A GODDELIKE INSPIRASIE. 2 Petrus 3:15-16.
❖ Volgens Petrus, ongeveer 60 nC, het mense reeds geglo dat Paulus se briewe deur God
geïnspireer was, en hulle is op dieselfde vlak as die Skrif (die Ou Testament) beskou.
❖ Paulus het die briewe in algemene Grieks geskryf, en hy het die epistolêre styl van sy
tyd gebruik: (1) ‘n aanhef, met vermelding van die sender en die geadresseerdes; (2) ‘n
word van dank; (3) hooftema of inhoud van die brief; (4) ‘n laaste opmerking.
❖ Sy briewe is in die kerk gelees en kopieë is na ander kerke gestuur (Kolossense 4:16).
B APOSTOLIESE GESAG. Galasiërs 1:1-2.
❖ Waarom het sommige mense die goddelike gesag van Paulus se briewe verwerp?
— Paulus was nie een van die 12 apostels wat Jesus verkies het nie.
— Sommige mense het gesê dat hy deur Ananias gemagtig is.
— Ander het hom aanvaar as 'n sendeling wat Antiochus gemagtig het.
— Hulle het gedink die evangelie van Paulus het gehoorsaamheid ondermyn omdat hy
die verlossing deur geloof alleen beklemtoon het.
C THE GOSPEL. Galasiërs 1:3-5.
❖ Paulus het die kerke met twee woorde begroet:
— Genade. Jaris, 'n variasie van die Griekse groet "totsiens” (jairein)
— Vrede. 'n Tradisionele Joodse groet.
❖ Toe het hy die evangelie verduidelik net voordat hy sy groet afgehandel het: Jesus se
dood maak ons vry van sonde.
D THE OTHER GOSPEL. Galasiërs 1:6-9.
❖ Paulus het die Galasiërs beskuldig dat hulle na “'n ander evangelie“ draai.
❖ Hy verduidelik later (vers 7) dat daar nie 'n ander evangelie is nie. Hulle het die leer, dat
die geloof in Christus nie genoeg is vir verlossing nie, aanvaar en dit is nie die ware
evangelie nie.
❖ Paulus beskuldig hulle van drostery. Hulle het die suiwer evangelie verlaat om by 'n
ander evangelie aan te sluit.
❖ Die hardste woorde in Paulus se brief is gerig aan diegene wat die redding deur werke
verkondig het (v. 8-9).
E PAUL AND THE GOSPEL. Galasiërs 1:10-24.
❖ 15:5).
❖ Die belangrikste punt van die Judaiseerders teen Paulus was dat hy nie die heidene
gedwing het om besny te word nie (Handelinge 15:5).
❖ Hulle het gesê Paulus het probeer om die heidene se guns te wen.
❖ Jesus Christus het die evangelie aan hom geopenbaar "wanneer dit God behaag ... om
sy Seun in my te openbaar” (v. 15-16).
❖ In verse 13 tot 24 het Paulus sy lewensverhaal, sedert sy bekering tot die oomblik toe hy
as 'n sendeling aan die heidene aangestel is, vertel.
❖ Die kort outobiografie bewys dat hy nie kontak gehad het met iemand wat hom die
evangelie kon leer nie. Die evangelie is ten volle aan hom geopenbaar tydens sy toevlug
in Arabië.

