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Gemeente van Christus, 

‘Kunt u mij goed verstaan?’ … dit moet de apostel Paulus gedacht hebben, toen 

hij begon zijn niet mis te verstane brief aan de jonge christen-gemeenten te 

schrijven. Zo’n brief van Paulus gaat je niet in de koude kleren zitten. Wat een 

taal, wat een expressie! En zouden zij, die eerste kleine gemeenten in Galatië, 

een landstreek daar midden in Klein Azië oftewel het huidige Turkije, über-

haupt begrepen hebben, wat Paulus daarin allemaal beweert? Toch waren die 

eerste gemeenten, en later de concilies ofwel officiële vergaderingen 

van de hele kerk, onder de indruk van de diepere betekenis van Paulus’ brieven.  

En nu, gemeente, deze brief aan de Galaten; een kleine 15 jaren na Jezus’ leven 

moet Paulus de brief geschreven hebben. Aan het eind van de jaren 50, in Efe-

ze, West Turkije, en waarschijnlijk vandaar aan een koerier meegegeven. Zo 

ging dat. En de brieven van Paulus waren daarmee dus eerder verschenen dan 

de Evangeliën van Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes die pas later tot stand 

kwamen. Evangeliën zijn ook anders van aard dan brieven. Zo’n brief was be-

doeld om te worden voorgelezen, en werd dan bestudeerd binnen die gemeen-

ten; hier gaat het om kleine gemeenschappen in de dorpjes die Paulus tijdens 

zijn omzwervingen in Galatië had bezocht.  
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Maar, gemeente, is er wel een touw aan vast te knopen, aan zo’n brief? Laten 

we eens kijken. Paulus maakte zich ernstig zorgen over wat er allemaal in Gala-

tië aan verkeerde en verwarring brengende invloeden waren binnen gedrongen, 

vooral door mensen die zeiden het allemaal beter te weten. En nu kunnen we 

wellicht het beste Paulus tekst benaderen alsof we met een stuk van een com-

ponist als bijvoorbeeld Schönberg te maken hebben. Bij Schönberg vliegen je 

de dissonanten en consonanten om de oren, en zo gaat het op andere wijze ook 

bij Paulus; luistert u maar: 

We horen een eerste dissonant - de tegenstelling tussen ‘wet’ en ‘vrijheid’ of be-

ter: ‘bevrijding’. Daar moet ik wat meer over zeggen. Want Paulus, die een 

joodse opvoeding had gekregen, worstelde met dat woordje ‘wet’, oftewel de 

Thora. Die Thora was nu juist níet bedoeld een strenge wet te zijn waar je nooit 

onderuit kon. Nee, zo had hij geleerd, de Thora is bedoeld als richtlijn, een rich-

tingaanwijzer voor je hele leven; de Joodse filosoof Martin Buber noemde de 

Thora daarom ook ‘Hinweisung’. En nu had Paulus iets nieuws geleerd, name-

lijk dat de Thora niet alleen ‘Wet’ als ‘Hinweisung’ is, maar ook voorgeleefd is 

door Jezus Christus. En Jezus had daarom ook in de Bergrede gezegd dat Hij 

niet gekomen was om de wet of de profeten te ontbinden, maar om die te ver-

vullen. ’t Gaat dus om meer. Om het hele leven, en hoe je dit met vreugde en in 

liefde kunt vervullen met eerste richtlijnen daarbij die je in de Thora al kunt 

zien, die er toe doen en die je ruimte bieden. Ja, Paulus had geleerd dat je de 
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Thora zowaar kan ‘léven’; de Thora kán ge-leefd worden naar Gods bedoelin-

gen vervat in Gods Liefde. Jezus had voorgeleefd dat dit kán en dat God zijn 

Liefde in barmhartigheid en met gerechtigheid naar alle mensen toe voortdu-

rend bekendmaakt. Dat is nogal wat! Want daaruit komt voort dat het ‘de Thora 

leven’ betekent echte gerechtigheid doen, met daarbij vergeving en verzoening 

onder elkaar brengen. En dan moeten we bedenken wat dát mag betekenen in 

een wereld vol met conflicten en bedreigingen. Dít geloven moest nu juist be-

vrijdend gaan werken en moest zich niet gaan vertakken in allerlei wetten en 

wetjes die verstikkend of verslavend zouden zijn. Hoe verstikkend kunnen die 

niet zijn? Zo had Paulus in zijn tijd vernomen dat sommige van de christen-jo-

den, joden die nog maar net aanhangers van Jezus Christus waren geworden in 

Galatië, meenden dat wèl eerst allerlei joodse wetsgebruiken - zoals spijs- of 

etenswetten en besnijdenis - opgevolgd dienden te worden voordat je deelge-

noot kon worden van dat nieuwe geloof in Jezus Christus; zo kon je bijvoor-

beeld zonder besnijdenis naar joods wettelijke gebruik niet zomaar tot de chris-

tengemeenschap toegelaten worden. Wilde je de Kerk in dan moest je als Griek 

als het ware eerst door de deur van het joodse besnijdenis ritueel. Paulus vond 

dit een totaal verkeerde ontwikkeling die wel eens tot een slavernij van die wet 

zou kunnen leiden; ‘laat je niet weer een slavenjuk opleggen!’, schrijft hij; hij 

