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OOR DE VRIJHEID HEEFT CHRISTUS
ONS VRIJGEMAAKT
Deel 5: Galaten 3,6 - 4,31

Even aansluiten…
Het verhaal van Paulus over de gebeurtenissen in Antiochië is uitgelopen op
een uitdrukkelijke verwoording van wat de Christusopenbaring van Damascus
betekende, en op een diep persoonlijk geloofsgetuigenis. Hij sloot die af met
een gepijnigde oproep tot de Galaten om toch alstublieft niet terug te keren
naar datgene wat Christus’ kruis heeft beëindigd. Als de Wet, waaraan zij
zich nu door de besnijdenis willen onderwerpen, ons kon rechtvaardigen,
dan blijft alles zoals het was, en is Christus zonder meer voor niets gestorven.
Dan is de hele prediking van het kruis zinloos. De verzen 3,1-5 mag men
als een typische scharnierpassage lezen: tegelijk afsluiting van de narratio
en inleiding van het theoretische hoofddeel van zijn brief: de expositio of
theologische onderbouwing van zijn betoog.
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Paulus’ expositio of argumentatio, deel 1: Gal 3,6-18
Paulus gaat zijn inzicht in Christus nu theologisch onderbouwen. Hij doet
dat, conform zijn vroegere opleiding, op de enige manier waarop rabbi’s
in die tijd argumenten aanbrachten: met een beroep op de Schrift. Want
hoezeer Paulus zijn christenen uit het heidendom ook emancipeert van
de verplichting van de Wet, toch staat het ook voor hem paalvast, net als
voor alle andere apostelen, dat in Jezus Christus de hele Schrift vervuld
werd.
Christus is in zijn ogen allesbehalve ontrouw aan de Bijbel van Israël,
wel integendeel. Daarom is het altijd een beetje onnadenkend wanneer
men de God van het Oude Testament wil afschilderen als een God van
wraak en geweld, in tegenstelling tot die van het Nieuwe Testament als
de God van liefde. In werkelijkheid gaat het om één en dezelfde God,
en de God van Abraham, Isaäk en Jakob is het, die Jezus zijn én onze
Vader noemt én als een God van liefde verkondigt.
Abraham, onze vader in geloof: 3,6-9
Om aan te tonen dat Christus met zijn bevrijding van de Wet paradoxaal
toch de vervulling brengt van het Oude Verbond, grijpt Paulus terug naar
het allereerste begin: het verbond dat God sloot met Abraham. God,
zo schrijft hij, heeft zich voor altijd met Abraham en zijn nageslacht
verbonden. Hij zal hen niet alleen de erfenis van het heil schenken, maar
belooft bovendien aan Abraham dat in hem alle volken der aarde zullen
gezegend worden. Alle volken, dat betekent dus: niet enkel maar de
joden! Dat alles is geschied vóór er sprake was van een Wet. Abraham
is in Gods ogen gerechtig, niet omdat hij een wet heeft nageleefd, maar
enkel omdat hij op Gods belofte vertrouwde. Abraham geloofde, en
God rekende hem dat als gerechtigheid aan. Paulus grijpt hier terug
naar de Bijbelpassage in Gn 15,1-6, in combinatie met Gn 12,3. Het
is een beeld dat Paulus zeer dierbaar geworden is, want hij zal het
hernemen en breder uitwerken in zijn Romeinenbrief.1 Abraham als ons
1

