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Eerstens het Paulus geskryf oor die vryheid wat ons in Christus het.
Toe vergelyk hy daardie vryheid met die slawerny van wettiesheid
wat die valse leraars verkondig het.
Hierdie vryheid moet nie
misbruik word nie, dus het
Paulus aan die Galasiërs
verduidelik hoe hulle die
wet moet hanteer nadat
hulle deur Christus gered is.
1) Vryheid in Christus. Galasiërs 5:1.
2) Vryheid en wettisisme. Galasiërs 5:2-12.
3) Vryheid en losbandigheid. Galasiërs 5:13.

4) Vryheid en die Wet. Galasiërs 5:14-15.

VRYHEID IN CHRISTUS
“STAAN dan vas in die vryheid waarmee Christus
ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder
die juk van diensbaarheid bring nie.” (Galásiërs 5:1)

Waarvan is ons vry in Christus?
Van sonde (Romeine 6:18)
Van veroordeling (Romeine 8:1)
Van die wêreld se korrupsie (Galasiërs 1:4)
Van die vloek van die wet (Galasiërs 3:13)
Van afgodediens (Galasiërs 4:8)
Van die slawerny van die wet (Galasiërs 5:1)
Van die duiwel (Hebreërs 2:14)
Van die ewige dood (Hebreërs 2:15)

“STAAN dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het,
en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.”
(Galásiërs 5:1)

Ons het nie vir ons eie
vryheid betaal nie. Jesus het
die prys aan die Kruis betaal
(1 Korintiërs 6:20; 7:23).
Ons hoef niks te doen (die
wet te hou nie) om vry te
word nie.
Ons doen ons Vader se wil
(ons onderhou die wet)
omdat ons seuns en dogters
van God is.
Ons vryheid is gebou op ons
verhouding met Jesus
Christus.

“Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat as julle jul laat besny, Christus vir
julle tot geen nut sal wees nie.” (Galásiërs 5:2)

Waarom was 'n klein snit in die vlees so belangrik vir Paulus?
Dit was soos 'n onbeduidende aksie (Galasiërs 5:2-12)
1. Diegene wat besny was, was verplig
om AL die wette te behou om gered
te word (v. 3).
2. Dit is regverdiging deur werke, so het
hulle die regverdiging wat God in
Christus gee, verwerp (v. 4).
3. Dit is 'n groot hindernis in die pad
van geestelike groei (v. 7).
4. Besnydenis verwyder die "misdryf"
van die Kruis. As jy jouself wil red, is
die boodskap van die Kruis
Dit is so 'n groot gevaar dat Paulus daaroor
aanstootlik vir menslike trots, want
geskryf het vir diegene wat besnydenis geleer
ons moet erken dat ons heeltemal
het: “Ek wens die mense wat dié verwarring
van Christus afhanklik is (v. 11).
onder julle stig, wou hulleself dan maar
heeltemal ontman!” (v. 12).

Hoe moet ons lewe as ons nie deur ons eie werke
nie gered word nie? Moet ons elke wet en reël
ignoreer? Kan ons die met wete in die sonde lewe
en in elk geval gered word (1 Johannes 3:4)?
“Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin
voortlewe?” (Romeine 6:2).
In plaas daarvan om in ons sondes te verlustig, lei
ons vryheid ons om vir liefde te dien (slawe te
word).
As ons gewillig dienskegte (slawe) word omdat ons
ons naaste liefhet, vervul ons die wet (Romeine
13:10).

“Die hele wet word in hierdie
een gebod saamgevat: ‘Jy
moet jou naaste liefhê soos
jouself.’” (Galasiërs 5:14)

In vers 3 het Paulus geskryf dat ons nie
die wet hoef te hou nie. Nietemin,
moedig hy ons nou aan om dit te
onderhou.

Jesus het dit duidelik gemaak: om die
letter van die wet te hou en die doel
van die gebod te vervul, is verskillende
dinge (Mattheus 5-7).
Paulus gebruik die woord "vervulling"
omdat dit meer beteken as om net te
doen. Gehoorsaamheid is as gevolg
van Jesus in ons.
Dit is nie 'n verlating van die wet nie, of 'n vermindering van die wet nie
deur dit te vervang met liefde nie; Dit is die manier waarop die gelowige
die ware bedoeling en betekenis van die hele wet kan ervaar!

“Dit is ons plig om Jesus as ons Verlosser lief te hê.
Hy het die reg op ons liefde, maar Hy nooi ons om
ons hart aan Hom te gee. Hy roep ons om saam met
Hom op die pad van nederige, waaragtige
gehoorsaamheid te wandel. Sy uitnodiging vir ons is
'n oproep tot 'n suiwer, heilige en gelukkige lewe—'n
lewe van vrede en rus, van vryheid en liefde—en tot
'n ryk erfenis in die toekomstige, onsterflike lewe.
Wat sal ons kies—vryheid in Christus, of slawerny
en tirannie in diens van Satan? ... As ons kies om
saam met Christus te lewe deur die eindelose eeue
van ewigheid, hoekom Hom dan nie nou kies as ons
mees geliefde en betroubare vriend, ons beste en
wysste raadgewer nie.”
E.G.W. (Lift Him Up, March 25)

