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Leidingdeel Bijbelstudie Galaten – schets 2 
Op het scherp van de snede (Galaten 2) 

 
A) Doel 
 
1. Betekenis benoemen 

Paulus maakt in dit hoofdstuk scherp onderscheid tussen Wet en Evangelie. Niet door de 
werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus wordt een zondaar zalig.  

2. Actualiteit aangeven 
Ook nu zijn er nog verschillen tussen christenen onderling. Het is een les voor ons om bijzaken 
niet tot hoofdzaken te maken. Iedere (sub)cultuur heeft zijn eigen gewoonten en gebruiken en 
we moeten anderen hierin niet de maat nemen.  

3. Christus centraal stellen 
Alleen het geloof in Christus maakt ons zalig, niet het ons houden aan bepaalde gewoonten 
(hoe goed die ook mogen zijn). In Christus zijn we vrij van de wet.   
 

B) Achtergrondinformatie 
 
Luther heeft een boekje geschreven met de titel: De vrijheid van een christen. Daarin behandelt hij 
twee stellingen. Ten eerste: “Een christen is een zeer vrije heer over alle dingen, aan niemand 
onderworpen”. En ten tweede: “Een christen is een zeer dienstvaardige heer, onderworpen aan 
allen.” Luther laat zien dat geen uitwendige dingen er toe kunnen bijdragen om de gerechtigheid te 
verkrijgen. Dat een christen In Christus dus vrij is van allerlei verplichtingen. Met de tweede stelling 
bedoelt Luther dat wij met onze naaste moeten omgaan zoals Christus dat deed. Al onze werken 
moeten gericht zijn op het welzijn van de ander. We mogen de christelijke vrijheid dus niet 
misbruiken terwijl we weten dat anderen er last van hebben.  
 

Suggesties voor verdieping 
 

 Bijbel: 1 Kon. 18:24 (hinken op tweegedachten); Hebr. 12:11-13; Hand 10:28; 1 Tim. 5:20 

 Geloofsbelijdenis: 
o Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22 en 25 
o Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 30   

 Literatuur:  
o Achter in het boekje Handreiking Galaten staat een opsomming van naslagwerken. 
o Ds. J. Lohuis (2010), ‘De brief aan de Galaten’  
o Kanttekeningen bij de Statenvertaling bij Galaten 2 
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C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Begin een gesprek met de jongeren waarin je 
hen vraagt of ze verschillende gewoonten 
kunnen noemen tussen christenen (in 
Nederland en daarbuiten) en hoe ze daar 
tegenaan kijken. Probeer weg te blijven van de 
vraag wat ‘goed en verkeerd’ is: gebruik dit 
gesprek als een opstapje naar de behandeling 
van de schets waarin het gaat over de 
verschillen tussen de christenen uit joden en uit 
heidenen in Paulus’ dagen.  

Alternatieve startopdracht 
Begin een gesprek met de jongeren waarin je 
hen vraagt of ze verschillende gewoonten 
kunnen noemen tussen christenen (in 
Nederland en daarbuiten) en hoe ze daar 
tegenaan kijken. Probeer weg te blijven van de 
vraag wat ‘goed en verkeerd’ is: gebruik dit 
gesprek als een opstapje naar de behandeling 
van de schets waarin het gaat over de 
verschillen tussen de christenen uit joden en uit 
heidenen in Paulus’ dagen.  

Bijbel  
Gal. 2:1-21 
 

Vragen  
Laat deze altijd aan de orde komen op je 
verenigingsavond!  
 

1. Ging Paulus uit zichzelf naar Jeruzalem of 
werd hij geroepen? 

2. Wie gingen met Paulus mee? Wat is hun 
afkomst? Zie Hand. 4 en 2 Kor. 8:23 

3. Wie worden er ‘(steun) pilaren’ genoemd?  

Bijbel  
Gal. 2:1-21 
 

Vragen  
Laat deze altijd aan de orde komen op je 
verenigingsavond!  
 