Zie Rom 4. Daar ziet hij de geboorte van Isaäk – Abrahams reeds ‘dode’ lichaam dat nog leven verwekt –
zelfs als een voorafbeelding van de verrijzenis! Ook het Magnificat van Maria eindigt met de verwijzing
naar de belofte aan Abraham en zijn nageslacht: Lc 1,54v.
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aller vader in het geloof is ook een vast thema geworden in de hele
christelijke traditie.2
De hele Thora bevestigt het: 3,10-18
Dat Paulus teruggrijpt naar dat oude verhaal uit Genesis en dat symbolisch
toepast in een andere context, namelijk de problematiek van de al of niet
rechtvaardiging door de Wet, laat zien dat hij tot in de toppen van zijn
tenen ook een joodse rabbi gebleven is. Hij laat het bovendien niet bij
dat ene voorbeeld van Genesis 15,6, maar haalt nog verschillende andere
passages aan om aan te tonen dat de hele Schrift hem gelijk geeft, en dat
dus die hele Schrift eigenlijk al naar de openbaring van Christus uitzag. De
Wet zelf staaft zijn overtuiging dat niet de Wet, maar het geloof de mens in
Gods ogen rechtvaardigt.
De apostel glijdt in de verzen 10-18 van citaat naar citaat om zijn mening
kracht bij te zetten. In de exegese heeft men zo’n aaneengeregen snoer van
Bijbelcitaten de toepasselijke naam gegeven van catena of ketting. In ons
geval grijpt Paulus in vers 10 terug naar Dt 27,26; in v. 11 wordt het Hab
2,4; in v. 12: Lv 18,5; v. 13: Dt 21,23; v. 16: Gn 12,7; ( v. 17: Ex 12,40).
Even halt houden. Hoe kijken we het best naar Schriftcitaten in het Nieuwe
Testament?
Hier is niet de plaats om al de bovenvermelde citaten in detail te analyseren,
dat zou ons veel te ver voeren. Ik raad je echter sterk aan om die passages
eens in je Bijbel op te zoeken. Allicht tot je verbazing zal je vaststellen dat die
uitspraken in hun eigen context een andere bedoeling dienen, en helemaal
2

Ook de Jakobusbrief 2,23, haalt het voorbeeld van Abraham aan. Men heeft vaak Jakobus uitgespeeld
tegen Paulus, omdat Paulus insisteert op ‘het geloof, niet de werken’, en Jakobus: ‘het geloof zonder de
werken is dood’. In werkelijkheid is er helemaal geen sprake van tegenstelling. Met ‘niet de werken’
bedoelt Paulus ‘niet de werken van de Wet’, in de zin die ons intussen wel duidelijk geworden is: de mens
rechtvaardigt niet zichzelf door zijn inspanningen om in orde te zijn met de wetsvoorschriften, maar wordt
door Gods genade gerechtvaardigd. Jakobus bedoelt enkel maar te zeggen dat geloof waaraan geen
daden beantwoorden geen echt geloof is, maar leeg en dood. We hoeven maar Paulus’ Hooglied van
de liefde te lezen om te begrijpen dat Paulus hierin Jakobus zonder meer zou bijtreden. Ook voor hem uit
geloof zich enkel maar in daden van caritas.
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niet noodzakelijk geïnterpreteerd moeten worden in de zin waarin de apostel
dat doet, soms zelfs integendeel. Daarom acht ik het heel nuttig om hier een
kleine pauze in te lassen en even stil te houden bij een algemener probleem
dat kan rijzen bij onze lectuur van de Schrift.
Paulus’ manier van doen komt bij hedendaagse lezers nogal vreemd en duister
over, en bovendien niet echt als een gezonde logische redenering. Het is een
van die vele passages die gelovigen bij een liturgische voorlezing onmogelijk
kunnen begrijpen. Bij hen die een poging doen om de Galatenbrief eens
in zijn geheel te lezen, is het de plaats waar velen afhaken. Voor wie een
sluitende bewijsvoering verwacht komt die hele redenering van Paulus zelfs als
behoorlijk irritant over.
Dat laatste is zeer begrijpelijk, want – misschien komt wat ik nu zeg eigenaardig
over – met het soort exegese dat Paulus hier bedrijft kunnen wij vandaag
niet veel meer aanvangen. Geen vakman zou die methode nog toepassen,
en elk kritisch nadenkend christen zal er ook zijn terechte bedenkingen bij
aanvoeren. De vaakst voorkomende opmerking die ik in de loop van de vele
voorbije jaren gehoord heb, is deze: ‘Wat hebben we nu? Met zo’n manier
van doen kan je toch gewoon alle kanten uit, en kan je de Schrift alles doen
zeggen wat je maar wil!’
In zekere zin is dat juist, want met het louter aaneenrijgen van een catena
zou je net zo goed kunnen bewijzen dat God een liefhebber is van oorlog en
slavernij. Toch brengt Paulus enkel maar een toepassing van de manier waarop
Schriftgeleerden en wetsleraars in zijn tijd – en ook nog vandaag! – de Heilige
Schrift hanteerden. Paulus staat trouwens met die methode verre van alleen in
het Nieuwe Testament. Ook Mattheüs, Johannes en andere auteurs passen elk
op hun manier dezelfde methode toe. Nog eeuwen later zullen de kerkvaders
dat ook doen. Men weekt enkele woorden of zinnen los uit hun oorspronkelijke
context, en past ze toe op een andere context, op een actuele situatie, of op
een stelling die men met het Woord Gods wil onderbouwen. Men is zelfs niet
te beroerd om Bijbelpassages bij te werken of te boetseren naar de toepassing
toe die men ze wil geven. 1 Kor 10,1-5 biedt van zo’n handelwijze een mooi
voorbeeld, en nog mooier is Gal 4,21-31, waarover later.

