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Titus en Filemon 
 
Inhoud 
 
1. Titus 

- Inleiding: geestelijk gezag 
- Wie zijn de geestelijke leiders 
- Wat zijn hun taken? 
- Hoe moeten wij ons aan hen onderwerpen? 

- De brief aan Titus 
- Achtergrond: Titus, Kreta, Paulus, de wet 
- Inhoud van de brief aan Titus 

2. Filemon 
- Achtergrond: slavernij 
- Inhoud: een tijdloze bom onder wereldse systemen 

 
1. Titus 
 
Inleiding: geestelijk gezag 
 
Wie zijn de geestelijke leiders? 
- De brief aan Titus vormt samen met de brieven aan Timotheüs de zogenoemde pastorale 

brieven. Deze titel heeft te maken met de voorschriften voor de herders (Latijn pastor) 
van de gemeente. Paulus geeft deze voorschriften aan zijn geestelijke kinderen Timotheüs 
en Titus (1Tm 1:2; Tt 1:3), omdat hij hen beide met een speciale taak had achtergelaten in 
respectievelijk Efeze (1Tm 1:3) en Kreta (Tt 1:5).  
- Het is opvallend dat in de brieven aan Timotheüs en in de brief aan Titus de positie 

van de oudsten (Grieks presbyter) speciale aandacht krijgt. In Handelingen wordt de 
aanwezigheid van oudsten in de gemeente genoemd zonder verdere toelichting (de 
eerste keer in Hd 11:30). Het bestaan van oudsten sloot aan bij wat gewoon was in de 
Joodse samenleving. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament worden de 
leiders van het Joodse volk de ‘overpriesters, schriftgeleerden en oudsten’ genoemd. 
Deze oudsten waren mannen die zitting hadden in het Sanhedrin, de Joodse grote 
raad. Het feit dat ze oudsten werden genoemd, kwam niet uit de lucht vallen: het 
waren oude (wijze) mannen. 

- Het belang van oudsten in de gemeente kunnen we concluderen uit de teksten waarin 
wordt gesproken over het aanstellen van oudsten: Hd 14:23 (‘in elke gemeente’). 
Titus had zelfs het aanstellen van oudsten in elke stad in Kreta als speciale taak 
gekregen (Tt 1:5). Het was dus voor de apostelen belangrijk dat er in iedere stad waar 
een gemeente ontstond oudsten werden aangesteld. 

- Wat was de taak van deze oudsten? Een belangrijke tekst in dit verband is Hd 20:28 
waar Paulus spreekt tegen de oudsten van Efeze: ‘past op uzelf en op de hele kudde, 
waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te 
hoeden, die Hij zich heeft verworven door het bloed van Zijn eigen Zoon’ 
- Niet mensen, maar de Heilige Geest stelt de oudsten aan. Hoe vindt dat in onze 

gemeente plaats? 
- Oudsten zijn aangesteld als opzieners (vgl. Fp 1:1; 1Tm 3:2; Tt 1:7). Een opziener 

(Grieks episkopos) heeft als taak om er op toe te zien dat alles verloopt zoals zou 
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moeten. Het woord opziener heeft betrekking op het bekleden van een officiële, 
openbare functie.1 

- De aanstelling is bedoeld om de gemeente te hoeden (vgl. 1Pt 5:2). Hierin is de 
pastorale (nogmaals ‘herder’ in het Latijn is pastor) kant van het oudstenschap te 
zien. 

- Paulus benadrukt de waarde van de gemeente en daarmee de ernst van de taak van 
oudsten: ‘verworven door het bloed van Zijn eigen Zoon’. 

- In het Nieuwe Testament wordt eigenlijk nauwelijks over ‘voorgangers’ gesproken. 
Deze benaming komen we alleen tegen in Hb 13 (vs 7, 17, 24) in de betekenis van ‘hij 
die voorop gaat’. Uit deze verzen kunnen wij concluderen dat hun taak en functie 
overeenkomt met die van de oudsten (waken over de zielen van de gemeenteleden 
door het spreken van het Woord van God en het tot geloofsvoorbeeld zijn). 

