A Paulus se pastorale oproep. Galasiërs 4:12.
❖ “Broeders, ek bid julle”
— Paulus het eers 'n beroep op rede gedoen, toe het hy 'n versoek gerig, 'n oproep
tot die Galasiërs se harte.
— Hulle was sy geestelike kinders, maar sy werk blyk vrugteloos te wees vanweë die
manier waarop hulle hulle gedra het. Hy was “weer in barensnood" sodat hulle
weer een met Christus kan word (Galasiërs 4:19).
— Hulle het hul eie groei onderbreek, dus moes hulle heeltemal verander word.
Christus moes weer in hulle "gestalte" verkry.
❖ “word soos ek”
— Hierdie keer het hy verder as net nabootsing gegaan. Soos in sy oproep tot
Agrippa (Handelinge 26:28-29) het Paulus nie die Galasiërs gevra om soos hy op te
tree nie, maar om soos hy te wees.
— Hy wou hê hulle moes dieselfde Christelike lewe beleef wat hy geleef het,
dieselfde vreugde vir verlossing, dieselfde gemeenskap in Christus …
❖ “want ek is ook soos julle”
— Paulus het die geskenk van kontekstualisering gehad. Hy het verskillende metodes
gebruik, afhangende van die mense wat hy wou bereik.
— Hy het met wysheid met die filosowe gepraat (Handelinge 17: 16-34). Hy het die
Jode,met hul rites, oorreed (sien Hebreërs). Hy het net oor die kruis van Christus
met die immorele Korintiërs gepraat (1 Korintiërs 2: 2). Hy was 'n Jood, maar hy
het ‘n heiden geword om die Galasiërs te bereik.
B Onthou die begin. Galasiërs 4:13-15.
❖ Paulus het in Galasië, as gevolg van 'n oogsiekte, gerus. Hy het die geleentheid
gebruik om van sy geloof voor die Korintiërs te getuig, wat hom so lief gehad het dat
hulle hul oë sou uitgeskeur het om dit aan hom te gee as hulle kon. (Galasiërs 4:15).
Aan die einde van sy brief het Paulus vir hulle gesê dat hy steeds probleme met sy oë
gehad het (Galasiërs 6:11).
❖ Paulus het 'n beroep gedoen op die gevoelens van vreugde wat die Galasiërs gevoel
het toe hulle van die waarhede van die Evangelie leer ken het. Het daardie gevoelens
verdwyn?
C Praat die waarheid. Galasiërs 4:16-20.
❖ Paulus het besluit om die Galasiërs met hul gedrag te konfronteer, selfs al sou dit hul
verhouding kon ondermyn.
❖ Sy motivering was suiwer. Hy het hulle so lief gehad dat hy nie wou hê dat enige van
sy seuns en dogters in geloof, verlore moet gaan nie.
❖ Sy houding was in kontras met dié van die valse leraars wat probeer het om die
Galatiërs se liefde vir selfsugtige redes te wen (Galasiërs 4:17).

