
Titus 1 
 
Inleiding Titus 
Ik wil in de komende preken het boek Titus met jullie doornemen. Het is een kort Bijbelboek, 
telkens drie korte hoofdstukken. Ik zal in elke preek één hoofdstuk uit Titus bespreken en we 
zullen zien dat de dingen die Paulus 2000 jaar geleden aan Titus schreef, nog steeds heel 
belangrijk zijn voor onze gemeente. 
 
Het Bijbelboek is eigenlijk een brief van Paulus aan Titus, één van Paulus’ medewerkers. 
Titus was waarschijnlijk door de prediking van Paulus tot geloof gekomen. We lezen in Titus 
1:4, dat Paulus hem zijn ‘waar kind’ noemt. Paulus bedoelt niet dat Titus zijn zoon is, maar 
dat Titus een geestelijke zoon is – door Paulus heeft Titus God leren kennen. Na zijn bekering 
ging Titus met Paulus mee op diens laatste zendingsreis. Paulus liet hem achter op Kreta, met 
de bedoeling dat Titus daar de gemeenten zou ondersteunen en uitbouwen. 
 
Lezen Titus 1 
 
De eerste 4 verzen van deze brief zijn een inleiding. Hierin vertelt Paulus ons een en ander 
over zichzelf, over Titus en over God. Zo zegt hij in vers 2 over God: God die niet liegt. Beste 
mensen, in de Bijbel heeft God heel veel beloofd en gezegd. Bedenk dat God niet, nooit liegt. 
Wat Hij beloofd heeft, zal Hij ook doen. Zo zegt Paulus hier dat God het eeuwige leven 
beloofd heeft… wel, wij zullen dat krijgen als we geloven in Hem. 
 
 PP1 
Ik wil twee punten bespreken: 
- een beschrijving van oudsten 
- het doel van vermanen 
 
Oudsten of opzieners 
Vanaf v.5 legt Paulus uit wat de taak van Titus is. Titus moet op Kreta in de verschillende 
gemeenten oudsten of opzieners aanstellen; een oudste is hetzelfde als een opziener. Titus 
moet dus leidinggevenden aanstellen in de gemeenten en Paulus geeft in de verzen 6-9 een 
aantal voorwaarden van zo iemand. Ik wil met jullie in dit eerste punt nadenken over oudsten. 
 
Hoe ziet Paulus oudsten? V.7: als beheerders van het huis van God, de gemeente.  
De beheerder van een bedrijf, bijvoorbeeld, moet ervoor zorgen dat het bedrijf goed draait. 
Hij moet zien dat het bedrijf gezond is en eventueel maatregelen nemen als het de slechte kant 
uit dreigt te gaan.  
De gemeente is natuurlijk geen bedrijf, maar oudsten hebben verantwoordelijkheid over de 
gemeente, zegt Paulus. Het zijn beheerders. Zij moeten ervoor zorgen dat de gemeente gezond 
is of wordt. God zal later verantwoording of rekenschap vragen aan de oudsten – Hebreeën 
13:17. Daar wordt gesproken over voorgangers; zonder hier verder op in te gaan, is het goed 
te zeggen dat God van alle oudsten rekenschap zal vragen. Waarom heb je dit of dat gedaan? 
Waarom heb je toen niets gezegd? Waarom heb je toen niet gezwegen? God wil dat oudsten 
zo goed mogelijk omgaan met de gemeente.  
 
(Oudste zijn is geen functie die ervoor zorgt dat je gemakkelijker in de hemel komt. Het is 
geen titeltje om trots mee rond te lopen. Wie wel oudste is o.w.v. de titel, zou daar beter 
onmiddellijk mee stoppen. Oudste zijn en trots is een heel lelijke mix en maakt veel kapot in 
een gemeente.) 



Het is belangrijk te bedenken dat Paulus de lat heel hoog legt voor oudsten. Als ik dit toepas 
op mijzelf, kan ik mij de vraag stellen:  

Heb ik altijd liefde voor wat goed is? Nee, ik faal daar wel eens in.  
Ben ik altijd rechtvaardig en oprecht? Niet altijd, vrees ik.  