 
Wat zijn hun taken? 
- McClung ziet verschillende geestelijke leiders in de gemeente, zoals de profetische leider, 

de leraar-leider, de apostolische leider (vgl. Ef 4:11-12). Hoewel deze verschillende 
leiders hun specifieke taken hebben, zijn er drie primaire taken voor alle leiders te 
onderkennen.2 
- Beschermen 

Tegen ‘wolven’ van binnenuit (Hd 20:28-30), tegen misleidende leerstellingen (2Tm 
4:1-5; 2Jh:7-11), tegen mensen die scheuring brengen (Rm 16:17-18; Tt 3:9-10), tegen 
de invloed van seksuele uitspattingen (1Kor 5:9-13). 

- Regeren/besturen 
Door voor mensen te zorgen (pastor zijn; Hd 20:28; 1Pt 5:1-5), door te leren uit Gods 
Woord (Hb 13:7; 1Tm 5:17), door te corrigeren (2Tm 2:24-25), door andere oudsten 
aan te stellen (Tt 1:5), door te beslissen (Hd 15; 1Tm 4:11 ‘beveel’). 

- Leiden/gids-zijn 
Door te onderwijzen (1Tm 3:2; 2Tm 4:2 ‘geschikt om te leren’), door leerlingen te 
maken (2Tm 2:2), door anderen aan te vuren (Rm 15:20; 16:26-27 tot 
‘geloofsgehoorzaamheid’ brengen). 

- Calvijn heeft gezegd: ‘een pastor heeft twee stemmen nodig, één om de schapen bijeen te 
verzamelen en de ander om wolven en dieren te verdrijven. De Schrift voorziet hem van 
de middelen om beide dingen te doen.’3 

 
Hoe moeten wij ons aan hun geestelijk gezag onderwerpen 
- In de huidige (postmoderne) samenleving is persoonlijke vrijheid één van de belangrijkste 

waarden. De Bijbelse oproep om ons te onderwerpen aan het gezag van 
oudsten/voorgangers lijkt te wringen met deze waarde. Het is eigenlijk schipperen tussen 
twee uitersten. Aan de ene kant kan het Bijbels gezien niet goed zijn wanneer wij geen 
enkel geestelijk leiderschap boven ons dulden. Aan de andere kant kan blinde 
gehoorzaamheid, waarin wij onze eigen verantwoordelijkheid, geestelijk leven en gezonde 
verstand uitschakelen, ook niet goed zijn. Uiteindelijk moeten wij God meer gehoorzaam 
zijn dan mensen (Hd 5:29), maar we ontkomen er niet aan dat God mensen aanstelt op 
leidinggevende posities, in de wereld (Rm 13:1-2) en in de gemeente (Hd 20:28). 
- In Rm 12:6-8 en 1Kor 12:28 wordt leiderschap een gave van God genoemd. 
 

                                                
1 Leiderschap in de gemeente, Strauch (p 156) 
2 Ik zie een leger, McClung (p 111-113) 
3 Zoals geciteerd in Leiderschap in de gemeente, Strauch (p 247) 
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- Het is goed om ons te bezinnen op deze Bijbelse oproep tot gehoorzaamheid. Hoe en 
waarom moeten wij ons onderwerpen aan het geestelijk gezag van onze 
oudsten/voorgangers? 
- McClung onderscheidt verschillende soorten onderwerping aan gezag, waarvoor in het 

Nieuwe Testament een ander woord gebruikt wordt.4  
- Onderwerping aan taakgezag 

In Tt 3:1 wordt het woord peitharcheo (aan de overheid gehoorzamen) gebruikt 
om uit te drukken hoe te gehoorzamen aan iemand die verantwoordelijk is voor 
een taak in een werksituatie, zoals de overheid. 

