
 

 

“Christus wil alles voor je doen, of niets. Je kunt verdienste en genade niet combineren”  

(Tim Keller). 

 

Alles of niets? Een op het eerste oog een nogal zwart-witte en heftige uitspraak. Toch is deze 

uitspraak van de bekende Bijbelleraar Tim Keller, in het licht van de brief van Paulus aan de 

gemeente in Galaten te begrijpen. Paulus predikte een alles of niets Evangelie!  

In de gemeente in Galaten was een groep mensen aanwezig die de pas bekeerden Christenen in 

verwarring brachten door ze te leren dat men zich aan de Joodse culturele gebruiken uit de wetten 

van Mozes moest houden om God volkomen welgevallig te zijn (Gal 1:7).  

Tim  Keller schrijft hierover in zijn studieboek over de Galatenbrief het volgende: 

Paulus bestreed dat ‘andere evangelie’ krachtig en zonder blad voor de mond te nemen, omdat wie 

het werkelijke evangelie loslaat, Christus zelf verlaat en loslaat. Dat komt, zegt Paulus, doordat 

Christenen geroepen zijn ‘door de genade van Christus’. God heeft ons geroepen; wij hebben Hem 

niet geroepen. En God heeft ons onmiddellijk aanvaard ondanks het feit dat we niets verdienden. Dat 

is de volgorde van het Evangelie. God aanvaardt ons, en daarna volgen wij Hem. Maar in andere 

godsdienstige systemen is het andersom (Tim Keller, Galaten om te lezen, te leren, te leiden).  

Als we de Galatenbrief doorlezen zien we ook hoe scherp Paulus was in zijn bewoordingen; 

“Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen naast dat wat wij u als 

evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt” (Gal 1:8) 

“O onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd?” (Gal 3:1) 



“Bent u zo onverstandig?” (Gal 3:3) 

“U bent van elke zegen in Christus beroofd, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, u bent 

van de genade vervallen” (Gal 5:4) 

De Galatenbrief laat zien dat verdienste en genade niet te combineren zijn. Het hart van Paulus en 

eigenlijk van God zelf achter de scherpe bewoordingen vinden we terug in Galaten 5:1 “Voor de 

vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt; staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk 

binden”. Door het offer en evangelie van Christus mogen we leven in vrijheid, een vrijheid waarvoor 

duur betaald is (1 Kor 7:23).  

Niet naar de mens: 

 “Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar de 

mens. Wat ik heb het ook niet een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus 

Christus” (Gal 1:11 en 12) 

In Galaten 1 lezen we dat Paulus het evangelie door openbaring van Jezus Christus zelf heeft 

ontvangen. Het is een evangelie niet naar de mens. Met andere woorden; Paulus ontving het niet van 

een mens of door lering van een mens, maar door Goddelijke openbaring. Interessant is het om te 

lezen in vers 14 dat Paulus voorheen een groot ijveraar was van de overleveringen van zijn vaderen. 

Paulus had een diepe openbaring nodig van Christus zelf om het Evangelie te begrijpen (vers 16) en 

om los te komen van de leer van zijn vaderen en leermeesters. Ook wijzelf worden beïnvloed door de 

tradities en leerstellingen van onze (voor)ouders en leermeesters. Maar het zijn juist tradities en 

leerstellingen die Gods Woord krachteloos kunnen maken als ze niet overeenstemmen met het 

Evangelie zoals de Bijbel het openbaart door Jezus en de apostelen.  

“Terwijl u het woord van God krachteloos maakt door uw overlevering” (Markus 7:13) 

Het is daarom van belang dat we net zoals de eerste gelovigen dagelijks de schriften onderzoeken 

(Handelingen 17:11) om te kijken of het hetgeen ons geleerd wordt klopt en in overeenstemming is 

met zoals God het geopenbaard heeft.  

Vragen: 

1) Bespreek met elkaar de stelling; “Christus wil alles voor je doen, of niets”.  

2) Hoe verhoudt zich de Wet van Mozes zich tot door genade en geloof God welgevallig 

worden? 

3) Hoe vormt de genade van God jou als persoon? 

4) Welke hedendaagse veelvoorkomende leerstellingen maken Gods woord krachteloos? 

5) In welke mate onderzoek je de Bijbel om onderwijs te toetsen?  

6) Herken je je in de drang om bijvoorbeeld Gods gunst of je redding te verdienen door wat je 

doet? 

 

 

 


