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[Uitzending 905: Titus 3:1 t/m 15] 

 

In het derde hoofdstuk van de brief van Paulus aan Titus geeft de apostel nog 

een aantal vermaningen en herinnert daarbij ootmoedig aan wat ieder mens van 

nature is. Daarna wijst Paulus naar wat een gered mens in Christus mag zijn. Als 

een gelovige zich dat realiseert is het een belangrijke reden tot dankbaarheid en 

verplicht tot trouwe dienst in Gods Koninkrijk. De apostel besluit zijn brief aan Ti-

tus met een aantal persoonlijke groeten. 

 

Titus 3 vers 1: Herinner de gelovigen eraan dat zij de overheid en het gezag 

moeten gehoorzamen. Zij moeten bereid zijn om altijd het goede te doen.  

Met de woorden ‘herinner de gelovigen eraan’ bedoelt Paulus de hele gemeen-

te. In Tit.2:15 spreekt Paulus daar in feite ook over. Als hij tegen Titus zegt: Laat 

niemand op je neerkijken, bedoelt hij ‘laat niemand van de gemeente op je 

neerkijken’. Titus moet de gelovigen er aan herinneren om de ‘overheid’, of hen 

die in overheidsdienst zijn, en ‘het gezag’, dat wil zeggen de autoriteiten te ‘ge-

hoorzamen’. Het feit dat Paulus over ‘herinneren’ spreekt, geeft aan dat de 

apostel hier al eerder op had gewezen tijdens zijn verblijf op Kreta. Het is blijk-

baar nodig dat de gelovigen op Kreta er steeds weer aan moet worden herinnerd. 

 

Het is belangrijk de overheid te gehoorzamen (Rom.13:1-5), want er is geen   

autoriteit die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God. Alleen al 

daarom is het nodig om de overheid gehoorzaam te zijn. Maar ook voor eigen 

bestwil. In Romeinen 13 vers 4 lezen we: Want het gezag staat in dienst van 

God om u te helpen en te beschermen (1Tim.2:2). Het is nodig voor een gelo-

vige zich gehoorzaam te gedragen (tegenover Tit.1:10). En dat niet alleen omdat 

het nu eenmaal van je wordt gevraagd, maar van harte. Dat blijkt ook uit het vol-

gende: Zij moeten bereid zijn om altijd het goede te doen. Het wil zeggen dat 

een gelovige bereid moet zijn tot elk goed werk. Van harte en altijd bereid (Hand. 

11:23), om vanuit het geloof - genormeerd aan Gods Woord en gericht op Zijn eer 

(Tit.1: 16; 2:9,10) - altijd het goede te doen. 
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Titus 3 vers 2: Zij mogen van niemand kwaadspreken en geen ruzie zoeken,  

maar moeten voor iedereen vriendelijk en zachtmoedig zijn. Tot een juiste 

houding tegenover een medemens hoort ook dat je van niemand kwaad spreekt. 

Een gelovige mag een ander niet in diskrediet brengen, uitschelden of beledigen. 

De eer en de goede naam van een naaste moet juist vanuit de liefde worden be-

vorderd (Luc.6:36; 1Kor.13:7; 1Petr.4:8). Het spreekt eigenlijk vanzelf dat een 

christen ook geen ruzie zoekt. Net als in 1Tim.3:3 is ermee verbonden dat een 

gelovige vriendelijk en zachtmoedig is. ‘Zachtmoedig’ is een woord met een bre-

de betekenis en kan ook vertaald worden met ‘tegemoetkomend’ en ‘mild’. Het 

geeft aan dat een gelovig mens verder gaat dan eigenlijk is voorgeschreven. Er is 

begrip voor de ander en geeft hem ruimte. Een gelovige is zelfs bereid daarvoor 

zelf een stap terug te doen (Fil.4:5). ‘Zachtmoedigheid’ staat naast ‘vriendelijk-

heid’.  

 

Het is - in het algemeen - een eigenschap die bij vrienden hoort, zodat het des te 

sprekender is dat deze betoond moet worden aan alle mensen, voor iedereen. 

Het uit zich in alle mogelijke situaties en is verbonden met zaken als: nederigheid, 

bescheidenheid en geduld. Het is belangrijk om te zien dat het daarbij niet gaat 

om een karaktereigenschap, maar om een werking van de Heilige Geest (Gal.5: 

23; Kol.3:12).  