5

6

Deel 5: Galaten 3,6 - 4,31

Onze bevreemding komt van het feit dat wij van Schriftargumenten iets
anders verwachten dan joden of christenen van toen. Sedert de moderniteit,
met haar ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek en groeiende eis
van accuraatheid, sedert wij een onderscheid kunnen maken tussen wat
de Schrift ons vertelt en wat controleerbare historische feiten zijn, sedert wij
getraind zijn in logisch argumenteren, functioneert de Schrift anders dan
toen.
Ikzelf heb er nu vijftig jaar systematische Schriftstudie op zitten, ben
helemaal grijsgedraaid in de historisch-kritische interpretatie van de Schrift.
Die methode bracht in twee eeuwen tijd een massa bevrijdende inzichten
met zich mee, en vermocht veel nadenkende gelovigen te bevrijden van een
pak nodeloze struikelstenen op hun weg. Ik blijf overtuigd dat de historischkritische methode van wezenlijk belang is voor de kerk en haar pastoraal. Zij
blijft dat niet enkel naar binnen toe, maar ook met het oog op onze roeping
tot verantwoording van ons geloof binnen de ons omringende cultuur. Dat
belang wordt nog veel te vaak onderschat, om niet te zeggen verwaarloosd,
en ik zal er blijven voor vechten.
Maar toch zit ik zelf nog elke dag met de vraag: hoe functioneert de Schrift
nu eigenlijk in mijn geloofsleven? Waartoe dient Schriftgebruik nu eigenlijk?
Paulus, Mattheüs en Johannes zouden zonder enige twijfel zakken voor een
modern examen exegese. Maar waar stuurden zij dan op aan, en wat is
dan de waarde van hun denken, van hun beroep op de Schrift en hun hele
manier van redeneren?
Neem nu bijvoorbeeld Mattheüs. De auteur van het eerste evangelie is net
als Paulus gepokt en gemazeld in de studie van Wet en Profeten, en om
de haverklap hanteert hij een Bijbelcitaat om aan te tonen dat in Jezus de
Schrift vervuld werd. Hoe dikwijls lezen we bij hem niet: Dit is gebeurd
opdat vervuld zou worden wat de profeet … gezegd heeft … Enkele snelle
voorbeelden: Mt 1,22v.; 2,5v.15.17v.23; 3,2 enz. Wanneer je die passages
in hun eigen context gaat opsnorren, dan overvalt je dezelfde verbazing als
bij Paulus: ze hebben daar ter plekke onveranderlijk een andere bedoeling
dan die waarvoor Mattheüs ze gebruikt.

