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Titus 1:1-3a (HSV)
Paulus

een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus,

overeenkomstig het geloof van de 
uitverkorenen van God

en de kennis van de waarheid,
die in overeenstemming met de 
godsvrucht is,

in de hoop op het eeuwige leven,

dat God, Die niet liegen kan, vóór 
de tijden der eeuwen beloofd heeft.

En Hij heeft op de door Hem 
bestemde tijd Zijn Woord 
geopenbaard, door de prediking, 
die aan mij toevertrouwd is 
overeenkomstig het bevel van God, 
onze Zaligmaker.
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Titus 1:3b-4 (HSV)

Aan Titus, mijn oprechte zoon
overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof:

genade, barmhartigheid en vrede zij u

van God de Vader en van de Heere Jezus 
Christus, onze Zaligmaker.
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Titus 1:5 (HSV)

Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten,

opdat u verder in orde zou 
brengen wat nog ontbrak,

en van stad tot stad 
ouderlingen zou aanstellen, 
zoals ik u opgedragen heb.
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Titus 1:6 (HSV)

Eisen aan een ‘ouderling’:
• Zo iemand moet onberispelijk zijn
• de man van één vrouw,
• gelovige kinderen hebben,
• die niet te beschuldigen zijn van

– losbandigheid of
– opstandigheid.
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Titus 1:7 (HSV)

Eisen aan een ‘opziener’ (wat niet):
• Want een opziener moet onberispelijk zijn,

als een beheerder van het huis van God,
– niet eigenzinnig,
– niet opvliegend,
– niet verslaafd aan wijn,
– niet vechtlustig,
– niet uit op oneerlijke winst,
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Titus 1:8 (HSV)

Eisen aan een ‘opziener’ (wat wel):
– maar gastvrij,
– goedwillend,
– bezonnen,
– rechtvaardig,
– heilig,
– beheerst,
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Titus 1:9-10 (HSV)

iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord,
dat overeenkomstig de leer is,

zodat hij bij machte is 

anderen te bemoedigen door 
het gezonde onderwijs

en ook de tegensprekers te 
weerleggen.

Want er zijn ook veel opstandigen, 

mensen die zinloos praten en misleiders, vooral die van 
de besnijdenis zijn.
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Titus 1:11-13a (HSV)

Men moet hun de 
mond snoeren. 

• Zij brengen hele huisgezinnen in 
verwarring,

• door te leren wat onbehoorlijk is,
• om schandelijke winst.

Een van hen, hun 
eigen profeet, 
heeft gezegd:

Kretenzen zijn altijd
• leugenaars,
• kwade beesten,
• luie buiken.
Dit getuigenis is waar.
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Titus 1:13b-14 (HSV)

Wijs hen daarom streng terecht,

opdat zij gezond zullen 
zijn in het geloof,

en zich niet zullen bezighouden 
met
• Joodse verzinsels en
• geboden van mensen die zich 

van de waarheid afkeren.
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Titus 1:15-16 (HSV)

Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn,
maar voor hen die
bezoedeld en ongelovig 
zijn, is niets rein

maar hun verstand en ook hun 
geweten zijn bezoedeld.

Zij belijden dat zij God 
kennen,

maar zij verloochenen Hem met 
hun werken, aangezien zij
• verfoeilijk zijn en
• ongehoorzaam en
• tot elk goed werk ongeschikt.
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1. Context van de brief: thema seizoen

• Christus, onze God en Heiland
• Heiland – (Gr. sōtēr; G4990) – erenaam aan 

vorsten en koningen die hun land belangrijke 
voordelen hadden gebracht

• Titus, 2 Petrus en Judas:
– brieven voor tijden van verval
– brieven ter afsluiting van het werk van de 

apostelen
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1. Context van de brief: inleiding

• Boodschap van de Heiland:
– prediking (Gr. kērugma; G2782) – proclamatie
– onderwijs (Gr. didaskalia; G1319) – leer

• vermaning (Gr. parakaleō; G3870) – vertroosting
• weerlegging (Gr. elegchō; G1651)

– waarheid (Tt 1:1) versus de leugen (Tt 1:14)
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1. Context van de brief: auteur

