlijk
handhaven wanneer wij geleid en beschermd worden door de
Heilige Geest, en alleen met deze Geest gemeenschap hebben.
In deze houding moeten wij volharden, opdat wij op het rechte
spoor blijven en groeien. Wanneer dan de geestelijke gaven, de
kracht van de Heilige Geest en de vrucht van de Geest hoe langer
hoe meer in ons openbaar worden, is dit niet om er mee te pronken of een ander jaloers te maken. Ook moeten wij onszelf niet
met een ander vergelijken en deze misschien benijden. Wat wij
van de Heer hebben ontvangen, zullen wij vrij ten dienste stellen
van het huisgezin van God.

²⁸ vgl. Mattheüs 5:14-16, 6:22,23 | ²⁹ vgl. Galaten 2:20, 6:14; Romeinen

6:1-14
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HOOFDSTUK 6

1. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt,
helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.
Wanneer iemand op een zonde betrapt wordt, moet men hem
niet anders behandelen dan wanneer hij uit zichzelf zijn misstap
belijdt. De overspelige vrouw uit Johannes 8:1-11 was op heterdaad betrapt. Merk de houding van Jezus op, Die er alleen op uit
was om deze vrouw te helpen en niet te veroordelen. Dus men
moet niet alleen barmhartig zijn, indien iemand zijn zonden komt
belijden, maar ook geestelijk zijn tegenover iemand, wiens zonden buiten zijn wil aan het licht komen.
Het voegwoord ‘indien’ wijst erop, dat het geen normale zaak
is om een misstap te doen. Indien iemand zich onverwachts misdraagt en ‘werken van het vlees’ laat zien, weet dan dat het hier
gaat om strijd en overwinning op de boze machten. Wees daarom
zachtmoedig, dat wil zeggen: laat je niet leiden door boze machten van kritiek, hoogmoed, geïrriteerdheid, maar stel je onder de
leiding van de Heilige Geest. Het is immers mogelijk dat de boze
geesten ook jouw begeerten bevruchten en dat je verleid wordt.
‘Daarom, wie meent te staan, ziet toe, dat hij niet valle’.¹
2. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van
Christus vervullen.
Iets verdragen wil zeggen dat de innerlijke mens in zijn gevoelens, zijn gedachten en zijn overwegingen niet wordt aangetast als
men ergens mee in aanraking komt. Wanneer men merkt, dat een
ander aangevallen wordt of dat hij gezondigd heeft, laat dit dan de
positieve innerlijke houding ten opzichte van deze persoon niet
veranderen. Laat de liefde van God voor zo’n persoon in je blijven.
Van nature zou men zo’n zondaar links laten liggen en zich dus
¹ 1 Corinthiërs 10:12
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boven hem verheﬀen, maar dit is niet volgens de wet van de liefde
van Christus. Deze wil dat wij de broeder, die gezondigd heeft of
die van de waarheid is afgedwaald, tot inkeer brengen en van zijn
dwaalweg terugbrengen en hem zo weer tot gehoorzaamheid aan
Jezus Christus voeren. ‘Weet dan, dat, wie een zondaar van zijn
dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en
tal van zonden (door het bloed van Christus) bedekken’.²
3-5. Want indien iemand zich verbeeldt, dat hij iets is, en het niet
is, dan vergist hij zich zeer. Ieder moet zijn eigen werk toetsen;
dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor
een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
Wie zich verheft boven zijn broeder, die zondigde, bewijst daarmee dat de liefde van God niet in hem functioneert, zodat hij in
wezen niets is.³ Niemand moet zijn werk vergelijken met dat van
een ander, want die is niet onze maatstaf. Hij moet zijn werk onderzoeken of toetsen aan de eis of de roeping van God en aan het
werk van Jezus, want Deze is ons voorbeeld. Komt het met het
werk van de Heer overeen, dan is er reden tot lof en roem. Gaat
men echter zijn werk met dat van een ander vergelijken, in het
bijzonder met iemand die gezondigd heeft, dan heeft men al spoedig reden om zichzelf te beroemen. Dit is onjuist.
Ieder die gezondigd heeft, zal dit zelf voor God moeten verantwoorden. Hij zal zijn eigen last of pak moeten dragen. Men
moet echter wel de overtreder leren verdragen. ‘En weest ook
barmhartig jegens sommigen, die twijfelen (heen en weer geslingerd worden), redt hen door hen uit het vuur (van de boze machten die op hen aanvallen) te rukken, maar weest jegens anderen
barmhartig in vreze (blijf op een afstand staan, houd je afzijdig,
omdat je geen gemeenschap met zijn zonde wilt hebben) uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is.⁴
6. En hij, die onderricht wordt in het woord, dele van alle goed
mede aan wie dat onderricht geeft.
