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Zonen en dochters van God
Wij zijn door genade zonen en
dochters van God. We lezen
hierover in Galaten 3:26 de volgende indrukwekkende woorden:
Want gij zijt allen zonen van
God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in
Christus gedoopt zijt, hebt u met
Christus bekleed.
Wat opvalt in deze tekst is dat
twee maal het woordje “allen”
wordt gebruikt. Waren het enkele broeders en zusters daar in
Galatië, die zonen van God waren? Laten we zeggen: de beste?
Nee, want er staat: want gij zijt
allen zonen van God. Door het
geloof (en niet door het gevoel)
is dit een feit, een heilsfeit. In
Christus hebben wij door genade
dit recht.
En wanneer werden wij met
Christus bekleed? Toen wij gedoopt werden! Doop is dus een
belangrijke zaak Ook wordt

twee keer de woorden “in Christus” gebruikt.
Het verlossingswerk vond “in
Hem” plaats. Doordat Hij hetzelfde vlees had aangenomen als
wij, bracht Hij onze oude mens
in de dood.
Daardoor zijn wij in Christus
gestorven, opgewekt en in de
hemel gezet zoals zo mooi in de
Efeze brief beschreven staat.
Leggen we een boekenlegger in
een boek, dan gebeurt alles, wat
met het boek gebeurt, ook met
de boekenlegger.
Het boek is het beeld van Christus en de boekenlegger is een
beeld van ons.
Gij hebt u met Christus bekleed
… denk b.v. aan een ochtendjas,
waarmee men zich bekleed.
Toen wij gedoopt werden –
werden wij met Christus bekleed. Gods woord zegt het dus
het is waar.
Vers 28 zegt:
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Hierbij is geen sprake van Jood
of Griek, van slaaf of vrije, van
mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus
Jezus.
Geen sprake van Jood of Griek,
Belg of Hollander, directeur of
pompbediende, mannelijk of
vrouwelijk – allen hebben zich
met Christus bekleed en zij behoren tot het lichaam van Christus.

Geboren uit een vrouw … zo
waarachtig als Hij de Zoon van
eeuwigheid is, zo waarachtig
werd Hij mens. Jezus is geboren en dat betekent het begin
van Zijn bestaan als mens.
Zijn geboorte als Jood plaatste
Hem al vanaf Zijn geboorte onder de wet. Hij kon alleen hen
die onder de wet waren, vrijkopen als Hijzelf geen overtreder
van de wet was.

We lezen verder in Galaten 4:4
Maar toen de volheid des tijds
gekomen was, heeft God zijn
Zoon uitgezonden, geboren uit
een vrouw, geboren onder de
wet, om hen, die onder de wet
waren, vrij te kopen, (5) opdat
wij het recht van zonen zouden
verkrijgen.

Er wordt hier gesproken over
het feit, dat Jezus kwam om ons
vrij te kopen. De prijs is betaald
zoals ergens in de Schrift staat:
gij zijt gekocht en betaald.

De “volheid des tijds” is de juiste, door God bepaalde tijd.
Toen heeft God zijn Zoon uitgezonden.

En wat staat er dan verder: in
vers 5 … opdat wij het recht van
zonen zouden verkrijgen.

Het werkwoord betekent letterlijk “wegzenden van uit” en dat
betekent dat de Zoon werd uitgezonden vanuit een plaats,
waar Hij tevoren was.

We zijn nu geen slaaf meer van
de zonde. Jezus heeft hen, die
onder de wet waren, vrijgekocht.

Het is een recht. Jezus heeft ons
vrijgekocht en nu zijn wij rechtens zonen.
We hebben het recht van zonen;
zonen door “adoptie” zoals de
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SV zo mooi zegt in Romeinen
8:15.

als Jezus het tegen Zijn Vader
zei.

6 En, dat gij zonen zijt, God
heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die
roept: Abba, Vader.

We gaan verder met Galaten 4:7
Gij zijt dus niet meer slaaf, doch
zoon; indien gij zoon zijt, dan
zijt gij ook erfgenaam door God.

Opnieuw wordt het woord “uitgezonden” gebruikt. Nu is het
de Geest die uitgezonden werd
in onze harten.

Vraag: als ik een zoon of dochter van God ben, wat ben ik dan
ook? Er staat: dan zijn wij ook
erfgenaam.

Nu mogen wij God onze Vader
noemen, omdat wij zijn aangenomen zonen zijn.

En ons Testament, waar de erfenis in staat, ligt voor ons of hebben wij in onze handen. Een
oud- en een nieuw Testament.

Welke taal sprak Jezus, toen Hij
op aarde was?
Hebreeuws?
Nee, volgens theologen sprak
Hij de Aramese taal.
En Paulus gebruikt hier het
Aramese woord: Abba en dat
betekent: Pappa! Zo teder en
liefdevol.
En het woord “Abba” zal Jezus
ook dikwijls uitgesproken hebben in zijn gebed tot Zijn Vader.
En omdat wij zonen en dochters
van God zijn, mogen wij ook
“Abba – Vader” zeggen net zo-

We zijn dus zonen van God en
erfgenamen. Dat staat ook in
Romeinen 8:15/17
15 Want gij hebt niet ontvangen
een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt
ontvangen de Geest van het
zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.
We hebben dus de Geest in ons
ontvangen. Geen geest van slavernij of vrees, maar de Geest
van het zoonschap. En wij mo-
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gen "Abba" zeggen tegen de
Vader.

Zonen en dochters van God. Een
koninklijke waardigheid.

16 Die Geest getuigt met onze
geest, dat wij kinderen Gods zijn
(zonen Gods dus).

Laten we ook zo wandelen, en
ons bewust zijn van onze koninklijke waardigheid.

17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn
wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en
medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in
zijn verheerlijking.

Zonen van God, door het geloof,
in Christus Jezus.

Jezus leed in de verzoekingen.
In dat lijden kunnen wij delen.
Jezus leed smaad; ook in dat lijden kunnen wij delen.
Het lijden heeft dus zin: hier
wordt een belofte genoemd: delen in zijn lijden betekent ook:
delen in zijn verheerlijking.
We gaan tenslotte terug naar onze kerntekst uit Galaten 3:16
Want gij zijt allen zonen van
God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in
Christus gedoopt zijt, hebt u met
Christus bekleed.

Want wij allen, die in Christus
gedoopt werden, hebben ons
met Christus bekleed!

