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Deze morgen gaan wij even nagaan wat Paulus schrijft naar de gemeenten in Galatië. Een oude gedachte 
Is daar binnengedrongen, behouden  te worden door werken der wet. 
Dit is precies blijven leven en nog bestaat in het huidige katholicisme. Door vele giften, goede werken, en 
gehoorzaam zijn aan de kerkelijke wetten, dan zal men naar de hemel gaan. 
Of anderzijds door de aflaten, minder in het vagevuur verblijven en dergelijke dwalingen meer. 
In de Galatenbrief lezen wij een gedeelte waarbij Paulus opnieuw daarop moet terechtwijzen.  
 
1   O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken 
Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? (SVV) 
 
Paulus schrijft dat ze onverstandig zijn geworden door opnieuw te gaan buigen naar de werken der wet voor hun 
behoud.. Deze mensen hadden het evangelie gehoord op een correcte wijze. Er bestaat altijd een gevaar om 
opnieuw in oude tradities te vallen. Hier was er iets gebeurd, zodat zij opnieuw dreigden verloren te gaan door 
onjuiste lering. 

Wie heeft u betoverd? 
Betoveren in de bijbel heeft te maken, met toverij, magie en waarzeggerij. 

26 Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen. Lev.19 
Dit waren en zijn kunsten met behulp van de satan. Paulus voelde aan, dat deze mensen onder invloed waren 
gekomen van duistere machten, die hen opnieuw wilden verleiden en misleiden. 
 

2 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of 
van de prediking van het geloof? Zijt gij zo onverstandig? 

 
De apostel moet nu hier opnieuw herbeginnen met de basis van de genadeleer! Ze hadden geluisterd naar mensen 
die het anders hadden verteld dan Paulus, en zo dreigden zij af te vallen van de waarheid. 
Hij ontdekte opnieuw weerspannigheid, en zo ontdekte hij dat daar meer achter zat. 
Deze mensen waren tot geloof gekomen door de prediking van de apostel en hadden grote blijdschap gekend. En 

Paulus was waakzaam, hoorde het en schreef. 
 
23  Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en 
ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het 
woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij 
geen koning meer zult zijn.1 Sam.15 
Ook vandaag is men bezig met alle volkeren te verleiden. Door een 
wereldkerk te prediken, wat een religieus Babel betekent. Vandaag  zit 
men met hetzelfde probleem. Zoals de galaten werden verblind, zo 
gebeurt dit opnieuw. Toverij, magie, is doorgedrongen ook in het 
Babelse, Vaticaanse christendom. Het kwam van Babel. En het nieuwe 
Babel  zal een fusie zijn van wereldgodsdiensten. Rome is zit boordevol 

van occulte machten. 
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23  En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord 
worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken 
verleid; 24  en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de 
aarde. Openbar.18 
 
(6-9) Door te geloven wat God zei, is Abraham behouden. Abraham leefde voor de wet van Mozes! 
Abraham werd dus behouden door te vertrouwen op God toen hij hem riep. Het was een blindelings vertrouwen op 
Gods woord. Noach bouwde een ark, nooit gezien, maar vertrouwde Gods waarschuwing. 
Hun geloof werd bedreigd.  
De normale gang was : Zonde – berouw – vergeving – opnieuw starten. 
Voor hen lag vroeger de vergeving in het brengen van een zondoffer. Voor vele mensen werd destijds vals 
aangeleerd te biechten en dan vergeving; Uiteindelijk heeft men vergeving door te vertrouwen en te geloven dat 
Jezus onze zondestraf droeg, en daaruit te leven. Telkens wij zondigen moeten wij geloven, het is mij vergeven. 
Zo vinden wij dat het altijd is geweest dat er vergeving is geweest door geloof, ook bij het offer, werden de zonden 
bedekt.  
 

Een vloek? 
 

(10-11) Allen die denken door werken behouden te worden, liggen onder de vloek! 
Want als men zou moeten voldoen aan alles wat in de wet van Mozes staat, dat kon geen mens, doch wel Jezus! 

(13) Wij zijn vrijgekocht van de vloek der wet. Omdat de Joden nog steeds geloven dat ze 
behouden worden door de wet te proberen te volbrengen liggen zij nog steeds onder de vloek 
der wet! De vloek komt bij elke ongehoorzaamheid, telkens geeft God genade, bij belijdenis.  
Er is maar een redmiddel voor de mens: Jezus.  Jezus nam de vloek der wet op zich door aan 
het vloekhout te hangen. De kroon die Jezus droeg, was een doornenkroon, beeld van alle 
zonde op aarde was op Hem. Ieder mens is te vergelijken met een drenkeling; Er worden boeien 
uitgegooid, die boeien zijn het geloven in  
Het evangelie. Denk aan de man van de Titanic ramp met zijn goud in zijn beide handen liet hij 
na een reddingsboei te pakken en verdronk! 
 

De zegen. 
 
(14) De zegen van Abraham is tot de heidenen gekomen door geloof in Christus. 
De wet kon door de mensen niet worden volbracht, dus bleef er slechts de vloek 
over. Zo is dan het levenslot van ieder mens begonnen onder de vloek. Door 
geloof wordt men een nieuwe schepping. 
 
Galaten 6:15  Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar 
of men een nieuwe schepping is.  
Efeziërs 2:15  doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen 
bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te 
scheppen, 
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