De Gemeente als Bijbelschool
Titus 1
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Titus - achtergrond
•

Tijd
–

•

Situatie
–
–
–

•

moeilijk bestuurbare kerk (1:12-13
leer met joodse invloeden 1:10+14
hypergrace 2:11-15

Ontvanger: Titus
–
–
–
–
–

•

Paulus nadat ze Timotheüs in Efeze hadden achtergelaten, iets na 63 n.Chr (reis naar Kreta)

bekeerde heiden Gal 2:3
reiziger met Paulus
afgezant voor problemen in Korinthe 2 Cor 7:13
echte zoon in geloof 1:4
medewerker en partner 2 Cor 8:23

Kernboodschap, sleutelteksten
–
–
–
–
–

leer voor de kerken in Kreta
genade brengt goede werken teweeg Tit 3:8
samenvatting van de 1Tim brief
belang van goede werken: 1:16; 2:7.14; 3:1.5.8.14
Jezus is onze heiland/redder/zaligmaker: 1:3;2:10.13;3:4.6
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Aanhef
•
•
•
•

groet en motivatie om te lezen
knecht van Jezus, hier “van God”
basis: hoop van het eeuwige leven
Gods woord is ultiem belangrijk
– het geloof = de leer, die hoop geeft 1 Petr 1:3
– waarheid die tot godsvrucht en goede werken leidt
– Hij had de opdracht om het evangelie als Gods
woord door te geen 1 Tim 1:11; Gal 1:10
– basis voor gemeenschappelijk geloof (v.4; Judas v3)
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Opdracht aan Titus
• Predik het woord
– gemeente is bijbelschool,
– systematisch uitleg nodig
– houdt de gemeente bij elkaar

• Breng valse leraren tot zwijgen
– Goed en in liefde oordelen
– God geeft deze rol en het nodige gezag

• Breng in orde wat verkeerd loopt
– scheen de gebroken ledematen
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v.5

Breng in orde
• zonder orde geen leven, zelfs in organismen,
teams
– muziek is georganiseerd geluid
– kunst is georganiseerd schoonheid
– gemeente is georganiseerd …?

•
•
•
•

orde zonder leven is geestelijke dood (Laodicaea)
Titus moet helpen, niet dictator spelen
ouderlingen/gezag mankeert Hd 14:23
zelfde kwalificaties gelden als in de grote stad
van Efeze
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Kwalificaties van ouderlingen
•

•

•

•

gelovige kinderen
•
– het werk van de oudste begint thuis
– kleine kinderen geloven makkelijk
– kinderen die thuis wonen moeten geen
•
relschoppers zijn
trouwe rentmeester
– tijd, geld, bezittingen, ambities zijn voor de
Heer
– in kleine dingen Mt 25:21; 1 Cor 4:1-2
•
geen eigen wil
– altijd gelijk willen hebben?
– leider is niet een dictator
– hoe gaat hij om met suggesties of klachten
goedwillend
– goedwillend: goede mensen lief hebben
– goedwillend: goede dingen (boeken, muziek)
lief hebben
– dingen die hem en zijn omgeving goed doen
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rechtvaardig
– oprecht
– doet wat hij predikt
beheerst
– heeft zijn tijd, emoties en begeertes
onder controle
– is de Geest van God onderdanig, niet
mensen Gal 5:23
vasthoudend aan Gods woord
– trouw aan Gods woord
– het woord is betrouwbaar,
de prediker ook?

Tot zwijgen brengen
• wie zijn het
– rebels, geen voorbeeld van
onderdanigheid
– hete lucht predikers
– luie leugenaars, ongehoorzaam
– willen indruk maken, en de
toehoorders spelen mee

• wat doen zij
– komen bji de schapen en prediken
judaïsme
– vinden diepere betekenis (bijv in
joodse tradities)
– gaan "beyond the map" komen met
eigen inzichten
– leven een dubbel leven
– leiden mensen van de waarheid van
Gods woord af -alles is rein?!
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• God werkt  de anti-christ ook
• waarom doen zij het
– leven om er zelf rijker van te
worden
– slecht (= afgestompt) geweten 1
Tim 4:2
– willen mensen een slecht geweten
aanpraten (voedsel)

• hoe krijg je hun stil?
– Gods waarheid op tafel brengen
– vermanen, aanspreken op
gevaarlijke/ongezonde leer
– … of een goede prediker van hen
maken

Vragen
1. Jezus kwam als Heiland of Zaligmaker (vers 34), waarom
kwam hij niet als rechter, onderzoeker, aanvoerder, coach?
2. Wat heb je aan oudsten? Waarom functioneert een gemeente
met oudsten beter?
3. Hoe breng je jouw geloof over op je kinderen? Geloof je wel
het geloof van jouw ouders? Waarom/Waarom niet?
4. Wat zijn dingen in jouw omgeving die jou en jouw gezin goed
doen?
5. Wat is gezonde leer, waar men het eens over moet zijn?
Waarin mogen wij van mening verschillen? Hoe heeft "de Bron"
dit vastgelegd?
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