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Leidingdeel Bijbelstudie Titus 
 

Schets 2: Orde op zaken (Titus 1:5-9) 
 
A) Doel 
1. Betekenis benoemen 

Het eerste kernthema van de brief: orde op zaken stellen. Deze orde is binnen de 
christelijke, plaatselijke gemeente en staat volledig in dienst van de verhouding tussen 
de christelijke leer en leven. Het is dus een noodzakelijke structuur die gericht is op de 
levenspraktijk van de gehele gemeente. 
 

2. Actualiteit aangeven 
Waarom zijn onze kerken op een bepaalde manier ambtelijk gestructureerd? En hoe 
behoren de ambtsdragers te zijn? Klopt dit Bijbelse beeld door Paulus geschetst nog in 
deze tijd? Het is voor jongeren belangrijk om te zien dat ambten door God Zelf zijn 
ingesteld om jou en mij op te bouwen. Ook zien we dat de vereisten voor ambtsdragers 
niet uit de lucht zijn gegrepen maar ook vandaag de dag nog geldig zijn en in principe 
voor iedere christen gelden. 
 

3. Christus centraal stellen 
De kerk is het Lichaam van Christus. Titus is aangesteld om Gods volk in het licht van 
Jezus’ dood en opstanding te plaatsen, om de christelijke gemeente een waardig 
onderdeel van Zijn lichaam te laten zijn. 

 
B) Achtergrondinformatie 
Het was van meet af aan de bedoeling dat nieuwe gestichte christengemeenten op den duur 
zelfstandig zouden kunnen functioneren, zonder directe hulp van een apostel. Een middel 
daartoe was het aanstellen van ouderlingen (en vanuit andere teksten weten we dat ook 
diakenen cruciaal zijn, bijv. Hand. 6). Als er geschikte lokale opvolgers van de apostelen 
waren, konden zij in afhankelijkheid van God het voortbestaan van de kerk waarborgen. De 
richtlijnen voor de bekwaamheid van een ambtsdrager somt Paulus op in 1:6-9. Deze 
kenmerken moesten ervoor zorgen dat er geen dwaalleraren als ambtsdrager werden 
aangesteld. Uit deze opsomming blijkt ook het belang van een oprecht gezinsleven, wat 
waarschijnlijk ook in die tijd hevig onder vuur lag door allerlei verzoekingen. Ook de kinderen 
worden genoemd, namelijk dat zij ‘gelovig’ zijn. Het was van belang dat ook de 
(thuiswonende) kinderen van een ouderling zich bekeerd hadden tot het christendom, en 
geen heiden meer waren. Verder worden er in vers 7 en 8 nog een aantal praktische 
vereisten genoemd, die alles te maken hebben gehad met de zondige praktijken op het 
eiland Kreta. Vers 9 noemt het voor deze brief meest relevante criterium: zuiver in de leer en 
hieruit leven. Hiermee vat hij de kenmerken uit vers 6-8 als het ware samen. Al deze 
vereisten hebben maar één doel: tot opbouw van het Lichaam van Christus. De kern van het 
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behoren tot Zijn lichaam is Hem gelijkvormig worden, op Jezus gaan lijken. Alleen zo leven 
wij tot Gods eer. Om deze reden zijn er ambten en orde nodig, wat in schril contrast staat 
met wanorde, waar iedereen doet wat goed is in eigen ogen. 
 
C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2  

Alternatieve startopdracht 
Speel een rollenspel. Laat een jongere 
ambtsdrager zijn en de andere een 
gemeentelid. Je kunt als leidinggevende 
ook meespelen. Je kunt een aantal 
gespreksonderwerpen meegeven: 

- Ambtsdrager: Vraag hoe iemand 
het in de gemeente vindt en 
waarom. 

- Ambtsdrager: Bevraag iemand of 
hij/zij de Heere lief heeft. 

- Gemeentelid: Vraag waarom alles 
zo ‘strak’ is geregeld binnen de 
kerk/eredienst. 

- Gemeentelid: Vraag wat nu 
eigenlijk de ware leer is? 

Je kunt uiteraard ook zelf 
gespreksonderwerpen meegeven! 
 

