
  



  

Titus 2

1 Maar gij, kom uit voor hetgeen met de de 
gezonde leergezonde leer strookt...



  

9 De slaven moeten...



  

9 Dat de slaven hun meesters onderdanig 
zijn in alles, het hun naar de zin maken 
zonder tegenspraak, 



  

9 Dat de slaven hun meesters onderdanig 
zijn, in alles het hun naar de zin maken 
zonder tegenspraak, 



  

10 of oneerlijkheid, 

Hand.5

2 en hield iets achter van de opbrengst



  

10 ... maar alle goede trouw bewijzen, om 
de leer van God, onze Heiland (=Redder), 
in alles tot sieraad te strekken. 

Grieks: kosmeo 

> kosmetika = versieren



  

10 ... maar alle goede trouw bewijzen, om 
de leer van God, onze Heiland (=Redder), 
in alles tot sieraad te strekken. 

9 Dit is een betrouwbaar woord en alle 
aanneming waard.
10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite 
en grote inspanning, OMDAT wij onze 
hoop gevestigd hebben op de LEVENDE 
GOD, die een REDDER is VAN alle REDDER is VAN alle 
mensenmensen, inzonderheid VAN de 
gelovigen.
11 Beveel en LEER dit.



  

11 Want de genade Gods is verschenen, 
heilbrengend voor alle mensen, 

Concordant Version

Want verschenen is de reddende 
genade van God, aan alle mensen...   



  

12 om ons op te voeden...

Grieks: paideuo

> pedagogiek



  



  



  

charis = genade = vreugde



  

12 ... zodat wij, de goddeloosheid en 
wereldse begeerten verzakende... 



  

12 ... bezadigd 

Grieks: sophronos:

vertaald met

nuchter,

ingetogen,

bezonnen,

bezadigd

verstandig



  

12 ... rechtvaardig en godvruchtig in deze 
wereld (=de tegenwoordige aioon) leven,



  

13 verwachtende de zalige (=gelukkige) 
hoop... 



  

13 ...  en de verschijning der heerlijkheid 
van onze grote God en Heiland, Christus 
Jezus, 



  

14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons 
vrij te maken van alle ongerechtigheid, 
en voor Zich te reinigen een eigen volk...

Efeze 5

25 ... evenals Christus zijn gemeente 
heeft liefgehad en Zich voor haar 
overgeeft, 26 om haar te heiligen, haar 
reinigende door het waterbad met het door het waterbad met het 
woordwoord, 27 en zo zelfzelf de gemeente voor 
Zich te plaatsen, stralend...



  

14 ... volijverig in goede werken. 

= de leer van God, onze Redder, 
in alles te versieren
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