² Jacobus 5:20 | ³ 1 Corinthiërs 13:2 | ⁴ Judas 22,23
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Paulus roept op om de leraars en voorgangers te steunen in het
levensonderhoud. Voor wie zich belast ‘met prediking en onderricht’ geldt: ‘Gij zult een dorsende os niet muilbanden’ en ‘de arbeider is zijn loon waard’.⁵ Deze tekst heeft weinig of geen verband met de voorgaande en volgende verzen. Het gebeurt aan het
einde van Paulus’ brieven wel vaker, dat er losstaande opmerkingen tussengevoegd worden.
7, 8. Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een
mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op (de akker van) zijn
vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.
Men mag zich niet onderwerpen aan de boze geesten, die tot
zonde (ver)leiden, maar ook niet aan de wet, die eveneens op het
vlees een beroep doet (‘indien gij dit doet, zult gij leven’) en de genade uitsluit. Men moet niet denken, dat men naar eigen inzicht
kan handelen en dat God Zich daarbij neerlegt. Wanneer iemand
toch zondigt en het toch van de wet verwacht, zullen de gevolgen
niet uitblijven.
Het is in beide gevallen zaaien voor een oogst en deze levert
verderf op. Dat betekent afbraak en ondergang. ‘Het loon van de
zonde is de dood!’⁶ Maar er staat ook: : de wet ‘bleek voor mij de
dood te betekenen’.⁷ Wie uit het geloof leeft en zich richt op de
geestelijke wereld, zal door de kracht en de gaven van de Heilige
Geest zo’n kostbaar leven zien groeien, dat het eeuwig stand
houdt. We lezen dus: ‘Wie op de geest (zonder hoofdletter) zaait,
zal uit de Geest eeuwig leven oogsten’.
9. Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het
eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
Dan roept de apostel nog op tot volharding en standvastigheid
en waarschuwt hij voor verslapping, zoals de Hebreeënschrijver
opmerkt: ‘Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die
ten verderve leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt’ en ‘Gij hebt
⁵ 1 Timotheüs 5:17,18 | ⁶ Romeinen 6:23 | ⁷ Romeinen 7:10
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volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is’.⁸ Er komt een periode dat God de beloning geeft
aan allen, die standvastig in het geloof aan zijn beloften zijn geweest.
10. Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed
is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.
Paulus wijst erop dat wij nog tijd hebben het goede te doen. De
nacht komt, dat geen mens meer werken kan’.⁹ Er kunnen tijden
aanbreken, dat men zodanig onder verzoeking en verdrukking
lijdt, of dat de omstandigheden, zoals bij vervolging, zwaar drukken, dat men voor een ander niets meer kan doen. Wij moeten
het goede zoeken voor alle mensen, dat wil zeggen, alles in het
werk stellen wat tot hun redding en opbouw kan dienen’.¹⁰ In het
bijzonder geldt deze opdracht voor de ‘huisgenoten van het geloof ’, onze medechristenen, de leden van het huisgezin van God.¹¹
11. Ziet, met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf!
Paulus maakte bij het schrijven van zijn brieven waarschijnlijk vaak gebruik van een amanuensis (schrijver), zoals Tertius.¹²
In 2 Thessalonicenzen 3:17 wordt vermeld, dat Paulus zijn gedicteerde brieven beëindigde met een enkel woord en met een groet,
die hij zelf schreef. Hieruit bleek de echtheid van zijn brief.
Hoogstwaarschijnlijk hebben wij in de volgende verzen ook
met een eigenhandige afsluiting te maken. Paulus doet dit met
grote letters. Het is mogelijk dat zijn ogen niet zo best meer waren. Maar het zou ook kunnen zijn dat zijn handen, verruwd door
het vele handwerk in verband met het tenten maken, de lettertekens niet meer met de pen - gemaakt van een rietstengel ¹³ - zo
ﬁjn konden schrijven als de gewoonte was. Hoe het ook zij, Paulus geeft in deze eigenhandig geschreven epiloog nog één keer in
grote, opvallende letters, een samenvatting van waar het hem in
deze brief om te doen is. Hij hoopt dat zijn lezers en hun luiste⁸ Hebreeën 10:39, 36 | ⁹ Johannes 9:4 | ¹⁰ vgl. Romeinen 15:2 |
Efeziërs 2:19 | ¹² Romeinen 16:22 | ¹³ vgl. 3 Johannes 13

¹¹ vgl.
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raars nog één keer de oren zullen spitsen voor zijn afsluitende
boodschap.
