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Schriftlezing/tekst: 

Schriftlezing: Titus 1: 5 – 9  

Tekst: Titus 1: 5 – 7a 

 

Thema en punten: 

Ouderling als huisverzorger (1) 

1. Opdracht   2. Thuis  3. Gemeente  

  

 

Vragen: 

 

1. (Voor de kinderen): Vond je iets moeilijk in de preek, of begreep je iets niet. Bespreek 

dat met elkaar.  

 

2. Titus moet het werk in Kreta oppakken. Dan gaat het allereerst om de ambten te 

vervullen. Zijn ambtsdragers belangrijk in de christelijk gemeente? Leg uit.  

 

 

3. Paulus vergelijkt het dienen als ambtsdrager met het dienen in een gezin. Welke 

dingen noemt hij? Waarom deze?  

 

 

4. Verder noemt Paulus de woorden onberispelijk, niet eigenzinnig (zichzelf behagen 

vgl. 2 Petrus 2: 10 waar in het Grieks hetzelfde woord wordt gebruikt), niet genegen 

tot toornigheid.  

a. Wat houden deze woorden in en wat is het belang daarvan ?  

b. Geldt dat allemaal alleen voor ambtsdragers?  

 

 

Om verder over na te denken (uit de brief aan Diognetus (2e eeuw na Christus): 

 
Want christenen verschillen van de overige mensen noch van woonplaats noch door taal of zeden. 

Want nergens wonen ze in eigen steden. Nergens gebruiken ze de een of andere afwijkende taal, of 

leiden ze een bijzondere leefwijze. Hun leer is niet uitgevonden door het verstand of het vernuft van 

druk zoekende mensen en ze staan ook niet -zoals anderen- menselijke opvattingen voor. Maar terwijl 

ze wonen in Griekse en niet-Griekse steden -al naar gelang een ieder werd toebedeeld- en ze de 

gewoonten van het land volgen in kleding en voedsel en andere zaken van het dagelijks leven, 

vertonen ze toch een wonderbaarlijke en algemeen erkende vreemde levenswijze.  

 

Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen alles mee als burgers, maar ze hebben 

alles te lijden als vreemdelingen. Elk vreemd land is hun vaderland en elk land is hun vreemd. 

Ze trouwen als ieder ander. Ze krijgen kinderen, maar leggen hun nageslacht niet ter vondeling. 

Ze delen hun tafel, maar niet hun bed.  

Ze leven ‘in het vlees’ maar niet ‘naar het vlees’ 

Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel.  

Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun eigen leven overtreffen ze de wetten.  

Ze houden van allen, maar ze worden door allen vervolgd.  

Ze zijn onbekend, maar ze worden vermoord. Ze sterven, maar ze worden levend gemaakt.  

Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. Ze komen van alles tekort, maar ze hebben alles in overvloed.  

Ze worden onteerd, maar die ontering strekt hun tot roem. Ze worden belasterd, maar ze worden 

gerechtvaardigd. 

Ze worden gesmaad en ze zegenen. Ze worden beledigd en ze bewijzen eer. Als ze goed doen, worden 

ze gestraft als boosdoeners. Als ze gestraft worden, verheugen ze zich alsof ze tot leven kwamen. 
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Door Joden worden ze bestreden als vreemdelingen, door Grieken worden ze vervolgd. En die hen 

haten kunnen toch geen reden voor hun vijandschap opgeven.  


