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22.Het vlees handelt, de geest draagt vrucht, niet alleen heerlijk voor
ons, maar voor God. Vrucht is niet het resultaat van werktuigelijke
inspanning, maar is de natuurlijke uitdrukking van leven en groei.
Wanneer we anderen liefhebben, zijn er geen wettelijke beperkingen
nodig  om ons te weerhouden om anderen kwaad te berokkenen. De
wet is een nutteloze last voor hen die in de geest wandelen. Zij heb-
ben geen aanmoedigingen nodig om goed te doen en staan boven
de straffen, die worden opgelegd aan hen die kwaad bedrijven.

24.De kruisiging van het vlees betekent veel meer dan het in de dood
te plaatsen. Het geeft aan wat voor soort dood het verdient, want
het is een misdadiger van de ergste soort. De beschamende, smade-
lijke dood door Christus gedragen voor onze zonden is het enige
passen de einde voor het vlees.

Galaten 6. 
Concordant commentaar 
van A.E. Knoch

1. Ware zelfkennis zal ons nederig maken zodat we een broeder die
plotseling uitglijdt in zachtmoedigheid zullen behandelen. De wet
zou hem veroordelen, maar wij zoeken wegen om hem terug te bren-
gen in het gelid. 

5. Er is hier een contrast tussen een last (:2) en een lading. Last is van
het woord element dat zwaar betekent. Beide woord elementen
komen samen voor in Matteüs 23:4 ‘zware ladingen’. In Matteüs
11:30 zei onze Heer niet ‘Mijn last is licht’, maar ‘Mijn lading is
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licht’. Wanneer een broeder overbelast raakt, is het onze plicht en
ons voorrecht om hem te helpen zijn last te dragen. Maar de lading
die de Heer op ons legt is niet te zwaar. Wij kunnen geen dienstwerk
doen dat God aan een ander heeft toegewezen. Hierin moet ieder
zijn eigen lading dragen. 

6. Om het onderricht aan Zijn heiligen te besten digen, heeft God het
verplicht gesteld, dat een dergelijk dienstwerk zou worden erkend
en dat er in een juiste vergoeding wordt voorzien voor hen die on-
derrichten.

7. Het beeld van zaaien en oogsten is erg bemoedigend om te overwe-
gen. De boer zaait het zaad en ziet gedurende enige tijd helemaal
geen resultaat. Hij wacht lang en geduldig voordat hij de oogst bin-
nenhaalt. Zo kan het voor ons ook zijn, dat we weinig zien komen
van ons zaaien in de geest, maar in de juiste era zullen we oogsten,
zoals we gezaaid hebben. Dat wat in het vlees gezaaid is, zal ver-
derven. Dat wat in de geest is, blijft tot in de eonen. Er is veel dat
ons moedeloos maakt, maar we zouden altijd de eonische oogst in
gedachten moeten houden, waarvoor we ons voorbereiden. 

11. Het lijkt waarschijnlijk dat het vervolg van de brief door Paulus
zelf is geschreven. Het was zijn gebrui kelijke gewoonte om alleen
een kort slot te schrijven om de echtheid van een brief te bevestigen,
maar hier is hij zo bezorgd, dat hij het hart van zijn betoog herhaalt
in zijn eigen handschrift. Er wordt aangevoerd dat het geschrift in
grote letters was vanwege zijn gebrekkige gezichtsvermogen.

12.In dit fantastische slot richt Paulus het licht van het kruis scherp op
de motieven die beide kanten van de tegenstelling aansturen. Zij die
de Besnijdenis onder steunen spelen in op populariteit. Zij vreesden
voor vervolging. Zij deden beroep op het vlees. Zijn er niet velen
onder ons die de geest van deze weg tegenwoordig volgen? Paulus
roemde alleen in het kruis, dat een eind aan het vlees maakt, in ons
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of in de wereld. Er is nu een nieuwe schepping, waarin het vlees
geen plaats heeft. Dit zou aan de hele tegenstelling een eind moeten
maken. 

16.Paulus wil niet heel de Besnijdenis zonder onderscheid afkeuren
voor de zonden van zijn tegenstanders. Diegenen onder hen die de
kracht van het kruis erkennen in hun godsdienst, over hen smeekt
hij vrede af en barmhartigheid, want zij zijn het ware Israël van God.

17.Het was gebruikelijk om een slaaf  het brandmerk van zijn meester
te geven. De vele vervolgingen die Paulus onderging hadden zonder
twijfel veel merktekens achtergelaten, die allemaal wezen op zijn
getrouwheid aan zijn Heer.

18.Schenk aandacht aan de nadruk op geest, wat overeenstemt met het
onderwijs van de brief.

A.E Knoch
Vertaling: G. Bernouw