• Auteur: Paulus
• Dienstknecht (= slaaf; ‘doulos’) van God (als 

Mozes, Daniël)
• Apostel van Jezus Christus (als Petrus)
• De Heiland heeft de prediking aan hem 

toevertrouwd (1:3)
• Van Kreta naar Nikopolis
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1. Context van de brief: ontvanger

• Ontvanger: Titus
• Titus is een (onbesneden) Griek (Gl 2:1-3)
• Oprechte zoon van Paulus (Tt 1:4) = echt kind
• Mijn broeder (2Ko 2:13)
• Mijn metgezel (‘koinōnos’) (2Ko 8:23)
• Mijn medearbeider bij de Korinthiërs (2Ko 8:23)
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1. Context van de brief: Nieuwe Testament

• Periode van schrijven: ná Handelingen 28
• Overeenkomst Rm 16:25-27 met Tt 1:1-3
• Onderdeel van de ‘gevangenis-brieven’:

Efeze
Filippenzen
Kolossenzen
Hebreeën

1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
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1. Context van de brief: Kreta
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1. Context van de brief: geschiedenis Kreta

• Oude Testament: Kaftor (Gn 10:14; Dt 2:23; 1Kr 
1:12; Jr 47:4; Am 9:7)
– Kaftor is een zoon van Mizraïm (Egypte)
– in Kaftor ligt de oorsprong van de Filistijnen

• Nieuwe Testament: Hd 2:11; Hd 27:7,12,13,21
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1. Context van de brief: problemen (1)

• opstandigen (Tt 1:10) (Gr. anupotaktos; G0506) = 
niet onderworpen <> onderdanigheid (Gr. 
hupotassō; G5293) (verg. Tt 1:6; Tt 2:5,9; 3:1)

• zinloos (leeg) gepraat (Tt 1:10) (Gr. mataiologos; 
G3151)

• misleiders (Tt 1:10) (Gr. phrenapatēs; G5423)
• leugenaars (Tt 1:12) <> waarheid & 

betrouwbaarheid
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1. Context van de brief: problemen (2)

• bezoedeld (Tt 1:15) (Gr. miainō): verstand en 
geweten

• God belijden en met hun werken verloochenen
– verfoeilijk (Gr. bdeluktos; G947) door connectie met 

afgoden
– ongehoorzaam (Gr. apeithēs; G545)  = niet te 

overtuigen
– ongeschikt tot elk goed werk (verg. Tt 3:1)
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2. Opbouw van de brief aan Titus

A Groet en zegenbede Tt 1:1-4
B Gelovigen: hun orde Tt 1:5-9

C Twistzieke Kretenzen terechtwijzing Tt 1:10-
16

D Wandel en werken van gelovigen. Titus. Tt 2:1-10
E Reden: de genade van God aan allen Tt 2:11

F Wat genade ons leert Tt 2:12-
14

G Opdracht aan Titus: spreek over deze 
dingen

Tt 2:15

G
’

Opdracht aan Titus: herinner hen Tt 3:1-2

F
’

Vóór het onderwijs van de genade Tt 3:3

E’ Reden: de goedertierenheid van God is 
verschenen

Tt 3:4-7

D
’

Wandel en werken van gelovigen. Titus. Tt 3:8
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3. Sleutel van de brief: Titus 1:1-3a

Paulus

een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus,

overeenkomstig het geloof van de 
uitverkorenen van God

en de kennis van de waarheid,
die in overeenstemming met de 
godsvrucht is,

in de hoop op het eeuwige leven,

dat God, Die niet liegen kan, vóór 
de tijden der eeuwen beloofd heeft.

En Hij heeft op de door Hem 
bestemde tijd Zijn Woord 
geopenbaard, door de prediking, 
die aan mij toevertrouwd is 
overeenkomstig het bevel van God, 
onze Zaligmaker.
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3. Sleutel van de brief: details

• Centraal: ‘hoop op het eeuwige leven’ (Tt 3:7)
• God heeft dat eeuwige leven beloofd

– vóór eeuwige tijden (chronos) (Rm 16:25; 2Tm 1:9)
– de bestemde tijd (kairos) (1Tm 2:6; 1Tm 6:15)

• Prediking die mij is toevertrouwd
– prediking: vergelijk 1Tm 2:7; 2Tm 1:11
– mij is toevertrouwd: 1Tm 1:11

• in opdracht (vergelijk 1Tm 1:1) van God, onze 
Heiland / Zaligmaker
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4. Titus 1: opdracht aan Titus

