A SEUNS EN ERFGENAME VAN GOD (Galasiërs 3: 26-29)
❖ Hoe het ons erfgename geword nadat ons kinders onder 'n tugmeester was?
— Soos ons vroeër bestudeer het, is ons nie meer kinders onder 'n tugmeester nadat
ons Jesus ontmoet het nie (v. 25).
— Ons word volwasse seuns en dogters van God deur geloof in Christus—sonder 'n
tugmeester (v. 26).
— Wanneer ons gedoop word, word ons met Christus beklee (v. 27).
— Ons is een in Christus; ras, sosiale status en geslag maak nie meer saak nie (v. 28).
— Ons het seuns en dogters van Abraham geword en "erfgename volgens die belofte.”
(v. 29).
B ERFGENAME VOOR CHRISTUS: SLAWE (Galasiërs 4: 1-3)
❖ Voor Jesus gekom het, was Israel “in slawerny onder die beginsels van die wêreld.” (v.
3).
❖ Hierdie "beginsels" is die ABC, die basiese beginsels van die geloof in hierdie geval. Dit is
die seremoniële wette wat as Israel se tugmeester opgetree het. Hulle was 'n basiese
evangelie, net 'n skaduwee van wat sou kom.
C GOD HET SY SEUN GESTUUR (Galasiërs 4: 4)
❖ Jesus het na die aarde gekom as deel van 'n voorspelde goddelike plan, nie toevallig nie.
❖ Alhoewel Hy God was, is Hy uit 'n vrou gebore. Hy het ons menslikheid geneem om ons
wettige plaasvervanger, ons Verlosser en ons Hoëpriester te wees.
❖ Hy is gebore onder die wet. Hy het die eise vervul en ons veroordeling op hom geneem.
❖ Deur sy kruisdood het Hy die vereiste van die wet vervul, wat vereis het dat die sondaar
moes sterf, en sodoende het Hy die reg verkry om almal te verlos wat in die ware geloof
en oorgawe na Hom kom.
D ERFGENAME NA CHRISTUS: AANGENEEM (Galasiërs 4: 5-7)
❖ Jesus het ons teen 'n prys gekoop—Hy het ons verlos—en hy het ons vrygemaak van:
— Die duiwel en sy streke (Hebreërs 2:14-15).
— Dood (1 Korinthiers 15:26-57).
— Die krag van sonde wat ons bind (Romeine 6:22).
— Die veroordeling van die wet (Galasiërs 4:5)
E KEER TERUG (Galasiërs 4: 8-11)
❖ Paulus het die Galasiërs al die voordele gegee om God se erfgename te word deur geloof
in Jesus daarom was hy, verbaas dat hulle gekies het om terug te keer na die "eerste
beginsels" van die geloof. Volgens vers 10, wat hulle besluit het om te hou:
— Die dae (die seremoniële sabbatte).
— Die maande (die Nuwe Mane).
— Die tye (die jaarlikse feeste).
— Die jare (die Sabbatsjaar en die Jubileum).
❖ Hulle was erfgename, maar hulle het hul aanneming verwerp en weer slawe geword.
❖ As ons 'n verhouding met God het wat gebaseer is op wette en reël alleenlik, verbeur
ons die voorreg om as SEUNS EN DOGTERS VAN GOD te lewe.

