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Leidingdeel Bijbelstudie Galaten – schets 7 
Een loflied op het kruis  (Galaten 6) 

 
A) Doel 
 
1. Betekenis benoemen 

Galaten 6 is een uitwerking van het christelijke leven in de praktijk. 
2. Actualiteit aangeven 

Een waar christelijk leven is niet makkelijk in een tijd waarin ‘ik en mijzelf’ centraal staan. Een 
christelijk leven is niet gericht op zichzelf, maar heeft oog voor de ander, met name de 
medegelovigen. 

3. Christus centraal stellen 
Ook uit hoofdstuk 6 van Galaten blijkt dat alleen het kruis van Christus waarde heeft voor God. 
Christus heeft de aller zwaarste last gedragen voor een ander. Dit moet de drive zijn om zo ook 
anderen bij te staan.  
 

B) Achtergrondinformatie 
 
Kerntekst is: 
“Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus” (Gal. 6:2). 
 
Gelovigen kennen elk hun eigen (karakter) zonden en verleidingen. In de christelijke gemeente 
moeten we niet op elkaar neerkijken maar die moeilijkheden en zonden als gezamenlijke last 
dragen. In de gemeente zijn we voor elkaar verantwoordelijk. 
 
Het vervullen van de wet: Door elkaars lasten te dragen, vervullen we de wet die Christus gegeven 
heeft. Jezus heeft de zonde van de mensheid op Zich genomen. Paulus leerde de Galaten dat ze 
niet meer de Joodse ceremoniële wetten hoefden te gehoorzamen maar de ‘zedelijke wet’ (Gods 
geboden die altijd geldend zijn) moeten zeker nog wel gehouden worden.  
 
In het vlees zaaien en in de Geest zaaien: Het doet er wel degelijk toe hoe wij hier op aarde leven. 
Als we wandelen in de Geest, Gods geboden houden, goeddoen aan de medegelovigen, dan zullen 
we eeuwige zegeningen beërven. Maar als we egoïstisch, zelfzuchtig en zondig leven zullen we daar 
ook het oordeel over ontvangen.  
 
Huisgenoten des geloofs: Het woord ‘huisgenoten des geloofs’ beschouwt de gelovigen als één 
groot gezin. 
 
Suggesties voor verdieping 
 

 Bijbel: Spr. 10:12; Jak. 5:19, 20; 1 Pet. 4:8; 23; Ef. 4:1-32. 
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 Geloofsbelijdenis:  
o Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 55  
o Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 24 

 Literatuur:   
o Ds. J. Lohuis (2010), ‘De brief aan de Galaten’ 
o Commentaar van Calvijn of verklaring van Matthew Henry op Galaten  
o J. van Bruggen (2013), ‘Galaten – Het goed recht van gelovige Kelten’  

 
C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Laat de jongeren in groepjes een psalm en een 
lied (uit een leidbundel) opzoeken over het 
lijden van de Heere Jezus en zing dat met elkaar.  

Alternatieve startopdracht 
Laat de jongeren in groepjes een psalm en een 
lied (uit een leidbundel) opzoeken over het 
lijden van de Heere Jezus en zing dat met elkaar. 

Bijbel  
Gal. 6:1-18 
 
Vragen  
Laat deze altijd aan de orde komen op je 
verenigingsavond! 
 

1. Wat is de Bijbelse weg als iemand 
zondigt? (Zie ook Mat. 18:15.) 

2. Wat is de waarschuwing van Paulus in 
vers 12 en 13?  

3. Wat is de enige roem die Paulus heeft?  
4. Wat is het gevolg als je naar deze 

leefregels leeft?  

Bijbel  
Gal. 6:1-18 
 
Vragen  
Laat deze altijd aan de orde komen op je 
verenigingsavond! 
 

1. Wat betekent de uitdrukking dat iemand 
zelf moet maaien wat hij gezaaid heeft?  

2. Wat is de waarschuwing van Paulus in 
vers 12 en 13?  

3. Wat is de enige roem die Paulus heeft?  
4. Wat is het gevolg als je naar deze 

leefregels leeft? Welk vers spreekt jou 
het meeste aan? Waarom? 

