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De brief aan de Galaten

Zoals in het vorige artikel van deze serie al is verteld schreef Paulus de brief aan de Galaten
waarschijnlijk na zijn eerste zendingsreis. Tijdens die reis zijn veel gemeentes gesticht en zo ook in
de provincie Galatie. Maar al vrij snel nadat Paulus die gemeentes verlaten had, was het nodig dat
Hij deze brief schreef. In dit artikel schrijven we over wie de Galaten waren, waarom Paulus de brief
aan de Galaten moest schrijven en wat we zelf van deze brief kunnen leren.

Wie waren de Galaten?
Simpel gezegd worden met de Galaten waarschijnlijk de gemeenten bedoeld die Paulus gesticht
heeft op zijn eerste zendingsreis in het zuiden van de provincie Galatie. Deze provincie lag in een
gebied wat nu Turkije is. In het Bijbelboek Handelingen lezen we in hoofdstuk 13 en 14 dat Paulus
tijdens zijn eerste zendingsreis onder andere Antiochie, Ikonium, Lystre en Derbe heeft bezocht. Dit
waren allemaal plaatsen in de provincie Galatie. De Galaten die Paulus in zijn brief bedoeld zijn
waarschijnlijk één of meerdere van de gemeenten in deze steden. Zoals je wel kan lezen in de zojuist
genoemde hoofdstukken in Handelingen waren deze steden van oorsprong heidense steden die het
Evangelie nog niet kenden. Maar er waren ook dwaalleraars aanwezig. Deze dwaalleraars waren
waarschijnlijk trotse Joden die de Galaten op een dwaalspoor brachten. Ze leerden namelijk aan de
gemeente dat ze alleen door het houden van de wet gered konden worden.

Rechtvaardiging niet door werken
Het grote gevaar dat dreigde voor de Galaten was dus een dwaalleer. De dwaalleer dat als de
gelovigen (dus ook de bekeerde heidenen) gered wilden worden, ze moesten worden besneden. Ook
moesten ze naar alle Joodse wetten die nog van kracht waren voor de kruisiging van Christus, maar
ook naar de tien geboden, gaan leven. Je weet vast al wel dat deze leer niet goed is. Vanwege het
offer van Christus aan het kruis hoeft er geen bloed meer te vloeien dat heen wijst naar het offer van
Christus. Het offer van Christus is namelijk al gebracht. Zo wees de besnijdenis door het vloeien van
het bloed naar Christus’ offer. Nu dat offer is gebracht, is in plaats van de besnijdenis de doop
gekomen. We mogen ook weten dat we volledig uit genade gered mogen zijn. En niet doordat we zo
vroom en netjes naar Gods geboden leven. Natuurlijk blijven de geboden wel van kracht, maar die
moeten we niet willen houden om daarmee de gerechtigheid te verdienen, dat kunnen we namelijk
niet. We moeten de wet houden om onze dankbaarheid te tonen omdat God ons al heeft gered.
Hierin moeten we dus volledig vertrouwen op het offer dat Christus voor ons gebracht heeft en niet
op onze eigen werken. Verderop in dit artikel zullen we hier verder op in gaan.

Rechtvaardiging door geloof
Wat de dwaalleraars leerden was dat je gerechtvaardigd kon worden door je werken. Maar we zagen
zojuist dat recht tegenover deze rechtvaardiging door werken de leer die Paulus bracht staat,
namelijk de leer van rechtvaardiging door geloof. Paulus gaat aan de Galaten duidelijk onderbouwen
waarom deze leer de juiste is en hoe ze deze leer moeten toepassen in hun dagelijks leven.
In Gal. 3 zien we heel mooi dat Paulus het Oude Testament gebruikt om de dwaalleer onderuit te
halen. Maar allereerst vermaant hij de Galaten, dat ze zo gemakkelijk beïnvloed werden door de
valse leer; ja, Paulus zegt zelfs dat ze betoverd waren! (Gal. 3:1-5Gal. 3: 1-5:
1. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn;
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denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?
2. Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de
prediking des geloofs?
3. Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees?
4. Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs!
5. Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of uit
de prediking des geloofs?
Meer... | Sluiten). Vervolgens gebruikt Paulus Abraham als voorbeeld: Zoals Abraham God geloofde
en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Ook Abraham werd niet door God als rechtvaardige
gezien omdat Abraham zo goed naar de wil van God leefde, maar doordat hij in God en Zijn beloften
geloofde! Dit kunnen we heel duidelijk zien als we bijvoorbeeld Gen. 15:6Gen. 15: 6
6. En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.
Meer... | Sluiten lezen: En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. Lees
heel Gen. 15 maar eens. Vervolgens schrijft Paulus in Gal. 3:10Gal. 3: 10
10. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven:
Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te
doen.
Meer... | Sluiten dat wie toch door het houden van de wet gered wil worden, juist vervloekt is! Want
een mens kan de wet van God niet houden vanwege de erfzonde. We moeten dus ook niet proberen
om zo onze gerechtigheid te verdienen (Gal. 2:21Gal. 2: 21
21. Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan
Christus tevergeefs gestorven.
Meer... | Sluiten). Als Christus niet voor ons gestorven was dan waren we nog steeds onder deze
vloek van de wet. Met andere woorden, dan konden we niet gered worden. Omdat we zelf niet voor
onze straf kunnen betalen en er ook niemand zou zijn die dat voor ons kon doen. Maar Christus heeft
voor ons de wet volbracht (Gal. 3:13Gal. 3: 13
13. Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is
geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.
Meer... | Sluiten).