- Onderwerping aan leergezag 
Het leergezag heeft er niet mee te maken dat iets gedaan wordt, maar dat iemand 
de waarheid leert kennen. Bij onderwerping aan leergezag kunnen vragen, 
redeneringen en tegenwerpingen een rol spelen. Daarom wordt in Hb 13:17 het 
woord peitho (overtuigd worden) gebruikt (vgl. 2Kor 5:11 waar hetzelfde woord 
wordt gebruikt). Dit gezag heeft niets te maken met blind volgen, maar juist met 
het begrijpen.  
- Juist Hb 13:17, de meest expliciete tekst over het onderwerpen aan de 

geestelijke leiders, krijgt een andere klank wanneer we de grondtekst 
bestuderen. Dit is belangrijk om misbruik van deze tekst te voorkomen. 

- Onderwerping aan geestelijk gezag 
In Fp 2:12 en 2Th 3:14 wordt het woord hupakouo (luisteren naar) gebruikt. In 
bijvoorbeeld 1Pt 5:5 wordt het woord hupotasso gebruikt. De lexicon zegt 
hierover: een Griekse militaire uitdrukking met de betekenis ‘(afdelingen of 
troepen) op militaire wijze onder het bevel van een leider plaatsen’. In niet-
militaire gebruik was het ‘een vrijwillige houding van zich schikken, 
samenwerken, verantwoordelijkheid aanvaarden en een last dragen’.5 

 
- McClung stelt dat het gezag van de leiders nooit er op gericht moet zijn om 

gehoorzaamheid aan de leider af te dwingen, maar juist gericht moet zijn op de 
geestelijke groei van de gemeenteleden. De geestelijke leiders moeten mensen helpen 
om zelf Gods wil te ontdekken. Geestelijke leiders moedigen aan, inspireren en rusten 
toe.  
- Dat de gehoorzaamheid aan de leiders geen opgelegde eis hoeft te zijn, zien wij 

aan de houding van Paulus in Fm:8-9. Hoewel hij vanuit zijn positie als 
geestelijke leider de vrijmoedigheid heeft om te bevelen, doet hij liever een 
beroep op Filemon. Hij maakt er een zaak van het hart van (‘ter wille van de 
liefde’). 

- McClung wijst er ook op dat Paulus in Rm 13 doelt op de macht, in de zin van het 
recht, van overheidsdienaren om gehoorzaamheid af te dwingen, terwijl Petrus in 
1Pt 5:1-5 juist de verantwoordelijkheid van de geestelijke leiders in de gemeente 
centraal stelt. 

- McClung geeft een kleine ‘gezagstest’ om het geestelijk leiderschap te beoordelen: 
- Zet het vrij, of legt het aan banden? 
- Leidt het tot conformisme/aanpassingsgedrag, of tot creativiteit? 
- Brengt het een afhankelijkheid van mensen of een afhankelijkheid van God? 
- Leidt het tot onderdanigheid of tot dienstbaarheid? 
- Steunt het op de wet of op de genade? 
- Wordt zelfvertrouwen aangetast of versterkt? 
- Helpt het mensen om in geloof te wandelen, of maakt het hen angstig? 

                                                
4 Ik zie een leger, McClung (p 115-123); McClung citeert uit Understanding Leadership van Tom Marshall  
5 Online-Bijbel, ed. 2005 
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- Leidt het tot grotere openheid of tot meer verzet en anarchie? 
- Rust het mensen toe voor dienst aan God, of maakt het hen tot toeschouwers van een dienst die 

anderen verrichten? 
 
De brief aan Titus 
 
Achtergrond 
 
Titus 
- Titus was, net als Timotheüs, een medewerker van Paulus. Titus was een Griek (Gl 2:3), 

terwijl Timotheüs half-Joods en half-Grieks was (Hd 16:1). Het is opmerkelijk dat Paulus 
Timotheüs wel (Hd 16:3), maar Titus niet liet besnijden 
- Zeker voor Paulus, die zo fel gekant was tegen het opleggen van de joodse wet aan gelovigen uit de 

heidenen, lijkt het een opmerkelijke daad om Timotheüs wel te besnijden. Maar juist uit het feit dat hij 
dit bij Titus niet deed, maar bij Timothëus wel ‘ter wille van de Joden’, spreekt de motivatie van 
Paulus. Hij wilde de Joden, aan wie hij altijd als eerste het evangelie bracht, niet onnodig kwetsen door 
een onbesneden, half-Joodse man in de synagoge te brengen. Hij was hierin gewoon de Joden een Jood 
(1Kor 9:20). 

