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Leidingdeel Bijbelstudie Galaten – schets 1 
Geen ander Evangelie (Galaten 1) 

 
A) Doel 
 
1. Betekenis benoemen 

Er is maar één Evangelie: het Evangelie van Jezus Christus, de Gekruisigde. Buiten Hem heeft 
het christelijke leven geen kracht en is het niets anders dan zelfbedoeling. 

2. Actualiteit aangeven 
Ook in onze kerk(en) en eigen leven wijken we snel af van wat God in Zijn Woord zegt. Kijk eens 
kritisch naar al onze gewoonten. Gebruiken we ze ook als Evangelie- plus? 

3. Christus centraal stellen- persoonlijke spits 
De Énige die de Wet volbracht heeft, is Christus. Al onze pogingen wat bij het Evangelie te doen, 
brengen vervloeking over ons, in plaats van zegen. 
 

 
B) Achtergrondinformatie 
 
De kerntekst uit Galaten 1 is vers 6 en 7a. Paulus is onaangenaam verrast over wat hij gehoord 
heeft over de lezers van deze brief en roept dat dan ook geschrokken uit. Hij laat hen schrikken in 
de opening van zijn brief. Sommigen denken dat Paulus  zichzelf bedoelt, die de Kelten tot het 
Evangelie geroepen heeft. Maar wanneer het gaat om de roeping tot het geloof, wordt het 
werkwoord kalein (roepen) in het Nieuwe Testament altijd gebruikt voor God de Vader. 
In vers wordt gesproken over een ander evangelie. De veranderingen die er bij de Galaten inkomen 
zijn geen aanvullingen op het door Paulus gebrachte Evangelie, maar zijn een radicale 
koerswijziging! Het geloof in de Heere Jezus is de enige grond voor de zaligheid, daar mag niets bij 
van onze kant. Ook geen werken die rechtzinnig lijken, maar de aandacht van Christus afleiden. 
Paulus verantwoordt in dit eerste hoofdstuk van de Galatenbrief zijn manier van handelen en 
spreken! 
 
Suggesties voor verdieping 
 

 Bijbel: Rom. 8:30; 1 Petr. 2:9; 2 Tim. 1:9; Fil. 3:14; Rom. 9:24; Gal. 5:10; Hand. 15:1 

 Geloofsbelijdenis:  
o Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22 en 25 
o Heidelbergse Catechismus zondag 5 en 11  
o Dordtse Leerregels 1, van de verwerping van de dwalingen, punt 4. 

 Literatuur:   
o Achter in het boekje Handreiking Galaten staat een opsomming van naslagwerken. 
o Ds. J. Lohuis (2010), ‘De brief aan de Galaten’  
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C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Om naast Paulus en naast de Galaten te gaan 
staan, is het voor ons ook nodig aangesproken 
te worden, wakker geschud te worden. Je kunt 
als alternatieve startopdracht dan ook beginnen 
met een woordassociatie. Schrijf op een vel 
papier of whiteboard het zinnetje ‘Kritiek 
krijgen’ en vraag de jongeren alles te noemen 
waar ze dan aan denken. Als afsluiting kun je 
vragen stellen naar aanleiding van de 
weergegeven woorden. (Hoe vind jij het? Is het 
wel eens nodig? Ervaar je het als vervelend of 
juist opbouwend? Etc.)  
 
Woordspin  

www.lcj.nl/verwerkingplus16 
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Alternatieve startopdracht 
Om naast Paulus en naast de Galaten te gaan 
staan, is het voor ons ook nodig aangesproken 
te worden, wakker geschud te worden. Je kunt 
als alternatieve startopdracht dan ook beginnen 
met een woordassociatie. Schrijf op een vel 
papier of whiteboard het zinnetje ‘Kritiek 
krijgen’ en vraag de jongeren alles te noemen 
waar ze dan aan denken. Als afsluiting kun je 
vragen stellen naar aanleiding van de 
weergegeven woorden. (Hoe vind jij het? Is het 
wel eens nodig? Ervaar je het als vervelend of 
juist opbouwend? Etc.)  
 
Woordspin  

www.lcj.nl/verwerkingplus16 
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Bijbel  
Gal. 1:1-24 
 
Vragen  
Laat deze altijd aan de orde komen op je 
verenigingsavond!  
 

