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TER OVERDENKING....___________door P.A. Slagter____________

Een betrouwbaar woord!
Paulus wijst op de overvloedige genade van God, die hem
bewezen is, en beschikbaar is voor alle mensen.
Twee keer vinden wij de uitdrukking
‘een getrouw woord’ in de Bijbel.
Allereerst in 1 Timotheüs 1:15 “Dit
is een betrouwbaar woord en alle
aanneming waard dat Christus Jezus
in de wereld gekomen is om
zondaars zalig te maken…”
Zoals alle mensen (Joden en
heidenen) zondaren zijn - zij
stammen immers allen af van Adam
- zo is de zaligmakende genade van
God verschenen voor alle mensen
(Titus 2:11). En die genade is
'overweldigend' zoals we in de
Efezebrief kunnen lezen.
Deze genadeboodschap is van God
afkomstig en daarom een
betrouwbaar en alle aanneming
waard! Wat mensen zeggen is tot
daar aan toe, maar wat God zegt, is
waar. Daar kun je altijd van op aan.
Waar wij zelf de Heere Jezus
mochten leren kennen als onze
Verlosser daar mogen wij ook
getrouw zijn in ons getuigenis van
Hem.

betrouwbaar woord en ik wil dat u
deze dingen sterk benadrukt…”
In dit gedeelte spreekt Paulus over
de goedertierenheid en mensenliefde
van onze Heiland (en) God, die
verschenen is. Door Zijn
goedertierenheid en liefde heeft Hij
ons gered, gerechtvaardigd,
vernieuwd en begiftigd met kostbare
beloften, want we zijn erfgenamen
geworden! Erfgenamen van God en
medeërfgenamen van Christus.
Paulus spoort zijn mededienstknecht
aan deze dingen te benadrukken. We
kunnen dat wel aanvoelen, want zeg
nou zelf: is dit geen geweldige
boodschap? Is het niet machtig om
mensen zoveel heil te mogen
aanbieden? De Bijbel bevat de
boodschap der verlossing en die
boodschap mogen wij verkondigen.
Ja, het is waar, lang niet altijd wordt
ons getuigenis met blijdschap
aanvaard. Dikwijls is er ongeloof,
tegenstand, strijd. Maar toch de
heerlijke boodschap van God is (en
wordt) er niet minder van. God heeft
gesproken en Zijn Woord is de

De tweede keer lezen wij de
uitdrukking in Titus 3:8 “Dit is een
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waarheid. En voor wie het wil
aanvaarden zal dat Woord tot een
rijke zegen worden. In die
overtuiging mogen wij dus verder
gaan en getuigen zijn van de Heere
Jezus en Zijn verlossingswerk.
Daarom zijn we blij met de

mogelijkheid in de diensten bezig te
kunnen zijn met wat Gods Woord
zegt. God geve, dat we nog meer
visie gaan krijgen voor de grote
liefde van God en voor de
heerlijkheid van Christus Jezus, onze
Heere!
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