Galaten 3:3
Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?
Aan actualiteit heeft dit tekstwoord zeker in onze tijd nog niks ingeboet! Is het niet uiterst verdrietig te zien
hoeveel oprechte kinderen van God zich laten meeslepen in de hang naar het Judaïsme? Het begint met het
menen de sabbat te moeten vieren in plaats van de zondag. Deze hang krijgt inmiddels bijna hype-achtige
vormen. Tot in de reguliere kerken treffen we, bijna fanatiek te noemen, aanhangers van het sabbatvieren aan.
Het aantal zogeheten ‘christelijke Messias belijdende gemeenten’ groeit. Maar niet alleen tot het willen vieren
van de sabbat beperkt zich deze drang. Ook de wet (Thora) lijkt een steeds belangrijker rol te gaan spelen. Het
aan de Jood gelijk willen zijn, uit zich niet alleen in het vieren van Joodse feesten maar gaat intussen zelfs zover,
dat hoe langer hoe meer christenen menen dat ook de besnijdenis voor hen noodzakelijk is. Komen we helemaal
dan niet pijnlijk dicht bij de situatie van de gemeenten in Galatië, waaraan Paulus om dezelfde redenen onder
meer dit uiterst scherpe tekstwoord schrijft?
Paulus begint hoofdstuk drie met een voor zich sprekende en niet mis te verstane vraag: wie heeft u betoverd?
Hij had (tezamen met zijn metgezellen - Gal. 1:18), mede vanuit de afspraken op het apostelconvent gemaakt
(Hand. 15), aan hen de boodschap aangaande de Messias - zijnde Jezus - klip en klaar verkondigd. Alles meer
dan dát evangelie, al wordt het zelfs verkondigd door een engel uit de hemel!, leidt onherroepelijk tot een
‘anathema sit’, dat is: ‘die zij vervloekt’! Iets om goed te beseffen en zeker iets dat de brengers van een
dergelijke boodschap als waarvoor de Galaten vielen, tot inkeer zou moeten brengen. Zijn ze zich bewust van de
geestelijke schade waarvoor allereerst zij verantwoordelijk gehouden zullen worden?
In het voor deze week gekozen tekstvers stelt Paulus aan het adres van de ‘betoverde’ Galaten de vraag of ze zo
onverstandig zijn. Ofwel, zij hadden op grond van wat hen was verkondigd kunnen weten dat ze verkeerd bezig
waren. Begonnen in de Geest, eindigend met het vlees!
Alles in deze meer dan het Bijbels evangelie, van het vieren van de sabbat, Joodse feesten tot en met besnijdenis,
valt onder de noemer ‘vlees’. Jezus Christus zelf is voldoende. Geloof in Hem alleen, Gods Woord alleen,
genade alleen! Laten we ons daarom niet door deze ‘nieuwe’ gril, typisch passend onder de noemer ‘leringen van
eindtijd’ laten meeslepen, betoveren! Voor Jood en niet Jood is er maar één weg tot behoud: het kruisoffer van
Jezus Christus als noodzakelijk voor je leven, in dankbaarheid te accepteren en vervolgens van daaruit voor de
wereld als meegestorven leven.
Gebed

Hemelse Vader, U gaf al door de mond van Uw Zoon aan dat de laatste tijd van de menselijke geschiedenis
verwarrend zou zijn. Van alle kanten klinkt ‘zie hier is de Christus of daar’. Geef aan hen die U oprecht willen
volgen geestelijk onderscheidingsvermogen en een daarbij geworteld zijn in Uw Woord. Bewaar ons in U om
Christus wil. Amen.