12. Allen, die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te
dwingen tot de besnijdenis, alleen om niet vervolgd te worden ter
wille van het kruis van Christus (Jezus).
Er zijn christenen, die uiterlijk willen opvallen. Deze moeten
in de zichtbare wereld iets laten zien van hun vroomheid. In dit
geval drong men er op aan, dat de heidenen zich zouden laten
besnijden. Zo wil men ook tegenwoordig laten zien dat men God
dient door kerkgang, bepaalde kleding, een ernstige gezichtsuitdrukking, het brengen van (ﬁnanciële) oﬀers voor gebouwen,
door activiteiten in evangelisatie en zending, nachtbidstonden,
vasten, enzovoort. Het kruis van Christus spreekt echter van
schuldvergeving en genade, alleen op grond van het geloof. Daar
komen geen uitwendige tekenen en werken aan te pas, die men
in deze wereld kan laten zien. Deze uitspraak van de apostel ging
lijnrecht in tegen de oudtestamentische wet en de joodse traditie,
die berusten op: ‘Doe dat en gij zult leven’.¹⁴
Paulus spreekt over vervolging, omdat hier de kloof ligt tussen
hen die gehoorzaam zijn in de zichtbare wereld en zij die gehoorzamen in de onzichtbare wereld door te geloven wat God zegt.
Let er op dat vervolging uitgevoerd wordt door mensen in de
zichtbare wereld, terwijl verdrukking door de boze machten veroorzaakt wordt. Het onder druk zetten komt vanuit de geestelijke
wereld.
Paulus legt hier nogmaals de motivatie van zijn judaïserende
tegenstanders bloot. Door gelovigen uit de heidenen ertoe aan te
zetten zich te laten besnijden, hoopten ze een goede indruk te
maken om in een goed blaadje te komen bij hun Joodse landgenoten, waardoor ze aan vervolging zouden kunnen ontsnappen. De
kans op vervolging was voor de eerste christenen immers groot,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit het martelaarschap van Stefanus¹⁵ en
Jacobus.¹⁶ Paulus ging zelfs zo ver dat hij schreef: ‘allen, die in
Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd wor¹⁴ Galaten 3:12 | ¹⁵ Handelingen 7:57-60 | ¹⁶ Handelingen 12:1,2
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den.¹⁷ Jezus zegt daarover in de bergrede: ‘Zalig de vervolgden om
der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen’.¹⁸ Gebrek aan bereidheid om te lijden ter wille van het kruis
van Christus, was kenmerkend voor de valse leraars. Dat wijst erop
dat men niet deelneemt aan het Koninkrijk van God. De zonen
van God, die hun wandel in de hemel hebben zijn ‘niet bevreesd
voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen
doden’.¹⁹ De Geestvervulde gelovige kan zich daar zelfs in verblijden.²⁰ Hij kan daardoor getuigenis aﬂeggen van zijn geloof. Het
Griekse woord martyr betekent zowel ‘getuige’ als ‘martelaar’.²¹
Paulus heeft, in tegenstelling tot zijn opponenten, veel vervolging
en andere vormen van lijden ondergaan terwille van de boodschap van het kruis.²² Hij droeg de littekens van Jezus in zijn lichaam.²³
13. Want zij, die zich laten besnijden, houden zelf niet eens de
wet, doch zij willen, dat gij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees
roem kunnen dragen.
Meerdere malen heeft Paulus de Joden verweten, dat zij zelf,
evenals hij vroeger, niet in staat waren de wet te houden. Zij deden immers, evenals hij, wat zij niet wilden.²⁴ Zij konden de wet
niet houden vanwege hun dienstbaarheid aan de zondemachten,
maar zij konden zich wel laten besnijden en zich daarop beroemen. Ook tegenwoordig blijft men in sommige kringen onder de
voorlezing van de wet ‘zondaar tot de dood’, maar kan men zich
toch beroemen op het lidmaatschap van de zichtbare ‘zware’ of
‘zuivere’ kerk, op zijn doop, trouwe kerkgang, kerkelijk medeleven en kerkelijk besef.
