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Leidingdeel Bijbelstudie Galaten – schets 3 
Hoe word ik rechtvaardig voor God? (Galaten 3:1-18) 

 
A) Doel 
 
1. Betekenis benoemen 

Paulus legt uit wat een waar en wat een vals geloof is. Geloven is vertrouwen dat wat God zegt 
waar is. Abraham geloofde God en dát werd hem tot rechtvaardigheid gerekend.   

2. Actualiteit aangeven 
Ook wij kunnen het zo moeilijk vinden om het ‘alleen maar’ te doen met wat Christus gedaan   
heeft, zonder iets van onszelf daaraan toe te voegen. Ook voor ons geldt dat we niets in onszelf 
moeten zoeken om bij te dragen aan onze zaligheid.   

3. Christus centraal stellen 
Deze schets gaat over de kern van het geloof: Jezus Christus en Die gekruisigd! Abraham kende 
Hem niet naar de Mens, maar wel door het geloof, dat is: Hij vertrouwde God op Zijn beloften. 
Zo was hij gerechtvaardigd door het geloof in Jezus, Die de zonden voor hem zou wegdragen. 
 

B) Achtergrondinformatie 
 
Je bent een kind van Abraham, niet door geboorte of besnijdenis, maar als je rust op de 
geloofsbeloften waar Abraham ook op rustte. De doop is nu daarvan het teken en de verzegeling 
dat God nog steeds doet wat Hij ook al aan Abraham beloofde. 

Paulus staat nog eens extra stil bij de domheid van de Kelten: “Zijn jullie nu werkelijk zó dom?”  
Daarom stelt hij die retorische vraag: “Ontvingen jullie de Geest nu door de werken van de wet (te 
doen) of door gelovig te luisteren naar de boodschap van Jezus Christus?” Het antwoord spreekt 
voor zichzelf: de neiging om bepaalde wetswerken te gaan volbrengen, is immers nog maar heel 
recent. Paulus vraag naar de voor hen bekende weg. Hij doet dit om de domheid van de lezers te 
laten zien: ze waren eerst heel blij met een cadeau dat ze nu achteraf willen gaan betalen! Ze 
begonnen met de Geest en willen nu eindigen met het vlees. Geest staat hier voor alles wat van 
God is en ‘vlees’ voor uiterlijke handelingen die men lichamelijk en stoffelijk wil gaan doen , b.v de 
besnijdenis of allerlei andere voorschriften. 
 
Suggesties voor verdieping 
 

- Bijbel: Gen. 12:3; 18:18; 26:4; 28:14; Hab. 2:4 
- Geloofsbelijdenis: 

o Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 22 en 24 

 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 
In deze schets komt onder andere aan de orde 
wat een waar geloof is en dat het daarin op 
totale overgave aan God aankomt. Om jongeren 
te ervaren wat het is om anderen te 
vertrouwen, kun je het volgende doen:  

 Eén van de jongeren knoopt een 
theedoek om zijn ogen als blinddoek.  

 Hij laat zich achterover vallen terwijl 
twee andere jongeren hem/haar 
opvangen.  

Vraag vervolgens aan de jongere die zich 
achterover moest laten vallen hoe die dat 
ervoer. Is het moeilijk om te vertrouwen dat 
anderen je opvangen?  
 
Leg de link naar de inhoud van de schets: durven 
wij God te vertrouwen op Zijn Woord?  

Alternatieve startopdracht 
In deze schets komt onder andere aan de orde 
wat een waar geloof is en dat het daarin op 
totale overgave aan God aankomt. Om jongeren 
te ervaren wat het is om anderen te 
vertrouwen, kun je het volgende doen:  

 Eén van de jongeren knoopt een 
theedoek om zijn ogen als blinddoek.  

 Hij laat zich achterover vallen terwijl 
twee andere jongeren hem/haar 
opvangen.  

Vraag vervolgens aan de jongere die zich 
achterover moest laten vallen hoe die dat 
ervoer. Is het moeilijk om te vertrouwen dat 
anderen je opvangen?  
 