- Titus vergezelde Paulus op zijn reis naar het apostelconvent waar een beslissing werd 
genomen over het houden van de wet door gelovigen uit de heidenen (Gl 2:1-10; Hd 15). 
Er waren Joodse gelovigen die erop stonden dat Titus zich ook liet besnijden, maar Paulus 
was hier fel tegen (Gl 2:4-5). De felheid van Paulus spreekt uit Gl 5:12 waar hij het 
uitroept tegen hen die de besnijdenis prediken: ‘och, lieten zij die u opstoken zich maar 
verminken’ (Telos), ‘ze moeten zich laten castreren, die onruststokers!’ (NBV).  
- De voetnoot bij de Telosvertaling wijst er op dat het woord ‘versnijden’ gebruikt 

wordt, waarmee een laatdunkende zinspeling op de besnijdenis wordt gemaakt. 
 
Kreta 
- In de Handelingen lezen we eigenlijk niet dat Paulus Kreta heeft bezocht (alleen tijdens 

Paulus’ reis als gevangene in Hd 27:7-13, 21 wordt Kreta vermeld). De gemeenten die 
daar waren, zijn waarschijnlijk niet door Paulus gesticht. In de brief aan Titus geven de 
onordelijke toestanden in de gemeenten van Kreta aanleiding om aan te nemen dat deze 
gemeenten al bestonden toen Paulus Kreta voor het eerst bezocht.6 
- Er waren valse leraren aanwezig (Tt 1:10-16; 3:9-11). 
- Er waren geen oudsten aangesteld (Tt 1:5). 
- Paulus introduceert zichzelf uitgebreid met een beroep op zijn apostelschap (Tt 1:1-4). 

Vanuit die apostolische positie draagt hij Titus op om orde op zaken te stellen in Kreta 
(Tt 1:5). 

- De aanwezigheid van valse leraren en de afwezigheid van oudsten maakte het nodig dat er 
apostolische leiding en zorg kwam. Paulus gebruikt hier Titus voor, die zelf geen apostel 
is, maar wel de apostolische handelingsbevoegdheid krijgt. 

 
Paulus 7 
- Wanneer we de brieven van Paulus bestuderen, krijgen we veel inzicht in het denken van 

deze wereldveranderende apostel van Jezus Christus.  
- Ladd schrijft: ‘de grootste geest die ervoor bestemd is om de betekenis van de Persoon 

en het werk van Jezus te interpreteren is de bekeerde Farizeeër Paulus’. 
Hoeveel zouden wij begrepen hebben van het werk en de Persoon van de Heer Jezus 
als wij niet het onderwijs uit de brieven van Paulus hadden gehad? 

                                                
6 Leiderschap in de gemeente, Strauch (p 235-236); NIV Bible Commentary, Barker & Kohlenberger (p 920) 
7 A Theology of the New Testament, Ladd (p 398-399, 405-407) 
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- Paulus was ook de meest geschikte persoon voor dit apostelschap. Hij was een man uit 
drie werelden: de joodse, de hellenistische en de christelijke wereld. 
- Joodse wereld: onderwezen in de wet: Hd 22:3; grootgebracht en opgevoed in de 

joodse tradities: Fp 3:5-6; liefde voor zijn volksgenoten: Rm 9:3, 11:1; 2Kor 11:22; 
uitmuntende ijveraar: Gl 1:14. 

- Hellenistische wereld: afkomstig uit Tarsus: Hd 21:39; bekendheid met heidense 
dichters: Hd 17:18; Tt 1:12. 