Gelovigen mogen niemand belasteren en geen kwaadspreken over andere men-

sen. Daarbij moeten we ook bedenken dat we niet zomaar alles moeten geloven 

wat we vandaag te horen krijgen. Veel geruchten gaan van mond tot mond zon-

der dat mensen er zeker van zijn of ze wel waar zijn. Een andere kant is dat 

sommige mensen alles geloven wat hun wordt ingefluisterd. Paulus geeft Titus de 

opdracht om aan de gemeenteleden te zeggen: spreek geen kwaad, zoek geen 

ruzie en wees voor iedereen vriendelijk en zachtmoedig. Dat wil natuurlijk niet 

zeggen dat als er in de gemeente iets gebeurt wat niet goed is, of als een broeder 

of zuster iets verkeerds heeft gedaan, het niet tegen hem of haar mag worden 

gezegd. Als er overtuigend bewijs is moeten verkeerde dingen of personen wor-

den aangewezen en moet er gehandeld worden.  
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Dat deed de apostel Paulus ook. Hij noemde mannen die verkeerde dingen de-

den, zoals Fygelus en Hermogenes (2Tim.1:15), alsook Hymeneüs, Alexander 

(1Tim.1:20) en Filetus (2Tim.217). In 2Tim.4:10 noemt Paulus Demas en zegt 

van hem: Demas heeft mij verlaten. Hij hield te veel van deze wereld en is 

naar Thessalonica gegaan.  

 

Titus 3 vers 3: Vroeger hadden wij ook geen inzicht, wij waren ongehoor-

zaam, misleide slaven van onze zondige verlangens en lusten. Ons leven 

was vol wrok en jaloezie. Wij haatten anderen en wij haatten elkaar. Van-

af vers 3 geeft Paulus een reden om aan alle mensen ‘altijd het goede te doen’. 

De gemeente mag zich in de uitstraling van haar liefde niet beperken tot alleen de 

gemeenteleden, maar moet openstaan voor anderen (Gal.6:10). Gelovigen moe-

ten naast hun medemensen staan, wetende dat zij zelf niet beter zijn dan de niet 

verloste medemensen. Ook gemeenteleden leven van genade! In vers 3 brengt 

de apostel het onder woorden en hij sluit zichzelf niet uit. Hij schrijft: Vroeger 

hadden wij ook geen inzicht, namelijk voordat we door de HERE gered waren.  

 

In de Griekse tekst noemt Paulus maar liefst zeven eigenschappen die kenmer-

kend zijn voor deze vroegere situatie. Ook Paulus had voor zijn bekering ‘geen 

inzicht‘, ook hij was ‘ongehoorzaam‘ en ‘misleid’ door zijn eigen zondige ver-

langens en lusten. Hij begaf zich in onzekerheid, op wegen die van de HERE af-

voerden (Jes.53:6). Zijn eigen ‘zondige verlangens en lusten’ leidde óók in zijn 

leven naar een levenswandel die zich er niet van bewust was dat er veel soorten 

van genot zijn, die een mens alleen maar schaden. In zo’n geval beseft een mens 

niet dat hij of zij er in feite een slaaf van is (Rom.1:29-31; Gal.5:21; 1Tim.6:4).  

 

Het is geen mooi leven. Bij het zien van al deze dingen deinst een mens met ont-

zetting terug. Zo’n levenswandel wekt afschuw op, omdat het een leven is ‘vol 

wrok en jaloezie‘.Want daar waar geen genade en liefde is, daar komen mensen 

tegenover elkaar te staan. Dan wordt alle aandacht aan zichzelf gegeven en ge-

streden voor eigen recht en belang.  
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Daarentegen stelt de liefde juist de ander centraal en offert zichzelf op (Joh.3: 

16;1Joh.3: 16), Zoals Jezus Christus voor ons deed. 

 

Titus 3 vers 4 t/m 6: Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst 

van Zijn Zoon, Zijn liefde en vriendelijkheid  zou tonen, heeft Hij ons gered.  

Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over 

ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afge-

wassen, ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest  

die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus 

Christus, onze redder, heeft gedaan. Nadat in vers 3 het leven van een mens 

zonder Christus is beschreven en gekenmerkt als een tijd van onwetendheid en 

geen inzicht, schrijft Paulus in vers 4 en 5, dat die tijd voorbij is doordat God ons 

heeft gered. En dat is niet te danken aan onze eigen verdienste of prestatie. Het 

is alles genade. Uit onszelf konden we niet opstijgen uit de beerput van het ver-

derf. De HERE Zelf is op ons af gekomen met Zijn ‘ontferming’, ‘bewogenheid’ 

en ‘medelijden’. En ook dat is niet uit de lucht komen vallen: door alle eeuwen 

heen had God al Zijn trouw getoond in het opzoeken van de mens in zijn 

zonde (bv. Gen.3:9) en in het geven van Zijn verbondsbeloften. De HERE 

verbond Zich aan Israël en bracht Zijn beloften tot vervulling in Christus, het 

Hoofd van de christelijke gemeente van het nieuwe verbond. Wat eeuwenlang 

verborgen was geweest, de inhoud van Zijn verbondstrouw en mensenliefde, is 

nu zichtbaar (Tit.1:2,3; 2:11; Ef.2:7).  

