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hem: hoe zijn haar zit, wat z’n favoriete kleren zijn en
hoe hij kuiltjes in zijn wangen krijgt als hij lacht. Je
vriendin blijft maar over hem praten, dus dan weet je
het intussen wel. Maar kan je dan zeggen dat je
hem kent? Je hebt hem

Wie was Titus? Zijn voornaam verraadt al
een beetje wie hij was. Titus is namelijk een
Romeinse naam. Zo leefde er in de tijd van
Paulus een Romeinse keizer die Titus heette.
Je begrijpt dus wel dat Titus geen Jood was. Hij
was een Griek, waarschijnlijk afkomstig uit de
grote stad Antiochië.
Titus was dus een heiden. We lezen nergens
hoe hij God leerde dienen. Paulus is in
Antiochië geweest. Het zou zomaar kunnen dat
Titus onder een van zijn preken tot bekering
is gekomen. Hij werd evangelist en hij heeft
een grote rol gespeeld in de verspreiding van
het evangelie in Antiochië. Er was hier een
bloeiende gemeente.

nog nooit ontmoet
of gezien!

Annemieke Harbers
Abigaïl Janse
Jaco Pons - eindredactie

Heb je wel eens
gehoord van Titus?

Arianne van Rumpt

Paulus heeft het

Marije Wisse

regelmatig over

John van Zetten

Titus. Zijn naam
komt meerdere keren

Abonnementen
Gratis voor leidinggevenden
van aangesloten verenigingen.
Particulier abonnement:
Prijs € 15 per jaar
(inclusief verzendkosten).
Een abonnement kan alleen
aan het einde van een jaargang
worden stopgezet.

ter sprake in zijn
brieven. Hij wordt op
een positieve manier
genoemd. Er staat ook
een brief aan Titus in
de Bijbel. Ze brief is door
Paulus geschreven. Toch kom je in die brief niet zo heel
veel te weten over Titus. Het lijkt veel meer te gaan
om de gemeente die Titus dient, dan om hemzelf. Maar
wie was Titus dan? En wat kunnen we van hem leren?

vraag

1.

Wanneer is Paulus in Antiochië geweest?

In deze Treffer kijken we wie Titus was en staan we stil
Vormgeving

De brief aan Titus is waarschijnlijk geschreven
rond het jaar 60 na Christus. Paulus was
waarschijnlijk samen met Titus op reis en
maakte toen een tussenstop op Kreta. Paulus
moest verder reizen en liet Titus daar achter.
Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van Titus.
Hij werd daar een soort leider. Dat was nodig,
want de gemeentes op Kreta werden door
dwaalleraren bezocht. En dat terwijl het nog
maar een jonge gemeente was: het evangelie
was daar nog maar net gebracht! Ook het
gevaar van de losbandige levenswandel van
de niet-gelovige Kretenzers zorgde er voor
dat het geen makkelijke taak was voor Titus.
Daarom schrijft Paulus hem deze brief, die
duidelijk gericht is op de situatie op Kreta. De
brief staat vol met adviezen voor Titus: hoe
hij goede ouderlingen kan aanstellen in de
gemeentes, wat hij tegen de dwalingen kan
doen, hoe hij elke groep in de gemeentes kan
leren om God te dienen en welke vermaningen
hij aan zijn gemeenteleden moet geven.

bij de inhoud van de brief van Paulus aan Titus.
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2.	
Wat was er zo bijzonder aan de
gemeente van Antiochië?
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Wat lezen we in de Bijbel over Titus? In
Korinthe wordt bijvoorbeeld regelmatig
gesproken over Titus.

opdracht
Lees 2 Korinthe 7: 5, 6 en 7

3.

Waar was Paulus?

4.

Waar kwam Titus vandaan?

Ook in Galaten lezen we over Titus. Paulus is
dan in Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus.
De Joden daar hebben moeite met het feit dat
Titus niet besneden is. Dat komt natuurlijk
omdat hij een heiden is. Hij is een Griek
van geboorte. Maar de joden wilden dat de
christenen ook de joodse wetten gingen volgen.
Dus de spijswetten, de sabbatswetten en de
reinigingswetten en dus ook de besnijdenis.
Paulus is daar fel op tegen. Het gaat om het
geloof in Christus. Dat alleen maakt zalig en
niet het houden van de wetten.

opdracht

opdracht
Lees 2 Korinthe 8 vers 23 en 24

8.	Hoe moet de gemeente van Korinthe zich
gedragen tegenover Titus?

9.	Wat wordt er bedoeld met ‘een eer van

Lees Galaten 2: 1-4

Christus’ ?