Titus moet:
1. In orde brengen wat ontbreekt door:

1. bemoedigen/vermanen door gezond onderwijs
2. weerleggen van tegensprekers

2. Van stad tot stad ouderlingen aanstellen
N.B.: aanstellen (‘kathistēmi’; G2525) komt voor in Dt
28:36, maar is een ander woord dan in Hd 14:23.  Zie ook: 
Mt 24:45; Hd 6:3; 7:10; Hb 8:3
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4. Titus 1: eisen aan een oudere

Een ‘presbuteros’ (G4245) moet zijn:
• Onberispelijk – niet te beschuldigen (‘anegklētos’; 

G0410); zie 1Ko 1:8; Ko 1:22; 1Tm 3:10; Tt 1:6; Tt 1:7.
• Man van één vrouw (1Tm 3:2; 1Tm 3:12)
• Man met gelovige kinderen (‘tekna’)
• Niet beschuldigd (als crimineel) (zie ook Lk 6:7; Jh 18:29)

– van losbandigheid (‘asōtia’; G0810) – niet behouden zijn
– van opstandigheid (‘anupotaktos’; G0506) – niet onderdanig
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4. Titus 1: eisen aan een opziener (1)

Een ‘episkopos’ (G1985) moet zijn:
• Onberispelijk – niet te beschuldigen (‘anegklētos’; 

G0410); zie bij oudere.
• Niet eigenzinnig (‘authadēs’; G0829) - arrogant (2Pt 2:10)
• Niet opvliegend (‘orgilos’; G3711) – snel toornig
• Niet verslaafd aan wijn (‘paroinos’; G3943) (1Tm 3:3)
• Niet vechtlustig (‘plēktēs’; G4131) (1Tm 3:3; verg. Op 

8:12 – de zon werd getroffen = geslagen; G4141)
• Niet uit op oneerlijke winst (1Tm 3:3; 1Tm 3:8)
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4. Titus 1: eisen aan een opziener (2)

Een ‘episkopos’ (G1985) moet zijn:
• Gastvrij (‘philoxenos’; G5382)  (1Tm 3:2)
• Goedwillend (‘philagathos’; G5358) – liefhebber van 

het/de goede (alleen hier)
• Bezonnen (‘sōphrōn’; G4998) van ‘sōzō’ en ‘phrēn’: behou-

den/gezond in bedenken (1Tm 3:2; Tt 1:8; Tt 2:2; Tt 2:5)
• Rechtvaardig (‘dikaios’; G1342) 
• Heilig (‘hosios’; G3741) – recht qua karakter (zie Hd 2:27)
• Beheerst (‘egkratēs’; G1468)
• Zich houdend aan het betrouwbare woord
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4. Titus 1: taken van een opziener

Een ‘episkopos’ (G1985) heeft als taak:
• Beheerder van het huis van God (‘oikonomos’; G3623) = 

rentmeester met als taken:
– verstrekken van voedsel (Lk 12:42)
– regelen van betrekkingen (Lk 16:1)

• Op basis van gezonde leer (1Tm 1:10; 1Tm 6:3; 2Tm 4:3; 
Tt 1:9; Tt 2:1):
– Vermanen / bemoedigen (‘parakaleō’; G3870)
– Weerleggen (‘elegchō’; G1651) (1Tm 5:20; 2Tm 4:2; Tt 1:9; Tt

1:13; Tt 2:15)
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5. VRAGEN Titus 1

30



5. VRAGEN Titus 1 – vraag 1

VRAAG 1: Wat is de bedoeling van deze brief?
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5. VRAGEN Titus 1 – vraag 2

VRAAG 2: ‘In de hoop op [het] eeuwige leven’ (Tt
1:2). Wat wordt in Tt bedoeld met eeuwig leven?
Zie ook: Gn 3:22; Ps 133:3; Dn 12:2; Dn 12:7; Mt 19:16; Mt 19:29; Mt 
25:46; Mk 10:17; Mk 10:30; Lk 10:25; Lk 18:18; Lk 18:30; Jh 3:15; Jh
3:16; Jh 3:36; Jh 4:14; Jh 4:36; Jh 5:24; Jh 5:39; Jh 6:27; Jh 6:40; Jh 6:47; 
Jh 6:54; Jh 6:68; Jh 10:28; Jh 12:25; Jh 12:50; Jh 17:2; Hd 13:48; Rm 2:7; 
Rm 5:21; Rm 6:22; Rm 6:23; Gl 6:8; 1Tm 1:16; Tt 1:2; Tt 3:7; 1Jh 3:15; 
1Jh 5:11; 1Jh 5:13; Jd 1:21 (teksten zonder lidwoord).
Jh 17:3; Hd 13:46; 1Tm 6:12; 1Tm 6:19; 1Jh 1:2; 1Jh 2:25; 1Jh 5:20 
(teksten met lidwoord)
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5. VRAGEN Titus 1 – vraag 3

