De brief van Paulus aan Titus
Titus 1

Titus 2

1. Paulus, Gods slaaf en de apostel van Jezus Christus,
uitgekozene Gods op grond van geloof, en de
waarheid nauwkeurig kennend op grond van
godvruchtigheid,
2. hopend op het eeuwige leven dat deze God, Die
niet liegt, voor de ‘tijd van de tijdperken’ beloofd
heeft,
3. bovendien op de juiste tijd Zijn Woord via een
aankondiging die mij is toevertrouwd geopenbaard
hebbend, in opdracht van God onze Redder, aan
Titus, een echt kind wat het gemeenschappelijke
geloof betreft.
4. Genade, ontferming en vrede van Vader God en de
Heer Jezus Christus onze Redder.
5. Dit is de reden dat ik u in Kreta heb achtergelaten,
dat u dat wat ontbrak nog verder op orde zou
brengen, om in iedere stad oudsten aan te stellen,
zoals ik u heb opgedragen.
6. Als iemand tenminste nergens van beschuldigd
wordt, de man van één vrouw is, met gelovige
kinderen, zonder beschuldigd te worden van
losbandigheid of ongehoorzaamheid.
7. Want het past de toezichthouder om zonder
aanklacht te zijn, als manager van het huishouden
van God. Niet uit op eigen zinnelijk genot, niet
driftig, niet verslaafd aan wijn, geen vechtersbaas,
niet gedreven door hebzucht,
8. maar gastvrij, het goede liefhebbend, met gezond
verstand, eerlijk, heilig, beheerst,
9. vasthoudend aan wat is overgeleverd. Het
betrouwbare woord onderwijzend, zodat hij ook in
staat is om aan te sporen met het gezonde
onderwijs, en wie tegenspreken te vermanen.
10. Want er zijn er dus ook die zich niet ondergeschikt
maken, met loze praatjes en het misleiden van het
verstand, vooral degenen die besneden zijn,
11. die de mond gesnoerd moet worden met hun
verwoesting van hele huishoudens, het onderwijs
gaat nergens over, alleen maar om schaamteloos
winst te maken!
12. Een van hen heeft gezegd, uit hun eigen profeten:
‘Kretenzen liegen altijd, gevaarlijke wilde
beesten, luie vreetzakken zijn het.’
13. En of dat getuigenis waar is! Spreek hen daar dus
scherp op aan, zodat ze een gezonde overtuiging
kunnen hebben.
14. Zonder te luisteren naar Joodse mythen en
menselijke voorschriften die de waarheid geweld
aandoen.
15. Alle dingen zijn echt zuiver voor de zuiveren, maar
voor wie een ‘gekleurde bril opzet’ en niet
overtuigd is, is alles onzuiver, bovendien werd hun
verstand en geweten ‘gekleurd’.
16. Zij belijden God te kennen, maar hun daden
spreken dat tegen, dus zijn ze vreselijk
ongehoorzaam en ongeschikt voor allerlei goed
werk.

1. Wat u betreft, bespreek ook datgene wat bij
gezond onderwijs past.
2. Dat
mannelijke
oudsten
nuchter
zijn,
eerbiedwaardig, verstandig, met gezond geloof,
met liefde, met geduld.
3. De vrouwelijke oudsten met net zo’n heilig gedrag,
geen roddelaars, niet aan veel wijn verslaaft,
onderwijzers van het goede,
4. zodat de jeugd (vrouwen) leert zichzelf veilig in de
hand te kunnen houden, wat bestaat in het
liefhebben van hun man, liefhebben van hun
kinderen,
5. verstandig te zijn, thuis te werken, goed te zijn,
zich ondergeschikt te maken aan hun eigen man,
zodat het woord van God niet bespot kan worden.
6. Spoor de jeugdige (mannen) aan om net zo
verstandig te zijn.
7. In alles uzelf als een voorbeeld van goede werken
tonend, met het onderwijs, onbedorven,
eerbiedwaardig, zonder schade aan te richten,
8. gezond sprekend, onberispelijk, zodat wie ‘tegen’
zijn te schande zouden staan. Niets slechts tegen
ons in te brengen hebbend.
9. Slaven stellen zich ondergeschikt aan hun eigen
meesters op, met alles naar tevredenheid bezig
zijnde, niet tegensprekend,
10. niet terughoudend, maar het goede tonend,
overtuigend voor iedereen, zodat u het onderwijs
van God onze Redder op allerlei manieren kunt
aankleden.
11. Want de genade van God is reddend voor alle
mensen verschenen,
12. ons onderwijzend, de goddeloosheid en verlangens
van deze kosmos weersproken hebbend, zodat wij
verstandig en rechtvaardig en godvruchtig in dit
huidige tijdperk zouden kunnen leven,
13. de prachtige hoop en verschijning van de
heerlijkheid van de overweldigend grote God en
van Jezus Christus onze Redder verwachtend,
14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft om ons van alle
wetteloosheid te kunnen redden, en voor zichzelf
een bijzonder volk te kunnen reinigen, ijverig het
goede uitwerkend.
15. Bespreek dit, en spoor aan, en overtuig met grote
stelligheid. Laat niemand je verachten.

Titus 3
1. Herinner hen om aan de leiders en machthebbers
onderdanig te zijn, toegerust zijnde om allerlei
goed werk te doen,
2. niemand bespottend, geen streber zijnde, gepast,
in alles zich vriendelijk tonend naar alle mensen.
3. Want ook wij zijn vroeger onwetend geweest,
dwalend, verslaafd aan lusten en veelsoortige
verlangens, met boosheid en jaloersheid levend,
hatelijk, elkaar hatend.
4. Maar toen wat én goed bruikbaar, én de
vriendschap naar mensen, van God onze Redder
verschenen is,
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5. niet vanwege rechtvaardige daden die wij gedaan
hebben, nee, juist vanwege Zijn genade heeft Hij
ons gered, via het bad van opnieuw geboren
worden en de volledig vernieuwende Heilige Geest,
6. Die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten, via onze
Redder Jezus Christus,
7. zodat, rechtvaardig gemaakt door Zijn genade, wij
erfgenamen met hoop op eeuwig leven zouden
worden.
8. Dit is een betrouwbaar woord, en ik wil dat u alles
wat dit betreft krachtig bevestigt, zodat wie in God
gingen geloven zorgvuldig zorg kunnen dragen voor
uitstekende goede werken. Dat wat goed en nuttig
voor de mensen is.
9. Maar
weersta
dwaze
twistgesprekken,
geslachtsregisters
en
discussies,
en
de
woordenstrijd over de wet. Want ze leveren niets
op en zijn nutteloos.
10. Bepleit met heel uw hart, een en andermaal om
een mens die scheuring veroorzaakt tot rede te
brengen,
11. wetend dat zo iemand zelf verscheurd werd, en het
doel mist, zichzelf veroordeeld hebbend.
12. Wanneer ik Artemas of Tychikus naar u toe zal
sturen, kom dan snel naar mij in Nicopolis toe.
Want ik heb besloten om daar te overwinteren.
13. Stuur de wetgeleerde Zenas met Apollos snel
vooruit, zodat ze niets missen.
14. Leer daarbij ook dat onze goede werken een
noodzakelijke plicht bij het besturen zijn, omdat
zij niet zonder vrucht kunnen zijn.
15. Iedereen die bij mij is groet u. Groet wie onze
vriend in het geloof zijn. De genade is met u
allemaal. Amen. (Geschreven aan Titus vanuit
Nicoplis in Macedonië, aangesteld als eerste
toezichthouder van de kerk van Kreta).
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