
 

Preekvoorligting Sondag 28 Oktober 2018 

Skriflesing: Gal. 1: 6 - 10        Teksverse: Gal. 1: 6,7   

Tema: Alles genade terwille van die verdienste van Xtus 

 

31 Oktober 1517 – ŉ Roomse priester Martin Luther spyker op die spesifieke dag 95 leerstellings 

teen sekere van die kerk van destyds se die leer aan die kerkdeur te Wittenberg vas. Hy het in sy 

studie van die Bybel tot die besef gekom, meer nog, tot die ontdekking gekom – die mens word 

alleen salig deur genade en nie verdienste nie, ŉ leerstelling heel anders as die van die destydse 

kerk. Die kerk het toe die pad van “werkheiligheid” geleer – die mens, so het hulle gesê, kan alleen 

salig word deur sy werke.  

 

1. Die boodskap vir die Galasiërs 

Paulus waarsku die gemeentes in Galasië teen dwaalleer, die verkeerde verstaan of selfs 

verdraaiing van die evangelie. Hy doen dit deur die stelling te maak dat daar geen ander evangelie 

is as dit wat hy verkondig nie, en sou iemand, selfs ŉ engel uit die hemel, ŉ ander evangelie 

verkondig, sou dit verkeerd wees. Waaroor gaan dit hier? Terwyl Paulus nie met hierdie gemeentes 

kontak gehad het nie, is “nuwe dinge” vir hulle geleer, of eerder, is die “ou dinge” weer onder 

hulle ingevoer. Die besnydenis, die seremoniële voorskrifte van reiniging, vastye, jaarlikse feeste 

moes in hierdie gemeentes onderhou word. Hierdeur was die wet weer besig om as’t ware die 

oorhand oor die evangelie te kry, in die sin dat as jy die wet onderhou, ontvang jy die ewige lewe. 

Die dwaalleer wat dus onder die kerke van Galasië grond gewen het was die leer van 

“werkheiligheid”. Dit is nie nou net meer Christus wat die hemel vir die gelowige oopmaak nie, 

maar ook sy onderhouding van sekere wette en gebruike.  

 

2. Die boodskap vir die kerk van die Reformasie 

Die werklikheid waarvoor Luther in die 16de eeu te staan gekom het was die van die wettisisme 

teenoor die evangelie, dit wat die mens doen teenoor dit wat Christus gedoen het, die verdienste 

teenoor die genade. Die ware evangelie is “alles genade terwille van die verdienste van Christus”. 

Goed en wel, maar ons is lankal by die 16de eeu verby wat die saak duidelik uitgemaak het, ons is 

immers ŉ kerk van die Reformasie. Dit is seker so, maar dit beteken nie dat die boodskap van die 

Reformasie en Galasiërs 1 nie vir ons steeds toepassing het nie. Die mens is maar ŉ wese wat graag 

die pad van verdienste loop – hy wil voel dat hy iets in hierdie lewe verdien of verdien het en 

daarom is dit soms ook deel van sy godsdienstige lewe. Hy wil nie hoor “sondaar” nie, maar geprys 

word vir sy goeie lewe, sy beskeie bydrae tot sy saligheid, sy vroom lewe (werkheiligheid). 

Galasiërs 1 in samehang met die Reformasie maak duidelik “werkheiligheid” is nie die ware 

evangelie nie, dit was nie in die 16de eeu nie, en so is dit ook steeds nie vandag nie. Dit was toe 

en is vandag niks anders as ŉ verdraaiing van die evangelie van Christus nie. 

 

Slot 

Die tendens van “werkheiligheid” nl. “Christus en nog iets” , ŉ tipe van wettisisme, werk hom 

steeds vandag in die gelowige maar ook die kerk en dan die reformatoriese kerk, op subtiele manier 

binne. Daarom laat ons besef en bevestig soos Paulus dit aan ons verkondig: Daar is geen ander 

evangelie as die evangelie van Christus wat openbaar die redding is alleen in Hom opgesluit nie. 