Deel 5: Galaten 3,6 - 4,31

Wat is hier gaande? Laat ik een paar sleutels aanreiken. Om te beginnen
moeten we duidelijk het volgende beseffen: Bijbelcitaten dienen niet om
te ‘bewijzen’ in de betekenis waarin wij dat woord vandaag gebruiken.
Als een vorm van bewijs naar buiten toe, bijvoorbeeld voor niet-christenen,
kunnen ze niet dienen.
Mochten de citaten van Paulus en de evangelisten objectieve ‘bewijzen’
leveren in de hedendaagse betekenis van het woord, dan zouden natuurlijk
alle joden en niet-gelovigen daardoor moeten overtuigd kunnen worden,
tenzij ze allemaal ofwel gewoon dom ofwel halsstarrig van slechte wil
zouden zijn. Dat laatste veronderstellen is, voor wie enige ervaring van
echt contact met niet-christenen heeft, – en dan bedoel ik: niet-politiek, nietapologetisch, niet-polemisch, maar onbevooroordeeld en intellectueel eerlijk
contact, – zonder meer nonsens.
De werkelijke reden waarom het zo niet werkt ligt hierin, dat de Schriftcitaten
niet dienen als objectieve bewijzen naar buiten toe, maar als symbolische
illustraties naar binnen toe.3 Evangelisten en Paulus grijpen naar de Schrift
om een punt te illustreren dat zij aan hun lezers willen overbrengen. Dat kan
een overtuiging zijn, een inzicht, een waarde of een bepaalde these.
Hoe functioneert die Schrift dan daarin? Om dat te illustreren vertrok ik
in mijn lessen graag van een boekje van de grote Zwitserse theoloog
Hans Urs von Balthasar. Het boekje in kwestie handelde eigenlijk over de
geloofsinhoud van het Credo, en was ondertiteld: Das Ganze im Fragment
– Het geheel in het fragment. Balthasar bedoelde met die titel aan te tonen
dat elke afzonderlijke geloofswaarheid (das Fragment) eigenlijk maar goed
begrepen kon worden binnen het geheel van onze geloofsovertuiging (das
Ganze). Anders gezegd: je moet de delen verstaan vanuit en in samenhang
met het geheel.

