Gebaseer op Galasiërs 2:15-21.
A Die konsep van regverdigmaking.
❖ Wat is regverdigmaking?
— Paulus het dit duidelik gemaak: beide Jode en heidene moet geregverdig word (dit
wil sê om regverdig verklaar te word).
— Wat behels regverdigmaking?
(a) Dit is die teenoorgestelde van veroordeling. 'n Geregverdigde persoon is beide
vergewe en regverdig verklaar (Deuteronomium 25:1).
(b) Dit behels om deel van God se mense te wees.
(c) Dit het betrekking op God en Sy verbond.
B Hoe om geregverdig te wees.
❖ Die werke van die wet.
— Om die werke van die wet te doen, vereis volle vervulling–beide in gedagtes en in
die praktyk, en elke sekonde in die lewe–van al die gebooie.
— Selfs as ons dit kon doen, kon die werke van die wet ons glad nie red nie. Hulle is
net lewensreëls en nie 'n middel tot verlossing of vergifnis nie.
❖ Die geloof van Jesus Christus.
— Geloof hoef nie deur werke aangevul te word nie. Regverdiging is nie deur geloof
en werke soos die Judaiseërs geleer het nie, maar slegs deur geloof.
— Geloof is nie 'n abstrakte konsep nie. Daar is geen manier om net geloof te hê nie.
Jy moet geloof in iets hê: dit is die werk wat Jesus vir ons gedoen het.
— Geloof regverdig nie op sigself nie. Geloof is die manier waarop ons aan Jesus
vasklou wat ons regverdig kan maak.
— Ons hoop is "die geloof van Jesus Christus." Ons word gered deur Sy geloof en nie
deur ons s'n nie. Daar is geen verdienste in ons geloof nie.
C Die resultaat van regverdigmaking.
❖ Die gehoorsaamheid van geloof.
— Ware geloof kom van 'n aangeraakte hart wat geroer word om lief te hê en God te
bedank vir Sy goedheid.
— Ons het geloof nadat ons God se groot offer verstaan en aanvaar het om ons die
ewige lewe te gee.
— Geloof is 'n liefdesreaksie op God se liefde.
— Namate die geloof na vore kom, wil ek God nie meer bedroef deur meer opsetlik
te sondig nie.
❖ Hou net aan sondig?
— Sommige mense het Paulus daarvan beskuldig dat hy geloof uitlig en nie werke
nie. Hulle het gedink dat hy die heidene aangemoedig het om te sondig nadat
hulle geregverdig was.
— Hy het verstaan dat ons nuwe wesens is nadat ons geregverdig is. Nou leef
Christus in ons en ons doen die werke wat Hy voorberei het om in hulle te wandel
(Galasiërs 2:20; 2 Korintiërs 5:17; Efesiërs 2:10).