7.	Hoe legt Paulus uit dat Titus niet
besneden hoefde te worden?

Stelling:

5.

Hoe voelde Paulus zich?

10.	Wat leert ons dit over onze houding

tegenover dominees en ouderlingen?

6.	Paulus was blij met de komst van Titus.

Hij voelde zich getroost door het zien van
hem, maar ook door drie andere dingen.
Welke drie?

1
2

In 2 Korinthe 8 lezen we over ‘De zending van
Titus.’ Paulus stuurt Titus naar Korinthe toe.
Wat moet hij daar gaan doen? In verschillende
gemeentes was geld opgehaald voor arme
gelovigen in Jeruzalem. Titus mag dat geld,
samen met een onbekend gebleven broeder
gaan brengen. Paulus roept hier de gemeente
in Korinthe op om ook geld mee te geven aan
Titus, voor de armen.

Het is zondig om de dominee of
ouderling kritiek te geven.

Zo hebben we toch al best goed kennisgemaakt
met Titus. Kennelijk kun je toch veel over
iemand te weten te komen, zonder diegene in
levende lijve te ontmoeten…
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Buitenbeentje?
‘Ha Lisa, goed dat ik je tref. Zou jij aankomende
zondag bij ons op kunnen passen? We hebben
een feestje, dus het kan wel laat worden.’ Tja,
wat doe je? Oppassen bij de buren is leuk. Het
buurjongetje is echt een leuk ventje en ze betalen ook nog goed. Ze hebben al een keer eerder
gevraagd om op zondag op te passen, maar
toen heb je gezegd dat je niet kon. Misschien
toch maar eens eerlijk zeggen dat je heel graag
oppast, maar niet op zondag?
Moeilijk is dat he, als je opeens in zo’n soort situatie wordt gebracht. Je gaat zo makkelijk mee.

Kreta had niet zo’n goede reputatie. Lees maar
eens mee wat Paulus schrijft in Titus 1: 12: Een
uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: ‘De
Kretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten,
luie buiken. Over de inwoners van Kreta worden
niet zulke positieve dingen gezegd.

vraag

3.	Geef in eigen woorden weer wat er over

de inwoners van Kreta wordt gezegd. Je
kan hierbij de kanttekeningen gebruiken.

4.	In vers 10 en 11 en 16 worden ook
negatieve dingen gezegd over de
Kretenzen. Welke?

vraag

1.	Heb je zelf wel eens zo’n soort situatie
meegemaakt?

5.	Hoe zie je deze eigenschappen in onze
tijd terug?

2.	Hoe reageerde je toen?

Elk mens denkt alleen aan zichzelf.
Iedereen wil er uiteindelijk
beter van worden.
Christen kijken soms zo neer op mensen die
leven zonder God of gebod. Doe jij dat ook?
Weet dat diezelfde dingen ook in jouw hart
leven? We zijn geen ander soort mensen! Alle
mensen liggen voor God verdoemelijk. Jij ook!
Maar dat kan veranderen: Door het geloof in
Jezus. Paulus wijst erop, in vers 13: …opdat zij
gezond mogen zijn in het geloof.
Een andere dwaling op Kreta is de dwaling van
de Joden. Net als in Jeruzalem willen zij dat de
christengemeenten de Joodse wetten houden.
Dat is de andere bedreiging. Weet je hoe Paulus
het noemt? Joodse fabelen en geboden van
mensen. Het lijkt er wel op dat ze de zaligheid
willen verdienen! Maar dat kan niet! Want uit
genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en
dat niet uit u, het is Gods gave.

vraag

6.	Wat betekent het voor jou dat het geloof
een gave van God is?

Heb je soms het gevoel dat je een buitenbeentje
bent? In de straat zijn jullie het enige gezin
dat naar de kerk gaat. Je zit op een christelijke
school, maar je merkt daar zo weinig van.
Misschien denk je dat dat echt iets van deze
tijd is. Vroeger was dat toch allemaal veel
makkelijker en beter? Kijk dan eens naar de
gemeente op Kreta. Weet je waar Kreta ligt?
Het is een eiland in Griekenland.
Nadat Paulus er is geweest, is er een gemeente
ontstaan.

