A DIE DWASE GALASIËRS. Galasiërs 3:1-5.
❖ Paulus het harde en duidelike woorde gebruik om die Galasiërs te laat dink oor hul
houding.
❖ Hulle het Jesus deur die geloof ontvang, maar hulle het sy geregtigheid opsy gesit en
dit vervang deur hul eie werke van die wet.
B DIE OU TESTAMENTIESE GELOOF. Galasiërs 3:6-8.
❖ DIE OU TESTAMENTIESE GESAG.
— Die Skrif—insluitend die Nuwe Testament—is die grootste leerstellige gesag.
— Paulus se teologie is gebaseer op Bybelse aanhalings. Ons kan daardie aanhalings
in sy briewe vind, met uitsondering van die kortste, Titus en Philemon.
❖ REGVERDIGMAKING IN DIE OU TESTAMENT.
— Die Jode het geglo dat God Abraham en sy nageslag geseën het weens sy
volmaakte gehoorsaamheid.
— Tog het Paulus Abraham se voorbeeld gebruik om die teenoorgestelde te toon.
Was Abraham geregverdig vanweë sy gehoorsaamheid? Beslis nie.
— Sy geloof is aan hom as geregtigheid gereken, nie sy werke nie.
— Hy het nie daardie werke gedoen om geregverdig te wees nie, maar omdat hy
reeds geregverdig was.
❖ DIE EVANGELIE IN DIE OU TESTAMENT.
— God het Abraham die evangelie geleer. God het Abraham 'n groot nageslag en 'n
plek om in te woon beloof, verder het Hy hom geleer dat die Messias uit sy
afstammeling sou wees en dat die Messias vir almal se sondes sou sterf (Genesis
22:1-18).
— Abraham is nie gevra om iets te belowe nie. Hy moes net God se beloftes aanvaar.
Daar was geen werk wat Abraham kon doen om die beloftes waar te maak nie.
— Dawid en Josua is twee voorbeelde uit die Ou Testament van vergifnis deur berou
en nie deur werke nie (Psalm 32:1-5; Sagaria 3:1-4).
C GERED VAN DIE VLOEK VAN DIE WET. Galasiërs 3:10-14.
❖ Die wet is eenvoudig. As jy alles gehoorsaam, sal jy geseënd wees. As jy 'n enkele
punt gehoorsaam, sal jy vervloek word (Deut. 27 en 28). Dit is alles of niks.
❖ Aangesien ons almal gesondig het (Romeine 3:23), is ons almal onder die vloek van
die wet.
❖ Maar Christus het ons verlos. Dit is, Hy het ons gekoop deur ons losprys te betaal. Hy
het ons vloek gedra en die straf vir ons sonde gely deur aan die kruis te sterf
(Johannes 3:16; 1 Korinthiërs 6:20; 2 Korinthiërs 5:21).
❖ Almal wat Abraham se geloof deel, kan daardie gawe hê.

