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Liefdesbrief van God 



Lezen: 

!  Titus 3: 3-8 

Levend Geloof 



Samen lezen 

Levend Geloof 

!  3  Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, 
dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in 
slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. 

!  4  Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn 
liefde tot de mensen verschenen is, 

!  5  maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van 
rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn 
barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de 
vernieuwing door de Heilige Geest. 

!  6  Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus 
Christus, onze Zaligmaker, 

!  7  opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden 
worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. 

!  8  Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk 
benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat 
zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen 
zijn goed en nuttig voor de mensen. 
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Zo was 
mijn 
oude 
leven 



Maar…… 
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!  Maar toen de goedertierenheid van God, onze 
Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen 

is,  maakte Hij ons zalig 



Hoe? 
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!  niet op grond van de werken van rechtvaardigheid 
die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn 

barmhartigheid, door het bad van de 
wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige 

Geest. 



Wat werkt het geloof uit? 
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!  7  opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, 
erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de 
hoop van het eeuwige leven. 

!  8  Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze 
dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, 
ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het 
doen van goede werken. 