Ook oudsten maken fouten! Ook oudsten hebben dingen te leren!  
Ik ben geen superchristen die nooit een zwak moment heeft. En ik meen dat ik niet 
alleen voor mijzelf spreek. 

Trouwens, ik geloof dat het nodig is voor alle christenen om zo te willen leven. Alleen 
worden hier specifiek de oudsten vernoemd, omdat zij verantwoordelijkheid hebben over de 
gemeente.  
 
De laatste voorwaarde voor een oudste is dat hij zich houdt aan het betrouwbare woord. Het is 
zeer belangrijk voor een oudste dat hij vasthoudt aan de Bijbel. … De reden daarvoor legt 
Paulus uit in v.9: zodat de oudste in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de 
tegensprekers te weerleggen. 
Dit is niet zo gemakkelijk. Wij leven in een maatschappij waarin democratie hoog 
aangeschreven staat en waarin iedereen een eigen mening heeft. Ik ben aan de ene kant blij 
dat ik in zo’n maatschappij mag leven. Helaas is het zo dat dat de positie van oudsten vaak 
heel moeilijk maakt, omdat veel mensen weigeren aan te nemen wat oudsten zeggen.  
 
Ik zal een voorbeeld geven.  
In de Bijbel, in Hebreeën 10, staat dat wij onze samenkomsten niet mogen verzuimen. Paulus 
roept daar de mensen op om naar de gemeente te komen – hou even in gedachten dat men 
toen echt wel meer dan één keer per week bijeen kwam. Ik geloof dat Paulus gelijk heeft en 
dat het gezond en nodig is voor een gemeente als mensen regelmatig bijeen komen. Waarom? 

- samen zingen en uitspreken hoe groot God is, God aanbidden, versterkt ons en bindt 
ons in ons geloof  

 - door onderwijs te krijgen in de gemeente kan je God beter leren kennen 
- en door contacten met elkaar, kan je elkaar bemoedigen, als er twijfels zijn of 
moeilijkheden; je kan elkaar ook aanvuren om voort te gaan 

De gemeente wordt door God gebruikt om Zijn kinderen te sterken in geloof.  
Stel je voor dat ik regelmatig, op basis van Hebreeën 10 zou vragen om meer aanwezig te 
zijn, maar dat niemand luistert… wat kan ik dan nog doen? In zo’n geval sta ik als oudste 
machteloos. Wij zijn in deze maatschappij zo gewoon van zelf te beslissen wat goed voor ons 
is, dat dat ook in de gemeente doordringt. Soms is dat goed, maar vaak is dat niet goed. Als ik 
iemand, op basis van de Bijbel, op iets aanspreek en die persoon legt dat naast zich neer, dan 
is dat zeer jammer – vooral voor de persoon in kwestie.  
 
Zo komen we bij het tweede punt. 
 
Vermaning 
Het gaat in dit eerste hoofdstuk van Titus vanaf v.9 over vermaning en weerleggen. 
Vermaning kan zowel gaan over iemand aanmoedigen om voort te gaan als het moeilijk is, als 
iemand aanspreken op een fout, in de hoop dat hij/zij deze fout niet meer zal doen. Dit klinkt 
zwaar, maar het gaat hier over zaken die we heel normaal en goed vinden in onze 
maatschappij.  

- Het is normaal dat iemand die tegen 120 km/u over de leien hier in Antwerpen racet, 
aangepakt wordt op zijn gedrag. Zoiets kan niet; die persoon moet een boete krijgen. 
Hij moet weerlegd worden. 



- Als iemand er op het werk een gewoonte van maakt om altijd te laat te komen, dan is 
het niet meer dan logisch dat zo iemand daarop aangesproken wordt. Zoiets kan niet. 
Zo’n persoon moet vermaand worden, aangesproken worden op zijn fout. 
- Iedereen verwacht van een leerkracht dat hij of zij fouten die een leerling maakt, 
weerlegt. Als een leerling altijd ‘hij zegt’ met een ‘d’ schrijft, dan moet een leerkracht 
daarop wijzen. Er zitten fouten in de spelling van die leerling en die fouten moeten 
eruit.  

