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DIE EEN IS NIE BELANGRIKER AS DIE ANDER NIE. 
 
Iemand skryf aan my as volg: 
 
" Wat sal jy antwoord as iemand GAL 3:28 wil gebruik om 
homoseksuele verhoudings te regverdig of goed te keur?  
Daar is nie meer man en vrou nie." 
 
Lees net gou GAL 3:28. 
 
GAL 3:28 Nou is daar nie langer sprake van Jood of Griek, slaaf of vryman, 
man of vrou nie; julle is tog almal één in Christus Jesus. 
 
Laat ek dan begin om te sê, dat ons altyd as ons iets in die Woord lees, ons 
dit áltyd in konteks met die res van die Woord moet lees en in hierdie geval is 
dit dan ook nie anders nie. 
 
Kom ons los nou maar vir die oomblik dat die Woord Homself ten sterkste 
uitspreek teen homoseksuele leefwyse en ons bepaal ons net hier by die brief 
aan die Galasiërs, om te sien wat Paulus hier onder leiding van die Heilige 
Gees vir ons sê: 
Die agtergrond van hierdie gedeelte is, soos ek dit uit die Woord verstaan dan 
dit. 
Paulus het die evangelie aan die Galasiërs verkondig en hulle het sy 
evangelie aanvaar en was baie lief vir hulle groot evangelis.  Soveel so, dat 
hy nou in hierdie brief aan hulle, waar hy soms streng met hulle praat, ook vir 
hulle daaraan kon herinner hoe lief hulle vir hom was en hoe hoog hulle hom 
aangeskryf het. 
Hy skryf van toe hy byvoorbeeld daar by hulle siek gewees het: 
 
GAL 4:14 Hoewel my siekte vir julle 'n beproewing was, het julle nie vir my 
gegril of my vermy nie. Inteendeel, julle het my ontvang asof ek 'n engel, ja, 
asof ek Christus Jesus self was. 
 
Paulus was egter ‘n apostel wat die evangelie so ver en wytd as moontlik wou 
verkondig en moes verder gaan. 
Ná hom kom daar toe ander mense met ‘n vals verdraaide evangelie. 
Hulle verander so ‘n bietjie aan Paulus se evangelie en verkondig onder 
andere, dat Christene ook die wet van Moses moes hou en hulle beklemtoon 
die besnydenis. 
Ja, so het satan maar van die begin af sy valse evangeliste in die kerk van 
Christus hulle verskyning laat maak. 



Dit het toe by Paulus uitgekom dat daar mense is wat die evangelie wat hy 
verkondig het nou in ‘n verdraaide vorm aan die Galasiërs verkondig en dat 
sommige van sy bekeerlinge werklikwaar die ander mense se verdraaide 
evangelie aanvaar en dan skryf hy aan hulle en druk homself baie sterk uit: 
 
GAL 1:6 Ek is verstom oor wat julle gedoen het. Hoe kon julle so gou julle rug 
op God draai? Op Hóm wat julle deur Christus se genade na Hom toe geroep 
het! 
Julle het julle ore uitgeleen vir 'n ander "Goeie Nuus". 
GAL 1:7 Maar daar is geen ander Goeie Nuus nie! Al wat daar is, is 'n paar 
mense wat julle deurmekaarmaak, ja, wat die Goeie Nuus van Christus wil 
verdraai. 
GAL 1:8 Vervloek is elkeen wat 'n ander boodskap verkondig as wat ons aan 
julle verkondig het, al sou dit ons self of 'n boodskapper uit die hemel wees. 
GAL 1:9 Ek herhaal: Vervloek is elkeen wat 'n ander boodskap verkondig as 
dié een wat julle ontvang het! 
 
Nog ‘n rede, so lyk dit vir my, dat Paulus so ontsteld is oor wat nou daar onder 
sy bekeerlinge gebeur, is dat die mense wat hierdie ander verdraaide valse 
evangelie aan Paulus se bekeerlinge verkondig het, het nie net ‘n ander 
evangelie verkondig nie maar nog verder gelieg en selfs verkondig, dat 
Paulus sélf ook tot ander insigte gekom het en nou ook verkondig dat ‘n 
Christen ook die wet van Moses moes hou en hulle moes laat besny. 
Daarom skryf hy dan ook in sy brief onder andere, omdat sy bekeerling in 
Galasië bewus was dat die Jode Paulus oral waar hulle kon teengestaan het: 
 
GAL 5:11 Wat my betref, broers en susters, as dit waar is dat ek steeds 
verkondig dat besnydenis noodsaaklik is, waarom word ek dan vervolg? Dan 
is daar mos nie meer 'n kruisboodskap wat kan aanstoot gee nie. 
 
Dan sê Paulus in sy brief ook so ‘n ietsie oor hierdie mense wat sy werk onder 
die Galasiërs ongedaan wil maak. 
 
GAL 6:12 Al daardie mense wat julle wil dwing om besny te word, vir hulle 
gaan dit net om uiterlik die regte indruk te maak sodat hulle nie oor die kruis 
van Christus vervolg word nie. 
 
Dan vertel hy weer vir hulle, dat hulle nie die wette van Moses in hulle lewe 
nodig het nie maar net ware geloof in Jesus Christus. 
 
