
 
 
Vandaag leven wij in een tijd waarbij de ongelovige denkt, wij leven in vrijheid. Doch wanneer wij even alles van 
dichterbij gaan bekijken dan komen wij als christenen tot het besluit, dat dit niet zo is. 
De vrijheid die de wereld wil geven is de vrijheid van het vlees. De vrije liefde, vrijheid in zijn doen en laten, meer 
vrije tijd, en minder werken, liberalisme daar ziet men nu zijn heil in. De hoogste graad van vrijheid, is bevrijd worden 
van alle wereldse begeerten. Je kunt geen twee heren dienen………. 
Vrijheid betekent voor velen : doen waarin ik zin in heb, profiteren van het leven, los van alle wet en alle band, een 
ander woord is losbandigheid. Mensen willen zich niet meer binden, geen huwelijk verbonden meer.  
Ook christenen nemen het niet altijd even nauw met hun bijbel en de genade. Ze denken God is ons nu genadig, Hij 
vergeeft alles in Christus offer. 
 
 

 
Judas 1:4  Want er zijn zekere mensen 
binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit 
oordeel opgeschreven) goddelozen, die de 
genade van onze God in losbandigheid 
veranderen en onze enige Heerser en Here, 
Jezus Christus, verloochenen. 
 
Alles is ons vergeven, zonden van vroeger, maar 
ook zonden die we nog doen. Maar dat is geen 
reden om gewoon verder te leven zoals vroeger, 
voor we Jezus leerden kennen. Daarom wil 
Jezus niet dat wij nog spreken over onze 
vergeven zonden, en ook een ander moet 

daarover zwijgen! Dat is genade! 
 
Daartegenover zijn er mensen die leven met strikte regels en geboden. In het O.T. vinden wij vele geboden, de tien 
geboden, vele andere geboden en verboden. Vele mensen denken ook, als ik doe wat God zegt, dan zal ik niet 
veroordeeld worden. Wat goede werken in ik kom in de hemel! 
Israël, Gods volk leeft nog steeds met de gedachte de wet te volgen en dan in de hemel te komen, de katholieken 
denken door goede werken en grote giften kom ik in de hemel, jehovagetuigen leven ook met de gedachte als ik 
alles doe wat God zegt kom ik in de hemel! Niemand kan dat!  
 

DE VRIJHEID DIE JEZUS LEERDE: 
 

Wij lezen Galaten 5:1-12 
 
Vers 1. 

 
Zonder Christus kan een mens niet begrijpen wat werkelijk vrij zijn betekent. Vrij komen van wereldse begeerten, 
door een woestijn als Gods volk bij de bevrijding. Ze waren nog wat verslaafd aan de Egyptische cultuur van 
afgoderij, en maakten het gouden kapitalisme, het  kalf. 
Bijzonder leven wij hier in het westen met een prestatieopvoeding. De bevrijde Joden hadden ook de streefcijfers 
gekend bij het maken van de bouwstenen! Mensen moeten presteren om vooruit te komen in de wereld. Zowel 
presteren op het werk, als ook nog in zijn genot als in zijn hobby, vinden wij het presteren terug. Wie het goed wil 
stellen op aarde dient zich bijzonder goed in te spannen naar zijn menselijk  vermogen. 
Zo is de mens ook gaan denken dat het in Gods ogen ook zo was.  
In de beginne leefde de mens uit vertrouwen op God, en luisterde naar Zijn raad, doch tot op het ogenblik dat de 
mens het eerste en enige gebod van God overtrad. 
Later kwam Mozes en de tien geboden om de mens te beschermen. 



Later kwam Jezus en opende een nieuwe weg naar de hemel, omdat de mens de wet die God gaf niet kon 
volbrengen. 
Laat u geen nieuw slavenjuk opleggen. Paulus waarschuwde, want met het proberen om de wet te vervullen 
Dat kon toch niemand, niemand was in staat om de wet te volbrengen en de religieuze wetten door mensen bepaald. 
De geschiedenis leert dat het Babelse christendom toch faalde door opnieuw een juk in de vorm van kerkelijke 
wetten de mensen op te leggen. De leer van de genade werd monddood gemaakt. Aflatenhandel toonde aan dat 
men niet luisterde naar het evangelie. 
 
 
Vers 2-4 

 
 
 
 
Paulus leert : de besnijdenis als een gehoorzaamheid aan de wet, is 
geen oplossing om in de hemel te komen. 
De joden hadden het zo geleerd. Wie zich liet besnijden diende de wet 
na te komen.  
Wanneer men behoud verwacht door het volgen van de wet, dan is men 
verkeerd. Hier op aarde is meer dan 50% bij een examen geslaagd, bij 
God moet je 100% de wet voldoen. Wie kan dat?  
Dus wie het van de wet verwacht, LOS van Christus, dit is eigenlijk een 
religieus mens die niet zal behouden worden. 
 

 
 
Vers 5-6 

 
Wij verwachten de rechtvaardiging op grond van het geloof, waarop wij hopen! 
Dit is iets wat ten zeerste bemoedigt. Wie zijn vertrouwen stelt op het offer van Jezus, en genade, en ook zo uit liefde 
voor de medemens leeft is behouden! 
Zonder tot Jezus te behoren is het onmogelijk om behouden te worden. God kan niemand meer redden die in Jezus 
niet wil geloven. 
Vandaag is ieder geloof welke geen rekening houd en het offer van Jezus niet aanneemt , en Jezus niet als God 
aangenomen heeft een dwaling.  
1 Johannes 4:1  Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want 
vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 
 
 
Vers 7-10 

 
Deze gemeente was zeer goed begonnen. Doch er kwamen problemen, het werd een wirwar van christelijke en 
joodse waarden. Wij zien dat er hier in deze gemeente, mensen zijn die opnieuw de oude leer en de wet willen 
opleggen. Paulus is hier zeer streng, omdat ze de mensen in de twijfel brengen aangaande de gezonde leer. 
Paulus spreekt van een straf voor deze mensen die dat doen. 
Wat zou hier die straf betekenen?  
De schrift legt zichzelf uit. 
Een verwijstekst i.v.m. met dit woord volgens de grondtekst. 
 
Mattheüs 23:13   Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der 
hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe 
daarin te komen. 
 
Door een valse lering te verkondigen, begaat men een zware zonde, erger dan moord, overspel enz. 



De straf die Paulus bedoeld  is de straf die  God zal geven wanneer hij veroordeeld zal worden in het laatste oordeel 
Mattheüs 23:14  Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij eet de huizen der weduwen 
op, terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. Daarom zult gij zwaarder oordeel ontvangen. 
Wij zien hierbij dat er strafbepaling van licht tot zwaar. Doch verloren! 
 
Handelingen 13:39  ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, 
wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem. 
Romeinen 3:20  daarom, dat uit werken der wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want wet 
doet zonde kennen. 
 
Galaten 2:16  wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in 
Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het 
geloof in Christus en niet uit werken der wet. Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd 
worden.  
 
Wij besluiten dat zowel Joden, katholieken, jehovagetuigen en nog anderen die leren door hun werken in de hemel te 
komen dwalingen zijn! 
 
Vers 9 

 
9  Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. 
 
Een omelet van eieren maken is lekker, maar als er van tien eieren er een slechte tussen zit, dan is het niet meer 
lekker!  Zo is de vergelijking met de gemeente. 
 
Mattheus 13 
24 ¶  Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zeide: Het Koninkrijk der hemelen komt overeen met 
iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. 25  Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en 
zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. 26  Toen het graan opkwam en vrucht 
zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. {} 27  Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden 
tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? 
28  Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. (13-29a) De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat 
wij het bijeenhalen? {} 29  (13-29b) Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens 
het koren kunnen uittrekken.  
30  Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het 
onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur. 
 
Er is dus de nacht waarin niemand werken kan, de avond dat is onze tijd, het in slaap vallen, dat is de ogen niet 
open houdend voor wat gebeurt. 
Dit is de tijd van vandaag waarin de dolik word gezaaid,  een vrucht dat heel goed gelijkt op de tarwe, maar er geen 
is. De dolik is als het onkruid. Slechts bij het rijpen begint men al een verschil zien. 
 
De vijand ging weg, (v.25) staat er, hij gaat van gemeente tot gemeente om onkruid te zaaien. Wanneer een 
gemeente geen tucht toepast en niet waakzaam is voor mensen die van gemeente naar gemeente lopen en andere 
leringen en gedachten brengen, zo’n gemeente kan schade oplopen. 
 
Openbaring 22:18  Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand 
hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn; 
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