
Titus 2 
 
Paulus geeft in deze brief aan zijn medewerker Titus heel wat raadgevingen. In het eerste 
hoofdstuk schrijft hij over oudsten en over vermaning. Ik wil jullie vandaag een en ander 
zeggen over het tweede hoofdstuk.  
 
Lezen: Titus 2  
 
Vers 1-10 
 PP1 
We zien in dit hoofdstuk twee delen. Over het eerste deel wil ik kort zijn; over het tweede 
deel zal de preek voornamelijk gaan. 
 
In het eerste deel, vers 1-10, zegt Paulus dingen over heel wat verschillende mensen. Oude 
mannen en vrouwen, jonge mannen, slaven. Er wordt over elk van deze groepen gezegd hoe 
ze moeten leven. Even tussen haakjes: Paulus keurt slavernij in dit gedeelte niet goed, maar 
hij vertelt slaven hoe ze, als christen, moeten leven zolang ze slaaf zijn. Paulus is geen 
revolutionair die een heel systeem omver wil werpen.  
Voor de rest ga ik over dit stuk niets zeggen. Lees het zelf eens door en kijk wat er van 
toepassing is op jezelf. Bedenk dat dingen die gericht zijn aan oude vrouwen ook op jonge 
mannen of vrouwen van toepassing zijn: bvb. niet verslaafd aan veel wijn – of bier. Eigenlijk 
zegt Paulus dit ook in vers 6: Wees bezadigd in alles. Of om het in onze taal te zeggen: 
Geniet, maar drink met mate. 
 
Vers 11-14: Het doel van Gods genade 
Vers 11 begint met ‘want’. Paulus heeft zoals gezegd over verschillende groepen gesproken 
en gezegd HOE (1-10) ze moeten leven. Nu gaat hij uitleggen WAAROM (11-15) ze zo 
moeten leven… WAAROM WIJ zo moeten leven.  
Iedereen moet zo leven, WANT de genade van God is openbaar geworden, tot redding van 
ALLE mensen. Beste mensen, wij geloven dat wij zonden gedaan hebben, maar dat God 
genade heeft gebracht. Dat is openbaar geworden; dat is, als het ware, een licht dat 
verschenen is. En dat licht, die genade, zorgt ervoor dat we anders moeten gaan leven. 
 
Wat is het doel van Gods genade? Wat wil Hij bereiken in mijn leven en in uw leven? Hij wil 
ons redden… zeker! Gelukkig maar, want anders zouden wij voor altijd gescheiden zijn van 
God. Maar… er is meer!  
 PP2 
God wil ons opvoeden; v.12. Hebt u zo al eens over God gedacht? Als iemand die u wil 
opvoeden? Dit leert ons iets heel belangrijks over God. God weet heel goed dat wij mensen 
zijn met fouten en gebreken. Iemand die opvoeding nodig heeft, is iemand die nog een hoop 
te leren heeft.  

Vgl: Wij moeten onze kinderen opvoeden – dat komt, omdat ze nog een hoop te leren 
hebben. Heel veel!! Als mijn kinderen perfect waren, zou opvoeding nutteloos zijn.  

Zo is het ook met God en ons. Hij weet dat wij niet perfect zijn en weet dat wij opvoeding 
nodig hebben. U en ik hebben dat nodig. Misschien zitten hier vanochtend mensen die bij 
zichzelf denken: 

Ik maak zo’n knoeiboel van mijn leven dat God mij waarschijnlijk niet meer liefheeft. 
Fout! God kent u bijzonder goed en weet inderdaad perfect dat u er een knoeiboel van maakt, 
MAAR Hij houdt wel van u. Ik ben daar zeker van. En daar komt bij dat wij hier, in de Bijbel, 
lezen dat God ons wil opvoeden (v.12). God wil ons leren.  



Gods opvoeding 
Hoe ziet Gods opvoeding eruit? Paulus beschrijft drie doelen: 

1) goddeloosheid en werelds begeerten verzaken 
2) bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig leven 
3) hoop hebben en Jezus’ heerlijkheid verwachten  

 
Goddeloosheid en wereldse begeerten 
 PP3 
Het eerste doel in Gods opvoeding bestaat eruit om dingen te laten. (NEE) Er worden twee 
zaken genoemd. Enerzijds goddeloosheid en anderzijds wereldse begeerten. Deze woorden 
klinken heel zwaar.  