6

Stelling:

treffer

Paulus beschrijft de dwalingen van twee
kanten: de ongebonden, wereldse leefwijze
tegenover de joodse wetten. Beide kanten
keurt hij af! De christengemeente op Kreta zat
er precies tussen in. Deden ze niet mee, dan
waren ze een buitenbeentje.
De niet-gelovigen leefden maar raak. Ze wilden
zich aan geen enkel gezag onderwerpen. Ze
doen dingen om vuil gewins wil Dat wil zeggen
dat ze dingen alleen maar doen als ze er zelf
beter van worden. Hun status wordt vergroot,
of hun portemonnee een stukje dikker of…

Stelling:

Ik sta stevig in mijn schoenen als
het over geloof gaat. Ik laat me niet
zomaar mee voeren in een dwaling.

7

leiding
geven
‘Leuk joh, ik heb mijn broertje leren
zwemmen! Ja, het was een makkie. Ik heb
samen met hem een boekje gehaald over
zwemmen. Gisteren hebben we het samen
rustig doorgelezen. En nu kan hij het. Mijn
moeder was er blij mee, joh!’ Geloof jij het
als iemand dit tegen je vertelde? Je zou
toch denken dat je in de maling genomen
werd? Sommige dingen leer je nu eenmaal
alleen door ze te doen, niet door erover
te lezen. Iemand neemt je bij de hand en
laat je zien hoe het moet. Zo is het met
leiding geven aan een gemeente ook. Je
kunt er boeken over lezen en er veel over
horen vertellen, maar je leert het pas in
de praktijk. Dat gold voor Titus ook. Hij
reisde veel met Paulus. Zo zag hij in de
praktijk hoe Paulus zijn werk deed. Titus is
nu voorganger van de gemeente op Kreta.
Hij moet het nu zonder Paulus doen. Paulus
voelt zich nog wel verantwoordelijk voor
de gemeente en ook voor Titus. Daarom
schrijft hij hem een brief. Hierin wil hij Titus
leren hoe hij de gemeente moet leiden en
hem waarschuwen voor de dingen die fout
kunnen gaan.
In het eerste hoofdstuk spreekt Paulus
over de aanstelling van de ouderlingen in
de gemeente en waarschuwt hij tegen de
dwaalleraars. Het tweede hoofdstuk begint
met ‘Doch gij…’ Doch is een oud woord voor
‘maar’. Hier staat dus een tegenstelling.
Titus moet het anders gaan doen dan de
dwaalleraars. Hij zegt tegen hem: Spreek
hetgeen de gezonde leer betaamt. (Titus 2:1)
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vraag

1.	Zeg in eigen woorden welke opdracht

6.	Zijn er in jouw omgeving mensen van wie
jij leert over het leven met God?
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Wat leer je van hen?

Titus krijgt.

Daarna vertelt Paulus hoe Titus met de verschillende groepen in de gemeente moet omgaan.
Elke groep krijgt eigen raadgevingen mee.

vraag

2.	Welke groepen noemt Paulus allemaal?
3.	Met welke groep voel jij je het meeste
aangesproken?

4.

opdracht
Vul het onderstaande schema
in. De mannen in de gemeente
krijgen adviezen mee. Maak
gebruik van de kanttekeningen
of de Bijbel met uitleg om
achter de betekenis te komen.

Bijbels woord

Hedendaags woord/omschrijving

Nuchter
Stemmig
Voorzichtig
Gezond in geloof
Gezond in de liefde
Gezond in lijdzaamheid

opdracht
Ook de vrouwen krijgen opdrachten mee. Er worden er wel acht genoemd! Kun je ze allemaal vinden?
Schrijf ze in het schema. Er staat ook bij waarom de vrouwen dit moeten doen, wat het doel ervan is.
Om je te helpen staan er af en toe woorden ingevuld.

Welk advies hoort daarbij?

Misschien is er iets wat je vader of je broer heel
goed kan. Wat zou het mooi zijn als je het ook
zo goed kan. Daarom kijk je elke keer hoe ze het
doen. Langzaamaan leer je hoe het moet.
Je leert zoveel van de mensen die je iets
voordoen, of zelfs voorleven. Daarom roept
Paulus de oude mannen en vrouwen op om een
voorbeeld te zijn. Bij de oude vrouwen wordt
het zelfs heel duidelijk gemaakt: ‘…opdat zij de
jonge vrouwen leren….’

1. Dat zij in haar dracht zijn

5.

2. geen

6. Het huis

3. niet veel

7.

maar
Doel: Opdat zij de jonge vrouwen
leren voorzichtig te zijn, haar
mannen lief te hebben, haar
kinderen lief te hebben

8. haar eigen mannen

4. Matig

Doel: opdat het Woord Gods niet gelasterd worde.

vraag

5.	Welke dingen heb jij geleerd doordat

andere mensen het voorgedaan hebben?

treffer

Zie je hoe actueel deze opdracht van Paulus is?
Ook in deze tijd hebben we behoefte aan mannen
en vrouwen die deze eigenschappen hebben. Maar
ben je, nu je jong bent, ook een voorbeeld voor
anderen? Kunnen anderen naar jou kijken om
zo te leren wie de Heere voor je is? Is jouw leven
vernieuwd en verspreid jij het beeld van Christus?