De vrucht van de Geest
Maar hoeven we dan de wet helemaal niet meer te houden, als Christus ons heeft vrijgekocht van de
wet? In Gal. 5:13-26Gal. 5: 13-26:
13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak
voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.
14. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben,
gelijk uzelven.
15. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.
16. En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18. Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
19. De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,
20. Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht,
ketterijen,
21. Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik
ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
22. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23. Tegen de zodanigen is de wet niet.
24. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
26. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.
Meer... | Sluiten spreekt Paulus over de “ werken van het vlees” en de “ vrucht van de Geest”.
Omdat we door het offer van Christus bevrijd zijn van de veroordeling door de wet moeten we ook
tegen de verkeerde neigingen en werken vechten. Paulus noemt hier die zondige werken: “ werken
van het vlees”; dat zijn dus werken van onze zondige natuur. In plaats daarvan moeten we de vrucht
van de Geest tonen. Je weet vast wel dat, na de hemelvaart van Jezus Christus, God de Heilige Geest
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heeft gestuurd om in Zijn kinderen te werken. Lees nog maar eens in Hand. 2 over de
gebeurtenissen op de Pinksterdag. Vanaf die dag ging de Heilige Geest op nog veel grotere schaal
dan daarvoor werken in de harten van de gelovigen. En dat doet Hij vandaag nog. Nu noemt Paulus
in Gal. 5:22-25Gal. 5: 22-25:
22. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23. Tegen de zodanigen is de wet niet.
24. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
Meer... | Sluiten de vrucht van de Geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Omdat wij nu gered zijn en ook de Heilige Geest in ons hart
hebben gekregen, moeten wij ook de vrucht van de Geest tonen. Dat kunnen wij niet uit onszelf,
daar hebben wij dan ook de Heilige Geest voor nodig, maar toch moeten wij hier ook zelf actief mee
bezig zijn. Hiermee moeten wij ook onze dankbaarheid naar God tonen. Lees maar eens in Jac.
2:14-26Jac. 2: 14-26:
14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heeft, en hij heeft de
werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken?
15. Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks
voedsel;
16. En iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en
gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat?
17. Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood.
18. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw
werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
19. Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.
20. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?
21. Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd
heeft op het altaar?
22. Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is
geweest uit de werken?
23. En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot
rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.
24. Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het
geloof?
25. En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de
gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?
26. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
Meer... | Sluiten hoe belangrijk dit is.
Zoals je kan lezen in Gal. 3:24Gal. 3: 24
24. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden
gerechtvaardigd worden.
Meer... | Sluiten leert de wet ons ook hoe erg wij Christus nodig hebben! Want we merken dan dat wij
de schuld zelf elke dag groter maken, omdat wij elke dag weer tegen de wil van God zondigen. Wat
een blijdschap dat je dan mag weten dat Christus voor al jouw zonden betaald heeft!
Naast nog andere zaken wilde Paulus dus de Galaten op het hart drukken dat ze niet door het
houden van de wet de bevrijding konden verdienen, en al helemaal niet door de oudtestamentische
wetten van besnijdenis en dergelijke die door het lijden van Christus vervuld waren (Gal. 5:2-4Gal. 5:
2-4:
2. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.
3. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de
gehele wet te doen.
4. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade
vervallen.
Meer... | Sluiten). Maar toch moesten ze actief tegen de zondige begeerten en werken strijden en
juist “ geestelijke” werken tot Gods eer vertonen.

Compleet afhankelijk
Je merkt vast al wel hoe nuttig deze brief ook voor ons vandaag de dag is. In sommige
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genootschappen die zich “ kerk” noemen wordt deze verkeerde leer van rechtvaardiging door
werken sterk aangehangen. Denk bijvoorbeeld aan de Rooms Katholieke Kerk. Als mens willen we
graag zelf onze boontjes doppen en kunnen doppen. We vinden het moeilijk om ons compleet
afhankelijk te weten van iemand anders. Het zou dus goed kunnen dat je deze verkeerde leer nog
weleens tegen gaat komen in je leven. Misschien wel op school of op je werk. Het is super belangrijk
voor ons om te weten hoe het zit. Als we namelijk Christus met Zijn betaling voor onze zonden aan
de kant willen zetten omdat we het zelf wel denken te kunnen, zijn we ondankbaar en ongelovig! We
moeten in complete afhankelijkheid onze redding zoeken in het offer van Jezus Christus. Bid God dan
ook voor de Heilige Geest om het geloof in je hart te werken en om je te helpen naar Gods wil te
leven uit dankbaarheid. En dank God voor het offer van Jezus Christus. Een groot geschenk!
Om verder over dit onderwerp door te lezen: Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22, 23, 24 en 25,
Heidelbergse Catechismus Zondag 5, 6, 7, 23, 24, 27, 32 en 33.
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