Keuzevragen  
Vraag 2, 4, 6, 7, 8 
Stelling 1 en 2 

Keuzevragen 
Vraag 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
Stelling 1, 2 en 3 
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D)  Antwoorden en suggesties  
 
Vraag 1 
De ‘Kaïnsmentaliteit’ is de reactie die Kaïn aan God gaf: ‘ben ik de hoeder van mijn broer?’ Per 
gemeente zal deze mentaliteit meer of minder zichtbaar zijn. 
Dat dit ook in de gemeente van Christus voorkomt, is omdat de tijdsgeest van liefdeloosheid niet bij 
de kerkmuren ophoudt, maar mee de kerk wordt ingenomen. 
Er zijn talloze voorbeelden waarin mede-christenen elkaar helpen. Soms zie je mensen zorgen voor 
andere gemeenteleden. Op wereldniveau zijn er diverse acties voor diverse christenen in andere 
landen.   
    
Vraag 2 
Elk mens heeft een zondige aard en is geneigd al Gods geboden te overtreden. Tegelijkertijd is het 
zo dat de ene mens gevoeliger is voor een bepaalde zonde dan iemand anders.  
De één kan bijvoorbeeld driftig van aard zijn, terwijl een ander heel materialistisch is of makkelijk 
roddelt. Alle zonden leven in ons hart, maar er zijn zonden waar wij persoonlijk gevoeliger voor zijn 
dan een ander. 
 
Stelling  

‘Wie zichzelf leert kennen, komt aan een ander niet meer toe’  Een bekend gezegde is dat 
een christen voor zichzelf nauw leeft en tegelijk ruim voor een ander is. De Heere Jezus zei 
ook dat we eerst de balk uit ons eigen oog moeten halen voor we kijken naar de splinter van 
een ander. Toch zal het een christen pijn doen als iemand anders zondigt. Uit liefde wil je de 
ander weer op het rechte pad brengen.   

 
Vraag 3 
Zoals we dat vaker in de Bijbel zien gaat het om genade en verantwoordelijkheid. We hebben Gods 
genade nodig om te zaaien in de Geest maar tegelijkertijd worden we voor honderd procent 
opgeroepen om dat te doen.  
 
Vraag 4 

a. Ga een persoonlijk gesprek met de jongeren aan en bespreek hoe je mensen op een 
fijnzinnige manier terecht zou kunnen wijzen/brengen.  

b. Als je door de liefde gedreven wordt, de zaligheid van de ander op het oog hebt en ook zelf 
van genade leeft.  

c. Persoonlijk  
 
Vraag 5 
De Bijbel leert dat er in de mens totaal geen goede dingen zijn, alleen door wedergeboorte wordt 
een mens vernieuwd. Dat gaat helemaal tegen ons gevoel in. Tegelijkertijd laat de Bijbel zien hoe 
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kostbaar een mens is. Denk aan Psalm 8, Psalm 139, maar vooral ook dat de Heere Jezus zelfs Zijn 
leven voor zondaren wilde geven!  
 
Vraag 6 
Dat het onze plicht is om zorg te dragen voor de voortgang van de prediking van het Woord. Dat 
betekent geld afzonderen van het eigen inkomen (vrijwillige bijdrage, collectegeld) zodat de kerk 
financieel kan voortbestaan en predikanten onderhouden kunnen worden.  
 
Vraag 7  
Gebed en meeleven met elkaar. Elkaar steunen om allerlei verleidingen die er kunnen zijn te 
weerstaan.  
 
Vraag 8  
Wandelen ziet op een ontspannen activiteit maar heeft ook te maken met een bepaalde 
levenshouding. Denk aan Psalm 1 (welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen) 
en aan Henoch die wandelt met God (godvrezend is).  
   
Vraag 9 
De wet van Mozes wees op de zonde en benadrukte de noodzaak van gehoorzaamheid. Na de 
komst van Christus mag de wet een heel andere plaats hebben in het leven van gelovigen. Nog 
steeds als een regel om naar te leven maar niet maar dan uit dankbaarheid omdat Christus de wet 
vervuld heeft.  
 
Stellingen  

‘In élke preek moet het kruis van Christus centraal staan’  Paulus zei dat hij niets anders 
wenste te weten dan het kruis van Christus. In elke preek zal als het goed is iets van het 
werk van de Heere Jezus terugkomen, maar tegelijkertijd heeft elke preek een eigen accent 
omdat het (ook) gaat om de uitleg van de Bijbel. Een preek over Esther heeft dan een 
andere kern dan een preek over de Romeinenbrief bijvoorbeeld.  

 
‘Als de wereld mij niets meer zegt en niets meer aan mij heeft, ben ik een vreemdeling op 
aarde’  In de stelling mist Christus. Het gaat erom dat je Hem kent en liefhebt en dat je 
thuis in de hemel is. Dan ben je inderdaad een vreemdeling op aarde.  

 
E) Extra voorbereiding  

 Voor de alternatieve startopdracht heb je psalm- en liedboeken nodig.  