 
Ziet u, mensen aanspreken op fouten en hen aanmoedigen om die fouten niet meer te maken, 
vinden we heel normaal; in het verkeer, op het werk of op school. 
In de gemeente zou dit niet anders mogen zijn. Een belangrijke taak van oudsten is mensen 
vermanen. Weerom dat klinkt zwaar, maar wat is het doel van vermaning? Vers 13: opdat zij 
gezond mogen zijn in het geloof. Ik heb daarnet als voorbeeld gezegd dat ik regelmatig zou 
oproepen om trouwer naar de gemeente te komen. Wat zou mijn doel daarmee zijn? Het doel 
is niet mijzelf werkzekerheid verschaffen, integendeel, als ik zeker wil zijn dat ik voor deze 
gemeente kan blijven werken, kan ik het best stilletjes zwijgen over dingen die fout gaan en 
iedereen een goed gevoel geven. Het doel van mijn oproep om trouw naar de samenkomsten 
te komen, is wel mensen aan te moedigen om gezond te zijn in hun geloof. 
 
In vers 10 staat dat de Kretenzers ijdele praters en misleiders zijn. Ik ben niet van mening dat 
wat Paulus over de Kretenzers zegt, ook van toepassing is op deze gemeente. Ik geloof niet 
dat wij hier ijdele praters en misleiders zijn of onbehoorlijke dingen leren. Aan de andere kant 
heeft deze gemeente haar fouten en moeten we bereid zijn om ons te laten veranderen door 
God, door de Heilige Geest.  
 
Ik wil nog stilstaan bij het laatste vers van dit eerste hoofdstuk. Paulus zegt hoe het staat met 
een aantal mensen op Kreta. Zij belijden dat ze God kennen. Dat wil zeggen: zij zeggen dat ze 
christen zijn, zij zeggen dat ze in God geloven en geloven dat Jezus in hun  plaats aan een 
kruis gestorven is. Maar, zegt Paulus, met hun werken verloochenen zij Hem. Zij doen dingen 
die niet kloppen, dingen die God niet wil, dingen die haaks staan op wat zij zeggen. Dit is ook 
wat Jakobus zegt: ‘Geloof zonder werken, is dood’. Als je gelooft in God, maar je doet 
consequent dingen die daaraan tegengesteld zijn, dan is je geloof dood. Jouw geloof in God 
moet duidelijk worden door de dingen die je doet.  

Is dat zo bij jou? Kunnen mensen uit wat jij doet, begrijpen dat je gelooft. Of is jouw 
geloof beperkt tot zeggen dat je gelooft? Ik hoop van niet.  

Ik wil jullie aanmoedigen. Elke christen doet nog dingen die God niet graag heeft, elke 
christen zondigt, maar ik wil jullie aanmoedigen om eraan te werken, ernaar te verlangen om 
ons geloof te laten zien uit wat we doen. Ik moet daar nog in groeien, jullie ook. Laat het 
hoofd niet hangen als je fouten gemaakt hebt. God wil opnieuw beginnen met jou en wil je 
kracht en moed geven om je geloof om te zetten in daden. 
 
 
Slot 
 PP2 
Paulus geeft in dit hoofdstuk een aantal aanwijzingen aan Titus. Eerst en vooral moeten er 
oudsten komen in de gemeenten die voorbeelden zijn voor de gemeente, die zich houden aan 
de juiste leer en die daardoor ook mensen kan vermanen. De lat voor oudsten wordt hoog 
gelegd. 
 
 



 PP3 
Vermanen heeft een heel negatieve bijklank, maar het betekent eenvoudig dat mensen 
aangemoedigd worden om verder te gaan op de goede weg of dat mensen aangesproken 
worden op fouten. Dat is helemaal niet slecht, want het doel daarvan moet zijn dat deze 
mensen versterkt worden in hun geloof. 
 
Amen. 
 


