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Leidingdeel Bijbelstudie Titus 
 

Schets 7: Van de kern naar de omtrek (Titus 3:8-15) 
 
A) Doel 
1. Betekenis benoemen 
Een samenvatting van de afgelopen schetsen en een uitweiding over tucht. 

 
2. Actualiteit aangeven 
Tucht. Wat is dat? Waarom is het nodig? En waarom spreekt Paulus hierover in de brief aan 
Titus? Terwijl wij hier naar kijken stellen we ons de vraag hoe tucht in onze kerken 
functioneert. Dit heeft alles te maken met geestelijk verval en zonden. Hoe zit dit bij ons? 

 
3. Christus centraal stellen 
Jezus heeft Zelf opdracht gegeven om ‘tucht’ uit te oefenen in Mattheüs 18:15-18. Ook 
spreekt Jezus vaak over dwaalleraars en waarschuwt Zijn volgelingen daarvoor. Blijkbaar 
zullen er tot het einde van deze wereld mensen zijn die anderen willen misleiden. Toch is 
tucht ervoor zodat zondaars zich weer zullen bekeren. Dit laat het karakter van God zien: er 
is in dit leven altijd nog een w/Weg terug! 

 
B) Achtergrondinformatie 
In de brief aan Titus zien we constant het contrast tussen ware gelovigen en dwaalleraars 
oplichten. Zo ook in hoofdstuk 3; de verzen 1-7 over ware godsvrucht staan in contrast met 
de vrucht van de dwaalleraars in de verzen 9-11. De ketters vertonen deze ‘praktische’ 
vruchten niet en maken zich druk om nutteloze en zinloze zaken. Om deze reden moet Titus 
de levenswandel van gelovigen sterk benadrukken in zijn onderwijs, als bewijs van de 
rechtvaardigheid in Christus. Het geloof gaat verder dan alleen woorden en leerstukken; het 
komt neer op je levenswandel. Als de levenswandel heilig is, zullen anderen ook tot het 
geloof worden bewogen. Goede werken zijn dus niet zonder nut! Wel zonder nut zijn zinloze 
dogmatische discussies en ruzies. Deze moeten door Titus worden vermeden en degenen die 
zich hier druk om maken moet hij twee keer terechtwijzen. Als ze na deze vermaningen niet 
tot inkeer komen, moeten zij afgesneden worden van de christelijke gemeente. Dat hier 
twee terechtwijzingen worden genoemd, staat niet in contrast met de drie keer uit 
Mattheüs 18:15-18. Sterker nog, het laat juist zien dat Paulus goed op de hoogte was van 
Jezus’ onderwijs: het gaat Paulus in deze brief om de kerkelijke (ambtelijke vermaningen) die 
Titus dient uit te voeren. We zien dat de eerste vermaning uit Mattheüs 18:15-18 op 
persoonlijke titel is, zonder ambtsdragers of anderen. De tweede keer vindt het gesprek 
plaats met een of twee personen uit de gemeente (hoogstwaarschijnlijk ambtsdragers) 
waarna de derde vermaning bij weten van geheel de gemeente zal plaatsvinden (zie het 
formulier van de christelijke ban). Hoewel pijnlijk, is deze afsnijding tot heil van de gemeente 
en tot heil van de persoon in kwestie: op hij of zij tot bekering komt! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2  

Alternatieve startopdracht 
Verdeel de groep in drieën. Groep 1 gaat aan de 
ene kant zitten, groep 2 aan de andere kant. Beide 
groepen hebben een stelling. De leden van groep 3 
gaan in het midden zitten en moeten door één van 
de twee groepen worden overtuigd door hun 
argumenten.  
Stelling groep 1: Tucht in de kerk is niet nodig, een 
kerkenraad mag zich niet bemoeien met het 
persoonlijke leven van een gemeentelid (privacy!). 
Stelling groep 2: Tucht in de kerk is wel nodig, de 
kerkenraad moet zorgen dat het geheel van de 
gemeente niet in grove zonden valt (bescherming 
van de kerk van Christus!). 

Alternatieve startopdracht 
Bespreek samen de volgende 
stelling: 
De tucht is enkel goedheid van 
God. Laat de jongeren eerst voor 
zichzelf opschrijven hoe ze hierover 
denken en waarom. Maak bij de 
plenaire bespreking evt. gebruik 
van één van de verwerkingsvormen 
op de website (trek over de streep, 
lagerhuisdebat of 
stillewanddiscussie). 
 
 
 

Bijbel  
Laat deze vragen altijd aan de orde komen  

1. Welke groep wordt er met ‘mensen’ 
bedoeld in de laatste zin van Titus 3:8?  

2. Is het wel liefdevol van Paulus om te 
zeggen dat je een ketter na twee 
vermaning moet verwerpen (vers 10)? 

3. Waarom is het belangrijk dat ook de 
ambtsdragers zelf goede werken doen 
(vers 14)? 

 
 
 

Bijbel  
Laat deze vragen altijd aan de orde 
komen 
Vraag 1 en 2. 

