goede werken doen uit genade
Titus 3
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achtergrond Titus

•

Van Griekse komaf (Gl2:3)

•

Geloofszoon van Paulus (Tt 1:4; betrokkenheid: 2Ko2:12-13)

•

Meegenomen op reizen (Gl2:1-3)

•

Medewerker en afgezant (2Ko8:23)
– naar Korinthe, i.v.m. wantoestand (2Ko7) en collecte (2Ko8)
– naar Kreta, om oudsten aan te stellen en om de gemeenten op
het rechte spoor te houden (Tt1:5)
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achtergrond brief aan Titus
•

Geschreven na reis van Paulus & Titus naar Kreta, nadat Paulus is
doorgereisd (Tt1:5)

•

Waarschijnlijk tussen 1e en 2e gevangenschap Paulus (dan rond 63 nC)
(dan ook tussen 1Tm en 2Tm)

•

Situatie op Kreta
– moeilijke volksaard (1:12-13)
– leer met joodse invloeden (1:10,14)

NB: brief heeft veel gemeen met 1e aan Timotheüs
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brief aan Titus
Indeling
• hfdst 1: (lange!) aanhef + opdracht
– aanhef: waarheid die tot godsvrucht leidt; hoop op het eeuwige leven
– opdracht  oudsten aanstellen (hun eisen; waarom)

•

hfdst 2: wat bij de gezonde leer past

•

hfdst 3: bereidheid tot alle goed werk

Kernwoorden
• gezond (leer, geloof) (1:9,13; 2:1,2)
•

goed (werken, trouw, etc.) (1:16; 2:5,7,10,14; 3:1,8,14)
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de omgeving van Titus
• de wereld: kenmerk haat en afgunst
• uitdagingen vanuit cultuur & maatschappij
–
–
–
–

onderdanig zijn?
gehoorzaam zijn?
geen strijdlust tonen?
anderen ten dienst te zijn ?

• Als nieuwe schepping en hemelburgers
staan wij bekend door goede werken
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Gods antwoord: goedertierenheid
• wedergeboorte
– van binnen veranderd, nieuwe “DNA”

• vernieuwing
– denken  doen  gewoonten  karakter

• ervaring van vergeving
– haat en afgunst loslaten (voorbeeld 2Sam9)
– begrip voor anderen ontwikkelen

• ervaring van genade en liefde!
– gerechtvaardigd
– God vergeet zonde en dat wij zondaars waren
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wij zijn gered
• Waarvan
– een leven van haat, afgunst, dwaling

• Waardoor
– cadeau van genade en liefde
– reiniging door bad van de wedergeboorte
– rechtvaardiging Rom 3:21-8:39

• waartoe
– hoopvolle mensen
– leven als erfgenamen
– gericht op het eeuwige leven
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Goede werken
• het bewijs dat wij Hemelburgers zijn!
• niet (alleen maar) godsdienstige werken
– dienen in de Bron, koorzingen, flyeren, …

• maar vooral ook praktische zaken
– buren helpen, babysitting, auto repareren,
mensen ophalen, boodschappen meebrengen,
taak in de wijkvereniging, …

• gaan samen met genade
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3:15

omgaan met moeilijke mensen
• zijpadjes, strijd om Bijbelteksten
• mensen die dwingen om voor hun te kiezen
• omgaan met nutteloos en zinloos gepraat
– strijdvragen en ruzie
– ontwijken, verwerpen, confronteren

• laat ze gaan als zij willen weggaan, neem ze
op als ze weer willen terugkeren (maar niet
als dit weer gebeurt) zie 3:11
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Bijbels advies voor dagelijks leven
•
•
•
•
•
•

besluit om ergens te gaan wonen
iemand sturen
organiseren voor anderen
voor levensonderhoud zorgen
niet anderen tot last zijn
vrucht: jouw bijdrage voor het geheel
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wie ben jij als voorbeeld
• mensen lezen de Bijbel niet: jij bent hun
Bijbel!
• voorbeeld ook voor mede-christenen: wat
zien de nieuwelingen ons doen?
• wek effect heeft dit: zijn wij aanjager voor
goede werken?
• wat is het getuigenis van mensen om ons
heen: vindt men ons goed en nuttig?
• Wat is onze taal?
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Vragen
1. Hoe koppel je de gewoontes, burgerplichten en voorrechten in
onze maatschappij aan deze teksten? Denk aan democratie,
recht op eigen mening, eigen belang volgen: Dit heeft toch ook
iets goeds?
2. Hoe leef je zachtmoedigheid vandaag?
3. Wat is jouw herinnering aan het “bad van wedergeboorte”?
4. Welk eigenschap wil jij het liefst op jouw kinderen
overbrengen? Wat maakt dat ze jouw voorbeeld hierin willen
volgen?
5. Heb jij zelf twee mensen die voor jouw een voorbeeld waren?
Waarin waren zij een voorbeeld en hoe heb jij dit gevolgd?
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