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Inleiding

In de Brief van Paulus aan de Galaten staat één ding centraal; de bevrijdende 
waarheid van Gods goede nieuws. Naast Romeinen is er geen Bijbelboek dat zo 
helder de essentie van het evangelie uiteenzet als Galaten. Recht staan voor God 
door geloof, niet door werken van de wet en wat dat betekent voor het christelijk 
leven vormt de rode draad van de brief. Dit is de basis. Hoe belangrijk dit is 
voor Paulus blijkt wel uit zijn introductie: In plaats van een uitgebreid gebed en 
dankzegging valt hij flink geïrriteerd meteen met de deur in huis en spreekt hij 
zijn verbazing uit dat de Galaten zich zo snel hebben afgekeerd van de genade 
van Jezus en een ander evangelie zijn gaan geloven, wat volgens Paulus helemaal 
geen evangelie is (1:6).

Wat was er precies gebeurd? Kort na het vertrek van Paulus werden de nieuwe 
gemeentes blootgesteld aan valse leraren die Paulus en het evangelie in twijfel 
trokken. Zij stelden dat als je rechtvaardig wilde zijn, Jezus’ dood en opstanding niet 
genoeg was, maar dat er nog een aantal dingen aan toegevoegd moesten worden 
(zoals de besnijdenis en het houden van allerlei wetten). In plaats van te geloven 
in Jezus werd het Jezus plus nog iets anders… En dat is volgens Paulus precies het 
probleem. Nadat hij zijn eigen geloofwaardigheid als apostel heeft verdedigd legt 
Paulus in de brief uit dat het evangelie niet de ABC’s van het christendom zijn en je 
vervolgens door gaat naar de “diepere” dingen. Nee, volgens Paulus is het evangelie 
het A-Z van het Christendom. Redding is door geloof in Jezus alleen. Maar daar 
stopt het niet. Want waartoe is Jezus gestorven en opgestaan? Paulus wijst ons 
gaandeweg steeds meer op het werk van de Heilige Geest. Door de Heilige Geest 
kunnen we leven als discipelen van Jezus en krijgt het evangelie handen en voeten 
in ons dagelijks leven. 

Door genade worden we gered, en door genade gaan we steeds meer op Jezus 
lijken. Alleen door genade kunnen we in de vrijheid komen én in de vrijheid blijven. 
Daarom is het essentieel dat we steeds weer Jezus en het evangelie centraal 
stellen in ons leven. Niet alleen niet-christenen maar ook christenen hebben 
het voortdurend nodig om het evangelie opnieuw te horen en toe te passen in 
hun leven. Het is ons verlangen dat je komende maanden gaat ontdekken hoe 
groot, mooi, veelzijdig en bevrijdend het evangelie is. Daarom hebben we dit 
speciale werkboekje gemaakt; hierin vind je nog meer achtergrond bij de brief, 
verwerkingsvragen bij ieder hoofdstuk en ruimte om aantekeningen te maken bij 
de preken. We bidden je toe dat je deze revolutionaire brief van Paulus beter zult 
begrijpen, niet als woorden op papier maar als een diepe openbaring van je hart.

Namens de raad,

Bart van Nes

“Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en 
laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.” – Galaten 5:1
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H
Datum Gedeelte

Zondag 01-01 Galaten 1:1:-24
Maandag 02-01 Galaten 2:1-21
Dinsdag 03-01 Galaten 3:1-29
Woensdag 04-01 Galaten 4:1-31
Donderdag 05-01 Galaten 5:1-26
Vrijdag 06-01 Galaten 6:1-18
Zaterdag 07-01 Hand 9:1-19
Zondag 08-01 Hand 26:1-23
Maandag 09-01 Psalm 103
Dinsdag 10-01 Fil 3:1-14
Woensdag 11-01 1 Tes 1:1-10
Donderdag 12-01 Hand 22:1-21
Vrijdag 13-01 John 15:18-27
Zaterdag 14-01 Hand 15:1-21
Zondag 15-01 Hand 15:22-41
Maandag 16-01 John 8:30-47
Dinsdag 17-01 Ef 4:1-16
Woensdag 18-01 Ef 4:17-32
Donderdag 19-01 1 Pet 2:1-10
Vrijdag 20-01 Gen 12
Zaterdag 21-01 Gen 13
Zondag 22-01 Gen 14
Maandag 23-01 Gen 15
Dinsdag 24-01 Gen 16
Woensdag 25-01 Gen 17
Donderdag 26-01 Gen 18
Vrijdag 27-01 Gen 19
Zaterdag 28-01 Gen 20
Zondag 29-01 Gen 21
Maandag 30-01 Gen 22
Dinsdag 31-01 Gen 23
Woensdag 1-02 Gen 24-25:11
Donderdag 02-02 Rom 3:1-20
Vrijdag 03-02 Rom 3:21-31
Zaterdag 04-02 Rom 4:1-12

