A OP SOEK NA EENHEID. Galasiërs 2:1-3; Handelinge 15.
❖ Die Judaiseerders wat in Antiochië aangekom het, het 'n ernstige geskil teen Paulus en
Barnabas veroorsaak.
❖ Toe het God aan hulle geopenbaar dat Paulus, Barnabas en sommige heidense gelowiges na
Jerusalem moet reis om hierdie onderwerp met die apostels en die ouderlinge te bespreek.
❖ Daardie vergadering was aanvanklik privaat. Nietemin het sommige Fariseërs van Judaïsme 'n
openbare argument begin.
❖ Na 'n lang beraadslaging het die Kerk Paulus ondersteun en is eenheid vir 'n geruime tyd
herstel.
B VALSE BROEDERS. Galasiërs 2:4-5.
❖ Uiterlike besnydenis moes 'n simbool wees van die besnydenis van die hart (Deut 10:16, 30: 6,
Jer. 4: 4, Rom. 2:29). Dit verteenwoordig 'n wegdoening van ons eie selfvertroue en staan
eerder vir 'n getroue afhanklikheid van God.
❖ Om 'n ritueel 'n vereiste vir verlossing te maak, is om die verlossende krag van Christus se offer
te ontken.
❖ Die onderrig van die valse broeders het probeer om die "vryheid wat ons in Christus Jesus het"
vir slawerny te verruil. Wat beteken "vryheid in Christus"? (Johannes 8:33-34; Romeine 6:17)
❖ Vryheid vir die Christen is die geleentheid om 'n lewe van onverstoorde toewyding aan God te
leef. Dit bied die vryheid van verslawerny aan die begeertes van ons sondige natuur, vryheid
van die veroordeling van die wet en vryheid van die mag van die dood.
C EENHEID IN DIVERSITEIT. Galasiërs 2:6-10.
❖ Die Jode het 'n sterk Bybelse grondslag gehad, sodat hulle Jesus as die Messias kon aanvaar
omdat Hy alles vervul het wat in die Woord geopenbaar is. Daardie bediening was aan Petrus
toevertrou.
❖ Paulus was voorbereid om diegene te bereik wat nie die waarheid geken het nie. Die Heidense
bediening is aan hom toevertrou.
❖ Paulus, Petrus en ander apostels het verskillende style gebruik, maar die boodskap was
dieselfde.
D KONFRONTASIE IN ANTIOCHIË. Galasiërs 2:11-13.
❖ God het aan Petrus 'n visioen gewys, en hy het opgehou om die heidene as onrein te beskou en
met hulle begin meng (Handelinge 10). Daarom het Petrus ewe vrymoedig saam met heidene
geleef toe hy die kerk in Antiochië besoek het.
❖ Nietemin, toe sommige Jode uit Jerusalem gekom het, het hy opgehou om met die heidene te
meng om daardie Jode te behaag. Sy skynheiligheid het die ander Jode in die Kerk beïnvloed.
E STAAR DIE KONFRONTASIE IN DIE GESIG. Galasiërs 2:14.
❖ Petrus wat saam met die Jode van Jerusalem geëet het, was nie die hoofsaak nie, maar dat hy
hom doelbewus van die heidene verwyder het en hulle nie toegelaat het om saam met die Jode
te eet nie.
❖ Sy dade het die vraag laat ontstaan, was die heidene tweederangse-Christene?
❖ Die mees sensitiewe heidene het gedink dat hulle Jode moes word om Christene te wees
(aanvaarding van die leer van die valse broeders).
❖ Paulus se konfrontasie was nodig en duidelik. Petrus se reaksie is nie in die Bybel geregverdig
nie, maar dit is duidelik dat hy Paulus se oproep aanvaar het en sy houding verander het.
❖ Die eenheid van die kerk en die evangelie het oorwin.

