Leeswijzer 6-delige prekenserie: Galaten
Week 43: hoofdstuk 3
Dag

Aantekeningen of verder lezen

Vragen bij Galaten 3 (Keller)

Zondag
Galaten 3:
6-9; 15-18;
27-29

Bij vers 27: omkleed met Christus. Er zijn een paar
andere plekken waar Paulus dit beeld gebruikt.
Vergelijk:

Loop jij het risico om te vergeten dat
het evangelie de bron is van je
voortdurende aanvaarding? In welk
opzicht en waarom?

Maandag
Galaten
3 : 1-5
Dinsdag
Galaten
3 : 6-9
Woensdag
Galaten
3: 10-14
Donderdag
Galaten
3: 15-18
Vrijdag
Galaten
3: 19-26
Zaterdag
Galaten
3: 27-29

Romeinen 13 vers 14: Omkleed u met de Heer Jezus
Christus en geef niet toe aan uw eigen wil…
Efeziërs 4 vers 24: Door Jezus wordt duidelijk… dat u
de nieuwe mens moet aantrekken.
N.a.v. vers 6: Abraham en zijn ouders kwamen uit Ur,
een 8000 jaar oude plaats in Sumerië, het zuiden van
Mesopotamië. Er zijn resten van deze stad gevonden.
Ur ligt in het tegenwoordige Zuid-Oost Irak.
Het is opvallend dat de NBV de woorden ‘geloven’ en
‘vertrouwen’ afwisselt, terwijl in de oorspronkelijke
Griekse tekst steeds hetzelfde woord gebruikt wordt.
Waarom zou dit zijn, denk je?
Bij vers 15 v.v.: testament. Aardig om te zien dat
Paulus hier een woordspeling maakt: het Griekse
woord kan zowel ‘verbond’ als ‘testament’ aanduiden.
Bij vers 16: nakomeling. Paulus verwijst vooral naar
Genesis 17 : 17-18. Daar staat: Ik sluit een verbond
met jou en met je nakomelingen, met alle komende
generaties, een eeuwigdurend verbond: Ik zal jouw
God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaän, het
land waar je nu als vreemdeling woont, zal Ik jou en je
nakomelingen voor altijd in bezit geven, en Ik zal hun
God zijn.

Hoe zorg jij dat je het evangelie helder
voor ogen houdt? Kun je daarin nog
groeien?
Denk aan een zonde die jij regelmatig
begaat. Wat aanbid jij boven Jezus
waardoor je ervoor kiest om Hem
ongehoorzaam te zijn? Hoe kun je de
volgende keer dat je in verleiding
wordt gebracht die onechte redder
vervangen door je echte Redder?
Op wat voor manier verandert het feit
dat de gerechtigheid ons wordt
toegerekend de manier waarop we
onszelf zien? En hoe we ons leven als
christen zien? En Jezus Christus?
Op wat voor manier word je
bemoedigd door de details van Gods
verbondssluitingsceremonie van
Abram?
Op welke momenten kom je vooral in
de verleiding om te vertrouwen op je
eigen inspanningen om jezelf
aanvaardbaar te maken voor God?

Je zou zeggen: dat klopt niet. Er wordt in Genesis 17
duidelijk gesproken over ‘nakomelingen’ (meervoud).
Paulus kan daar toch niet zomaar ‘nakomeling’
(enkelvoud) van maken?

Hoe zorg het feit dat je de wet van God
kent ervoor dat je dankbaarheid jegens
Christus groeit? Wat voor verschil
maakt het voor je gevoelsleven?

Punt is dat Paulus zich hier bedient van een bekende
rabbijnse exegese: nakomeling (of: zaad) is in het
Hebreeuws een zgn. collectivum. Te vergelijken met
onze woord ‘bos’ (een verzameling bomen) of ‘leger’
(een verzameling soldaten). Daarom kan Paulus
zeggen dat ‘nakomelingen’ op te vatten is als
‘nakomeling’ en dat hier gedoeld wordt op de Messias,
Christus dus.

Waarom houd jij je aan Gods wet?
Gehoorzaam je wel eens om verkeerde
redenen?

Voor de meeste Grieks sprekende lezers, tot wie hij
zich in zijn brief richt, zal het Hebreeuws en de
rabbijnse manier van uitleggen, onbekend geweest
zijn.

Hoe voelt het voor jou om een
adoptiefzoon van God te zijn?
Wanneer loop jij vooral het risico om
als slaaf te leven in plaats van als zoon?