 

De woorden ‘dat God ons… Zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen’ slaat  

allereerst op de geboorte van Jezus Christus, maar omvat daarnaast Zijn hele  

leven, het hele heilsgebeuren in Christus. God de Vader heeft Zijn Zoon Jezus 

gegeven (Joh.3:16; Rom.8:32) om ons te redden. Dat is Gods liefde en vriende-

lijkheid voor ons mensen. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven 

gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest die Hij rijkelijk over ons 

heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze redder, heeft 

gedaan. Wij konden niet beantwoorden aan Gods recht, bij ons kon niemand  
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terecht: wij leefden in wrok en jaloezie (vs.3). Nee, redding is er alleen op 

grond van het door Jezus Christus volbrachte verzoeningswerk (Rom.3:23,24). 

 

Hoe krijgen we deel aan die redding? In een andere Bijbelvertaling lezen we: 

Door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige 

Geest. De woorden ‘het bad van de wedergeboorte’ wil niet zeggen dat er bij 

de doop een wedergeboorte plaatsvindt. Wél zegt de uitdrukking dat de doop 

spreekt van ‘een afwassen van zonden’ en in verband staat met de wederge-

boorte en vernieuwing door de Heilige Geest. De HERE heeft Zijn redding - we-

dergeboorte en vernieuwing - tot ons gebracht in de doop. De doop is een af-

beelding van het verlossende werk van Jezus Christus in dood en opstanding.  

 

Niet in een werk van de gelovige, maar alleen in het werk van Christus ligt de 

redding van mensen. Dat laat de doop zien. Deze redding omvat de wederge-

boorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. In de ‘wedergeboorte’ (Joh.3:5;  

1Petr.1:3) wordt de redding persoonlijk toegeëigend en deze redding komt tot  

uiting in een ware en echte ‘levensvernieuwing’. Het is de Heilige Geest die  

deze vernieuwing geeft en bewerkt (Rom.12:2; 2Kor.4:16; Kol.3:10). 

 

De HERE heeft de Heilige Geest, als kenmerk van de heilstijd, rijkelijk ‘uitgestort’ 

op het Pinksterfeest, maar ook de hele geschiedenis door. Daarom staat er bij 

‘die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten’. De HERE giet Zijn Geest telkens 

wéér uit, op telkens weer andere mensen. Hij doet dit ‘rijkelijk’. Door te spreken 

over ‘uitgieten’, legt Paulus de nadruk op de gaven van de Heilige Geest (Joël 

2:28 en Hand.2:4,17). God geeft van Zijn rijkdom, vanuit Zijn liefde en genade, 

aan zondige mensen, die Hij op deze manier rijk maakt. In dit uitgieten heeft de 

Here Jezus Christus een belangrijke plaats. Hij had de Heilige Geest verworven 

en beloofd. Hij zou een andere Trooster - in Zijn plaats - zenden (Joh.14:16,26;  

15:26). De Geest deelt dan ook de rijkdom van Jezus Christus uit (Joh.16:14,15). 

Titus 3 vers 7: Dankzij Zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard 

en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen. 
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Inhoud en doel van de redding is, dat wij ‘erfgenamen’ worden. De erfenis is de 

volkomen verlossing, niet alleen van de schuld, maar ook van de macht en de 

gevolgen van de zonde. Deze was beloofd in het OT en op de tijd die God 

daarvoor had bepaald stuurde God Zijn Zoon… Hij zou ons vrijkopen van de 

wet, zodat God ons als Zijn kinderen kon aannemen (Gal.4:4,5; Hebr.9:15). 