1. Voor welke doelgroep predikte Paulus en 
voor welke doelgroep Petrus?  

2. Hoe is de toon die Paulus gebruikt in vers 5?  
3. Waarom bestraft Paulus Petrus?  

  

Keuzevragen  
Vraag 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10  
Stelling 1 

Keuzevragen  
Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Stelling 1 en 2 

Overige verwerking  
Je zou een gastspreker uit kunnen nodigen van 
een organisatie als Open Doors of SDOK. 
Jongeren kunnen zo zien wat een beschamend 
voorbeeld christenen in het buitenland voor ons 
kunnen zijn, ook al hebben ze wellicht andere 
gebruiken en gewoonten.  
 

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

Overige verwerking  
Je zou een gastspreker uit kunnen nodigen van 
een organisatie als Open Doors of SDOK. 
Jongeren kunnen zo zien wat een beschamend 
voorbeeld christenen in het buitenland voor ons 
kunnen zijn, ook al hebben ze wellicht andere 
gebruiken en gewoonten.  
 

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

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.hhjo.nl/verwerkingplus16
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D)  Antwoorden en suggesties  
 
Vraag 1 
Timotheüs ging met Paulus mee om te werken onder de Joden. Men kende Timotheüs als  zoon van 
een Griekse vader en een Joodse moeder. Om geen aanstoot te geven onder de Joden, besneed 
Paulus Timotheüs. Anders zouden de Joden zich afkeren van het Woord doordat het door een 
onbesnedene gebracht werd. Titus was afkomstig uit de heidenen en ging mee onder de heidenen. 
Daar zou geen weerstand ontstaan en de betekenis van de besnijdenis was vervangen door de 
doop. 
 
Vraag 2 
Deze vraag is persoonlijk in te vullen. Voorkom dat het gesprek verzandt in een discussie over 
details. Er zijn bepaalde tradities en culturele gebruiken die wel mooi kunnen zijn, maar niet tot de 
kern van het christelijke geloof en leven behoren en waarin je elkaar vrij moet laten. Maar als de 
Bijbel iets zonde noemt, mag dat nooit tot de christelijke vrijheid gerekend worden.  
 
Vraag 3 
a. God heeft verscheidenheid gegeven in karakters, emoties enz. Verschil in beleving als het gaat 

om het zingen of musiceren tijdens een eredienst bijvoorbeeld, mag er zijn. Ook qua kleding of 
andere gebruiken kunnen gewoonten tussen christenen onderling verschillen. Hierbij past wel 
de beschermende functie van de tien geboden. Dus als kleding of gedrag of wat dan ook 
daarmee in strijd is (oneerbaar is bijvoorbeeld) dan behoort dat niet meer tot de christelijke 
vrijheid. Alles moet gebeuren tot eer van God en heil van de naaste. 

b. Nee, zie boven. De eenheid die bedoelt wordt is een geestelijke eenheid. Over alle menselijke 
verschillen heen, zal elke gelovige zich bij de ander herkennen in liefde tot God in Jezus Christus 
en in het christelijke leven waartoe Jezus oproept.  

c. Als het goed is, moet in elke gemeente zo gepreekt en onderwijs gegeven worden, dat een 
ieder het kan begrijpen. Ook mensen die vanuit de wereld tot geloof komen of gelovigen uit 
andere culturen. Tegelijkertijd kunnen de gewoonten binnen een bepaalde gemeente dusdanig 
sociologisch bepaald zijn dat dit voor ‘buitenstaanders’ bevreemdend overkomt.  

Laat het bij deze vraag tot een persoonlijk gesprek komen waarin de jongeren hun mening en 
argumenten daarvoor geven. Laat er ruimte zijn voor verschillende meningen.  
 
Vraag 4 
a. Tot het loslaten van de Bijbelse beginselen. Het gebed is een krachtig wapen. 
b. In beide gevallen geldt dat het vertrouwen alleen in God losgelaten wordt. 
 
Vraag 5 
Omdat het een openbare zaak aanging. Iedereen had kunnen zien dat Petrus niet met de heidenen 
aan tafel ging en dat moest publiek rechtgetrokken worden omdat om de eer van God ging. In 
Christus had hij juist de scheiding tussen Joden en heidenen teniet gedaan.  
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Vraag 6 
Dat wij zelf níets hoeven te doen om zalig te worden dan alleen ons gelovig toevertrouwen aan de 
Heere Jezus en aan wat Hij gedaan heeft. Dat betekent dat je erop vertrouwt dat Hij álles heeft 
volbracht wat nodig was om zalig te worden. Als wij in Hem geloven wordt alles wat Hij gedaan 
heeft aan ons toegerekend, alsof we het zelf hadden gedaan.  
 
