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Christus, onze God en Heiland

Titus 2 : 11,12
Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen,
is verschenen en onderwijst ons,
dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten
ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw,

13,14
in de verwachting van de gelukkige hoop
en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus,
Die Zichzelf voor ons gegeven heeft,

opdat Hij ons van alle wetteloosheid verloste
en Zichzelf een eigen volk reinigde,
ijverig in goede werken.

heeft plaats gevonden toen de Heer Jezus in vernedering als Mens op aarde wandelde
bij de komst van de Heer Jezus         in de lucht om Zijn Bruid te halen

op aarde met alle heiligen



Christus, onze God en Heiland

Titus 2 : 11,12
Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen,
is verschenen en onderwijst ons,
dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten
ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw,

- openbaring van de genade van God (2Tim 1:10 en Titus 3:4)
- de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden (tot stand gebracht)  (Joh 1:17)
- want allen…….worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is (Rom 3:24)
- de genade is heilbrengend voor alle mensen (..uit genade bent u behouden, door het geloof, het is de gave van God Ef 2:8)

- de genade onderwijst ons    - het woord hier gebruikt voor onderwijzen betekent niet: leren
maar heeft meer de betekenis van: opvoeden, dat net als bij kinderen gepaard
gaat met terechtwijzen, tuchtigen etc. kortom: onder tucht gebieden

(n.b. HSV zaligmakend =/= heilbrengend  Telos)

in OT tucht van de wet = vloek                  in NT tucht van de genade = bewijs van de liefde van de Vader        



Christus, onze God en Heiland

Titus 2 : 11,12
Want de genade van God, ……. (onderwijst ons,)     gebiedt ons onder tucht

a) afzondering van de wereld dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten
b) toewijding aan God ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw,

De genade van God onderwijst ons zowel betreffende a) als b) en beiden zijn nodig voor een praktische 
Christelijke wandel zodat er sprake is van een godvruchtig leven.

verzaken: veroordelen, verloochenen, niet kennen, nalaten, verzuimen
ingetogen – de verwerkelijking in ons eigen leven van o.a. Rom 6:11 - dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus

rechtvaardig – onze houding t.o.v. gelovigen en ongelovigen, Rom 12:17 – behartigt wat goed is voor alle mensen

godvruchtig – erkenning van de rechten van God op ons, Rom 12:1 – dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig, voor God
w                                                                                                                   welbehaaglijk, uw redelijke dienst.                   (2Petr 1:3, 2Tim 3:12)

tegenwoordige eeuw – het wereldse bestel waarin wij leven                                                                                         



Christus, onze God en Heiland

Titus 2 : 13, 
in de verwachting van de gelukkige hoop
en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus,

in de verwachting van – uitzien naar, met blijdschap verlangen naar     a)  en  b)

a) de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid
de hoop, een nog niet vervulde belofte, wordt verwerkelijkt bij de opname van de Gemeente, wanneer de heiligen Zijn heerlijkheid zullen zien en 
daarin zullen delen 
Fil 3:20,21 – want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, Die het lichaam van onze
vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid, ….

b) de gelukkige verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus
Rom 8:18-25 – de openbaring, het zichtbaar worden óók op aarde, van de heerlijkheid van de Zoon des mensen en de Zoon van God              
Fil 2:10-11 - (Jaweh, de Almachtige, Heiland van de wereld, het eeuwige Leven, rechtvaardige Rechter): …..Hem de naam geschonken die 

boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en 
elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader.            



Christus, onze God en Heiland

Titus 2:13,14 
in de verwachting van   de gelukkige hoop 
en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus,

a)  wat deed de Heiland? Die Zichzelf voor ons gegeven heeft,  
Ef. 5:2 Christus heeft ons liefgehad en Zichzelf voor ons overgegeven…..tot een welriekende reuk voor God

b)  waarom deed de Heiland dit?   opdat Hij ons van alle wetteloosheid verloste
verlossen=vrij kopen  1 Pet 1:18 niet door zilver of goud maar door het kostbare bloed van Christus

Rom. 6: in nieuwheid van leven wandelen, het lichaam van de zonde te niet gedaan, van de zonde vrijgemaakt

en Zichzelf een eigen volk reinigde,

een eigen volk vgl Matth.16:18: op deze rots zal Ik Mijn Gemeente bouwen

reinigen 1Joh 1:7 Zijn bloed reinigt ons van alle zonde. Ef.5:25-27 reiniging door wassing met water door Woord

ijverig in goede werken
Ef.2:10 wandelen in de goede werken die God tevoren heeft bereid



Christus, onze God en Heiland

DE GEZONDE LEER
is de leer van God onze Heiland – God onze Verlosser, Redder

- wij hadden als dode zondaars, niet in staat zijnde iets aan onze redding te doen, een Verlosser nodig
- in Zijn goedheid heeft God ons Zijn genade geschonken (Ef 2:1, 4-5; Tit 2:11)  
- deze genade is tot ons gekomen in de Persoon van de Heer Jezus Christus (Tit 2:11)
- dit had God al besloten vóór de grondlegging der wereld (Ef 1:4), vóór de tijden van de eeuwen (Tit 1:2)
- deze genade is geopenbaard op Zijn eigen tijd (Titus 1:2)

door de verschijning van onze Heiland Jezus Christus (2 Tim 1:9,10)

De gezonde leer is gebaseerd op de genade van God en openbaart ons wat God in Zijn eeuwige 
raadsbesluiten heeft besloten, namelijk om alle mensen die door verlossing en wedergeboorte met
Christus verbonden zijn, te zegenen met alle geestelijke zegening in de hemel en hen te brengen in het 
huis van de Vader



Christus, onze God en Heiland
Titus 2:1 Maar jij, spreek wat de gezonde leer past;
Titus 1:9 …..vasthoudend aan het naar de leer betrouwbare woord,

opdat hij (opziener) in staat is zowel met de gezonde leer te vermanen
als de tegensprekers te weerleggen.