- Christelijke wereld (voor zover deze al bestond): hoe zijn Paulus christelijke ideeën 
ontstaan? 
- Het is ontegenzeggelijk dat er een radicale omwenteling bij Paulus optrad na een 

ontmoeting met de Heer Jezus (Hd 9:1-9; 22:6-16; 26:12-18; Gl 1:11-17). Deze 
radicale omwenteling had tot gevolg dat Paulus drie hoofdtaken in zijn 
apostolische missie zag: (1) hij predikte Christus, die hij daarvoor vervolgde, (2) 
hij was ervan overtuigd dat het zijn speciale missie was om het evangelie aan de 
heidenen te vertellen, (3) hij predikte rechtvaardigmaking door het geloof, 
volledig apart van en in tegenstelling tot de werken van de wet. 

- Het is belangrijk om op te merken dat Paulus is bekeerd van de ene opvatting naar 
de andere, namelijk van het verkrijgen van rechtvaardigheid op grond van eigen 
werken naar een rechtvaardigheid op grond van het geloof in Christus (Rm 9:30-
10:4). 

- In Gl 1:15 zegt Paulus dat God hem vanaf de moederschoot heeft afgezonderd. 
Daaruit mogen we misschien concluderen dat zijn studie van het Oude Testament 
(de wet) vóór zijn bekering, hem voorbereidde op zijn van God gegeven taak ná 
zijn bekering. Op basis van het Oude Testament en de leer van Jezus en onder 
leiding van de Heilige Geest kwam Paulus tot het inzicht dat de Heer Jezus de 
Messias, de Zoon van God is en dit veranderde zijn opvatting over de 
rechtvaardigmaking en de rol van de wet volledig. 
- Ladd schrijft over het nieuwe inzicht van Paulus: ‘Jezus werd niet veroordeeld 

door areligieuze, immorele mensen, maar door gewetensvolle, vrome Joden, 
die geloofden dat ze Gods Wet verdedigden. Het was judaïsme ten top dat 
Jezus aan het kruis bracht. Als Paulus’ pogingen om rechtvaardiging op grond 
van de Wet te bewerken hem hadden verblind voor de ware rechtvaardigheid 
door God in de Messias (Rm 10:3), dan kon de Wet niet de weg zijn tot 
rechtvaardiging. Het judaïsme moest het verkeerd hebben met de opvatting dat 
de Wet een weg tot rechtvaardiging is. Het was deze zekerheid die Paulus tot 
de overtuiging bracht dat Christus het einde van Wet is als weg tot 
rechtvaardiging (Rm 10:4).’ 

 
De wet 8 
- Het onderwijs van Paulus over de wet en met name zijn strijd met de judaïsten roept bij 

ons nog wel eens vragen op. Wat moeten we nou met de wet aan? Als wij het Oude 
Testament bestuderen en de heiligheid van de wet daarin ontdekken, dan is een 
veranderde houding ten opzicht van de wet moeilijk te begrijpen. David kon het toch niet 
bij het verkeerde eind hebben toen hij uitriep: de wet van de Heer is volmaakt! (Ps 19:7). 
En wat bedoelde de Heer Jezus toen Hij zei dat Hij was gekomen om de wet te vervullen, 
maar dat iemand die de minste van de geboden ontbindt de geringste zal worden genoemd 
in het koninkrijk (Mt 5:17-20)? 

                                                
8 A Theology of the New Testament, Ladd (p 539-547) 
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- De sleutel zit hem in de houding ten opzichte van de wet. De wet, de openbaring van de 
wil van de onveranderlijke God, is natuurlijk volmaakt en onveranderlijk. Maar de wijze 
waarop de mensen met deze wet omgingen is verkeerd.  
- Lees Rm 9:30-10:4. 

- Let op: alhoewel Israël naar de wet jaagden, zijn zij ‘tot de wet niet gekomen’ 
(9:31). Ze hebben dus de ware betekenis en bedoeling van de wet niet begrepen. 

