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Galaten 1

6 Ik verwonder mij
dat jullie zo vlug worden overgebracht

van Degene die jullie roept 
in genade van Christus, 

tot een andersoortig evangelie,
7 dat geen ander is.

3:1
"Wie heeft jullie betoverd?!" 
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lett. > verplaatst >



Handelingen 7

15 En Jakob daalde af naar Egypte, 
en hijzelf stierf, en onze vaderen;

16 en zij werden OVERGEBRACHT naar Sichem 
en bijgezet in het graf...
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6 Ik verwonder mij 
dat jullie zo vlug worden overgebracht

van Degene die jullie roept 
in genade van Christus, 

tot een andersoortig evangelie,
7 dat geen ander is.

= de sfeer waarin 
men geroepen werd



IN genade 
van Christus



IN genade 
van Christus

verplaatst
overgebracht

andersoortig
evangelie



Galaten 1

6 Ik verwonder mij 
dat jullie zo vlug worden overgebracht 

van Degene die jullie roept 
in genade van Christus, 

tot een andersoortig evangelie,
7 dat geen ander is. 

twee Griekse woorden:
HETEROS = andersoortig
ALLOS = anders



huis links is anders (allos) dan huis rechts

maar géén andersoortig (heteros) huis 
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6 Ik verwonder mij 
dat jullie zo vlug worden overgebracht 

van Degene die jullie roept 
in genade van Christus, 

tot een andersoortig evangelie,
7 dat geen ander is. 

ander (allos) Evangelie? >
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7 ... toen zij waarnamen dat mij 
het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd, 

zoals Petrus dat van de besnijdenis, 
8 (want hij die inwerkt in Petrus 

tot apostelschap van de besnijdenis, 
werkt ook in mij voor de natiën),

9 en de genade kennend 
die aan mij gegeven wordt, 

hebben Jakobus en Kefas en Johannes, 
die voor steunpilaren golden, 

aan mij en Barnabas 
de rechterhand van gemeenschap gegeven, 

opdat wij voor de natiën zouden zijn, 
maar zij voor de besnijdenis.



het Evangelie
van de 

besnijdenis

Galaten 2:7



Galaten 1

7 ... Maar er zijn sommigen 
die jullie verstoren

en het evangelie van de Christus 
willen verdraaien.

elders weergegeven met
▪ verontrusten
▪ verschrikken
▪ van slag brengen
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7 ... Maar er zijn sommigen 
die jullie verstoren 

en het evangelie van de Christus
willen verdraaien.

dat zij van Paulus hadden vernomen
4:3,14



Galaten 1

7 ... Maar er zijn sommigen 
die jullie verstoren 

en het evangelie van de Christus
willen verdraaien.

afgeleid van 'strepho'
= (om)keren, wenden, draaien



het Evangelie
VAN DE 

VOORHUID

het Evangelie zoals door Paulus gebracht
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het Evangelie
VAN DE 

BESNIJDENIS

het VERDRAAIDE Evangelie

"het Evangelie van de besnijdenis" > MISPLAATST
"het Evangelie van de voorhuid" > VERVANGEN



Galaten 1

8 Maar ook in het geval 
dat wij

of een boodschapper vanuit de hemel
jullie zouden evangeliseren 

naast wat wij jullie evangeliseren, 
dat zij vervloekt!

= inclusief Paulus zelf!
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8 Maar ook in het geval 
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of: die
3e persoon enkelvoud: hij/zij of het



Galaten 1

8 Maar ook in het geval 
dat wij 

of een boodschapper vanuit de hemel 
jullie zouden evangeliseren 

naast wat wij jullie evangeliseren, 
dat zij vervloekt!

Gr. anathema!
= wat onder een ban ligt (Joz.7:1 LXX)



daarvan
afwijkend
'evangelie'

het Evangelie
zoals Paulus 

predikte

Galaten 2:8,9
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9 Zoals wij eerder hebben uitgesproken 
en ik nu weer zeg: 

indien iemand jullie evangeliseert 
naast wat jullie ontvingen, 

dat zij vervloekt!

> de Judaïseerders in Galatië



Galaten 1

10 Want overreed ik nu mensen of God? 
Of zoek ik mensen te behagen? 
Indien ik nog mensen behaagde, 
zo was ik nooit slaaf van Christus.

lees: spreek ik nu 'spierballentaal'? 
> demagogie
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Galaten 1

10 Want overtuig ik nu mensen of God?
Of zoek ik mensen te behagen?
Indien ik nog mensen behaagde, 
zo was ik nooit slaaf van Christus.

er is één boodschap voor de natiën:
het Evangelie zoals aan Paulus toevertrouwd