1. Vat met eigen woorden vers 1 t/m 5 
samen? 

2. Vers 14: Hoe leefde Paulus voor zijn 
bekering? Was die levensstijl nou goed 
of fout? 

3. Paulus gebruikt krachtige termen. 
Benoem ze eens (zie bijv. vers 8 en 9). 
Waarom zegt hij  dit? 

4. Vers 24: Hoe bedoelt  Paulus dit?  

Bijbel  
Gal. 1:1-24 
 
Vragen  
Laat deze altijd aan de orde komen op je 
verenigingsavond!  

 
1. Vat met eigen woorden vers 1 t/m 5 

samen? 
2. Vers 14: Hoe leefde Paulus voor zijn 

bekering? Was die levensstijl nou goed 
of fout? 

3. Paulus gebruikt krachtige termen. 
Benoem ze eens (zie bijv. vers 8 en 9). 
Waarom zegt hij  dit? 

4. Vers 24: Hoe bedoelt  Paulus dit?  

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
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Keuzevragen  
Vraag 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 
Stelling 2 
Verwerkingsopdracht pag. 10  

Keuzevragen 
Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Associatieopdracht  
Stellingen 1 en 2 
Verwerkingsopdracht pa. 10  

Overige verwerking  
Laat de jongeren voor zichzelf opschrijven 
wanneer ze voor het laatst kritiek hebben gehad 
van een ouder, docent, … Wat was het punt van 
kritiek? Was het terecht? Hoe voelden ze zich op 
dat moment?  
Stel vervolgens de vraag of ze vanuit de Bijbel 
(bijvoorbeeld in een preek of onder het 
Bijbellezen) wel eens ervaren hebben dat de 
Bijbel ‘kritiek’ had op hun leven, in de zin dat ze 
ontdekten dat er een bepaalde gedachte of 
gewoonte in hun leven was die niet goed was. 
Hoe ervoeren ze dat? Wat deden ze ermee?  

Overige verwerking  
Laat de jongeren voor zichzelf opschrijven 
wanneer ze voor het laatst kritiek hebben gehad 
van een ouder, docent, … Wat was het punt van 
kritiek? Was het terecht? Hoe voelden ze zich op 
dat moment?  
Stel vervolgens de vraag of ze vanuit de Bijbel 
(bijvoorbeeld in een preek of onder het 
Bijbellezen) wel eens ervaren hebben dat de 
Bijbel ‘kritiek’ had op hun leven, in de zin dat ze 
ontdekten dat er een bepaalde gedachte of 
gewoonte in hun leven was die niet goed was. 
Hoe ervoeren ze dat? Wat deden ze ermee? 

 
 
D)  Antwoorden en suggesties  
 
Vraag 1 
Als er vanuit de kerkenraad / de gemeente een roeping komt, tot ambtsdrager (als 
ouderling/diaken dan wel predikant). De eerste vraag aan ouderlingen en diakenen is of ze niet in 
hun harten gevoelen dat ze wettig door Gods gemeente en daarom door God Zelf, tot deze heilige 
dienst geroepen zijn.  
 
Stelling  

‘Iedere kerk dwaalt wel ergens in de leer’  Als het goed is dwaalt een kerk niet in de leer, maar 
soms wel in bijzaken. Hiervan worden soms hoofdzaken gemaakt! 

  
Vraag 2 
a. Er zijn hier diverse mogelijkheden te noemen. Luther heeft bijvoorbeeld hele harde, 

antisemitische uitspraken over de Joden gedaan die absoluut niet in lijn zijn met Gods Woord 
over en voor het volk van Israël. Augustinus deed aan heiligen- en relikwieverering. Van beide 
mannen geloven we dat ze kind van God waren, maar in deze punten dwaalden ze.   

b. Dat kan inderdaad. Denk bijvoorbeeld aan de leer van Jehovagetuigen die Jezus niet erkennen 
als God. De erkenning dat Jezus Gods Zoon is, is cruciaal voor een waar geloof.  
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Vraag 3 
God geeft ons de Bijbel als Zijn Woord. Dat de Bijbel waar is, is alle eeuwen door, door mensen 
ontdekt. Omdat God doet wat Hij zegt in de Bijbel (profetieën komen uit, mensen komen tot 
verandering door de Bijbel). Maar ook omdat de Heilige Geest in het hart getuigt dat dit Gods 
Woord is.  
 
Vraag 4 
Als Christus niet erkend wordt als de Zoon van God en / of er geleerd wordt dat naast Zijn werk als 
Zaligmaker nog iets van de kant van mensen nodig is voor onze zaligheid.  
 
Associatieopdracht 
‘Wat is nu precies: ‘wel vóór de mens, maar niet náár de mens?’ Zie hiervoor het antwoord bij de 
volgende vraag.  
 