Alternatieve startopdracht 
Bespreek de stelling uit de schets op de 
volgende manier: 

● Schrijf een stelling op een bord of 
groot vel papier.  

● Hang in drie hoeken één vel papier 
met ‘ja’ – ‘nee’ – ‘weet niet’.  

● Lees de stelling voor en laat iedereen 
reageren door te gaan zitten of staan 
in een van de hoeken. Zo ontstaan er 
drie groepen. Elke groep gaat in de 
hoek de argumenten voor de stelling 
schrijven.  

● Daarna gaan de ‘hoeken’ met elkaar 
in gesprek. Van mening veranderen is 
letterlijk van plaats veranderen. 

Bijbel  
Laat deze vragen altijd aan de orde komen  

1. Waarom moet een toekomstige 
ambtsdrager aan zoveel eisen 
voldoen? 

2. Welke eisen vind jij niet nodig en 
welke wel? Licht je mening toe. 

3. Wat is ‘de leer’ (vers 9)? 
 

Bijbel  
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
Vraag 1, 4 en 5 uit de Bijbelstudie 
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Overige verwerking 
Laat de jongeren een ambtsdrager of 
dominee interviewen over de ambtelijke 
structuur in de kerk, hoe deze structuur 
werkt, hoe iemand ouderling of diaken 
wordt, wat het inhoud om ouderling of 
diaken te zijn en over hoe iemand moet 
zijn die ouderling of diaken is. Je kunt ook 
een ambtsdrager uitnodigen om met de 
jongeren in gesprek te gaan en allerhande 
vragen te beantwoorden. 

www.lcj.nl/verwerkingplus16 

Overige verwerking 
Laat de jongeren in de groepjes met de 
concordantie en verwijsteksten andere 
Bijbelgedeelten opzoeken die over 
ambtsdragers gaan. Aan de hand van de 
verschillende Bijbelgedeelten kunnen ze de 
Bijbelse gegevens en aanwijzingen voor de 
ambtsdragers op een rij zetten. Vervolgens 
kunnen de jongeren met elkaar in gesprek 
gaan over hoe ze deze Bijbelse gegevens in 
de kerk in deze tijd terug zien komen. 
 
Bespreek met de jongeren of zij een 
ambtsdrager zouden willen spreken en/of 
interviewen. Zo ja, dan de verwerking van 
niveau 1 gebruiken. 
 

www.lcj.nl/verwerkingplus16 

 
 
D)  Antwoorden en suggesties  
 
Associatieopdracht 
Geef bij de bespreking mee dat ambtsdragers gezaghebbend zijn, maar alleen in Gods kracht 
en vanuit Zijn Woord. Er mag geen menselijke regering plaatsvinden, maar goddelijke. In 
onze zwakheid wordt Zijn kracht volbracht; ambtsdragers zijn daarom niet autoritair maar 
horen te dienen in kwetsbaarheid. Dit betekent aan de andere kant ook niet dat zij slappe 
figuren zijn; soms is stevig optreden ook een teken van wijsheid en opkomen voor Gods 
zaak. Let wel; de scheiding tussen vlees en Geest is voor mensen flinterdun. Er kan snel 
mensenwerk om te hoek komen kijken. Daarom dient een ambtsdrager (en elke christen in 
principe) dicht bij de Heere te leven, afhankelijk te zijn. 
 
1a. Denk aan antwoorden zoals: macht is niet in handen van enkelingen, democratie, God 
legt macht bij Zijn gemeente etc. 
1b. Vraag voordat deze schets wordt behandeld hoe de verkiezing van ambtsdragers in jouw 
gemeente is geregeld.  
1c. Spiegel dit aan teksten als Handelingen 6:2-6, Handelingen 14:23, 1 Timotheüs 3, Titus 
1:5-9, etc. 
 
 
 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
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Stelling 
Voor: Christus Zelf geeft de kerk de sleutels van hemel en hel (HC Zondag 31). Tucht is 
noodzakelijk bij het openlijk overtreden van Gods geboden, om de gemeente heilig te 
houden en zodat God en Zijn gemeente serieus worden genomen, ook voor de andere 
gemeenteleden. Het is pijnlijk, maar bedoeld om de afvalligen voor Christus te winnen. 
Tegen: Het gaat alleen om openlijke zonden, moeten ook weer niet over het hart gaan 
oordelen etc.  
 