vond dat dit en andere rituelen niets te maken hadden met waar het bij het ge-

loof in Jezus Christus om gaat: namelijk om bevrijding van het leven uit elke 

vorm van slavernij! 
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Maar: hoe doe je dit? Paulus schrijft in lijn van het Thora-boek Leviticus: je 

doet dit door je naaste lief te hebben als jezelf. Door dít te doen, bevrijdt je je 

van wetten en wetjes; en zo mag je bevrijding leren aanvaarden als een ge-

schenk of gunst - ‘genade’ noemt Paulus dit -; ‘bevrijding’, dat komt van God 

en is bedoeld voor iedereen. Daarom mag je van die mensen die geen joodse 

achtergrond hebben ook geen besnijdenis meer vragen. 

En wat betekent dit, gemeente, nu voor ons, wij die leven in een heel andere 

tijd? Mogen we niet zorgvuldig bezien waar in vastgelopen situaties of bij ui-

terst moeilijke levensvragen bevrijding ware mogelijkheden krijgt? Ook in ons 

dagelijks bestaan. Als je bijvoorbeeld aan elkaar ontdekt dat je relatie vastloopt, 

je geen weg meer ziet van gezamenlijke toekomst en de wet of een wettisch ge-

loof je dan beperkt, je als in een gevangenis vasthoudt? Of hoe ver kan het niet 

gaan als van de wet of geloofsopvatting een goede dood sterven niet mag en 

überhaupt de vraag naar wanneer het leven klaar is niet gesteld mag worden? 

Paulus heeft hier wel een punt, gemeente! En bovendien, hoe zit het met door 

ons zelf ontworpen juridische en ook andere systemen? Velen daarvan zijn heel 

goed en werken ook goed uit. En zo kan terecht de in 1880 te Calcutta geboren 

Engelse historicus Richard Henry Tawney opmerken: ‘voor miljoenen gewone 

mannen en vrouwen is de wet de moeder van de vrijheid geworden’. En wat 

dacht u van de 70 jaren geleden bereikte Universele Verklaring van de Rechten 
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van de Mens, die in vele mensenrechtenverdragen is omgezet? Dit is allemaal 

goed!  

Maar toch, andere systemen kunnen verstikkend gaan werken en kunnen zelfs 

leiden tot onwaarheden en leugens om die systemen zelf maar coûte que coûte 

in stand te houden. En denkt u eens aan wetten en systemen die apartheid in 

stand houden, die muren tussen volkeren optrekken, of dicht bij huis: wat te 

doen als kinderen met een medisch bewezen ‘post traumatisch stress syndroom’ 

door een levenservaring als vluchteling uitgezet moeten worden? Ja, je kunt dus 

ongemerkt of gemerkt slaaf worden van je eigen systeem, zou je in lijn van 

Paulus kunnen zeggen. Nee! Dan wordt hier door Paulus iets heel anders ge-

zegd! En dat is dat we met Gods Liefde ook elkaar mogen, ja moeten, bevrij-

den, midden in ons vastlopen, in onze nood, angst of twijfel; en is het niet deze 

Liefde die elke waarheid naar boven brengt; die de leugen doet stoppen, en pro-

cessen van vergeving en verzoening echt kan aanzetten? Hoe actueel blijft dit 

niet, en het kán, want een ieder van ons ìs een naaste die ‘stands in the need of 

love’, zegt een oud negrospiritual. En wil de Geest van God niet naast ons be-

vrijdend meegaan? Op onze levensweg, van vandaag naar morgen. Zou dit door 

ons toegelaten kunnen worden? Is God niet daar waar je Hem toelaat?… 

En dan horen we van een tweede dissonant; die van ‘vlees’ en ‘geest’. Wat be-

doelt Paulus met dat woordje ‘vlees’? Hij gebruikt dit woord ‘vlees’ in een tijd 

waarin een ieder er uitbundig op los leefde, als waren zij goden op de Olympus. 
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Uit dat ‘vlees’, uit die uitbundigheid van allerlei losgeslagen begeerten kunnen 

zelfs excessen en bedreigingen ontstaan die er nog steeds zijn; hij noemt een rij-

tje op, ontucht, hoererij, zedeloosheid, afgoderij, vijandschap, haat, tweespalt, 