Meestal stel ik mij bij die woorden een strenge predikant voor die vanaf de preekstoel 
met uitgestoken wijsvinger de mensen bang maakt voor hel en verdoemenis als ze 
toegeven aan goddeloosheid en wereldse begeerten of, nog beter, wereldse lusten.  

Ik denk niet dat we dat beeld voor ogen moeten hebben. Ik wil het van een andere kant 
benaderen. Eigenlijk is het nalaten van goddeloosheid en wereldse begeerten een heel normaal 
onderdeel van Gods opvoeding.  
- Goddeloosheid houdt in dat men zich niet wil laten bepalen door wat God wil. Godloos of 
zonder God. Ik doe dat ik wil. Als je het zo bekijkt, spreekt het voor zich dat, als God ons wil 
opvoeden, Hij wil dat wij ons leven met Hem leven en door Hem laten bepalen.  
- Wereldse begeerten zijn dingen waar je naar verlangt, maar die ingaan tegen dingen die God 
verlangt.  
 
1 Joh.2:16, HSV: Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de 
ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 
 

Begeerte van het vlees ofwel egoïsme – alles moet om mij draaien; alleen ik ben 
belangrijk  
Begeerte van de ogen ofwel jaloezie – ik wil hebben wat die ander ook heeft 
Hoogmoed van het leven – ik ben beter dan de andere; hangt heel hard samen met 
egoïsme 

Dat zijn voorbeelden van wereldse begeerten. Is het verwonderlijk dat God, als Hij ons 
opvoedt, dit soort verlangens uit ons leven wil halen? Nee toch. Dat is toch heel normaal.  

Hoe kunnen wij bijvoorbeeld leven als Jezus, die Zijn eigen leven gegeven heeft voor 
anderen, als wij zeer egoïstisch leven? Hoe kunnen wij bereid zijn om anderen te 
dienen, als wij jaloers zijn op de ander?  

Het nalaten van wereldse begeerten heeft niets te maken met een soort terugtrekken uit de 
wereld en zo weinig mogelijk bezig zijn met mensen die geen christen zijn. Het heeft alles te 
maken met God die alles wat tegen Hem ingaat uit ons leven weg wil hebben. En dat is 
logisch.  
 
Beste mensen, God wil ons opvoeden, zodat wij goddeloosheid en wereldse begeerten 
nalaten. Die woorden klinken zwaar, maar eigenlijk is het niet meer dan logisch dat Paulus dit 
zo schrijft. Goddeloosheid kan niet als je christen wil zijn. En wereldse begeerten, zoals 
egoïsme of jaloezie, zijn in tegenspraak met wat God wil in ons leven. In een commentaar las 
ik: Er is geen plaats meer voor zoiets. Het past niet in een christelijk leven. 
 
 
 
 



Bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig 
 PP4 
Het tweede doel van Gods opvoeding is een JA. Wat wil God? Hij wil ons leren om bezadigd, 
rechtvaardig en godvruchtig te leven.  
 
Het is heel interessant om deze drie woorden eens van dichterbij te bekijken. Ik heb het even 
in een schemaatje gezet.  
 PP5 

Bezadigd leven – houding tegenover jezelf (cirkel rond ‘ik’) 
Rechtvaardig leven – houding tegenover andere mensen (pijl naar ‘ander’) 
Godvruchtig leven – houding tegenover God; God staat in het midden (pijl naar 
‘God’) (als er nog ‘anderen’ zouden staan, zouden die in een cirkel rond God staan)  

 
Eerst een bezadigd leven; dat gaat dus over hoe je leeft tegenover jezelf. Ik heb het in het 
begin ook al gezegd. Wij mogen genieten van het leven, absoluut. God geeft ons veel mooie 
dingen, maar we moeten aan de andere kant ook leren genoeg te hebben. Ik geloof dat dit heel 
moeilijk is geworden in onze westerse samenleving. Hebt u genoeg? Bent u gelukkig met wat 
u gekregen hebt? Kunt u uzelf beheersen? Of bent u heel de tijd op zoek naar meer… meer 
om van te genieten, meer om blij mee te zijn? Wij moeten dat voor onszelf uitmaken. 
Onderzoek uzelf eens. Bent u tevreden met wat u hebt? Iemand die altijd maar meer wilt, die 
niet bezadigd leeft, die zich niet kan beheersen, wordt daar niet gelukkig van. Als God je 
opvoedt, wil Hij je leren op een gezonde manier te genieten. Niet met jezelf in het centrum, 
maar met Hem in het centrum. 
 