Datum Gedeelte

Zaterdag 04-02 Rom 4:1-12
Zondag 05-02 Rom 4:13-25
Maandag 06-02 Galaten 1:1:-24
Dinsdag 07-02 Galaten 2:1-21
Woensdag 08-02 Galaten 3:1-29
Donderdag 09-02 Galaten 4:1-31
Vrijdag 10-02 Galaten 5:1-26
Zaterdag 11-02 Galaten 6:1-18
Zondag 12-02 Rom 5:1-11
Maandag 13-02 Rom 5:12-21
Dinsdag 14-02 Rom 6:1-14
Woensdag 15-02 Rom 6:15-23
Donderdag 16-02 Rom 7:1-6
Vrijdag 17-02 Rom 7:7-25
Zaterdag 18-02 Rom 8:1-11-30
Zondag 19-02 Rom 8:31-38
Maandag 20-02 Kol 3:1-4
Dinsdag 21-02 Kol 3:5-17
Woensdag 22-02 1 tim 1:1-11
Donderdag 23-02 1 tim 1:12-20
Vrijdag 24-02 1 tim 4:1-15
Zaterdag 25-02 John 13:1-17
Zondag 26-02 Galaten 1:1:-24
Maandag 27-02 Galaten 2:1-21
Dinsdag 28-02 Galaten 3:1-29
Woensdag 01-03 Galaten 4:1-31
Donderdag 02-03 Galaten 5:1-26
Vrijdag 03-03 Galaten 6:1-18
Zaterdag 04-03 Op 4:1-11
Zondag 05-03 Op 5:1-14
Maandag 06-03 Rom 1:1-17
Dinsdag 07-03 Rom 11:33-36
Woensdag 08-03 1 kor 15:1-11
Donderdag 09-03 1 kor 15:12-34
Vrijdag 10-03 1 kor 15:35-59
Zaterdag 11-03 Jes 61:1-4

Hoe houd ik stille tijd? Probeer eens de SOLVAT methode. Solvat staat voor: Stil 
worden, Open handen, Lezen, Vragen stellen, Antwoorden en Toepassen.

Stil worden: als je direct begint met het lezen van de Bijbel, is de kans groot dat 
er nog van alles door je hoofd spookt. Om God te kunnen laten spreken, zul je dus 
eerst zelf stil moeten worden. Neem bewust de tijd om stil te worden en maak 
letterlijk en figuurlijk ruimte voor God in je leven.

Open handen: bid –voordat je de Bijbel gaat lezen– om Gods nabijheid en de hulp 
van de Heilige Geest. Daarmee laat je daadwerkelijk zien dat het je alleen niet lukt 
om te begrijpen wat God in Zijn Woord te zeggen heeft. Vandaar: open handen, 
om los te laten wat je bezighoudt en om te ontvangen wat God geeft.

Lezen: je leest het Bijbelgedeelte rustig voor jezelf door en laat de woorden tot je 
doordringen. Snap je iets niet of word je afgeleid, begin dan weer bij het begin. Ook 
het hardop voor jezelf lezen, helpt om je concentratie vast te houden.

Vragen stellen: Bijbellezen is leren praten met de Bijbel. Net zoals je in een goed 
gesprek vragen stelt aan elkaar, kun je ook leren om vragen te stellen aan een 
Bijbelgedeelte. Bijvoorbeeld: Wat is de kernzin van dit gedeelte? Hoe zou ik 
gereageerd hebben als ik erbij was geweest? Wat vertelt dit gedeelte me over God? 