3

De overtuiging dat het om bewijzen ging, heeft gedurende eeuwen de apologetica van de kerk
gedomineerd, maar heeft nooit anders gefunctioneerd dan door het opleggen van macht. Dat
heeft tragische gevolgen meegebracht, want waar de kerk de macht had, werd het niet aanvaarden van die ‘bewijzen’ beschouwd als slechte wil, morele afwijking, hoogmoed en opstandigheid, met alle veroordelingen en vervolgingen die uit die overtuiging konden voortvloeien …
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Ik pas dit nu toe op Paulus en de andere auteurs van het Nieuwe Testament.
Voor hen is ‘het geheel’ niets anders dan het geloof waarvan ze helemaal
doordrongen zijn, van waaruit ze leven en werken, en waarvoor ze zelfs
willen sterven. Het is de alles funderende en alles overkoepelende overtuiging
dat Jezus de Christus is, de Messias en heiland.
Die basisovertuiging hebben zij evenwel niet zomaar door een logische
redenering afgeleid uit de lectuur van het Oude Testament. Dat was toen en
is nu nog altijd niet mogelijk. Neen, hun geloof in Jezus als de Christus van
God is gestoeld op hun Paaservaring, of breder, op het leven, de dood en
de verrijzenis van Jezus.
Strikt genomen is het enkel de verrijzenis die hen onomstotelijk ervan
overtuigd heeft dat, tegen al hun verwachtingen en desillusies in, Jezus
inderdaad Gods Gezalfde is. En dus de weg die we moeten volgen. Zij zijn
Jezus van Nazareth enkel als de Messias gaan prediken door hun geloof in
zijn verrijzenis. Maar allen zonder uitzondering waren ze er evenzeer van
overtuigd dat de Messias op een of andere wijze de vervulling van de Schrift
zou brengen. Het kon niet anders, wilde men niet geloven in een God die
van gedacht was veranderd of met zichzelf in contradictie stond. Dat was
iets wat ze wél geleerd hadden! Je zou kunnen stellen dat die overtuiging al
sinds de kinderjaren tot hun basiscatechismus behoorde.
Geen enkele apostel, geen enkele auteur van het Nieuwe Testament twijfelt
eraan dat de Messias de vervuller is van de Schrift. Mattheüs zal het Jezus
zelf uitdrukkelijk laten verwoorden: Ik ben niet gekomen om Wet en Profeten
af te schaffen, maar om de volheid ervan te brengen. (Mt 5,17v.)
Dit is das Ganze. Vanuit die basisovertuiging: ‘Jezus is de Messias, dus de
vervulling van de Schrift’, gaan zij nu de oude Schrift met nieuwe ogen
lezen. Ze gaan op zoek naar verhalen, zinnen, woorden, die hun overtuiging
kunnen illustreren. Dat zijn dan de fragmenten, die ze onder de schijnwerper
van het geheel plaatsen, en zo met nieuwe betekenis vullen.
In mijn lessen vroeger gebruikte ik daar graag het volgende beeld voor:
Stel je Paulus en de evangelisten voor als mensen die rondwandelen in de
weelderige tuin van het Oude Testament, met in hun hand de kostbare vaas
van het evangelie. Hier en daar plukken ze uit de tuin van de Schrift een
bloem die mooi past in de vaas die ze hun christen lezers willen aanbieden.
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Het is alsof ze zeggen: ‘Kijk eens naar dat woord van Jesaja, naar die zin
uit de psalm, die regel uit de Thora … Zie je wel hoe mooi die illustreren dat
de Schrift in Jezus vervuld werd?’ De fragmenten illustreren het geheel, en
functioneren enkel van daaruit.
Ik meen dat dit inzicht in de functie van Schriftcitaten ons over veel
struikelstenen heen kan helpen. Het is bijvoorbeeld spotgemakkelijk om
uit het Oude Testament een pak teksten op te diepen die Jezus en zijn
evangelie tegenspreken. Al die teksten over oorlog en geweld en wreedheid
bijvoorbeeld. Critici van het geloof hebben dat ook ten overvloede gedaan,
niet uit kwade trouw, maar omdat die vele onverteerbare teksten nu eenmaal
in de Bijbel staan, en we dat niet moeten verdoezelen!4
Wij christenen hoeven niet voortdurend rond de hete brij te draaien om
ons uit de moeilijkheid te wringen. De Bijbel is nu eenmaal de spiegel van
een historische evolutie, waarin ook de godsvoorstellingen en de ethische
principes evolueerden. Verdoezelen of goedpraten komt enkel maar voort
uit een verkeerd begrijpen van de functie van Schriftteksten in ons geloof, en
vooral uit een gebrek aan historisch perspectief.
Laten we niet vergeten dat, wanneer Jezus zegt dat hij de volheid van Wet
en Profeten brengt, hij ook al een strenge selectie maakt, en al die moeilijke,
ja zelfs moreel onaanvaardbare passages, uit die volheid elimineert.
Zijn Bergrede is een soort elixer dat hij uit de Schrift distilleert, en waarin
bijvoorbeeld het haten van de vijand geen plaats meer heeft.
Zo lazen in Jezus’ tijd een aantal joodse meesters ook al de Schrift. Als Mt
7,12: Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen
inderdaad de samenvatting is van Wet en Profeten, zoals Jezus zelf het
voorstelt, dan betekent het dat meteen al een heel erg groot pak Bijbelverhalen
en -regels niet meer als normatief gelden. Je zou bijvoorbeeld zijn uitspraak
Heb je vijanden lief met een pak voorhamers uit het Oude Testament kunnen
doodslaan! Zo is het ook met ons vandaag: een aantal psalmen kunnen wij
4

Ik denk voor Vlaanderen aan iemand als de in 2019 overleden filosoof Etienne Vermeersch, die
dergelijke teksten vaak gebruikte als argument tegen ‘de God van de christenen’. Hij deed dat
vaak heftig, met verontwaardigde passie, maar, daar kan ik van getuigen, volkomen te goeder
trouw. Hij was er inderdaad grondig en in geweten van overtuigd dat de Bijbelse God niet kón
bestaan, en wel precies door die vele vreselijke bladzijden die in de Bijbel voorkomen.
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terecht niet meer bidden, maar we respecteren ze, met voldoende historisch
perspectief, als ‘restgenen’ van de Schrift.5 Het is de ‘natuurlijke selectie’ van
de immer voortschrijdende ontdekkingstocht naar God.