jaloezie, afgunst, moord; en we kunnen denken aan nog vele andere verschij-

ningen van ‘vlees’: moeten we bijvoorbeeld niet denken aan onze voortdurende 

drang tot meer en groter, tot sneller en zakelijker; stevenen we hiermee niet af 

op onze eigen ondergang? Hoort het niet tot ‘vlees’ als we menen onze veilig-

heid te bewaren door - ook militair - steeds sterker te worden, of door steeds 

meer wapens zelf ter hand te nemen, of hoort ’t niet tot ‘vlees’ als we het kli-

maat laten verslechteren? Trekken al die verschijningen niet als verderfelijke 

machten door de wereld, en we zijn er heus niet van af….;  hoewel: Paulus 

noemt iets, dat die begeerten met zijn excessen en bedreigingen, of in zijn taal 

dat ‘vlees’, te lijf gaat; hij noemt iets dat, om het met de dichter Jan Wit te zeg-

gen, ‘een onuitsprekelijk zin’ aan ons leven wil geven. Iets dat komt van God, 

voorgeleefd in Jezus Christus, iets dat we in geloof de werking van de Heilige 

Geest mogen noemen. Dat is nieuwe werkelijkheid, en van een heel andere 

aard, wil Paulus zeggen. Alsof de Geest van God dwars door ons heengaat, als 

een windvlaag door ons vergankelijk bestaan.  

Kijk, gemeente, de hele aarde, wijzelf, - ja, het hele universum met al ons den-

ken en doen daarbij - is en blijft een vergankelijk bestaan; en we zijn er totaal 

afhankelijk van. Want we kunnen niet zonder zwaartekracht, voedsel, water, 

licht, zuurstof, noemt u maar op. Maar God ging het vanaf de beginne juist om 
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leven binnen dat bestaan van ons. Of, laat ik het zo zeggen: God draait welis-

waar niet om ons bestaan heen, maar neemt stelling en gaat de bedreigende be-

geerten van ons bestaan te lijf, gaat er door-heen, als met Israël door de Schelf-

zee, als met Jezus door de dood, als met Paulus onderweg…als met jou door je 

eigen leven; er door-heen op de sporen van het doen van gerechtigheid, barm-

hartigheid, bescherming en bevrijding zoals we uit Psalm 116 zongen. Dit is als 

een grote doorbraak. 

Maar wat is dit dan heel concreet? De grote doorbraak van Gods Geest door ons 

moeizame vergankelijke bestaan heen is - om het in Paulus’ brieftaal te zeggen - 

dat die Liefde van God, zoals Jezus Christus heeft voorgeleefd, alle kans van 

slagen krijgt; dat is in wezen de Thora leven. Dat is onze levensopdracht, maar:

…kan dit?… Mooi is hierbij een Swahili spreekwoord uit Afrika dat zegt: ’De 

wind kun je niet wenden, dus wend dan maar het zeil’. De onlangs overleden 

oud Secretaris Generaal van de VN, Kofi Annan, gebruikte dit spreekwoord in 

zijn boek ‘Interventies’. Hij schreef, en ik citeer: ‘Het zeil wenden - van con-

flictpreventie naar economische ontwikkeling, het bewaren van de vrede, men-

senrechten en klimaatverandering - is meer dan een opdracht voor ons allemaal. 

De wind volgt nu eenmaal zijn eigen onvoorspelbare koers, maar in elke sa-

menleving beschikken mannen en vrouwen nu meer dan ooit over het vermogen 

hun eigen lot te bepalen’ ; Annan noemt dit vermogen ‘de Liefde die betekenis 

of zin aan het leven wil geven’. En Paulus ziet die Liefde als vruchten die 

groeien aan een boom, als vruchten die groeien aan de Geest. Paulus gaat nog 
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verder: deze Liefde brengt zelfs geloof voort, schrijft hij erbij…want Paulus zag 

dat die Liefde werkt! 

“Nou dominee ik geloof er allemaal niets van en ik kán ook helemaal niet gelo-

ven”, zei iemand laatst tijdens een gesprek. “Hebt u kinderen?” vroeg de domi-

nee. Stralend zei de man: “jazeker! Twee prachtige, fijne dochters, zij wonen 

weliswaar ver weg aan de andere kant van de wereld. Ze zijn ver weg maar - hij 

wees naar zijn hartstreek - ook heel dichtbij”; de dominee vroeg hem: “Gelooft 

u in hen, uw dochters, dat zij het goed doen?” Weer was het antwoord: “jazeker 

geloof ik hen!” En dat kwam er liefdevol en met trots uit. De man kon dus wél 

geloven! Om te beginnen in zijn eigen dochters. En is dit niet verdraaid dicht 

bij de Liefde die God voor ogen heeft? Dat wij ons dan in ons leven door die 

Liefde laten leiden, en doorgaan in die Geest te wandelen èn te handelen, 

schrijft Paulus aan de Galaten; hij schrijft het ook aan ons…; 

Amen     
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