Overige verwerking 
Bespreek de onderstaande casus met elkaar. Ga 
vervolgens na wat je ontdekt in jullie antwoorden 
bij de verschillende situaties. Hoe zou je met deze 
casus omgaan? Leg dit eens naast de schets en de 
Bijbelgedeelten die in de schets genoemd worden. 
Casus: 
Stel dat er iemand in je kerkelijke gemeente is die 
op zaterdagavond geregeld dronken door de stad 
loopt. Het gemeentelid is belijdend lid. Wat zou je 
doen in de volgende situaties? 

Overige verwerking 
Nodig iemand uit (dominee, 
ambtsdrager) die wat kan vertellen 
over de tucht en hoe deze in de 
kerk van deze tijd toegepast mag 
en moet worden. Hierbij kun je 
gebruik maken van de verwerking 
‘forum’ op de website of de 
jongeren vragen laten stellen na de 
lezing. Bovenstaande optie neemt 
het grootste gedeelte van de avond 
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1. Op een zaterdagavond dat jij ook in de stad 

bent, kom je deze persoon dronken tegen. 
Je kent hem/haar niet goed.  

2. Een mede-gemeentelid vertelt jou het 
verhaal uit de casus. 

3. Als ambtsdrager hoor je via via dat het 
verhaal uit de casus de ronde doet in de 
gemeente. 

4. Als ambtsdrager hoor je op huisbezoek het 
verhaal uit de casus van de gemeenteleden 
waar je op dat moment bent. 

www.lcj.nl/verwerkingplus16 

in beslag. 
www.lcj.nl/verwerkingplus16 

 
 
D)  Antwoorden en suggesties  
Stelling 

Eens: de kerk is schuldig aan negatieve ervaringen en een heel hoop ellende.  
Oneens: Welke christen leeft er wel ‘echt’ uit? Iedereen faalt. Terugvallen op Zijn genade is 
wat resteert. Kern is in ieder geval schuld vanwege onze lauwheid en zonde. 
 
1. Precies hoe het in Mattheüs 18:15-18 beschreven staat: 
- Eerste keer alleen terechtwijzen 
- Tweede keer terechtwijzen samen met een of twee broeders 
- Derde keer publiekelijk terechtwijzen, degene die dwaalt wordt bekend gemaakt binnen 

de gemeente. 
- Wanneer men na een derde vermaning zich alsnog niet bekeert, volgt er afsnijding van 

de christelijke kerk. 
 
2a. Wanneer iemand moedwillig, bewust en na het afwijzen van vermaningen 
kernelementen van het christelijk geloof ontkent of veracht. Hoofdzaken zijn bijvoorbeeld 
de twee naturen van Christus, de Drie-eenheid, de dood en opstanding van Jezus, de 
vergeving van zonden. 
2b. Dwaling 1: in bepaalde kerken, die een erg optimistisch mensbeeld hebben. Verlossing 
wordt een bijzaak. 
Dwaling 4: in andere kerken, die een voorwaardelijke prediking voorstaan. Eerst moet je aan 
bepaalde eisen voldoen voordat je tot Christus mag komen. 
Dwalingen komen ten diepste op hetzelfde neer: verlossing wordt een bijzaak, de mens is 
niet geestelijk dood maar ziek of kerngezond. Jezus is niet echt meer nodig. 
 
 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
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Studieopdracht A. 
Persoonlijk. 
 
Studieopdracht B. 
Idem. 
 
Studieopdracht C. 
Tucht wordt nog wel uitgevoerd, maar vaak merken we dat niet als gemeente. Dit heeft een 
aantal oorzaken. De voornaamste is misschien wel dat mensen simpelweg naar een andere 
kerk gaan als zij de eerste keer vermaand worden. En enkele keer komt het voor dat de 
gemeente meegedeeld wordt dat er leden onder de tucht staan, maar dan wordt de naam 
van de gemeenteleden nog niet bekend gemaakt. Vaak laten gemeenteleden het niet zover 
komen en vertrekken ze uit de gemeente. Het tweede is dat een aantal kerken soms de 
radicaliteit van de Bijbel missen. 
 
4.  Een goede vraag. Laat eens tot ons doordringen wat daar toegezegd wordt: dat is al een 
preek op zich! Probeer hier God in te zien, Zijn liefde, Zijn grootheid en ontzagwekkende 
heerlijkheid. Hij ziet om naar ons, en geeft ons het beste wat Hij heeft: Zijn genade (in de 
vorm van Zichzelf!). 
 
5a. 
- Ouderlingen aanstellen in verband met de orde en toezicht op leer en leven van de 

gemeente. 
- Ook alle gemeenteleden horen vanuit het geloof te handelen en een vruchtbaar leven te 

hebben. 
- Verkeerde leer en levenswandel moet aangepakt worden. 
- Jezus is gekomen om de zonden van de gelovigen op zich te nemen en om hun goede 

werken te volbrengen. 
5b. Persoonlijk. 
 
 
 
 