De Schrift met nieuwe ogen gelezen
We kunnen nu terugkeren naar onze vriend Paulus. Ook in zijn geval was
het niet de studie van het Oude Testament die hem tot de logische conclusie
bracht dat die terdoodveroordeelde Jezus wel de Messias moest zijn, als
zodanig duidelijk aangekondigd in die verspreide teksten van de Thora en
de profeten. Vanuit zijn studie van de Thora was hij immers tot de absoluut
tegenovergestelde overtuiging gekomen! Neen, de Damascuservaring is
het geweest, zijn alles ondersteboven gooiende paaservaring, die hem die
overtuiging heeft geschonken. ‘Ooit dacht ik anders’, zou je hem kunnen
laten zeggen, ’ik heb vanuit mijn ziedende ijver voor de Wet de christenen
vervolgd, maar dit heeft God mij laten inzien: die gesmade gekruisigde is
tegen al mijn overtuigingen in de Verrezene, Gods gezalfde.’ Jezus is de
Christus is ook voor Paulus Das Ganze, het geheel.
Als we nu even teruggrijpen naar Gal 1,15-16, dan zien we daar dat Paulus
zijn inzicht in Christus onmiddellijk verbindt met de bemerking: om hem
onder de heidenvolken te verkondigen. Dat betekent dat de bevrijding van
de Wetsverplichting behoorde tot het kerninzicht zelf van zijn bekering.
Vanuit die ‘explosie’ van Pasen in zijn leven is ook Paulus, net als de andere
apostelen, de hele Schrift met nieuwe ogen gaan lezen. Ook hij is in de tuin
van de Wet bloemen gaan plukken, fragmenten die de basisovertuiging
naar zijn christenen toe konden illustreren.
En nu kunnen we weer aanknopen bij zijn argumentatie in hoofdstuk 3 van
de Galatenbrief. Het ‘geheel’ waarvan hij zijn Galaten moet overtuigen
is die onmiddellijk uit zijn paasgeloof afgeleide grondwaarheid: de mens
wordt niet gerechtvaardigd door de werken van de Wet, maar door het
geloofsvertrouwen in Christus. Filippenzen 3,5-9, de weergave van zijn
Damascuservaring, bevestigt dat helemaal. Besnijdenis als supplementaire
5

Vb. Ps 58 of 137,7-9 e.v.a.
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garantie voor het heil is enkel onbegrip van Christus’ kruis. Geloof, niet de
Wet, want de door de Wet veroordeelde is Gods Messias.
Dat is in de context van Galaten das Ganze. En om dat te illustreren plukt hij
een zestal bloemen voor zijn nieuwe vaas. Christus is de vervulling van de
Schrift. De fundamentele belofte van God geldt voor alle mensen, door het
vertrouwen van Abraham. De erfenis van het heil werd aan Abraham en aan
zijn nageslacht beloofd, schrijft hij in 3,16. Hier permitteert hij zich – alweer
vanuit het geheel – een woordspeling. ‘Nageslacht’ luidt in het Hebreeuws
‘Zera – zaad’. Het woord blijft altijd enkelvoud, ook als het om meerdere
personen gaat, net als bij ons ‘nageslacht’, dat enkelvoud blijft ook al heb je
een miljoen nakomelingen. In de Bijbel was wel een meervoudig nageslacht
bedoeld: Isaäk en diens nakomelingen, eigenlijk heel Israël. Paulus gaat nu
echter spelen met dat enkelvoud van zera. Want voor hem is de eigenlijk
bedoelde nakomeling van Abraham onvermijdelijk Jezus Christus, en zo
schrijft hij het ook.
Christus is in zijn ogen de eigenlijke erfgenaam van Abraham, de eigenlijke
Isaäk. De Bijbelse Isaäk is voorafbeelding, ‘type’ van Christus. Pas in de
mate dat wij in Christus zullen delen, zullen ook wij nageslacht van Abraham
worden.
Vervolg
Maar hoe ziet Paulus dan de heilige Wet van Mozes, die Jezus zelf
aanvaardde en die hij toch onmogelijk kan loochenen? Wat hij daarover
te vertellen heeft zal ons brengen tot zijn onvergetelijke verwoording van
de christelijke vrijheid. Maar dat reserveer ik voor een volgende bijdrage.
Ik vond het namelijk nuttig om eerst die excursus over Schriftgebruik in te
lassen. Hij kan veel verhelderen, ook bij de lezing van de evangeliën.
Peter SCHMIDT