Kenmerkend voor de voorvechters van het wetticisme is dat
men zich inspant om dit ook aan anderen op te leggen. Over de
Farizeeën merkt Jezus op dat ze zee en land afreisden om één proseliet te maken. Hij zei tegen hen: ‘als hij het geworden is, maakt
u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u zelf ’.²⁵ Ook de judaïserende leraren waren ver in het galatische landschap doorge¹⁷ 2 Timotheüs 3:12 | ¹⁸ Mattheüs 5:10 | ¹⁹ Mattheüs 10:28 | ²⁰ Mattheüs 5:11,12 | ²¹ vgl. Mattheüs 10:17,18; Handelingen 1:8 | ²² 2 Corinthiërs
11:23-28 | ²³ Galaten 6:12 | ²⁴ Romeinen 7:15 | ²⁵ Mattheüs 23:15
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drongen om zieltjes te winnen. Het maken van bekeerlingen vervulde hen met trots, en zoals Paulus in het vorige vers al duidelijk
maakte, konden ze bij hun terugkeer in Judea pronken met het
aantal besnijdenissen waar ze verantwoordelijk voor waren, dus
letterlijk met het ‘vlees’ van de Galaten.
14. Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan
in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij
gekruisigd is en ik der wereld.
Paulus heeft alle uiterlijke vertoning overboord gegooid en
‘schade’ en ‘drek’ geacht. Hij deed dit, opdat hij de gerechtigheid
uit het geloof zou mogen bezitten op grond van het lijden van
Christus.²⁶ Hij had besloten niet anders te weten onder de Galaten, dan Jezus Christus en Die gekruisigd.²⁷ Paulus wist dat hij
rechtvaardig was, niet op grond van de werken van de wet of van
uiterlijke tekenen, maar op grond van het plaatsvervangend lijden
en sterven van Jezus Christus, waardoor er een scheiding was gekomen tussen de boze of de vrome wereld en de apostel. Die twee
waren voortaan dood voor elkaar (voor elkaar gekruisigd).
Sommigen zeggen, dat Paulus alleen roemde in het kruis van
Christus, alsof er niet meer genade dan deze zou zijn. Maar dit
bedoelt de apostel niet. Het lijden van Christus aan het kruis legde het fundament, het opende de deur, waardoor wij mogen binnengaan en onze voeten zetten op de weg van het leven. Het kruis
is het beeld van de vloek. Wij moeten ons ervoor hoeden aan het
kruis een occulte gedachte te verbinden, want Christus had ‘bij
wijze van spreken’ ook op een andere wijze kunnen sterven. Maar
deze dood was het beeld van de vloek, dat de Vader Hem overgaf
aan de duistere machten.
In 2 Corinthiërs 12:1 beroemt de apostel zich op gezichten en
openbaringen van de Here, die hij ontving door de werking van de
Geest in hem. Wij blijven niet staan bij het kruis, de schuldvergeving, maar jagen naar de volle rijkdom van de genade, de troon,
die God schenkt aan allen die in de strijd in de hemelse gewesten
²⁶ vgl. Filippenzen 3:7-9 | ²⁷ vgl. 1 Corinthiërs 2:2
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overwinnen.²⁸ Voor Paulus is de wereld - waar hij voor gekruisigd
is - niet de heidense wereld, maar het Jodendom waar hij uit
voortkwam.
15. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar
of men een nieuwe schepping is.
Voor gerechtvaardigden door Christus doet het er niets toe, of
men besneden is of niet besneden, want in Hem is geen Jood of
Griek, geen man of vrouw.²⁹ In Christus zijn wij opnieuw geboren
en een nieuwe schepping geworden.³⁰ Dat is het belangrijkste. Deze nieuwe schepping, die haar burgerschap in de hemel heeft, leeft
vanuit deze (hemelse) gewesten, geleid door de Heilige Geest.³¹
Jezus wordt in deze nieuwe schepping de eerstgeborene genoemd.³²
16. En allen, die zich naar die regel zullen richten – vrede en
barmhartigheid kome over hen, en ook over het Israël Gods.
De regel die Paulus de Galaten voorhield was: geen uiterlijk teken, maar rechtvaardiging door het geloof. Over zo’n mens komt
de vrede van God, die alle verstand te boven gaat ³³ en de barmhartigheid, waardoor wij in de genade kunnen leven. Dezelfde
zegeningen zijn ook voor de besnedenen, die het nationale teken
van de Joden dragen, maar ook geloven dat zij alleen gerechtvaardigd zijn door het geloof in Jezus Christus. ‘Dat is het geslacht van
wie naar Hem vragen; die uw aanschijn zoeken: dat is Jakob’.³⁴
Jezus heeft de ‘tussenmuur die scheiding maakte’ verbroken en
die twee tot één gemaakt door ‘de twee tot één nieuwe mens te
scheppen, en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God
te verzoenen door het kruis’.³⁵
17. Overigens valle niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam.
²⁸ vgl. Hebreeën 6:1,2; Openbaring 3:21, 21:7 | ²⁹ Galaten 3:28 | ³⁰ vgl.