Vraag 5 
In Jesaja 40 vers 2 wordt opdracht gegeven om tot het volk Israël met woorden van Bijbelse troost 
te komen en zo tot haar hart te spreken. Dat wil niet zeggen dat een dominee alleen moet 
verkondigen wat mensen prettig vinden, want de Bijbelse boodschap, en het Evangelie van Jezus 
Christus en die gekruisigd, is niet naar de mens. Kan mensen zelfs tegen de borst stuiten. Het is dus 
beiden waar: een dominee mag tot het hart van mensen spreken met het goede nieuws van het 
Evangelie! Maar dat wil niet zeggen dat hij mensen naar de mond mag praten.  
 
Vraag 6 
Een mens kan niet opklimmen tot God, maar God komt in Christus, door genade, tot ons. 
 
Vraag 7  
a. Omdat je helemaal van jezelf moet leren afzien. En door de zonde zijn wij op onszelf gericht. 
b. Ja, je kunt ook op een nette manier op jezelf gericht zijn. Je doet veel dingen om jezelf er goed 

bij te voelen, gezien te worden. Niet op God gericht en uit dankbaarheid. 
c. Om te laten zien dat je met allerlei zogenaamde goede werken en ijver voor God, toch tegen 

God in kan gaan en niet buigen voor Zijn Zoon Jezus Christus.  
 
Vraag 8  
Er kunnen allerlei (persoonlijke) voorbeelden genoemd worden, maar de kern is dat je heel actief 
bent voor het Koninkrijk zonder dat je hart van God is.  
   
Vraag 9 
De Bijbel laat zien dat God met elke mens Zijn weg gaat. Ook met mensen die zich tegen Hem 
verzetten zoals Farao, Bileam, Judas en Pilatus. Misschien zullen er jongeren zijn die met de vraag 
komen of dat wel eerlijk is: zijn de verkeerde keuzes van mensen dan een noodlot? Vertel de 
jongeren dat de Bijbel er heel duidelijk over is dat het Gods liefste verlangen is dat elk mens tot 
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geloof en bekering komt en hun weg met hen gaan. Tegelijkertijd is het niet zo dat als mensen 
tegen Hem kiezen, het Hem uit de hand loopt. Door alle aardse keuzes heen volvoert Hij Zijn plan.  
 
Vraag 10 
Onder Gods leiding heb je een stil en gerust leven. Met fatalisme onzekerheid en angst voor wat er 
boven je hoofd hangt. 
 
Vraag 11 
Persoonlijk  
 
Stellingen 

‘Wie bekeerd is, is afhankelijk van God en onafhankelijk van mensen’  Deze stelling is deels 
waar. Als kind van God hoef je je geen zorgen te maken wat mensen van je vinden, want het 
gaat erom hoe God naar je kijkt en Hij is ook Degene die voor Zijn kinderen zorgt. Tegelijkertijd 
is het zo dat God mensen voor elkaar inschakelt. Zowel om in het geestelijk leven elkaar tot een 
hand en voet te zijn, maar ook in het dagelijkse, aardse leven. De brieven van Paulus onder 
andere staan er vol mee, hoe de gemeenteleden worden opgeroepen om gastvrij te zijn, naar 
elkaar om te zien, in de behoeften van medegelovigen te voorzien, etc.    
 
‘Een Paulusbekering is niet iets om jaloers op te zijn’  Een Paulusbekering is iets wat veel 
mensen verlangen, omdat het dan heel duidelijk is dat je tot geloof gekomen bent. Soms is 
echter een Paulusbekering nodig in een situatie waarin iemand expliciet los van God leeft en 
dus krachtig omgekeerd moet worden. In dat geval heeft iemand vaak ook meer last van het 
voorgaande (zondige) leven. Als je van jongs af aan de Heere mag dienen, zoals Timotheüs, kun 
je ook voor veel zonden bewaard worden en in die zin is een Paulusbekering niet altijd iets om 
jaloers op te zijn.      

 
Verwerkingsopdracht 
a. Dat hij dit een enorm belangrijke brief in de Bijbel vond, waar hij van hield.  
b. Het staan in de vrijheid van Christus was van levensbelang voor Luther. In de Galatenbrief wordt 

alle doe-het-zelf werk aan de kant gezet. Alleen de verdienste van Jezus Christus geeft ware 
vrijheid.  

 
E) Extra voorbereiding  

 Zorg dat er voor de alternatieve staropdracht een flip-over of whiteboard met stiften is.  
 