Christus heeft deze genade voor ons mensen verworven, als een mens Hem 

aanneemt, maakt Hij ons tot mede-erfgenamen van Christus en getuigen wij door 

de Heilige Geest dat wij kinderen van God zijn. Christus deelt - door de Heilige 

Geest - Zijn gaven uit aan Zijn mede-erfgenamen (Rom.8:17; Gal.4:7). We kun-

nen de erfenis ook omschrijven met ‘heerlijkheid’ (Rom.8:17,18), die dan over-

eenkomt met het ‘eeuwige leven’ uit vers 7. Het erfgenaam zijn betekent staan in 

de hoop op wat komen gaat (1Petr.1:4). In Bijbels spraakgebruik is ‘waar wij nu 

op hopen’ niet iets waarvan je maar moet afwachten of het zo is. Nee, het ge-

hoopte is iets dat vast en zeker zal komen. God doet wat Hij zegt en heeft be-

loofd. De weg tot het erfgenaam zijn wordt verwoord met de woorden: Dankzij 

Zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard. ‘Gerechtvaardigd’ is 

vrijgesproken van schuld. Dan is Gods rechtvaardigheid toegerekend aan een 

niets verdienend zondaar (Rom.3:24; 5:1,19), het is: ‘dankzij Zijn genade’ 

(Tit.1:4;3:5). In de verzen 4 t/m 7 valt op dat de redding van mensen een zaak 

van de Drie-enige God is: de Vader, Zoon en Heilige Geest. 

 

Titus 3 vers 8: Wat ik je hier heb gezegd, is allemaal waar. Wijs er telkens 

met klem op. Dan zullen de christenen niet vergeten dat zij goed moeten 

doen. Dat is niet alleen juist, maar ook nuttig voor onze medemensen. 

Met de woorden ‘wat ik je hier heb gezegd, is allemaal waar’ wijst Paulus terug 

op de samenvatting van het christelijk geloof, die hij in de verzen 4 t/m 7  heeft 

gegeven. Dezelfde woorden komen ook voor in de brieven van Paulus aan Timo-

theüs (1Tim.1:15; 3:1; 4:9; 2Tim.2:11), ze geven nadruk en ernst aan. Dat blijkt 

ook uit het volgende: Paulus wil dat Titus over de zojuist genoemde dingen, 

die betrouwbaar zijn, geen onzekerheid laat bestaan. Met vaste overtuiging en 

met klem moet Titus er telkens op wijzen dat deze dingen waar zijn.  
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Het gevolg en doel zullen dan zijn, dat de gemeente niet zal vergeten dat zij 

goed moeten doen (Tit.1:16; 2:14). Zo is Paulus weer terug bij wat hij in vers 1 

noemde. In vers 4 t/m 7 heeft de apostel gewezen op de grond voor deze verma-

ningen, namelijk het verlossingswerk van en in Christus. Het doen van goede 

werken is geen voorwaarde om het heil te ontvangen, maar uiting van de bele-

ving van dat heil.  

 

Voor het woord ‘christenen’ staat in de Griekse tekst ‘degenen die God zijn 

gaan geloven’. De werkwoordsvorm duidt op een toestand die niet veranderd 

kan worden, iemand is tot geloof gekomen en dat blijft zo. Maar dit geloof moet 

wel in praktijk gebracht worden. Gelovigen moeten goede werken voorstaan, dat 

wil zeggen er op bedacht zijn en zich er mee bezighouden. Al de dingen die ge-

noemd zijn in de verzen 4 t/m 7 en de daaruit voortvloeiende goede werken, zijn 

‘goed of juist’ (mooi), alsook nuttig voor onze medemensen. Het wil zeggen: 

gelovigen kunnen er anderen mee helpen. Al het spreken en handelen van een 

gelovige is ook hier gericht op de eer van God en de samenleving. Christenen 

zijn niet wereldvreemd, maar zij hebben een taak in de maatschappij. Daarbij is 

één van de belangrijkste dingen, dat de HERE wil dat Zijn kinderen betrokken zijn  

bij het uitdragen van Gods Woord. En juist dat is niet alleen juist, maar ook nut-

tig voor onze medemensen.  

 

Titus 3 vers 9: Doe niet mee aan discussies over schijnbare problemen en 

stambomen van voorouders. Laat je niet in met ruzies over de Joodse wet-

ten. Dat is allemaal zinloos en nutteloos. In tegenstelling tot de juiste en nutti-

ge dingen uit vers 8, staan in vers 9 de nutteloze en zinloze dingen centraal. Het 

zijn dingen die geen uitzicht geven. In de Griekse tekst noemt Paulus ‘dwaze 

vragen, geslachtsregisters, ruzies en strijdvragen over de wet’, met name op 

godsdienstig gebied. Mensen kunnen uitgebreid bezig zijn met bijkomstigheden 

of dingen die zelfs onzinnig zijn. Ze leiden nergens toe, dan alleen tot discussies. 
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Met het oog op de Joodse dwaalleraars noemt de apostel ook specifieke Joodse 

onderwerpen en thema’s: ‘stambomen van voorouders’ en ‘ruzies over de 

Joodse wetten’ (bv. over de besnijdenis of over de voedselwetten).  