Leg de link naar de inhoud van de schets: durven 
wij God te vertrouwen op Zijn Woord? 

Bijbel  
Gal. 3:1-19 
 
Vragen  
Laat deze altijd aan de orde komen op je 
verenigingsavond!  
 

1. Wat is de kern van dit stukje uit Paulus’ 
brief? 

2. Wie neemt hij als voorbeeld? 
3. Wat is de kern van dit voorbeeld? 
4. Leg uit: Wat voor mensen bedoelt Paulus 

met ‘heidenen’? 

Bijbel  
Gal. 3:1-19 
 
Vragen  
Laat deze altijd aan de orde komen op je 
verenigingsavond!  
 

1. Vat beknopt de inhoud van dit stukje 
samen. 

2. Hoe is de toonzetting? Waarom? 
3. Paulus spreekt niet over God, maar over 

de Geest. Waarom? 
4. Waarom neemt Paulus Abraham hier als 

voorbeeld en niet b.v. Mozes? 

Keuzevragen  
Vraag 2, 3, 4, 7, 8, 9 
Stelling 3, 4 

Keuzevragen  
Vraag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
Stelling 1, 2, 4 
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D)  Antwoorden en suggesties  
 
Vraag 1 
Leg aan de jongeren uit wat ermee bedoeld wordt dat de Heilige Geest op de wagen van het Woord 
je hart binnenrijdt. Dit is een beeldende manier om te zeggen dat Gods Woord, de prediking je 
persoonlijk raakt, je hart en je leven verandert. Stel de jongeren de vraag of ze dát wel eens 
gemerkt hebben en zo ja, hoe dan.  
 
Stelling  
 ‘Wetten, regels, tradities en reglementen in de kerk staan de Geest in de weg’  Genoemde 
 zaken hoeven (het werk van) de Geest zeker niet in de weg te staan: het is goed als er in de 
 eredienst sprake is van een bepaalde orde. Tegelijkertijd moet het niet zo zijn dat wetten, 
 regels, tradities en reglementen zo verstold en bindend zijn dat ze boven Gods Woord gaan 
 staan. Dan kunnen deze dingen inderdaad het werk van de Heilige Geest in de weg gaan 
 staan.     
 
Vraag 2 
a. In Zondag 7 wordt omschreven dat het ware geloof rust op de beloften die God in Zijn Woord 

ons geeft. Het is vertrouwen dat God doet wat Hij zegt, zoals een kind zijn ouders vertrouwt.  
b. Gewoon aannemen dat het wel goed met je zit, omdat je in de Bijbel leest of naar de kerk gaat. 

De Galatenbrief leert ons dat we niet door eigen werken zalig worden, maar alleen door onze 
zaligheid helemaal alleen van de Heere Jezus te verwachten.  

c. Dat kan per tijd en per plaats verschillen. Omdat we het in het Westen zo goed hebben en geen 
uiterlijke vervolging kennen, is het gevaar groot dat we als ‘christenen’ een materialistisch en 
oppervlakkig leven leiden. Het is echter niet voldoende om naar de kerk te gaan of een uiterlijk 
net leven te leiden. De vraag is of we de Heere Jezus persoonlijk als Zaligmaker kennen en of Hij 
het echt helemaal voor het zeggen heeft in ons leven.  

 
Vraag 3 
Als je gedoopt bent, wil dat niet automatisch zeggen dat je net als Abraham persoonlijk geloof 
hecht aan Gods beloften. Er is een uitdrukking die zegt: ‘van nature zijn we kinderen van Adam’. 
Dat wil zeggen: we zijn niet automatisch mensen die geloven. Tegelijkertijd komt de drie-enige God 
bij onze Doop met al Zijn beloften tot ons: alles wat nodig is voor onze zaligheid ligt klaar! Jezus 
heeft het werk volbracht. Nodig is dat we persoonlijk in deze God gaan geloven. En dat geloof wil 
de Heilige Geest schenken. Ook dat is bij onze Doop beloofd. Kind van God zijn we als we ons 
gelovig toevertrouwen aan Jezus Christus Zijn Zoon en heel onze zaligheid van Hem verwachten.  
 
