Titus 3

De Heiland en Zijn goedertierenheid

Toelichting derde dag
Onderwerp: de Heiland en Zijn goedertierenheid
Bijbelgedeelte: Titus 3
Inhoud vandaag
• Samenvatting voorgaande
• Goede werken (overgang Titus 2-3)
• Titus 3 :
•
•
•
•
•

De goedertierenheid van God onze Heiland (3:4)
Wassing/Bad van de wedergeboorte
Vernieuwing van de Heilige Geest
Hoop van het eeuwige leven
Voorgaan in goede werken (3:8; 3:14)

Samenvatting voorgaande
Titus 1
Context:
Titus op Kreta achtergelaten om kennelijke wanorde op te heffen
laksheid van de Kretenzen (karakter)
judaisten dwaalleraars
door
oudsten aan te stellen (1:5-8)
weerlegging van dwaalleraars (1:9b-16)
bemoediging door gezonde leer (Titus 2)

Hoogtepunt Titus 1
1 Paulus, slaaf van God alsook apostel van Jezus Christus, naar het
geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid,
die naar de godsvrucht is,
2 in de hoop van het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan,
beloofd heeft voor de tijden der eeuwen; maar op zijn eigen tijd heeft
Hij Zijn Woord geopenbaard,
3 door de prediking, die aan mij toevertrouwd is naar het bevel van
God, onze Heiland. Aan Titus, mijn echt kind naar het
gemeenschappelijk geloof:
4 genade, en vrede zij u van God de Vader en van de Christus
Jezus, onze Heiland.

Samenvatting voorgaande
Titus 2
Gezonde leer uiteenzetten (2:1-10)

wat die betekent voor:
oudere mannen en vrouwen (voorbeeldrol)
jongere mannen (en vrouwen nb: door de oudere)
slaven (in meest moeilijke positie):
beste voorbeeld van versiering van
leer van onze God en Heiland
Genade onderwijst hoe te leven (2:12b):
ingetogen
rechtvaardig

godvruchtig

Hoogtepunt Titus 2
11 Want de genade van God,
heilbrengend voor alle mensen is verschenen
12 en onderwijst ons, dat wij met verzaking van de goddeloosheid
de wereldse begeerten ingetogen,
rechtvaardig en godvruchtig zouden leven
in deze tegenwoordige eeuw,
13 in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning
van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus.
14 die Zichzelf voor ons gegeven heeft,
opdat Hij ons van alle wetteloosheid verloste
en Zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede werken.

Titus 3 inhoud
Wat van ons verwacht mag worden
Goede werken (overgang 2-3)
• oa Houding tegenover de overheid
Wat we waren
De mooie tekst /Hoogtepunt
Wat God voor allemaal voor ons deed/betekende
• De goedertierenheid en mensenliefde van de Heiland
• Wassing / Bad van de wedergeboorte
• Vernieuwing van de Heilige Geest
• Hoop van het eeuwige leven

3: 1-2

Wat God van ons verwacht
• Goede werken (3:8; 3:14)
Persoonlijke aanwijzingen en groeten

3:8-11

3:3
3:4-7

3:12-15

Goede werken
In

1: 16;
2: 7, 14;
3:1, 5, 8,14

wordt gesproken over: goed werk (agatos werken); goede werken (kalos werken)

3:1

(bereid=) gereed/klaar voor wat nuttig/heilzaam is.

(2Tm 2:21)

gereinigd (geen verkeerde verbindingen), zijn we geschikt voor alle goed werk

(2Tm 3:17)

door Gods Woord toegerust tot alle goed werk

In Ef 2:10

ook: goede werken, die God tevoren heeft bereid.

Goede werken
2:12
12 en onderwijst ons, dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten
ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw,

-Onze roeping en verantwoordelijkheid
2:14
14 die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons van alle wetteloosheid verloste
en Zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede werken.

