
Titus 3 
 
In vorige preken heb ik over Titus 1 en 2 gesproken. In die hoofdstukken zien we dat Paulus 
aan zijn medewerker Titus heel wat raadgevingen geeft. Hij vertelt hem in hoofdstuk 1 hoe de 
oudsten, de leidinggevenden in een gemeente zich moeten gedragen en hoe hij mensen die 
dwalen, die verkeerde dingen geloven, weer op het juiste pad moet brengen. In hoofdstuk 2 
vertelt Paulus aan Titus dat God iedereen wil opvoeden. God wil iedereen leren om te leven 
zoals Hij dat wil. Dit is bijzonder belangrijk. God wil u en mij opvoeden! De vraag van 
hoofdstuk 2 was: Wilt u zich door God laten opvoeden? 
 
Lezen: Titus 3 
 
Twee punten:  * genade 
  * goede werken 
 
3:3-7 Genade 
 PP1 
Het verhaal van John Newton past heel goed bij deze verzen. Voor hen die zijn verhaal niet 
kennen, een beetje achtergrond. John Newton leefde rond 1750-1800. Hij werkte op een schip 
dat slaven vervoerde. Ik weet niet of u de achtergrond van deze slavenschepen kent, maar het 
is ronduit gruwelijk wat daar gebeurde.  
 PP2 
In de schepen werden tot 500 slaven gestouwd; 20% van hen stierf onderweg en vaak stierf 
nog eens 10% achteraf door ziekte of uitputting. De vrouwelijke slaven werden vaak 
verkracht door de bemanning van het schip. In één woord: gruwelijk. Daar deed Newton 
allemaal aan mee. Door een aantal problemen die hij veroorzaakte, werd hij in Afrika zelf 
slaaf en dus zeer slecht behandeld. Na een tijdje werd hij bevrijd en werd kapitein op een 
slavenschip. En deze man, die andere mensen zoveel leed bezorgd had, die jarenlang had 
geleefd in verschrikkelijke zonden… bekeerde zich een paar jaar later tot God; hij ging in 
God geloven.  
 
 PP3 
Het verhaal van Newton is heel bijzonder. Het is bijzonder, omdat iemand die zo ver van God 
verwijderd was, toch God heeft leren kennen. Dat is genade! Het is bijzonder dat God 
iedereen, wat hij of zij in het verleden ook gedaan heeft, liefheeft.  
 
Van die liefde spreekt v.4. De mensenliefde of in de HSV ‘Zijn liefde tot de mensen 
verscheen’. Jezus, Gods Zoon, is naar de aarde gekomen; niet omdat wij zo’n fijne mensen 
zijn die nooit iets mispeuteren. Nee, integendeel; in v.3 geeft Paulus een beschrijving van 
onze natuur: verdwaasd, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten, leven in 
slechtheid en jaloezie, hatelijk en elkaar hatend. Als je het verhaal van John Newton leest, dan 
merk je dat dit helemaal past bij hem. Wij hebben dit soort dingen allemaal in ons. We 
moeten er geen moeite voor doen om niet te gehoorzamen, om verslaafd te worden aan iets, 
om jaloers te zijn, om te haten. Het is veel moeilijker om het niet te doen.  
 
DoorGods liefde voor ons is Jezus gekomen om ons te redden. Door onze fouten verdienen 
wij gestraft te worden – van die straf wil Jezus ons verlossen.  
 
 
 



Hoe gebeurt die redding? 
Hier staat: ‘door het bad van de wedergeboorte en van de vernieuwing door de Heilige Geest’. 
Als je dit zo leest, lijkt het alsof we wedergeboren, gered worden door de doop, het bad van 
de wedergeboorte. Je wordt gered door te aanvaarden dat Jezus jouw Redder is. 
Volgende week hebben we een doopdienst. Iemand zal zich dan laten dopen. Betekent dat dat 
zij nu nog niet gered is? Jawel! Maar… de doop laat iets heel belangrijks zien. De doop is een 
beeld van de dood en opstanding van Jezus. Je gaat onder water, teken van de dood, en komt 
weer boven, teken van de opstanding. De doop laat daarmee zien dat onze redding alleen maar 
mogelijk is door de dood en opstanding van Jezus Christus. Als je je laat dopen, dan vertel je 
aan de gemeente: Ik weet dat ik gered ben, door de dood en opstanding van Jezus.  
 