Het tweede woord is rechtvaardig. Een rechtvaardig leven gaat over hoe je leeft met andere 
mensen, hoe hen op een correct manier behandelen, hoe hen behandelen zoals God hen zou 
behandelen. Dit houdt veel in.  

Eén heel duidelijk voorbeeld van hoe we mensen moeten behandelen, zegt Jezus in 
Matteüs 22:39: uw naaste liefhebben als jezelf. We moeten bereid zijn om voor een 
ander te doen, wat we willen voor onszelf.  

 
Het derde woord is godvruchtig. Bij godsvrucht moeten we niet denken aan vruchten die van 
God afkomstig zijn. Godvruchtig betekent God vrezen, ontzag hebben voor God, God de 
belangrijkste plaats in ons leven geven. Tegenwoordig zeggen we dan niet meer zo, maar de 
woorden vroom of devoot zouden hier ook bij passen. In Matteüs 22:37-38 zegt Jezus het in 
andere woorden: God liefhebben met heel je hart, ziel en verstand.  
Ik heb in een paar gesprekken met leerlingen de laatste tijd de volgende opmerking gehoord 
als het over gelovige mensen ging:  
 Zo van die mensen die te veel met God bezig zijn. 
Als ik dan vraag wat ze bedoelen, hebben ze het over mensen die elke dag met God bezig 
zijn. Dat is toch veel te veel, vinden ze. Dit idee heb ik al vaker gehoord – vooral in 
combinatie met het woord ‘fundamentalisme’. Op zondag naar de kerk gaan, daar is niks mis 
mee, maar als je elke dag met God bezig bent, dan ben je een fundamentalist, dan ben je ‘te 
veel’ met God bezig.  
Eigenlijk zegt Paulus hier: Je kan niet te veel met God bezig zijn, want je moet God 
liefhebben met héél je hart, héél je ziel en héél je verstand. God wil je leren om zo te leven, 
om God te vrezen. Het is een absurd idee dat je dat alleen op zondag zou doen en tijdens de 
rest van de week niet.  

Vgl: Het zou hetzelfde zijn als ik zou doen alsof ik alleen op zondag getrouwd ben en 
dan met Marjolein moet praten. Dat slaat nergens op. 



Het slaat evenmin nergens op om zo met God om te gaan. Je kan niet té veel met God bezig 
zijn. Christen zijn, ben je op elk moment van elke dag. 
 
 
Hoop en Jezus’ heerlijkheid 
Het derde onderdeel van de opvoeding is dat wij uitkijken naar iets; v.13. Het leven is niet 
zinloos, want er is hoop! Jezus’ heerlijkheid zal verschijnen. Of, in normale woorden, Jezus 
zal terugkomen naar de aarde. Dan zullen wij Hem zien zoals Hij is: de Grote God. Men 
verwachtte Jezus 2000 jaar geleden al. Verwachten wij Hem nog? 
 
Jezus is niet alleen de Grote God, maar ook de Heiland. V.14: Hij heeft Zijn leven gegeven 
aan het kruis, om ons vrij te maken van de schuld van onze fouten. Daarom zijn wij Zijn volk 
en worden we aangemoedigd om goede werken te doen. Eerst de verlossing, daarna de goede 
werken – bv. uw naaste liefhebben als uzelf. 
 
 
Slot: Spreek hierover (vers 15) 
 PP6 
Ik geloof dat Paulus ons in dit laatste vers van Titus 2 een heel belangrijke opdracht geeft: 
Spreek hiervan! Vertel het! Vertel dat Jezus is gestorven voor de zonden van ieder mens. 
Vertel dat Jezus, dat God, wil dat mensen Hem leren kennen. En moedig mensen aan, 
vermaan mensen, om daar naar te leven. Of, in andere woorden, om opgevoed te worden door 
God.  
 
God wil ons leren om goddeloosheid en wereldse begeerten achter ons te laten. Ik heb 
daarvan gezegd dat het normaal is dat God dat wil. God wil dat we op een goede manier met 
onszelf, met de anderen en met God omgaan. Bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig. 
 
Ik wil deze vraag bij jullie leggen: Willen jullie opgevoed worden door God? Besef wel dat 
dit ten koste zal gaan van wat je zelf wil doen met je leven. Je kan niet én voor God leven én 
voor jezelf. Als je opgevoed wil worden door God, zal Hij dat doen door de Heilige Geest. Ik 
hoop dat dat het verlangen van iedereen hier is of zal worden. 
 
Amen. 