-Alleen door het werk van Christus zijn we ertoe bekwaam

3:1-3

Praktische vermaningen voor onze goede wandel
-houding t.o. overheid; t.o. alle mensen
-tot alle goed werk bereid (3:1)
tegen achtergrond
van natuur van Kretenzen
-van ons allemaal
NB: Goede werken nooit reden tot behoudenis, maar gevolg van behoudenis

Hoogtepunt Titus 3
Maar
toen de goedertierenheid en de mensenliefde
van God, onze Heiland, verschenen is,
heeft Hij ons behouden,
5 niet op grond van werken in gerechtigheid,
die wij hadden gedaan, maar naar Zijn barmhartigheid,
door [de] wassing van de wedergeboorte
en de vernieuwing van de Heilige Geest,
6 die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort
door Jezus Christus, onze Heiland,
7 opdat wij, door Zijn genade gerechtvaardigd,
erfgenamen werden, naar [de] hoop van [het] eeuwige leven.

Maar God…
Maar God grijpt in!
3:4

de tijd waarin

3:5

de wijze waarop

3:6

de voorziening voor leven op aarde

3:7

het doel

Maar God:
Rom 5:8 Maar God bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is
toen wij nog zondaars waren.
Ef 2:4-5 Maar God, Die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege Zijn grote liefde, waarmee Hij ons
liefgehad heeft, toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus uit
genade bent u behouden …

Goedertierenheid
Goedertieren(heid)
In het Nederlands oorspronkelijk: goeder tiere (van goede groei...)
Maar het is ontwikkeld naar een betekenis van:
genade, goedheid, (welwillendheid SV) ,
zachtheid, vriendelijkheid.

In het Grieks: “Chrestotes”
in het Engels : “Loyal Love”
In het Hebreeuws:“Khesed"

Goedertierenheid
Een eigenschap van God, (en van gelovigen)
-niet van natuurlijke mens
Rm 3:12 er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet een….

Gelovigen worden ertoe opgeroepen:
Ef4:32: …weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in
Christus u vergeven heeft

-niet in eigen kracht, maar als vrucht van de Geest:
Gl 5:22: Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing

Gods goedertierenheid in het OT
‘Toen daalde de HEERE neer in een wolk,
ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit.
de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij:
HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw,
Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden,
Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft,
maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt
en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt
aan de kinderen en kleinkinderen,
tot in het derde en vierde geslacht.’
34:5-7 HSV

Goedertierenheid
Ondanks
-Israels voortdurende rebellie
-ontrouw aan Gods verbond
Zo ook: ondanks
-de goddeloosheid,
-het geweld van de wereld
Houdt God Zijn belofte, en
Zijn goedertierenheid komt tot een dramatisch hoogtepunt
in het sturen/komen van Zijn Zoon!
Titus 3 : 4
Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van God, onze Heiland,
verschenen is, heeft Hij ons behouden, ….

Mensenliefde
Gods bekommernis (deernis) om mensen,
vooral ook in ellendige omstandigheden
1Jh4:8-10 God is Liefde…..Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat
Hij ons heeft liefgehad….
Ti 2:11 want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen is verschenen.

Het meest sprekende getuigenis
Jh 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft
gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Behoudenis

Onze behoudenis/redding dankzij Gods barmhartigheid
Barmhartig :
als een Moeder, begaan met haar kinderen,
vol liefdevolle gevoelens voor hen...
God kan er niet toe komen
hen te geven wat ze verdienen... straf / oordeel

Onze behoudenis door (middel)
-wassing
-vernieuwing

Behoudenis middel
Wassing / (Bad) van de wedergeboorte
Onze behoudenis/redding
De Schrift kent feitelijk 3 fasen:

1. eenmalig: uit genade door geloof
Ef 2:8-9: Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet
uit u, het is de gave van God

2. nu uitwerken/opgroeien tot behoudenis

1Pt2:2…opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis

3. toekomstige, tot komst van de Heer
1Pt1:5 …erfenis,die ..bewaard wordt tot de behoudenis, die gereed is om in
de laatste tijd geopenbaard te worden

Behoudenis middel
Hoe (middel)?
-1) door de wassing van de wedergeboorte*)
zonden worden weggewassen
(negatief)
nb: water is het Woord ! (Ef 5:26) als reinigingsmiddel
-2) de vernieuwing van de Heilige Geest
(positief)
-eenmalig (Jh3:3-7; 2Kor5:17)
-voortdurend (2Kor4:16)
-rijkelijk over ons uitgestort
(positief)
-inwoning van de Heilige Geest (1Kor 6:19)
*) palingenesia niet meest gebruikt woord voor wedergeboorte

Resultaat van behoudenis
We zijn gerechtvaardigd (door Gods genade!)
-omdat we gestorven zijn voor de zonde
-omdat we leven uit God hebben (wedergeboren)
-door geloof
-door het bloed van Christus
We zijn erfgenamen “
-van God (Zijn kinderen)
-op grond van geloof
- in Christus
naar de hoop van het eeuwige leven”
wat beërven we?