Antwoorden: het Bijbelgedeelte dat je gelezen hebt, heeft je wat te zeggen. Ga 
daarover met God in gesprek. Dank Hem voor wie Hij is, vraag om kracht om 
te doen wat Hij zegt, belijd waarin je tekortschiet, bid naar aanleiding van het 
Bijbelgedeelte voor anderen.

Toepassen: Het Woord van God wil ook wat doen in je leven. Van Bijbellezen moet 
het gaan naar Bijbelleven. Wat heb je ontdekt en wat kun je vandaag in de praktijk 
brengen? Laat een bepaalde tekst of opdracht vanuit het Bijbelgedeelte je dag 
kleuren. Of een ander goed idee: leer eens één tekst uit je hoofd en probeer daar 
regelmatig aan te denken.

Tip: Om Galaten nog beter te begrijpen raden we je het boek ‘Galaten: om te lezen, 
te leren, te leiden’ van Tim Keller van harte aan!

De ‘SOLVAT’ 
methode

Planning



Afgelopen najaar hebben we het gehad over het gebed dat Jezus ons leerde 
(Matteüs 6:9-13). Hieronder vind je het overzicht van de verschillende kamers en 
hoe het bidden in deze kamers eruit ziet:

Bidden met Jezus – De 
Zeven Kamers

De zeven kamers in het kort:
Kamer van vreugde – laat Uw Naam geheiligd worden
• Eerlijk vertellen wat je bezighoudt, cultiveren van dankbaarheid en 

bewondering
• Waardering en levensvreugde verspreiden

Kamer van hoop – Laat Uw koninkrijk komen
• Met compassie kijken naar ‘dat wat is’ en uiting geven aan je hoop en verlangen 

naar ‘dat wat zal zijn’ (voorbede voor vrienden, familie, werk, buurt, stad, kerk, 
grotere wereld)

• Anderen dienen en bemoedigen met daden en woorden

Kamer van vertrouwen – Onze Vader in de hemel
• Vertrouwen uiten en stil worden
• Vertrouwend luisteren en liefdevol aanwezig zijn

Kamer van commitment – en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel
• Loslaten, overgave en luisteren naar de Bijbel (meditatie of studie)
• Je committeren aan het opbouwen van de christelijke gemeente

Kamer van vrijgevigheid – geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
• Vraag wat je nodig hebt en breng Gods vrijgevigheid je in herinnering
• Ontwikkel een levensstijl van eenvoud en vrijgevigheid

Kamer van verzoening – Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie 
ons iets schuldig is
• Aandacht geven aan je wonden en vergeving geven, aandacht geven aan je 

zonden en vergeving ontvangen
• Ontwikkel een levensstijl van verzoening en duurzaamheid

Kamer van alertheid – En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de 
greep van het kwaad
• Je verheugen in Gods trouw en alert strijden
• Alert leven en je toeleggen op geestelijke gewoontevorming

Doxologie: Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot 
in eeuwigheid. Amen.
• Eindig met een lovende gerichtheid op God zelf
• Participeer in een kleine groep en een christelijke gemeente



1Preeknotities week 1

Bijbelgedeelte(s):
Spreker:
Belangrijkste punt(en):

Dit vind ik lastig:

Dit wil ik onthouden:

Dit ga ik doen: 

“Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Chris-
tus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit 
deze door het kwaad beheerste wereld”. – Gal 1:3,4

Verwerkingsvragen bij week 1

Lezen: Galaten 1:1-10, 1 Kor 15:1-4.

Als iemand aan jou vraagt; wat is precies het evangelie, wat is de kern van het 
christelijk geloof, wat zou je dan antwoorden? Probeer eens een definitie te geven 
van het evangelie in een paar zinnen:

Bestudeer de volgende passages uit de brieven van Paulus;
- Wie is Jezus; Rom 1:1-4, 2 Kor 4:4, 2 Tim 2:8
- Het werk van Jezus; Rom 2:15-16, 1 Kor 15:1-5, 2 Tim 2:8
- Onze reactie op Jezus; Rom 1:16-17, Gal 2:16, Ef 2:8-9
 
Kijk nu opnieuw eens naar je definitie van het evangelie; zijn er dingen die je moet 
aanpassen, verwijderen of moet toevoegen?
 

