Gal 4:9-10

Lev 23 Moadiem

of

Heidense feesten?

Gal 4:8-10
•

•
•

Gal 4:8 Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature
geen goden zijn;
9 en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer
terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af
aan wilt dienen?
10 U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren.
Waarschuwt Paulus de Galaten voor het (op de correcte manier) vieren van
de Lev 23 feesten?

•
•

Lees vers 8 nogmaals:

•

Om helemaal helder te hebben waar het over gaat:
Vers 3 Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven
onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld.

•
•
•

zwakke en arme grondbeginselen van de wereld
versus
Zo is dan de Wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen
goden zijn; 9 en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe
kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u
weer van voren af aan wilt dienen?
10 U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren.

Wat dan wel?
•

1) Heidense feesten >> want ze keren (onder familiaire of culturele druk) terug,
en ze hebben nooit Lev 23 feesten gevierd maar wel heidense.

•

Dit zou (in hun ogen kunnen) omdat ze zich met werken van de wet (zoals o.a.
besnijdenis) een plaats in het Koninkrijk hebben verworven.
(zoiets als 'Eens Gered Altijd Gered’ EGAG of ‘Ones Saved Always Saved' OSAS)

•
•

2) Lev 23 feesten op een verkeerde manier,

•

b) met een verkeerde hartsgesteldheid >> uw Nieuwemaansdagen uw
feestdagen (Jes 1:14)

a) vol van mystiek en gnosticisme >> schijnreden van wijsheid, eigenwillige
godsdienst en nederigheid (Col 2:18-23) zo leiden ze af van de Messias als
ankerpunt in onze relatie tot God.

Galaten 4:9-10 Conclusie
•

1) Kan niet over op de correcte manier Lev 23 feesten vieren gaan.

•

2) Zijn heidense feesten als basis hiervoor EGAG (OSAS) en dus kunnen ze
die weer vieren.

•

3) Lev 23 op de verkeerde manier, Messias niet als basis maar wijsheid of
verkeerde hartsinstelling