(Rm 6:7)

(Rm 5:1))
(Rm 5:9)
(Rm8:16)
(Gl 3:29)
(Ef 1:9vv)

God onze Heiland
God is Heiland
Titus 1:3
Titus 1:4
Titus 2:10
Titus 3:4
Titus 3:6
Titus 2:13

God, onze Heiland
Christus Jezus onze Heiland
God onze Heiland
God onze Heiland
Jezus Christus onze Heiland
onze grote God en Heiland Jezus Christus

Vers 8: Dit feit met al zijn consequenties is betrouwbaar !
en moet Titus blijven benadrukken
NB: Het lijkt er op in Ti 1 nadruk op God, in Ti 2 op Christus en in Ti 3 op de Heilige Geest

Vermaningen
Vers 8-11
Gelovigen moeten
zich toeleggen op goede werken
want deze dingen zijn goed en nuttig
en vermijden:
-twistvragen
-geslachtsregisters
-ruzie en twisten over de wet
sektarische personen (die verdeeldheid brengen)
waarschuwen en zo nodig verwerpen

Persoonlijke aanwijzingen
Vers 12-15
Persoonlijke aanwijzingen
Opdracht de gelovigen te leren
-zich toe te leggen op goede werken
voor de noodzakelijke behoeften (vrijgevigheid?)
opdat ze niet onvruchtbaar zijn

De genade zij met jullie allen

Vragen (1)
-Goede werken
.Waarom in Titus de voortdurende oproep tot goede werken?
.Wordt in Ef2:10 en Titus met “Goede Werken” steeds hetzelfde bedoeld?
.Wat is eventueel het onderscheid?
.Wat is het onderscheid “Goed werk” en “Goede werken” en “Agatos werken” en “Kalos
werken”
.Zijn goede werken voor ieder hetzelfde of is dit verschillend?
.Noem eens voorbeelden?
-Welke houding tegen over de overheid wordt van ons verwacht (actueel)
-Wat kan de reden en betekenis zijn van het gebruik van phileo voor “mensenliefde” hier en agape
in Jh 3:16?
-Welk aspect(en) van de behoudenis worden hier in 3:4 beoogd.
-Wat is de betekenis van de wassing van de wedergeboorte?(3:5)
.Waarom hier niet het gebruikelijke woord voor wedergeboorte
.Wedergeboorte is toch gewoonlijk Gods kant van de bekering; het ontvangen van
nieuw leven (Goddelijke natuur)
.is er relatie met de doop (het soms gebruikte “bad” doet daaraan denken)?
.is er relatie met gewassen zijn met Zijn bloed (Op 1:5b)

Vragen(2)
-Wat wordt door de Heilige Geest vernieuwd (3:5b)
.In Christus zijn we nu toch volmaakt geheiligd, waarom dan nog de vernieuwing
van dag tot dag (Kol 3:9-10)
-Wat is rijkelijk over ons uitgestort ?
.Vindt de rijkelijke uitstorting bij elke bekering (behoudenis)opnieuw plaats?
-Is er in het OT tijden sprake van Wassing van de wedergeboorte en vernieuwing van de
Heilige Geest?
-Wat beërven we (allemaal)? (3:7)
-Hebben alle vermeldingen in Titus van God/ Jezus Christus Onze Heiland de zelfde
betekenis?
-Wat is een sektarisch mens (een dwaalleraar?)
.Wat is een sekte?
.Is sektarisme een vorm van zuurdeeg?
.Is verwerpen het uitsluiten van een sektarisch mens? Wie kan/moet dat doen?
-Wie is Apollos