- Gerechtigheid op grond van geloof, niet op grond van werken (9:32). 
- Gerechtigheid van God, niet eigen gerechtigheid (10:3). 
- Rm 10:4, ‘eind’ (telos) kan ook ‘doel’ betekenen: Christus is het doel van de wet 

(vgl NBV). 
- Ladd vat duidelijk samen: ‘Paulus antwoord is dat er twee wegen van gerechtigheid 

zijn, omdat Israël de ene weg najaagde, misten zij de andere. Israël volgde de ‘wet van 
de gerechtigheid’ (Rm 9:31), dat is de Wet die de wil van God openbaarde en toonde 
wat een ware relatie met God was. Israël echter slaagde er niet in dat doel te bereiken, 
omdat zij de Wet misbruikten door het een middel te maken om gerechtigheid door 
eigen werken te bereiken in plaats van door geloof (Rm 9:32). Daarmee toonden zij 
zich afkerig van de gerechtigheid die van God komt en wordt verkregen door geloof. 
In plaats daarvan probeerden zij hun eigen gerechtigheid te bewerken en 
onderwierpen zij zich niet aan gerechtigheid van God door het geloof (Rm 10:1-3). In 
deze woorden legt Paulus het fundamentele punt bloot: het bewerken van eigen 
gerechtigheid (door werken) of onderwerping aan de gerechtigheid van God (door 
geloof).’ 

- De wet is nooit bedoeld geweest als weg tot het heil. Al vanaf het begin was genade van 
God de basis voor het heil. Daarom werd Abraham (toen er nog geen wet was) ook 
gerechtvaardigd op grond van geloof en niet op grond van werken (Rm 4:1-3). 
- Meer teksten in het Oude Testament die gerechtigheid door het geloof (dus een zaak 

van het hart) leren: Dt 6:4; Dt 10:16; Jr 4:4; Jr 31:33; Hab 2:4. 
- Ouweneel9 wijst er op dat de eerste woorden van de tien geboden (als onderdeel van de 

wet) gewijd zijn aan de verlossing uit Egypte. De basis voor het heil was ook in het Oude 
Testament Gods genade om Zijn volk te verlossen. De basis voor deze verlossing was het 
offer. Dit is het altijd geweest en dit zal het ook altijd zijn nu Christus eens en voor altijd 
dit offer heeft gebracht (1Kor 5:7 ‘Christus, ons Paaslam is geslacht’). Daarom zegt  
Paulus ook dat wet ons als tuchtmeester (letterlijk ‘pedagoog’) onder de duim hield totdat 
Christus kwam, of zoals de King James vertaling zegt: ‘to bring us unto Christ’ (Gl 3:24). 
Het houden van de wet maakt ons niet rechtvaardig voor God (we zouden het niet eens 
kunnen volbrengen om de wet te vervullen), maar het besef, de verootmoediging, dat wij 
helemaal afhankelijk zijn van Gods genade is wat de wet bij ons teweeg brengt. Wat een 
geweldige genade heeft God ons getoond dat Hij Zijn eniggeboren Zoon als grond voor 
deze genade heeft opgeofferd! 
- Let goed op de volgorde: God verkiest, God verlost, God geeft de wet 
- Ladd: de context van de Wet was het verbond dat voorafging aan en ten grondslag ligt 

aan de Wet. Het verbond was geïnitieerd door de genade van God. Israël was niet 
Gods volk geworden op grond van gehoorzaamheid aan de Wet, maar wegens Gods 
vrije verkiezing (Dt 7:6). De wet waren de voorwaarden voor dit verbond. 

 
- Paulus’ onderwijs over de wet moet bezien worden tegen de achtergrond van de 

judaïstische houding ten opzichte van de wet. De stellingen van Paulus lijken soms 
tegenstrijdig. We moeten echter begrijpen dat Paulus (in navolging van de Heer Jezus) 

                                                
9 Lezing: Ik ben de Heer, Uw Verlosser (www.groeieningeloof.com/Apeldoorn.htm) 
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nooit iets afdeed aan de goedheid van de wet (vgl. 1Tm 1:8), maar wel de eigen 
gerechtigheid op basis van de werken van de wet verwierp. In dat licht moeten we ook de 
‘tegenstellingen’ in het onderwijs van Paulus over de wet zien: 
- Rm 2:13 ‘daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden’ (vgl. Rm 10:5; Gl 3:12) 

tegenover Rm 3:20 ‘op grond van werken van de wet zal geen enkel vlees voor Hem 
gerechtvaardigd worden’. 

