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1. Thema en onderwerp

Het voorgestelde thema is:

Christus, onze God en Heiland
geloof, godsvrucht en goede werken

Lezen: Tt 1:3; 2Pt 1:1; Jd 1:4; Jd 1:24-25



1. Thema en onderwerp

• Zeven besprekingen
• Drie boeken; zeven hoofdstukken
• Thema: Christus, onze God en Heiland
• Sub-thema: geloof, godsvrucht en goede 

werken.
• Geschreven omstreeks dezelfde tijd.
• Behandelen vergelijkbare problemen.



1. Thema en onderwerp

Overwegingen:
• Boeken zijn het uitgangspunt voor de ZBSH
• Vanuit dit uitgangspunt zijn vier vragen van 

belang:
– Wat is de betekenis van dit Bijbelboek?
– Wat is de boodschap van dit boek ?
– Wat betekent de boodschap voor de lezers?
– Wat is de toepassing voor ons?



1. Thema en onderwerp

• De inleiding is een bespreking van een 
hoofdstuk en in voorkomende gevallen een 
inleiding op het Bijbelboek. 

• Daarna:
– Vragen naar aanleiding van de presentatie
– Voorbereide vragen inclusief praktische 

toepassing: welke lessen zijn er concreet voor 
ons te trekken? 



2. Achtergrond en motivatie

1. Wij wisselen bespreking boeken in Oude en 
Nieuwe Testament af.

2. De drie boeken sluiten aan bij de bespreking van 
Ezra in het voorjaar van 2021.

3. Doel van de bespreking: zicht krijgen op de 
boodschap van Paulus, Petrus en Judas.



2. Achtergrond en motivatie
Kernwoorden: Heiland, heil, redden, redding
• In het Grieks dezelfde wortel.
• Heiland (‘sōtēr’; G4990): Tt 1:3; Tt 1:4; Tt 2:10; Tt 2:13; 

Tt 3:4; Tt 3:6; 2Pt 1:1; 2Pt 1:11; 2Pt 2:20; 2Pt 3:2; 2Pt 
3:18; Jd 1:25

• heil (‘sōtēria’; G4991): 2Pt 3:15; Jd 1:3
• redding (‘sōtērion’; G4992): Tt 2:11
• redden (‘sōzō’; G4982): Tt 3:5; Jd 1:5; Jd 1:23
• losbandigheid (‘asōtia’; G0810): Tt 1:6



2. Achtergrond en motivatie
Kernwoorden: godsvrucht versus goddeloosheid
• In het Grieks dezelfde wortel.
• godsvrucht (‘eusebeia’; G2150): Tt 1:1; 2Pt 1:3; 2Pt 1:6; 

2Pt 1:7; 2Pt 3:11
• goddeloze (‘asebēs’; G0765): 2Pt 2:5; 2Pt 3:7; Jd 1:4; Jd

1:15; Jd 1:15
• goddeloosheid (‘asebeia’; G0763): Tt 2:12; Jd 1:15; Jd 

1:18



3. Wijze van bespreken

1. Iedere zaterdag: één inleiding over één 
hoofdstuk.

2. Inleiding duurt maximaal 25 minuten.
3. Inleiding heeft als doel het gedeelte te begrijpen 

in de context van het boek
4. Na de inleiding

1. Bespreking vragen
2. Bespreking van onderwerpen die vooraf zijn 

aangedragen



4. Toelichting eerste dag

• Onderwerp: de prediking
• Bijbelgedeelte: Titus 1
• Te bespreken aspecten:

• Indeling van Titus en plaats in de Bijbel
• De Heiland en de prediking (1:1-4)
• Opdracht aan Titus: aanstelling ouderen en weerlegging 

tegensprekers
• Waarheid in overeenstemming met de godsvrucht
• Gezond in het geloof



4. Toelichting tweede dag

• Onderwerp: de Heiland en Zijn verschijning
• Bijbelgedeelte: Titus 2
• Mogelijk te bespreken aspecten:

• De verschijning van de Heiland (2:13)
• Wat past bij de gezonde leer
• Zaligmakende genade: wat leert zij ons?
• Onderwijs van vrouwen (2:4)
• Verzaken van goddeloosheid; godvruchtig leven
• Een eigen volk, ijverig in goede werken



4. Toelichting derde dag

• Onderwerp: de Heiland en Zijn goedertierenheid
• Bijbelgedeelte: Titus 3
• Mogelijk te bespreken aspecten:

• De goedertierenheid van de Heiland (3:4)
• Houding tegenover de overheid
• Bad van de wedergeboorte
• Hoop van het eeuwige leven
• Voorgaan in goede werken (3:8; 3:14)



4. Toelichting vierde dag

• Onderwerp: de Heiland en Zijn koninkrijk
• Bijbelgedeelte: 2 Petrus 1
• Mogelijk te bespreken aspecten:

• Indeling van 2 Petrus en plaats in de Bijbel
• Het koninkrijk van de Heiland (1:11); wat is eeuwig?
• De gerechtigheid van de Heiland (1:1)
• Deel aan de Goddelijke natuur
• De betekenis van kennis en profetie; de morgenster



4. Toelichting vijfde dag

• Onderwerp: het kennen van de Heiland
• Bijbelgedeelte: 2 Petrus 2
• Mogelijk te bespreken aspecten:

• De kennis van de Heiland (2:20)
• Afwijkingen in de leer (wat wordt daarmee bedoeld?)
• De Heer die hen gekocht heeft
• Vergelijking met de brief van Judas
• Kenmerken van valse leraars



4. Toelichting zesde dag

• Onderwerp: de Heiland en Zijn genade
• Bijbelgedeelte: 2 Petrus 3
• Mogelijk te bespreken aspecten:

• De genade en kennis van de Heiland (3:17)
• Het gebod van de Heer en Heiland (3:2)
• De kracht van het Woord
• De dag van de Heer



4. Toelichting zevende dag

• Onderwerp: de Heiland en Zijn bewaring
• Bijbelgedeelte: Judas 1
• Mogelijk te bespreken aspecten:

• Indeling Judas en plaats in de Bijbel
• De bewaring van de Heiland (1:24,25)
• Oordeel over de goddelozen
• Opbouw in het allerheiligst geloof
• Strijden voor het geloof



Christus, onze God en Heiland

Datum Onderwerp Inleider

18.09.2021 De Heiland en de prediking Tt 1 RV

16.10.2021 De Heiland en Zijn verschijning Tt 2 PvD

20.11.2021 De Heiland en Zijn goedertierenheid Tt 3 JU

15.01.2022 De Heiland en Zijn koninkrijk 2Pt 1 HvdP

19.02.2022 Het kennen van de Heiland 2Pt 2 CB

19.03.2022 De Heiland en Zijn genade 2Pt 3 GR

16.04.2022 De Heiland en Zijn bewaring Jd 1 JvdH
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