Johannes 3:3; 2 Corinthiërs 5:17 | ³¹ vgl. Filippenzen 3:20; Romeinen 8:14 |
³² vgl. Romeinen 8:29; Colossenzen 1:15,18 | ³³ Filippenzen 4:7 | ³⁴ Psalm
24:6 | ³⁵ Efeziërs 2:14-16
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Verder spreekt de apostel, dat men het hem in zijn bediening
niet moeilijk moet maken, alsof hij geen goede dienstknecht van
Jezus Christus zou zijn. Ik heb immers in mijn lichaam ook een
teken, namelijk de littekenen (stigmata) van het lijden, dat ik om
Christus’ wil heb ondergaan en die men zou kunnen beschouwen
als de littekens, veroorzaakt door het brandmerken bij een slaaf.
Hij was dus volkomen toegewijd aan zijn meester.³⁶
18. De genade van onze Here Jezus Christus zij met uw geest,
broeders! Amen.
De genade is gebaseerd op het lijden van Christus aan het
kruis. Zij is door Jezus Christus gekomen. Deze genade openbaart
zich in de eerste plaats niet in zichtbare tekens, maar in een vernieuwing van de geest in de mensen.
Paulus besluit nu met een amen, een bekrachtiging van alles
wat werd geschreven.

³⁶ vgl. 2 Corinthiërs 11:23-28
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OVER DE AUTEUR

Johannes Emmanuël van den Brink werd
op 6 februari 1909 te Haarlem geboren. Als
kind van gelovige ouders had hij reeds op
jeugdige leeftijd veel belangstelling voor
Gods Woord. Hij volgde een opleiding aan
de Christelijke Kweekschool te Dordrecht
en was jarenlang werkzaam bij het christelijk onderwijs. Als meelevend lid van de gereformeerde kerk was
hij actief in het evangelisatiewerk.
Door gedegen bijbelonderzoek begon Van den Brink te twijfelen aan de gereformeerde leer en ging hij zich bewegen in evangelische kringen. Hier werd hij voorvechter van de ‘maranathaleer’. Na veel studie en gebedsstrijd kwam hij tot het inzicht, ook
deze leer te moeten los laten. Zijn grote liefde voor Gods Woord
bracht hem ertoe steeds intensiever te zoeken naar de volle waarheid Gods.
Nadat Van den Brink in 1936 gedoopt werd in de Heilige Geest,
kwam hij op de weg van het ‘volle evangelie’. Als een van de pioniers van de Pinksterbeweging in Nederland, wordt hij door velen
als autoriteit op dit terrein beschouwd. Hij was voorganger van
een volle-evangeliegemeente in Gorinchem, alsmede eindredacteur van het tijdschrift ‘Kracht van Omhoog’.
Van de hand van J.E. van den Brink verscheen een groot aantal
toelichtende verklaringen op verschillende bijbelboeken; bovendien schreef hij diverse verhelderende brochures over onderwerpen aangaande het Koninkrijk der hemelen.
J.E. van den Brink overleed in 1989.
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Van de hand van J.E. van den Brink
verschenen onder meer de navolgende boeken.

Bijbelcommentaren:
▪ DE PINKSTERBOODSCHAP VAN JOËL
Toelichtende verklaring
▪ DE BERGREDE - Uw Koninkrijk kome
▪ HET KONINKRIJK DER HEMELEN Toelichting op Mattheüs 13:1-52
▪ DE OLIJFBERGREDE
Toelichting op Mattheüs 24 en 25
▪ ROMEINEN
Toelichting op de Romeinen-brief
▪ DE EERSTE BRIEF AAN DE CORINTHIËRS
Gezag en orde in de gemeente
▪ DE BRIEF AAN DE EFEZIËRS
Het geheimenis geopenbaard
▪ DE BRIEVEN AAN TIMOTHEÜS
Richtlijnen in het huisgezin Gods
▪ DE BRIEF AAN DE HEBREEËN
Een beknopte bijbelstudie
▪ BRIEF VAN JACOBUS
Toelichtende verklaring
▪ BRIEVEN VAN PETRUS
Toelichtende verklaring
▪ OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS
Tekst-voor-tekst-verklaring van het boek Openbaring
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Overige uitgaven:
▪ DE BETEKENIS VAN DE DOOP
Een uitvoerige uiteenzetting van de bijbelse betekenis van de
doop van gelovigen door onderdompeling
▪ ERFZONDE of duivelswerk?
▪ HET FUNDAMENT VAN HET GELOOF
Hebreeën 6:1-3
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Van de hand van A. van den Brink-Voor den Dag
▪ BRIEVEN VAN JOHANNES
Toelichtende verklaring

Voor deze en overige uitgaven kunt u terecht bij:
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