
Vragen ter overdenking/bespreking  Zondag 21 oktober 2018 
   

Schriftlezing/tekst: 

Schriftlezing: Titus 1: 5 – 9  

Tekst: Titus 1: 7b – 9  

 

Thema en punten: 

Ouderling als huisverzorger (2) 

1. Leven     2. Leer  

  

 

Vragen: 

 

1. (Voor de kinderen): Bid jij weleens voor de ambtsdragers in de gemeente? Wat bid je dan, 

of wat zou je kunnen bidden? 

 

2. Leg de woorden die Paulus noemt eens naast uw eigen leven.  

 

 

3. Paulus schrijft dat de ambtsdragers moeten vasthouden aan ‘het getrouwe woord dat naar 

de leer is’. Dat geldt natuurlijk niet alleen ambtsdragers, maar wel speciaal voor hen. 

Denk over de volgende vragen ook richting uzelf na.  

 

a. Waarom is dat nodig?  

 

b. Wat is daarvoor nodig?  

 

Om verder over na te denken (dr. A. van Brummelen): 
Men moet er zich dus niet over verwonderen, dat het geloofsleven verdort en verschrompelt wanneer 

men ontrouw is in het gebruik van de middelen. Ja, wanneer men zijn geest voortdurend voedt en 

doordrenkt met gedachten van tegengestelde aard. Er zijn mensen die zelden of nooit in de Bijbel 

lezen, zich daarentegen dronken voeden met het lezen van onbenullige boeken, bladen en tijdschriften. 

Doorgaans beklijft dan in onze geest een zekere droesem van de opinie van de dag, van de volks-of de 

dorpspraat.  

 

Het is daarom van oudsher een wijze wenk geweest op zijn minst iedere dag enkele ogenblikken bezig 

te zijn met een boek van betekenis. Dat behoeven niet vele boeken te zijn, juist bij voorkeur niet, maar 

één enkel boek met voldoende substantiële inhoud. Het kan zijn de bestudering van een deel uit de 

Bijbel of anderszins. Als het maar een stuk is dat ons opheft uit de praat, de twist, de afval van de dag. 

Wij hebben gemeenteleden gekend die een jaar lang deden over bijvoorbeeld de Belijdenissen van 

Augustinus. Dat waren weliswaar geen snellezers, maar wel dieplezers. Ze verwerkten grondig wat ze 

lazen, het werd een deel van hun geestelijk eigendom.  

 

Bij deze discipline komt het niet aan op de kwantiteit, maar op de kwaliteit. Het gaat om diepe ernst. 

De oprechte bedoeling moet er voor ons zijn om uit het gruis der meningen van de dag de sporen van 

het eeuwige Woord voor de geest te halen. Men moet zichzelf bovenal op peil houden. Wanneer men 

anderen wil dienen met de goede leer. Dat is een punt dat wij willen beklemtonen.  

 

Wij moeten ons voeden met de woorden des geloofs en den goede leer. Het eigen geestelijk leven 

moet worden gevoed in en met de geloofsleer naar Gods Woord.  

De kennis van de hoofdzaken van Gods Woord is onder ons niet bijster goed. 

In dat opzicht betalen wij de tol aan de moderne wereldgeest,  

die wel veel praat en kijkt, maar weinig denkt.  

En juist een grondige kennis van de geloofsleer is levenslang een voorrecht. Het biedt een ''tegenweer'' 

tegen allerlei onbeproefde modegedachten. Wie grondig geschoold is in de leer van de kerk is 

gewapend tegen allerlei moderne en antieke dwalingen. 