Stelling 

‘Het gaat in onze maatschappij niet meer om de vraag: Hoe word ik rechtvaardig voor God? 
maar om de vraag: Is er wel een God?’  Het is inderdaad voor velen een vraag of er wel een 
God bestaat en hoe je Hem dan kunt opmerken. Dat de vraag ‘Hoe word ik rechtvaardig voor 
God’ minder leeft, wil echter niet zeggen dat dat geen belangrijke vraag is! Wij mensen kunnen 
denken, ‘Laat God maar eens zien dat Hij bestaat.’ Maar niet wij zullen Hem oordelen, maar Hij 
ons. De vraag of God er is, mag zeker gesteld worden, maar cruciaal is te bedenken dat de 
centrale vraag die de Bijbel stelt is: hoe komen we weer in een verzoende relatie met deze 
God? Daar heeft Hij alles voor gedaan en gegeven, namelijk Zijn enige Zoon Jezus Christus!  

 
Vraag 7 
a. Wij zijn nakomelingen van Adam. In erfelijke lijn zijn we zondaars, afgevallen van God. 
b. Door het geloof (zie ook zondag 23 van de Heidelberger Catechismus).  
c. Alles wat ik wil, doe en moet doen, moet in overeenstemming zijn met het hoofd ‘Christus’. 
 
Vraag 8 
a. Ds. A. van Vuuren schrijft hierover het volgende: “Ik ben bekeerd, die uitdrukking kan iets 

hebben van gearriveerd zijn. In ieder geval een oprecht kind van God gaat er niet prat op. Wel is 
hij dankbaar en verwonderd over Gods genadewerk. Laten we maar roemen in onze Heere en 
Heiland, wiens werk volkomen is. Ik ontvang de zaligheid niet op grond van mijn bekering, maar 
op grond van Zijn verlossingswerk. Vandaar dat Kohlbrugge zei: Ik ben op Golgotha bekeerd.”  

b. Het is allebei waar: de mogelijkheid en basis van onze bekering ligt op Golgotha, in het werk van 
de Heere Jezus. Maar van nature leven we los van God. Er is in ons leven een eerste bekering 
nodig, namelijk dat we ons 180 graden omdraaien. Niet meer met de rug naar God maar met 
het gezicht naar God, net als de verloren zoon die terugging naar zijn vader. Uit zondag 33 van 
de Heidelberger Catechismus blijkt dat er behalve een eerste bekering ook sprake moet zijn van 
een dagelijkse bekering. Telkens opnieuw je zonden aan God belijden en, als het goed is, steeds 
meer naar Zijn wil leven.  

 
Vraag 9 
Nee. Denk ook aan Paulus’ uitspraak: Het goede dat ik wil doe ik niet, en het kwade dat ik niet wil, 
doe ik. Ik ellendig mens. Tot je dood hebben wij, ook als we tot geloof gekomen zijn, te strijden met 
de zonde die nog in ons is.  
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Vraag 10 
Een geheiligde levenswandel. Goed doen aan alle mensen, dus niet roddelen, anderen 
achterstellen. Maar wel: bewogen zijn met het leven(slot) van de mensen om je heen. Op de plaats 
waar je gesteld bent, zorg dragen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van anderen. Zo 
verspreid je de geur van Christus. Door de liefde die Hij eerst in je uitgestort heeft. 
 
Stelling 

‘Wie zegt dat God goddelozen rechtvaardigt, praat de zonde goed’  Deze gedachte weerlegt 
Paulus in zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6. Hij vraagt daar of we in de zonden moeten 
blijven zodat de genade des te mee r wordt. Maar dat is onmogelijk. Als je ziet hoeveel het 
Jezus gekost heeft om die zonden te verzoenen, kún je niet die zonden blijven doen. Bovendien: 
hoe kun je in de zonde blijven als je daar door het geloof aan gestorven bent?!  

 
E) Extra voorbereiding  

 Als je een gastspreker uit wil nodigen, moet je dat ruim van tevoren regelen.  