Stelling:

Ik heb veel meer voorbeelden in
het dagelijkse leven nodig om te
leren wie de Heere Jezus is.
9

VRAAG

1. D e kanttekeningen zeggen dat je het woord
matig ook op een andere manier kunt
vertalen. Welk woord gebruiken zij?

Zelftest:

Paulus roept de jonge vrouwen en mannen er
dus toe op om matig te zijn. Misschien had je
wel iets heel anders verwacht. Een oproep om
gehoorzaam te zijn? Of om gastvrij te zijn? Of
om veel goede werken te doen?

VRAAG
Het Griekse woord voor matigheid dat in
de Bijbel gebruikt wordt, betekent eigenlijk
letterlijk macht of heerschappij. Je ziet dat
terug in ons woord zelfbeheersing. Je hebt dan
de macht om jezelf te beheersen, zo wil het
Griekse woord eigenlijk zeggen.

gezakt...

5. Welke oproep zou jij gedaan hebben als je
Paulus was?

VRAAG

2. Leg eens uit wat matigheid met
zelfbeheersing te maken heeft.

Je luistert een prachtig muziekstuk. Kun jij halverwege opeens je
mp3-speler uitzetten? Je doet een spelletje op je telefoon, maar
je verliest. Stop je dan? Je hebt een reepchocola gekregen. Je hebt
een stukje op. Leg jij de reep daarna weg?
Wat heb je net geantwoord? Drie keer: ‘Nee’? Jammer, maar
je bent verslavingsgevoelig. Je kunt geen maat houden in de
verschillende onderwerpen.
Je bent zulke testjes vast wel eens tegengekomen. Je vindt ze
overal op internet of in tijdschriften. Aan de hand van jouw
antwoorden denkt men te kunnen beoordelen hoe je bent en
wie je bent. Met de vragen hierboven denken ze te bepalen of je
gevoelig bent voor een verslaving. Zulke testjes moet je meestal
met een grote korrel zout nemen. Opvallend is wel dat de meeste
vragen testen of je maat kan houden of niet. Maat houden is
belangrijk. Het woord ‘matig’, ‘matigheid’ of ‘gematigd zijn’ komt
regelmatig voor in de Bijbel. Matigheid is volgens de Bijbel een
positieve eigenschap.

3. O p welk gebied vind jij het moeilijk om
jezelf te beheersen?

4. H eb je er last van dat je op dat gebied niet
matig bent?

Matigheid betreft alle onderdelen van je leven.
Matthew Henry heeft hier een boekje over
geschreven: ‘De jonge christen’. Matigheid
geldt voor je denken: wees bedachtzaam. Maar
ook voor je doen en laten: wees behoedzaam,
voorzichtig. Voor het denken over jezelf:
wees bescheiden. Voor seksualiteit: wees
zuiver en ingetogen. Voor hoe je je voelt: wees
tevreden. Matig zijn is een opdracht voor jou!
Vind je het moeilijk? Dat is het ook. Iedereen
heeft zijn eigen valkuilen. Kun je er dan nooit
vanaf komen? Jawel, de Heere wil dat geven.
Matigheid wordt in de Bijbel ook een vrucht
van de Heilige Geest genoemd. Door Zijn werk
in je hart, in je leven, mag je leren om matig te
leven. Bid je daar ook om?

OPDRACHT
Het volgende schema is voor een deel al ingevuld. Vul jij de negatieve kolom in?
Onderdeel van het leven Positief: matig

Ook in Titus komt het woordje ‘matig’ voor. In Titus 2 lezen we het
al twee keer. Het wordt genoemd als opdracht bij de jonge vrouwen
en bij de jonge mannen. Blijkbaar is matigheid belangrijk. Maar wat
is matigheid eigenlijk?

Je denken

Bedachtzaamheid

Je doen en laten

Behoedzaamheid, voorzichtigheid

Het denken over jezelf

Bescheidenheid

Seksualiteit

Kuis, ingetogen

Hoe je je voelt

Tevredenheid

Negatief: onmatig

Gezond in lijdzaamheid
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OPDRACHT
Los de rebus op. Waar staat dit?
Zoek in Titus 1.
Leg aan elkaar uit waarom
Paulus dit schrijft over
de inwoners van Kreta.
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