Wat zegt Paulus in Gal 1:1-10 over A) God, B) Jezus en C) zichzelf? Schrijf deze dingen 
op, ze vormen de basis van de brief



Preeknotities week 2

Bijbelgedeelte(s):
Spreker:
Belangrijkste punt(en):

Dit vind ik lastig:

Dit wil ik onthouden:

Dit ga ik doen:

“Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en 
die mij door Zijn genade heeft geroepen, Zijn Zoon in mij te openbaren, 
opdat ik Hem aan de heidenen zou verkondigen”. – Gal 1:15,16

Verwerkingsvragen bij week 2

Lezen: Galaten 1:11-24, Handelingen 9:1-19

Paulus’ tegenstanders probeerden de Galaten aan het twijfelen te brengen 
over de boodschap van het evangelie. Daarom trokken ze met de boodschap 
ook de boodschapper in twijfel. Galaten 1:11-24 is Paulus’ antwoord op deze 
beschuldigingen. Zijn openingsstatement dat hij een apostel is die ‘niet is 
aangesteld of gezonden door mensen, maar “door Jezus Christus en God, de 
Vader, die Christus uit de dood heeft opgewekt” werkt hij in dit gedeelte verder 
uit.

Hoe laat Paulus zien dat het evangelie een openbaring van God is? Wat wordt er 
gedemonstreerd door zijn persoonlijke getuigenis?

Paulus’ getuigenis bestaat uit drie delen; 
1) hoe hij was voordat hij Jezus ontmoette (Gal 1:13-14)
2) wat God deed (Gal 1:15-16) 
3) hoe zijn leven er nu uit ziet (Gal 1:23-24)
Het resultaat was: “en zij prezen God om mij” (vers 24). Een echt getuigenis zet 
niet een persoon maar Jezus in de schijnwerper.

Schrijf hieronder kort jouw eigen getuigenis in de drie delen;
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Preeknotities week 3

Bijbelgedeelte(s):
Spreker:
Belangrijkste punt(en):

Hier zou ik meer over willen weten:

Dit wil ik onthouden:

“Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde 
leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor 
mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet; als we door de wet 
rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven 
zijn”. – Gal 2:20-21

Verwerkingsvragen bij week 3

Lezen: Galaten 2:11-21 (en 2:1-10 als je niet bij een kleine groep zit), Hebr 3:12-14
Paulus schrijft over zijn ontmoeting met Petrus. Vervolgens reflecteert hij hier 
verder op in vers 15-21 en stelt hij opnieuw dat zelfs Joden weten dat ze niet door 
werken worden gered, maar door geloof in Jezus Christus. Het volgende schema 
is hierbij behulpzaam;

- Wat betekent het woord rechtvaardig volgens jou? Waarom is dit een 
kernwoord voor het christelijk geloof?

- Welke dingen in jouw leven ondermijnen de waarheid van het evangelie naar de 
buitenwereld toe?

- Zijn er mensen in jouw kerk met wie je ‘niet gegeten hebt’ omdat ze niet zo zijn 
‘als jij’? Welke vorm van zelfrechtvaardiging zit er achter die houding?

- Hoe zou je aan iemand die denkt dat ‘goed zijn’ genoeg is om door God 
aanvaard te worden, het verschil uitleggen tussen een goed mens en een 
christen? 

Paulus’ standpunt in vraag en antwoord vorm:
Geïmpliceerde vraag Antwoord Bevestiging argument
Zijn wij Joden op een 
andere manier Christen ge-
worden dan de heidenen?

Wij Joden van geboorte en geen 
zondaars uit andere volken….
zijn tot geloof in Christus Jezus 
gekomen (2:15-16)

Er zijn niet twee wegen om gered 
te worden; één voor Joden en één 
voor heidenen. Beiden worden 
gered op dezelfde manier; door 
geloof in Jezus Christus

Als we de wet toch al had-
den, waarom geloofden wij 
Joden dan in Jezus?

We weten dat niemand als 
rechtvaardige wordt aange-
nomen door de wet na te 
leven…maar door het geloof in 
Christus Jezus (2:16)

Geloof in Jezus zorgt dat we 
rechtvaardig voor God kunnen 
staan, iets waar de wet niet voor 
kon zorgen

Op welke basis is dit geloof 
gebaseerd?