Ook in Titus 1 (vs.14) wordt al gesproken over ‘Joodse verzinsels’. De Joodse 

dwaalleraars of Judaïsten hadden blijkbaar een grote invloed op Kreta. Omdat 

‘discussies over schijnbare problemen’ vaak aanleiding geven tot strijd en af-

leiden van de hoofdzaak, moet Titus deze vragen vermijden. Hij moet er niet aan 

meedoen en zich er niet mee inlaten. Hij moet alle nadruk leggen op het be-

trouwbare Woord van God (vs.4-7). 

 

Titus 3 vers 10 en 11: Als iemand verdeeldheid onder jullie zaait, moet je hem 

één, zo nodig twee keer waarschuwen. Als hij niet wil luisteren, moet je niet 

meer met hem omgaan. Je weet dan dat hij God niet meer wil volgen en dat 

hij zondigt en daarmee zichzelf veroordeelt. In het verlengde van het vermij-

den van dwaze strijdvragen en discussies spreekt Paulus van ‘iemand die ver-

deeldheid onder jullie zaait’ (in het algemeen). Dat is iemand die geen gehoor 

geeft aan de waarschuwing van Titus. Het gaat om mensen die voor een andere 

opvatting hebben gekozen en daar alle nadruk op leggen. Zij zijn de oorzaak van 

scheuring en scheiding.  

 

Volgens de woorden van de Here Jezus mag zo iemand niet zomaar aan de kant 

worden geschoven (Matth.18:15-17). Het is eerst nodig, om te proberen hem 

door terechtwijzing en waarschuwing tot inkeer te brengen. In de Christelijke  

gemeente kan niet alles worden goedgepraat. Als iemand afwijkt van wat de  

HERE wil, in leer of leven, dan moet hij of zij worden teruggebracht op het juiste 

spoor. Daarbij kan en mag niet over één nacht ijs worden gegaan. Als een eerste 

terechtwijzing geen positief resultaat oplevert, moet een tweede volgen. Maar als 

deze terechtwijzingen geen goed effect hebben, dan moet Titus, zij het met pijn in 

het hart, niet meer met hem omgaan, hem buitensluiten. Het buitensluiten van 

iemand die blijvend verdeeldheid zaait is tot heil van de christelijke gemeente, 

maar hopelijk ook tot heil van de persoon in kwestie. Zo’n persoon zal zich bezin-
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nen op zijn verhouding tot de HERE en Zijn Woord, alsook op zijn houding tegen-

over mede broeders en zusters en tegenover de leiders van de gemeente.  

Paulus geeft als reden aan, om niet meer met een scheurmaker om te gaan en 

hem buiten de gemeente te sluiten, dat zo iemand ‘zondigt’. Hij weigert namelijk 

naar vermaning te luisteren - en ‘daarmee veroordeelt hij zichzelf’ (vs.11). Het 

laatste is een ernstig woord. Gelukkig hoeft Titus niemand te veroordelen, de 

persoon in kwestie velt zijn eigen oordeel. Zo iemand hoort niet in de gemeente 

zolang hij zich niet bekeert. 

 

Titus 3 vers 12 t/m 14: Ik ben van plan Artemas of Tychikus naar je toe te  

sturen. Probeer zo gauw mogelijk, nadat één van hen is aangekomen, naar  

Nikopolis te komen om mij daar te ontmoeten. Want ik heb besloten daar de 

hele winter te blijven. Help Zenas, die de Joodse wet zo goed kent, en Apol-

los zoveel als je kunt, geef hun wat zij voor hun reis nodig hebben. Onze 

mensen moeten leren anderen te helpen waar dat nodig is, dan maken ze 

zich nuttig. Aan het eind van zijn brief gekomen sluit Paulus af met een aantal 

mededelingen en opdrachten. Paulus wil ook dat als Artemas of Tychikus zijn 

aangekomen, Titus zo gauw mogelijk naar Nikopolis komt. Paulus heeft besloten 

om er de winter door te brengen. In de winter was het reizen niet aan te bevelen 

(Hand.27:12). Paulus beperkte het reizen daarom tot de zomer en gebruikte de 

winter om het werk op een bepaalde plaats een goed fundament te geven (Hand. 

20:3,6; 2Tim.4:21). Paulus besluit zijn brief aan Titus met groeten en een zegen. 

 

Titus 3 vers 15: Allen die hier bij mij zijn, laten je groeten. Breng mijn harte-

lijke groeten over aan onze christenvrienden. Ik wens jullie allen de genade 

van de Here toe. 

 

In de volgende uitzending gaan we verder met het lezen van het Bijbelboek  

Filemon. 