- Over zijn oude leven zegt Paulus dat hij wat betreft de gerechtigheid die in de wet is 
onberispelijk was (Fp 3:6), maar ook leert hij dat het vlees zich niet kan onderwerpen 
aan de wet van God (Rm 8:7). 

- De houding van Paulus ten opzichte van de judaïsten en de houding van de Heer Jezus ten 
opzichte van de Schriftgeleerden en Farizeeërs wordt verklaard wanneer we de 
verschuiving zien die in de intertestamentaire periode heeft plaatsgevonden. In deze 
periode raakte het verbond overschaduwd door het belang van de wet. Het houden van de 
wet werd de voorwaarde om deel te zijn van Gods volk (terwijl dit in werkelijkheid Gods 
genade en vrije uitverkiezing was). Het houden van de wet werd ook de basis voor Gods 
beloften aan individuen. In de apocriefe geschriften zijn deze gedachten terug te vinden.10 
Ook zien we in het Nieuwe Testament dat de overlevering van de vaderen een belangrijke 
rol waren gaan spelen in het judaïsme (Mt 15:2-6; Mr 7:3-13; Gl 1:14). 

- Ladd schrijft: ‘De sleutel tot Paulus’ begrip van de Wet ligt in het feit dat juist zijn 
toewijding aan de Wet had geleid tot trots (Fp 3:4, 7) en roemen (Rm 2:13, 23). Roemen 
is precies het tegenovergestelde van geloof (Rm 4:2), want het betekent de poging om een 
menselijke gerechtigheid door werken te vestigen, die probeert om glorie voor zichzelf bij 
God te zoeken en die op zichzelf steunt in plaats van op God. Deze menselijke trots en dit 
roemen komt in botsing met het karakter van God, Die alleen glorie moet krijgen en voor 
Wie geen mens mag roemen (1Kor 1:29).’ 

- Paulus ontdekte dat vanuit het standpunt van het vlees de wet een grond voor goede 
werken is, die leidden tot trots en roemzucht, maar vanuit het standpunt van de Geest 
vervult de wet een heel andere rol in Gods verlossingsplan. In Jr 31:33-34 wordt 
beschreven hoe Gods wet in de harten van mensen wordt geschreven (en dus geen uiterlijk 
vertoon meer is); vergelijk het opvallende parallelle gedeelte in Ez 36:26-27 waar wordt 
gesproken over het uitstorten van de Geest van God in de harten van mensen. 

 
Inhoud van de brief aan Titus 
- De problemen die Titus het hoofd moet bieden in Kreta zijn drieledig. 

- Er heerst wanorde in de gemeente (Tt 1:5).  
- De heidense, hedonistische cultuur tiert welig rond (Tt 1:12). 
- Er zijn valse leraren die een schijnheiligheid aan de man proberen te brengen (Tt 1:10-

16; 3:9-11). 
 
- Zoals wij hierboven uitgebreid hebben besproken voerde Paulus zijn grootste strijd met de 

judaïsten. Dit was ook in zijn brieven aan Timotheüs aan de orde (1Tm 1:7; maar er zijn 
in deze brieven ook invloeden van de vroege gnostiek te bespeuren: ascetisme, voorliefde 
voor geslachtsregisters, ontkennen van de latere opstanding, 1Tm 1:3-7; 1Tm 6:3-5; 1Tm 
4:1-5; 2Tm 2:17). 

- In de brief aan Titus zijn de judaïsten heel herkenbaar. Paulus spreekt over ‘zij die uit de 
besnijdenis zijn’ (Tt 1:10). Dit was een groep van gelovige Joden en gelovigen uit de 
heidenen, die leerden dat gelovigen uit de heidenen ook besneden moesten worden. Met 
deze zaak was in Hd 15 en in de brief van Paulus aan de Galaten duidelijk afgedaan.11 Een 

                                                
10 Zie Ladd (p 541). Ladd schrijft nog veel meer over bijvoorbeeld de rol van ‘repentance’ in het judaïsme. 
11 Jewish New Testament Commentary, Stern (p 655) 
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ander gedeelte waar de judaïstische invloed uit blijkt is Tt 1:13 waar wordt gesproken 
over ‘joodse fabels’. In de daaropvolgende verzen wijdt Paulus vervolgens enkele 
woorden aan hun opvattingen over de reinheidsgeboden. 