Om daardoor [Jezus], en niet 
door de wet, rechtvaardig te 
worden (2:16)

Ieder persoon, Jood of heiden, 
is gerechtvaardigd door geloof in 
Jezus, niet door werken van de wet

Waarom wordt een persoon 
gerechtvaardigd door geloof 
en niet door werken van 
de wet

want niemand wordt rechtvaar-
dig door de wet na te leven 
(2:16)

Het is letterlijk onmogelijk voor de 
wet om iemand als rechtvaardig te 
beoordelen
3



Preeknotities week 4

Bijbelgedeelte(s):
Spreker:
Belangrijkste punt(en):

Hier zou ik nog verder over willen doorpraten:

Dit wil ik onthouden:

“Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door 
de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk 
zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet langer op de 
Geest?” – Gal 3:2-3

Verwerkingsvragen bij week 4

Lezen: Galaten 3:1-9, Romeinen 4:1-13

Loop jij het risico om te vergeten dat het evangelie de bron is van je voortdurende 
aanvaarding? In welk opzicht en waarom?

Paulus stelt heel veel vragen in dit gedeelte; hoe zou jij ze beantwoorden?
- Hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te 
geloven?

- Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen kracht te vertrouwen, en niet 
langer op de Geest?

- Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest?

- Geeft God u de Geest en de goddelijke krachten omdat u de wet naleeft?

- Of geeft Hij ze omdat u naar Hem luistert en op hem vertrouwt?

Op wat voor manier verandert het feit dat de gerechtigheid ons wordt 
toegerekend de manier waarop we onszelf zien?
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Preeknotities week 5

Bijbelgedeelte(s):
Spreker:
Belangrijkste punt(en):

Hier ga ik wat mee doen komende week:

Dit wil ik onthouden:

“Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te 
worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die 
aan een paal hangt.’ Zo zouden door Hem alle volken delen in de zegen 
van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest 
ontvangen”. – Gal 3:13-14

Verwerkingsvragen bij week 5

Lezen: Galaten 3:10-25, 1 Tim 1:5-11

Paulus stelt in Galaten 2:16 twee mogelijkheden voor om je tot God te verhouden; 
de wet of de genade. Waarom hebben de mensen die op de wet vertrouwen een 
groot probleem?

In Galaten 3:10 quote Paulus Deut 27:26, de doodstraf voor hen die de wet niet 
naleven. Hoe is het mogelijk voor iemand om aan deze vloek te ontsnappen en van 
de zegen te genieten die voorgesteld wordt in 3:14?

In vers 15-18 gaat Paulus terug naar de belofte aan Abraham. Hoe overtreffen deze 
beloftes de wet van Mozes?

Vers 18 zegt dat de wet niet het middel is om Gods belofte en zegen te ontvangen. 
Waar is de wet dan wel voor?

Welke beelden gebruikt Paulus ten slotte voor de wet in v23-25. Wat is daarvan het 
belang voor ons?
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Preeknotities week 6

Bijbelgedeelte(s):
Spreker:
Belangrijkste punt(en):

Dit vind ik moeilijk:

Dit wil ik onthouden:

Dit ga ik doen:

“Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 
U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met 
Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, 
mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus”. – Gal 3:26-28

Verwerkingsvragen bij week 6

Lezen: Galaten 3:26-4:31

Welke zegeningen benoemt Paulus in 3:26-29 voor kinderen van God?

Wat bedoelt Paulus met dat God ‘toen de tijd gekomen was’ Jezus stuurde? 
Waarom was Jezus gekwalificeerd om Zijn unieke reddingswerk te doen?

Lees vers 4:21-31: Wij zijn kinderen van de belofte. Welke gevolgen heeft dat voor 
de christelijke gemeenschap?

Hoe vrij voel jij je in de gemeente?