Vraag 4 
Persoonlijk  
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Vraag 5 
Nee, want juist hier zien we in de geschiedenis van Abraham dat het Evangelie al leidend was. 
Vanaf het eerste begin zijn Gods genadige beloften het houvast voor mensen geweest, ook voor de 
joden. De Heere Jezus heeft alles vervuld, in Hem zijn alle beloften ja en amen, maar zowel ten tijde 
van het Oude als het Nieuwe Testament worden zondaren alleen gered door het geloof in God.  
 
Vraag 6 
Het is niet naar de aard van ons mensen om te leven van genade. In elke godsdienst zie je dat de 
mens op moet klimmen tot (een) god/God. We willen zelf iets doen om Gods genade te verdienen. 
Dat is juist precies wat we af moeten leren.   
 
Stellingen   
 ‘De liefde is niet de vervanging, maar de vervulling van de wet’  Dat klopt. Gods geboden 
 worden niet afgeschaft na de komst van Christus. Christus vervult de wet. Ook als iemand 
 tot geloof komt, is het niet zo dat hij Gods geboden niet meer wil houden. Die geboden zijn 
 juist goed en heilzaam en een gelovige wil zich daaraan houden uit liefde voor de God van 
 de geboden.  
 
 ‘De Heere Jezus leren kennen als je Zaligmaker betekent altijd liefde tot de wet krijgen (vgl. 
 Psalm 19 en 119)’  Dat klopt. Het wordt de wet houden uit dankbaarheid. En ook als 
 leefregel omdat je weet dat je uit jezelf zo geneigd bent om bij God vandaan te dwalen.  
 
Vraag 7  
Jezus neemt voor degenen die in Hem geloven al hun zonden, schuld en straf op Zichzelf, terwijl Hij 
hun alles geeft wat Hij aangebracht heeft met Zijn werk: redding, zaligheid, Zijn gerechtigheid. Deze 
vrolijke ruil wordt op een heel mooie manier in het Avondmaalsformulier beschreven: “… waar Hij 
gebonden werd, opdat Hij ons zou ontbinden; daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat 
wij nimmermeer te schande zouden worden; onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor 
het gericht Gods zouden vrijgesproken worden; ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten 
nagelen, opdat Hij het handschrift onzer zonden daaraan zou hechten; en heeft alzo de vervloeking 
van ons op zich geladen, opdat Hij ons met zijn zegening vervullen zou; en heeft zich vernederd tot 
in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en aan het hout des kruises, toen 
riep met luider stem: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verIaten?" opdat wij tot God 
zouden genomen, en nimmermeer van Hem verlaten worden.”  
 
Vraag 8  
Persoonlijk  
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Stelling  
 ‘Je moet niet vragen om zondebesef, maar om Christus te mogen kennen’  Als een jongere 
 bidt om zondebesef als voorwaarde om tot Christus te komen, leg dan uit dat je altijd 
 onzeker blijft: wanneer heb je dan voldoende zondekennis? We mogen tot Christus komen 
 zoals we zijn en Hem vragen ons alles te leren wat nodig is. Dan zal de Heilige Geest ons Zelf 
 wel leren wie we in onszelf zijn, maar ook wie Christus is.  
 
Vraag 9 
Om twee redenen:  

1) Om ons te laten zien hoe zondig we zijn zodat we Christus des te meer nodig zouden 
hebben en zouden zoeken.  

2) Om met de hulp van de Heilige Geest naar Gods geboden te leven zodat we naar het 
evenbeeld van God vernieuwd worden.  

 
Vraag 10 
Ja, dat mag. God geeft ons Zelf die woorden in de mond. (Zie ook Ps. 81 vers 12, berijmd). De doop 
laat ons zien dat we vanuit onszelf doodschuldig staan voor God, maar ook dat in de dood en 
opstanding van Christus ons leven ligt.  
 
 
E) Extra voorbereiding 

 Neem een theedoek mee voor de alternatieve startopdracht.  
 