GAL 3:22 Maar die Skrif getuig die teendeel: Alles is vasgevang in die greep 
van sonde sodat die belofte op grond van geloof in Jesus Christus aan die 
gelowiges gegee sou kon word. 
GAL 3:23 Voordat die geloof gekom het, is ons deur die wet bewaak. Ons 
was gevange gehou totdat God se plan van geloof geopenbaar sou word. 
GAL 3:24 Die wet het ons soos 'n kinderopvoeder opgepas totdat Christus 
gekom het. Ons is opgepas sodat ons deur te glo God se vryspraak kon 
ontvang. 
GAL 3:25 Noudat die tyd van geloof gekom het, staan ons egter nie langer 
onder die toesig van 'n kinderopvoeder nie. 



 
Deur geloof is julle kinders van God 
 
GAL 3:26 Julle is almal God se kinders deurdat julle in Christus Jesus glo. 
 
Nou kom hy hier in GAL 3:28 en hy vertel hulle net weer hoe hulle as 
Christene na mekaar moet kyk en dit het niks met seksuele oriëntasie te doen 
nie maar die gesindheid waar in een Christen na ‘n ander Christen moet kyk.  
 
GAL 3:28 Nou is daar nie langer sprake van Jood of Griek, ... julle is tog 
almal één in Christus Jesus. 
 
Almal is gelyk, want almal is op dieselfde wyse deur Jesus Christus gered.  Of 
jy ‘n jood is wat besny is en onder die wet van Moses gelewe het, of ‘n Griek 
is. 
Die Grieke was ‘n voorbeeld wat Paulus baie gebruik het om die heidene aan 
te dui, omdat die Jode hulle die beste geken het. 
Paulus sê hier dan. 
Heiden of onder die wet van Moses, as jy jou bekeer het tot Jesus Christus, is 
julle almal nou gelyk. 
As jy besny was toe jy tot bekering gekom het, is jy nou nie ‘n beter of hoër 
Christen, as hy wat tot bekering gekom het maar nie besny is nie. 
 
GAL 3:28 Nou is daar nie langer sprake van ..., slaaf of vryman, ... julle is tog 
almal één in Christus Jesus.  
 
‘n Vry man het nou nie meer voorregte in die gemeenskap van die Heiliges as 
‘n slaaf of bediende nie. 
‘n Slaaf of bediende is deur die offer van Jesus Christus presies gelyk voor 
ons Here. Die een is nie meer heilig as die ander nie. Al het die een ‘n beter 
agtergrond as die ander wat die mens aanbetref. 
Hulle is gelyk want dieselfde offer wat Christus vir die een gebring het, het Hy 
ook vir die ander een gebring. 
 
GAL 3:28 Nou is daar nie langer sprake van ..., man of vrou nie; julle is tog 
almal één in Christus Jesus. 
 
In Paulus se tyd was ‘n vrou deur die samelewing gereken as so ‘n paar 
trappe laer as ‘n man.  Nou kom Paulus en hy sê, dat in die Christen se geloof 
is dit nie so nie. 
Of jy ‘n man is en of jy ‘n vrou is jy is op dieselfde wyse van die Hel deur 
Christus gered en in die oë van ons Here is ‘n man nie ‘n beter mens voor ons 
Here bloot omdat hy ‘n man is nie en ‘n vrou is nie minder mens omdat sy 
vrou is nie.  Almal wat Jesus aangeneem het as hulle Verlosser en 
Saligmaker is voor ons Here gelyk. 
Ons is almal ons Here se kinders. 
 
GAL 3:28 Nou is daar nie langer sprake van Jood of Griek, slaaf of vryman, 
man of vrou nie; julle is tog almal één in Christus Jesus. 
 



Ten slotte wat hierdie skrywe aanbetref. 
 
Paulus gebruik dan homself as voorbeeld. 
Hy was ‘n Jood en hulle wat saam met hom die evangelie aan die Galasiërs 
verkondig het, was ook Jode wat besny was en wat die wet van Moses op 
hulle self van toepassing gemaak het, maar hulle moes ook soos die 
Galasiërs Jesus aanneem as Verlosser en Saligmaker om deel van die ware 
evangelie te word. 
 
GAL 2:15 Ons wat van geboorte Jode is en nie sondaars uit die nie-Joodse 
nasies nie, 
 
GAL 2:16 weet dat niemand deur die wet te onderhou deur God vrygespreek 
word nie. Net deur die geloof in Jesus Christus kan dit gebeur! Selfs ons het 
tot 
geloof in Christus Jesus gekom sodat ons deur geloof, en nie omdat ons die 
wet onderhou nie, deur God vrygespreek kan word. Niemand sal mos deur 
die wet te onderhou deur God vrygespreek word nie! 
 
Die slotsom dan wat GAL 3:28 aanbetref is dit: 
In die kerk van Christus, is niemand beter of belangriker as die ander nie 
maar almal is vir ons Here só kosbaar, dat Hy vir ons almal met Sy lewe op 
Golgota betaal het. 
So kom jy en ek doen wat van ons as Christene verwag word. 
 
1TIM 6:12 Stry die goeie stryd vir dit waarin ons glo. Hou stewig vas aan die 
ewige lewe wat God jou gegee het, en wat jy so opreg bely het voor baie 
getuies. 
 
                   
Judas 1:24-25 „Aan Hom nou wat magtig is om  julle van struikeling 

te bewaar en julle sonder gebrek voor Sy heerlikheid te stel met 
gejuig, 

25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen.” 

 

Groete 

Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, stuur asseblief u 
volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 

Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar die rekenaar 
met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is wat ek ontvang nie.  In albei 
gevalle sal my rekenaar net stil bly. 



 
 
 