6



Preeknotities week 7

Bijbelgedeelte(s):
Spreker:
Belangrijkste punt(en):

Dit ga ik doen:

Dit wil ik onthouden:

“Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof 
als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen 
onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft 
en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent”. – Gal 5:5-6

Verwerkingsvragen bij week 7

Lezen: Galaten 5:1-12, 2 Kor 3:6-18

We zijn nu een aantal weken bezig met het boek Galaten. De vrijheid waar het 
boek over spreekt heeft heel veel kanten. Neem eens de tijd om voor jezelf op 
te schrijven wat de christelijke vrijheid allemaal inhoudt en persoonlijk voor jou 
betekent:

In hoeverre maakt de zekerheid van de toekomst die ons te wachten staat, verschil 
voor hoe je vandaag de dag leeft?
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Preeknotities week 8

Bijbelgedeelte(s):
Spreker:
Belangrijkste punt(en):

Hier wil ik verder in groeien:

Dit wil ik onthouden:

“Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die 
de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten 
en elkaar geen kwaad hart toedragen”. – Gal 5:24-25

Verwerkingsvragen bij week 8

Lezen: Galaten 5:13-26, Romeinen 8:1-17

Het christelijk leven kenmerkt zich door een conflict tussen ‘de Geest’ en ‘het 
vlees’. Wat bedoeld Paulus met deze woorden?

Welke van de werken die ‘onze eigen wil allemaal teweegbrengt’ herken je in je 
eigen leven?

Wat zijn de verlangens die ervoor zorgen dat je zo denkt of doet?

Onderzoek jezelf. Op welke manier kun je zien dat de vrucht van de Geest in jouw 
leven aan het groeien is?

Heb jij van jezelf bepaalde karaktereigenschappen die je zou kunnen verwarren 
voor de vrucht van de Geest?
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Preeknotities week 9

Bijbelgedeelte(s):
Spreker:
Belangrijkste punt(en):

Deze persoon ga ik helpen om zijn lasten te dragen komende week:

Dit wil ik onthouden:

“Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet 
verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten 
we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral 
voor onze geloofsgenoten”. – Gal 6:9-10

Verwerkingsvragen bij week 9

Lezen: Galaten 6:1-10, Kol 3:5-17

Paulus beschrijft in dit gedeelte de wet van zaaien en oogsten. Hieruit kunnen 
we 4 principes afleiden;

1. We oogsten hetgeen wat we zaaien; als je dood zaait, dan oogst je dood. Als je 
leven zaait, oogst je leven.
2. We oogsten in een ander seizoen dan waarin we zaaien; het kost tijd want 
vruchten produceer je niet, vruchten moeten groeien. We moeten dus niet 
opgeven.
3. We oogsten meer dan dat we zaaien; dat wat je zaait vermenigvuldigt zich en 
op de juiste tijd haal je een overvloedige oogst binnen.
4. We moeten de oude oogst achter ons laten en ons focussen op wat we 
vandaag zaaien; kijk naar de tijd die je nog rest en begin vandaag met het doen 
van het goede.

Hoe zal een zelfbeeld dat je baseert op het evangelie de manier veranderen 
waarop je naar jezelf en naar anderen kijkt? Op welke momenten heb jij het 
vooral nodig om jezelf het evangelie voor te houden?

Zie jij een zondig patroon in het leven van een broeder en kun jij hem 
zachtmoedig weer op het rechte pad brengen? Ben je ook bereid om anderen 
zo naar jou te laten kijken?

Hoe bevrijdend is het voor je om te weten dat je alleen over je eigen last 
verantwoording schuldig bent, en niet over hoe je hebt geleefd in vergelijking 
met anderen?

Hoe ben jij in jouw specifieke omstandigheden bezig met zaaien op de akker 
van de Geest?

9



Preeknotities week 10

Bijbelgedeelte(s):
Spreker:
Belangrijkste punt(en):

Hier ben ik dankbaar voor:

Dit wil ik onthouden:

Dit ga ik doen:

“Maar ik – ik wil me op niets anders laten voorstaan dan het kruis van Jezus 
Christus, onze Heer, waardoor de wereld voor mij is gekruisigd en ik voor de 
wereld” – Gal 6:14

Verwerkingsvragen bij week 10

Lezen: Galaten 6:11-18

Op welke manier raakt vers 14 je – in positieve of in negatieve zin?

Op welke terreinen van je leven ken je de vrede van leven uit het evangelie? 

En op welke terreinen mis je die vrede doordat je de goedkeuring van de wereld 
nodig hebt?

Als je de boodschap van de brief aan de Galaten in een paar woorden moest 
samenvatten, hoe zou je dat dan doen?
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