Op weg
Ik houd van Titus
Daarmee bedoel ik de brief áán Titus. Dus eigenlijk houd ik van Paulus. Hij schrijft deze brief
en die spreekt me aan. Paulus is zo heerlijk concreet. Duidelijk, zonder franje of poespas.
Zelfs wel wat zwart-wit. ‘Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken’
(NBG ’51). Geweldig, als je vader dat aan tafel voorlas. Dat zoiets in de Bijbel stond,
ongekend!
Oudsten, oude en jonge mannen, oude en jonge vrouwen, slaven, voor ieder van hen geeft
Paulus duidelijke gedragsregels. Sober, ingetogen, kuis, waardig, betrouwbaar. Begrippen die
niet altijd stroken met de levensstijl en opvattingen van vandaag; ze staan er vaak haaks op.
Dat is in Titus’ tijd vast niet anders geweest. Het is belangrijk om te zien waarom zij, en wij,
zo voorbeeldig moeten leven. De reden is dat Jezus Christus Zich voor ons gegeven heeft om
ons van alle zonde vrij te kopen, te reinigen en tot zijn volk te maken. Die genade van God
moet het gedrag van gelovigen inspireren, zodat zichtbaar wordt dat ze God toebehoren. Hoe
eigentijds is dan juist deze brief van Paulus. Want hoe werken kerkplanters, evangelisten en
christenen in achterstandswijken? Vooral door te laten zien dat zij anders zijn, omdat zij Jezus
Christus willen navolgen.
Van Wilma van der Jagt, onze voorvorige voorzitter, heb ik geleerd dat je, als je zo’n
bijbelgedeelte goed tot je wilt laten doordringen, het staande hardop moet voorlezen. En het
werkt echt! Je hoort het met andere oren. Zo lezend kwam vooral het woord ‘onberispelijk’
bij mij binnen. Onberispelijk, ben ik dat? Zijn onze ‘oudsten’ dat? Is onze gemeente dat
misschien? Wat denkt Paulus eigenlijk? In hoofdstuk drie vertelt hij ons waarom wij voor
God onberispelijk kunnen zijn. Omdat God zelf ons heeft vrijgekocht van de zonde.
Ja, ik houd van Titus. Hij zal het niet gemakkelijk hebben gehad in de jonge gemeente die hij
moest leiden en waar Satan probeerde zijn slag te slaan door dwaalleraars te laten optreden.
Ik houd ook van Paulus die het evangelie zo duidelijk beschrijft dat het voor alle tijden en
culturen de prachtige boodschap mag brengen.
Maar bovenal is het Jezus Christus die wij liefhebben. Hij die door zijn dood en opstanding
redding bracht voor zondige mensen. Die zich een volk verwierf uit alle tijden en alle
plaatsen, om Hem te volgen en met vreugde te dienen.
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