 
- In de pastorale brieven is de orde in de gemeente een belangrijk punt. 

- 1Tm 1:4 spreekt over ‘Gods economie’12 (SV: ‘stichting Gods’; NBG: ‘door God 
gegeven leiding’; NBV: ‘taak die God gegeven heeft’; Telos: ‘Gods 
rentmeesterschap’). 
Dat moeten we altijd voor ogen houden: de gemeente is het huis van God (1Tm 3:15) 
en dat is dus geen vrijplaats voor allerlei menselijk geleuter (vgl. 1Tm 4:7; 6:21), 
maar daar dient de huishoudelijke (‘economische’) orde van God te heersen. 

- In Tt 1:7 wordt een opziener een ‘econoom van God’ genoemd (SV: ‘huisverzorger’; 
NBG/NBV: ‘beheerder’; Telos: ‘rentmeester’). 

- Titus kreeg ook uitdrukkelijk de opdracht om de orde in de gemeenten op Kreta te 
herstellen. Dit herstel gaat middels het aanstellen van geestelijk gezag. Net als in de eerste 
brief aan Timotheüs worden verschillende eisen aan deze gezagdragers gesteld. Beide 
lijsten zijn vrijwel identiek.  

- De meest opvallende eis heeft betrekking op de kinderen van de opziener. Hij moet 
namelijk ‘gelovige kinderen hebben’ (Tt 1:6; SV, NBG, NBV, Telos). Het woord dat hier 
gebruikt wordt, is pistos dat ‘vertrouwend’ in de zin van ‘gelovig’ kan betekenen, maar 
ook ‘trouw’ in de zin van ‘betrouwbaar’. Deze eis is sterker dan in Timotheüs waar wordt 
gesteld dat de opziener ‘zijn kinderen in onderdanigheid houdt, in alle eerbaarheid’. Dit 
staat in het kader van het ‘goed besturen van zijn eigen huis’ (1Tm 3:4). Dit is hetzelfde 
als wat wordt gezegd in Tt 1:6c ‘die niet van losbandigheid te beschuldigen of 
weerspannig zijn’. 

- Sommige uitleggers menen dat er in dit verband in Tt 1:6 niet wordt gedoeld op het 
gelovig zijn van de kinderen, maar op de betrouwbaarheid (gehoorzaamheid) van de 
kinderen. De twee gedeelten zouden parallel lopen aan elkaar en daarom moet volgens 
deze uitleg Tt 1:6 uitgelegd worden aan de hand van 1Tm 3:5.13 Het is natuurlijk nog de 
vraag tot hoelang deze kinderen tot de oikos (huis(gezin); vgl. economie) van de opziener 
blijven behoren. Altijd, of zolang zij onder zijn dak wonen? 
- 1Tm 3:5 legt ook uit waarom deze eis zo belangrijk is. Wanneer een man zijn eigen 

huis niet goed kan besturen, hoe kan hij dan ooit het huis (de gemeente) van God 
besturen? God vergelijkt Zijn Gemeente niet voor niets met een huishouden 
(economie). Zoals het in een goed geordend huishouden gaat, zo moet het ook in de 
gemeente gaan. Maakt de man er in zijn eigen huis een potje van, dan moet hij zich 
niet gaan bezighouden met de orde in het huis van God. Opvallend is dat het criterium 
voor de orde van het eigen huis wordt afgemeten aan de onderdanigheid van de 
kinderen. 

 
- In de brief aan Titus vinden we twee opvallende samenvattingen van de christelijke 

waarheid.14 
- Tt 2:11-14 

- De grootse visie van God: heil voor alle mensen (vs 11 vgl. 1Tm 2:4).  
- De vermelding van de Goddelijkheid van Jezus Christus: onze grote God en 

Heiland, Jezus Christus (vs 13). 
                                                
12 Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland (ed. 26); De eerste brief aan Timothëus – Gods economie in zijn 
huishouding, