Galaten 4:9-11
En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u dan wederom tot de zwakke en
arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen, en maanden, en
tijden, en jaren. Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.
Galaten 4: 1-14
Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel
hij een heer is van alles; Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren
gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen
der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit
een vrouw, geworden onder de wet; Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij
de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns
Zoons uitgezonden in uw harten, Die roept : Abba, Vader!
Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een
erfgenaam van God door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen, die van nature
geen goden zijn;
En nu, als gij God kent, ja, veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u dan wederom tot de zwakke en
arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen? Gij onderhoudt dagen, en maanden, en
tijden, en jaren. Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb.
Weest gij als ik, want ook ik ben als gij; broeders, ik bid u; gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet, dat
ik u door de zwakheid des vlezes het Evangelie de eerste maal verkondigd heb; En mijn verzoeking, die in
mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid; maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja, als
Christus Jezus
Galaten 5:1-6
Staat dan in de vrijheid, meet welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der
dienstbaarheid bevangen. Zie, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik
betuig wederom aan een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te
doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade
vervallen. Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid. Want in
Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door liefde werkende.
Galaten 6:1-13
Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den
zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.
Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij
niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed. Maar een iegelijk beoproeve zijn eigen werk; en alsdan zal
hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen.
En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst. Dwaalt
niet; God laat niet meet zich spotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn
eigen vlees zaait, zal uit heet vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het
eeuwige leven maaien. Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo
wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de
huisgenoten des geloofs. Ziet, hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen, die een
schoon gelaat willen tonen naar heet vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij
vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zijzelven, die besneden worden,
houden de wet niet; maar zij willen, dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden.
Anders dan in Romeinen en Colossenzen gebruikt Paulus hier ferme taal. De leraren brachten aan de
Galaten een ander evangelie, dat de kern van het ware evangelie verdraaide. Bij de Galaten is er sprake van
het vieren van de joodse feesten door bijgeloof in astrologische invloeden.
Onze verlossing is niet afhankelijk van welke menselijke invloed dan ook, maar van de genade van Christus.
Slotconclusie
De eerste drie teksten gaan niet over de zondag of over reguliere diensten op die dag.
De laatste drie teksten stellen niet de viering van dagen ter discussie, maar de motivering daarvan.
In Christus woont de volheid der godheid lichamelijk en Christus is het Hoofd van alle overheid en
macht. (Colossenzen 2:9-10) En daar draait het om.