1 Tm 1:10 …..en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, volgens het evangelie van …….
2 Tm 1:13 Houd tot voorbeeld (model, patroon, schets) de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt,

in geloof en liefde die in Christus Jezus is.
2 Tm 4:3,4 Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen,

maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen,
om zich het gehoor te laten strelen;
en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden.

2Tim.3:16- Alle Schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te 
onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, 
tot alle goed werk ten volle toegerust



Christus, onze God en Heiland

Titus 2: 1
Maar jij, spreek wat de gezonde leer past:

Titus 2: 15
Spreek dit en vermaan en stel aan de kaak met alle gezag.
Laat niemand je verachten.

SPREEK      2:1 Maar jij, spreek wat de gezonde leer past
spreken =/= leren, dus niet als leraar, maar als herder

VERMAAN   2:6 Vermaan de jonge mannen eveneens ingetogen te zijn
BESTRAF    1:9 met de gezonde leer te vermanen als de tegensprekers te weerleggen (= aan de kaak stellen)

GEZAG        zie Markus 11:28 Op welk gezag doet U deze dingen? Of wie heeft U dit gezag gegeven?
hier: aan Titus van Paulus, die spreekt op bevel (=gezag) van God onze Heiland (zie 1:3)



Christus, onze God en Heiland

De gezonde leer is gebaseerd op de genade van God 
en openbaart ons wat God in Zijn eeuwige raadsbesluiten heeft besloten, 
namelijk om alle mensen die door

verlossing
en                           wedergeboorte

met Christus verbonden                zijn, 
te zegenen met alle geestelijke zegening in de hemel 

en hen te brengen in het huis van de Vader.
Het aannemen van de gezonde leer moet leiden tot 

een gezond Christelijk leven.
Dat is een levenswandel welke past bij de gezonde leer.



Christus, onze God en Heiland

De bij de gezonde leer passende levenswandel  wordt voor verschillende groepen 
mensen onderscheiden naar
leeftijd, geslacht en positie:

oude mannen       - nuchter, eerbaar, ingetogen (evenwichtig en gematigd)
gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding

oude vrouwen       - evenzo (nuchter, eerbaar, ingetogen) in hun gedrag zoals het heiligen past (toegewijd)
niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, leraressen van het goede ten aanzien van

jonge vrouwen      - hun mannen en kinderen lief (phileo) te hebben, ingetogen te zijn, kuis, huishoudelijk, goed,
aan hun eigen mannen onderdanig

jongere mannen    - ingetogen en een voorbeeld nemend aan Titus’ goede werken: ‘)onvervalst in de leer, 
eerbaar, “)een gezond onaanvechtbaar woord 

‘) de wijze waarop de boodschap wordt gebracht, alsook “) de inhoud van de boodschap moeten eerbiedig en nauwkeurig worden verkondigd   

slaven



Christus, onze God en Heiland

Titus 2: 9,10 - Slaven

worden vermaand, opdat zij de leer van God, onze Heiland, in alles versieren.

Voor iedere gelovige, ongeacht leeftijd, geslacht en maatschappelijke positie, geldt dat
het aannemen van de gezonde leer moet leiden tot 

een gezond Christelijk leven
Dat is een levenswandel welke past bij de gezonde leer.

Voor de slaaf is dat nog wel het moeilijkst, zeker indien zijn meester niet een gelovige is. Maar juist door in 
die omstandigheden te laten zien toch in alle dingen trouw te zijn d.w.z. het welzijn van de meester te zoeken, 
door een toegewijde houding, wordt de leer van God onze Heiland versierd.
Het is het bewijs van wat God onze Heiland bij machte is te doen met een dode zondaar: door verlossing en
wedergeboorte hem deelgenoot te maken van de Goddelijke natuur (2 Petr.1:4) en hem de goede werken te 
laten werken die God tevoren heeft bereid. (Ef.2:10)
Gen 39:21
2Kon 5:3 
Filemon :11,12



Christus, onze God en Heiland

Galaten 3:27,28 – Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. 
Geen jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw. 

Vraag 1. Waarom is er in Titus 2 toch een onderscheid man/vrouw; oud/jong; slaven?

De gezonde leer staat momenteel flink onder druk. Dit geldt wel zeker in Nederland. 
Vraag 2. Hoe gaan wij als Christen om met de doorslaande gelijkheid in de wereld om ons heen?
Vraag 3. Binnen het basis- en middelbaar onderwijs wordt geroepen om aanpassing van leerstof.

Hoe gaan wij hier als gelovigen mee om? Hebben wij daar een oplossing voor?

Vraag 4. Tegen de jonge vrouwen wordt gezegd dat zij hun mannen moeten liefhebben (phileo)
In Efeze 5:25,28,33 wordt tegen de mannen gezegd dat zij hun vrouwen moeten liefhebben, 
maar dan wordt agapè gebruikt. Wat zegt ons dit onderscheid?



Christus, onze God en Heiland

In 1:8, 2:5, 7, 14 wordt gesproken over: het goede, goed, goede werken.
In Ef 2:10 wordt ook gesproken over: goede werken, die God tevoren heeft bereid.

Vraag 5.  Wordt met al deze zaken hetzelfde bedoeld? 
Wat kunnen we hier in onderscheiden?
Zijn goede werken voor ieder hetzelfde of is dit verschillend?
Zijn er voorbeelden te noemen?
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