2. Naar een ambt verlangen is zeker niet verkeerd (1 Tim. 3:1)! Je begeert volgens Paulus 
dan naar iets wat voortreffelijk is. Wanneer men zichzelf echter in de kijker gaat spelen en 
gaat ‘veinzen’ om voor de mensen te voldoen is verkeerd. Niemand hoeft zichzelf aan te 
bevelen maar God zal dit doen! Een verlangen is gezond maar er zelf proberen voor te 
zorgen dat dit dan ook zal gebeuren is een stap te ver. 
 
3a. Je zou het een profielschets kunnen noemen. Al is deze profielschets vanuit andere 
teksten in het Nieuwe Testament ook goed toe te passen op elke christen. De enige twee 
unieke punten voor een ouderling/predikant zijn bekwaamheid om te leren en dat je geen 
pasbekeerde zijn. Het belangrijkste van deze profielschets is dat een ambtsdrager in zowel 
leer als leven gezonde kenmerken vertoont en dit kan overbrengen aan de gemeente. 
3b. Zie Romeinen 8:5-6. Een goede regering van de kerk is onmogelijk zonder geestelijk 
leven te kennen. Hen die de Geest niet hebben (ongelovigen dus) kunnen ook niet geestelijk 
zijn. Daarom, iemand kan zakelijk heel goed zijn, maar geen geestelijk leven kennen of geen 
vrucht vertonen. Zo iemand zou minder geschikt zijn dan iemand die misschien heel 
eenvoudig is maar wel een gezond geestelijk leven kent.  
 
4a. Het is zo belangrijk omdat je als het ware de ambassadeur van Christus bent als 
ambtsdrager. In principe is elke christen dit, maar een ambtsdrager in het bijzonder. Je bent 
een leidinggevende van de gemeente van Christus! Net zoals bijvoorbeeld een politicus of 
politieagent een voorbeeldfunctie heeft, heeft ook een ambtsdrager een voorbeeldfunctie. 
Ambtsdragers kunnen, in Gods kracht en met Zijn wijsheid, een gemeente in stand houden. 
Het ontbreken van (bekwame) ambtsdragers maakt de weg vrij voor chaos, ketterijen of 
erger. Gods Naam wordt dan niet geëerd. We zien het belang van deze dingen in de 
opsomming van vers 6 tot 9. 
4b. Onderstaande kernwoorden zijn een indicatie. 

- Filip. 2:29, hen ontvangen met blijdschap, ambt/gezag erkennen 
- 1 Thess. 5:12, ambt/gezag erkennen 
- 2 Thess. 3:1, voor hen bidden 
- 1 Tim 5:7, hen eer geven 
- Hebr. 13:17, hen gehoorzamen en onderdanig zijn 

 
5a. Het is belangrijk dat het in liefde gebeurt. Het is juist een goede zaak als een 
ambtsdrager jou of mij met het Woord terechtwijst. Het kan pijnlijk, confronterend of zelfs 
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onterend voelen. Soms is dit terecht, als het niet in liefde en ootmoed wordt gedaan. Soms 
is dit gevoel ook onterecht, omdat je eigen vlees trots en hoogmoedig is. Ambtsdragers 
hebben hun roeping van God ontvangen om de juiste leer te bewaren en te waken voor de 
verkeerde levenswandel van hun gemeenteleden. Als zij dus niet zouden vermanen, zou het 
veel erger zijn. Zie ook Hebreeën 12:5-11. 
 
5b. Wanneer een ambtsdrager gebreken heeft, dienen wij dit in liefde te verdragen en hen 
alsnog te erkennen en eer te geven. Des te meer dienen wij voor hen te bidden. In een 
persoonlijk gesprek mag je in alle liefde en nederigheid voorleggen wat een ambtsdrager 
beter kan doen. Ook hij dient de vermaning lief te hebben. Maar vergeet niet dat wij te allen 
tijde ambtsdragers hoog moet achten hen lief te hebben. 
 
 