Er is bij onze redding sprake van wedergeboorte, van het begin van een nieuw leven. De 
opsomming uit v.3 (verdwaasd, ongehoorzaam, …) hoort niet meer bij dat nieuwe leven. Die 
vernieuwing komt er door de Heilige Geest, volgens v.5. In v.6 zegt Paulus dat de Heilige 
Geest rijkelijk uitgestort is over ons. Het is niet met mondjesmaat, het is geen klein schepje 
dat op ons gegoten wordt, geen gesprenkel, nee, rijkelijk uitgestort. Niet alleen in de tijd van 
het Nieuwe Testament, maar ook nu nog. God wil door de Heilige Geest zoveel geven dat het 
is alsof het over ons uitgestort wordt, een soort waterval waardoor je helemaal nat wordt.  
 
Beste mensen, dit geeft God ons. Redding: wedergeboorte en de Heilige Geest. Niet, omdat 
we zelf zo goed leven, maar uit genade. En het wordt nóg beter! 
 
V.7: opdat wij erfgenamen zouden worden. Het gevolg van onze redding, is dat wij 
erfgenamen worden. Een erfgenaam is zeker dat hij iets gaat krijgen, wanneer degene van wie 
de erfenis komt, sterft. Wij zijn erfgenaam en wij zijn zeker dat wij het eeuwige leven krijgen 
(v.7), omdat degene van wie de erfenis komt, gestorven is, Jezus Christus. Maar... en dat is 
het prachtige van onze erfenis: Jezus Christus is weer opgestaan. Wat een genade! Ik verdien 
zo’n erfenis niet.  
 
Beste mensen, dit gedeelte is een prachtige boodschap, het is een en al optimisme.  
Want: 
* Wat een zondaar je ook bent, God wil jou genade, redding geven. Er is niemand die te veel 
gezondigd heeft; denk maar aan John Newton die veel mensen als slaaf verhandeld had en 
zelfs gedood. Of denk aan Paulus, die heel wat christenen gevangen had laten zetten en 
instemde met hun dood. God gaf hem genade. 
* Dat is niet het enige. Er is ook sprake van een wedergeboorte, een nieuw leven, een leven 
waarover de Heilige Geest rijkelijk uitgestort wordt. Dat is prachtig. Wij staan er niet alleen 
voor in ons nieuwe leven. De Heilige Geest is aan ons gegeven! Ook dat is genade. 
* Er wordt ook nog gesproken over een erfenis. Wij zijn erfgenamen en hebben dus de 
zekerheid van een eeuwig leven na dit leven. Niemand kan ons dat afpakken. Alweer genade. 
* Deze prachtige boodschap is geen boodschap die we op ons nachtkastje moeten zetten en 
daar stof moeten laten verzamelen. Gods genade is er voor iedereen. Het is onze taak om het 
verhaal van de genade te vertellen. Ik kom daar zo dadelijk op terug. 
 
(Nog een paar laatste woorden over de verzen 3-7. We zien hier God aan het werk, maar het is 
het werk van de drie-enige God: God, de Vader, redt ons; Jezus is gestorven en opgestaan; de 
Heilige Geest wordt uitgestort.) 
 
 
 



3:1-2, 8, 14 Goede werken 
 PP4 
Wat ik heb gezegd over Gods genade, v.3-7, heeft Paulus geplaatst tussen verzen die gaan 
over goede werken. Eigenlijk zegt Paulus: ‘Wij hebben genade van God gekregen en DUS 
moeten wij goede werken doen’. Eerst genade, dan goede werken. In vers 1-2 lees je dat we 
goede werken moeten doen, want v.3 vroeger was onze houding fout, maar v.4-7 wij zijn 
gered en aan een nieuw leven begonnen. In v.8 staat dat mensen die hun geloof bouwen op 
God, vooraan moeten staan in goede werken.  
 
De bekering van John Newton was, zoals gezegd, bijzonder. Na zijn bekering werd John 
Newton predikant. Hij heeft veel liederen geschreven, waaronder het ons bekende Amazing 
Grace, wonderlijke genade. Hij heeft die genade ervaren; Zijn leven begon opnieuw. Door 
zijn prediking heeft John Newton een zekere William Wilberforce beïnvloed. Wilberforce is 
degene die in het Engelse parlement geprobeerd heeft de slavernij af te schaffen. Na bijna 20 
jaar is dat gelukt.  
Wat er na de bekering van Newton volgde, zijn goede werken. Je zou kunnen zeggen dat die 
ook heel bijzonder zijn. Aan de andere kant zijn die werken gewoon logisch, want eigenlijk is 
dat net hetgeen God vraagt. Wij ontvangen Zijn genade, ‘amazing grace’, maar het is niet 
meer dan logisch dat wij dan ook aan een nieuw leven beginnen en goede werken gaan doen. 
 