VRAAG 3: Wat is godsvrucht?
Grieks ‘eusebeia’ (G2150). Zie: Hd 3:12; 1Tm 2:2; 
1Tm 3:16; 1Tm 4:7; 1Tm 4:8; 1Tm 6:3; 1Tm 6:5; 
1Tm 6:6; 1Tm 6:11; 2Tm 3:5; Tt 1:1; 2Pt 1:3; 2Pt 
1:6; 2Pt 1:7; 2Pt 3:11.

33



5. VRAGEN Titus 1 – vraag 4

VRAAG 4: Tt 1:5 & Tt 1:7: is er verschil tussen een 
oudste en een opziener? Zo ja, wat zijn de 
verschillen en wat zijn de overeenkomsten?
Zie voor opziener: Hd 20:28; Fp 1:1; 1Tm 3:2; Tt 1:7; 1Pt 
2:25. In LXX: Nm 4:16 (Eleazar); Nm 31:14; Ri 9:28 
(Zebul); 2Kn 11:15; 2Kn 11:18 (ambten); 2Kn 12:11 
(uitvoerders); 2Kr 34:12; 2Kr 34:17; Ne 11:9 (opzichter); Ne 
11:14 (opzichter); Ne 11:22 (opzichter); Jb 20:29 (?); Js 60:17 
(opzichter).
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5. VRAGEN Titus 1 – vraag 5

VRAAG 5: Tt 1:5: Hoeveel taken heeft Titus en 
welke zijn dat? Is het aanstellen van oudsten een 
aparte taak of is het onderdeel van het in orde 
brengen van wat nog ontbreekt? Zie ook Tt 2:7-8 
voor het voorbeeld dat Titus moet geven.
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5. VRAGEN Titus 1 – vraag 6

VRAAG 6: Tt 1:5: de aanstelling van oudsten is per 
stad. Waarom niet per gemeente? Wat betekent dit 
voor onze tijd?
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5. VRAGEN Titus 1 – vraag 7

VRAAG 7: Tt 1:7: wat is het werk van een 
rentmeester van God?
Opmerking: ‘beheerder_van_het_huis’ (HSV) is in 
het Grieks één woord, namelijk ‘oikonomos’.
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5. VRAGEN Titus 1 – vraag 8

VRAAG 8: Tt 1:6-9: de eisen zijn voor een deel 
gelijk aan de eisen in 1Tm 3, maar zijn deels ook 
verschillend. Mogen wij zelf eisen toevoegen of 
weglaten? Waarom zou dat wel of niet mogen (of 
denkbaar zijn)? Bijvoorbeeld: eisen over standpunten 
over doop en avondmaal, of – dichter bij huis – ten 
aanzien van vaccinatie, abortus enzovoorts.
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5. VRAGEN Titus 1 – vraag 9

VRAAG 9: Tt 1:10-11: gaat het hier om gelovigen 
of om ongelovigen? Hoe moet je ongelovigen de 
mond snoeren?
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5. VRAGEN Titus 1 – vraag 10

VRAAG 10: Tt 1:15: wat wordt bedoeld met dat alle 
dingen wel rein zijn voor hen die rein zijn?
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5. VRAGEN Titus 1 – vraag 11

VRAAG 11: In de brieven aan Titus en aan de 
Romeinen komt de term ‘gemeente’ niet voor in de 
aanhef of in de rest van de brief (in de brief aan de 
Romeinen alleen in Rm 16). De brieven zijn dus ook 
(mogelijk) van toepassing op het niet-gemeente 
tijdperk, zoals in de Grote Verdrukking. Wat valt uit 
het ontbreken van de vermelding van ‘de gemeente’ 
te zeggen?
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