
Vragen ter overdenking/bespreking  Zondag 8 juli 2018 
                                                                                           Serie Titus: Spreek (en leef) volgens de gezonde leer  
   

Schriftlezing/tekst: 

Schriftlezing: Titus 1: 1 – 4  

Kerntekst: Titus 1: 1b – 3a 

  

Thema en punten: 

Toebetrouwde prediking 

1. Tot geloof   2. Tot (eeuwig) leven 

 

 

Vragen: 

1. (Voor de kinderen) Waarom is (leren luisteren naar) de preek belangrijk?  

 

2. Ds. L. Vroegindeweij schreef drie delen over de Dordtse Leerregels met als titel: ‘De 

troost van de verkiezing.’  Is de uitverkiezing een troost voor u/jou, of juist niet? 

Waarom? 

 

3. Paulus verbindt kennis en godzaligheid aan elkaar. 

a. Leg uit waarom hij dat doet.  

 

b. Dit betekent niet overigens dat je veel verstandelijke gaven moet hebben. Om 

wat voor soort kennis gaat het wel? Hoe kom je daaraan?  

 

 

4. God kan niet liegen, zegt Paulus. Waarom benadrukt hij dat?  

 

 

Om verder over na te denken:  
Uit een (inleiding in een) boek over de uitverkiezing: ‘Still sovereign’ onder redactie van Thomas R. 

Schreiner en Bruce A. Ware: Zij motiveren waarom ze dit boek uitbrengen met een aantal redenen, 

waarvan hier de eerste. 

 

Allereest: we hebben de leer/leerstellingen van genade lief. Juist omdat ze de eer van God als centrum 

hebben. We geloven dat deze leer/leerstellingen, wanneer ze op de juiste manier begrepen worden, het 

fundament zijn voor een  

 God-verheerlijkende  

 Christus-gecentreerde  

 Geest-gevulde en  

 Schrift-gebaseerde  

theologie. Ze houden ons radicaal gericht op God in plaats van gericht op de mens.  

 

God verdient alle lof, heerlijkheid en eer voor onze redding. Hij redde ons ‘tot prijs van de 

heerlijkheid van Zijn genade (Ef. 1: 6, 12, 14). We zouden Hem nooit vanuit onszelf gekozen hebben. 

Daarom buigen we ons neer voor onze soevereine God met vreugde en heilige vrees. We geloven dat 

hetgeen Yahweh zei over Israël lang geleden even goed waar is voor de kerk van Jezus Christus:  

 9  Om Mijns Naams wil zal Ik Mijn toorn langer uitstellen, en om Mijns roems wil zal Ik, u 

ten goede, Mij bedwingen, opdat Ik u niet afhouwe. 

10  Zie, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd in den smeltkroes der 

ellende. 

 11  Om Mijnentwil, om Mijnentwil zal Ik het doen, want hoe zou hij ontheiligd worden? En 

Ik zal Mijn eer aan geen ander geven. 

We zijn bang dat het ontkennen van de leer/leerstellingen van genade leidt tot een afnemend besef van 

Gods heerschappij (…). De God-gecentreerde visie van de Schrift is ons allemaal vreemd. We hebben 

de corrigerende bril van de Schrift nodig om het te zien.  