Wat zijn die goede werken? Dat is bijzonder breed. Misschien denkt u aan iemand helpen die 
gevallen is op straat. Of aan een bedelaar bij de GB geld geven. Of aan iets anders. Ik wil 
jullie wijzen op vers 1: onderwerping en gehoorzaamheid aan overheid en gezag, tot alle goed 
werk bereid, geen lastertaal (van niemand kwaadspreken), geen ruzie maken, vriendelijk zijn, 
zachtmoedig zijn (verdragend). Goede werken kan dus zijn “iets doen”, maar ook “iets 
zeggen” of “iets niet doen” of “iets niet zeggen”.  
- Voedselbedeling in de Toevlucht is een goed werk. 
- Als iemand boos op mij wordt, is het een goed werk om vriendelijk te blijven.  
- Mijn belastingen correct betalen, is een goed werk  
- Als iemand uit de gemeente de slechte kantjes van één van de oudsten wil uitsmeren en u 
doet daar niet aan mee, dan is dat een goed werk 
- Iemand vertellen over de genade die je van God gekregen hebt, is een goed werk. 
Goede werken is dus meer dan alleen iets doen voor iemand anders. 
 
In Titus 2:14 staat dat Jezus Zich voor ons gegeven heeft om ons vrij te maken van alle 
ongerechtigheid, dat is wat we net gezien hebben in v.3-7 (redden), en een eigen volk zou 
reinigen dat ijverig is in goede werken. Iemand die ergens voor ijvert, wil dat koste wat het 
kost bereiken. Jezus wil dat wij ijverig zijn in goede werken, dat wij koste wat het kost goede 
werken willen doen. Bent u ijverig in goede werken? (in de brede zin van het woord) 
 
Ik wil ook hier graag optimisme laten zien. Kijk eens mee naar 3:14 – laten ook de onzen, dat 
zijn de mensen in de gemeente, leren voor te gaan in goede werken. Dit doen van goede 
werken is niet iets wat we van de ene op de andere dag perfect moten kunnen. We mogen 
leren. We krijgen tijd om fouten te maken. Hoe moeten wij dat leren? Ik geloof dat er twee 
belangrijke elementen zijn. Enerzijds onze ijver, ons verlangen om goede werken te doen. 
Graag zo willen leven en handelen, is heel belangrijk. We moeten het willen. Ervoor ijveren. 
Anderzijds en dat is de reden van het optimisme waar ik over spreek, de vernieuwing van de 
Heilige Geest. Beste mensen, als u merkt dat er ongehoorzaamheid, boosheid, foute 
verlangens, jaloezie, haat in uw leven is, dan is er hoop voor u. God kan én wil door het werk 
van de Heilige Geest in uw leven uw slechte werken om het zo te zeggen, ombuigen naar 



goede werken. En zoals Paulus hier zegt, het is een ‘leren’, een leerproces. Daarom is dit een 
optimistisch verhaal. God wil met elk van jullie aan de slag. Hij wil u en mij leren om elke 
dag goede werken te doen (in de brede zin van het woord).  
 
 
Slot 

PP5 
Grafschrift 
John Newton, eens een ongelovige en losbandige, een slavendienaar in Afrika, werd door de 
rijke genade van onze Heer en Redder Jezus Christus behouden, hersteld, vergeven en 
aangesteld om het geloof te prediken dat hij lang geprobeerd had te vernietigen.  
 
Ik wil jullie harten opwekken vanochtend.  
 
- De genade die wij gekregen hebben, is zo enorm, zo rijk, zo wonderlijk. Ik hoop dat ik jullie 
vreugde daarover een beetje kan aanwakkeren. Elke dag opnieuw is Gods genade er; elke dag 
opnieuw mogen wij leven in het besef dat wij gered zijn en dat God met Zijn Heilige Geest 
vernieuwing wil brengen in onze harten en in ons leven. Wees blij! 
 
- Die vernieuwing zorgt, als het goed is, voor goede werken in ons leven. John Newton werd, 
na zijn bekering aangesteld als predikant. Wij moeten niet allemaal zo worden, maar God 
daagt ons wel uit om goede werken te doen. Ook daartoe wil ik jullie harten opwekken. Laat 
jezelf gebruiken door God om goede werken te doen. Wij mogen daarin groeien; wij mogen 
daarin vertrouwen op het werk van de Heilige Geest in ons leven. IJver voor goede werken.  
 
Amen.  
 


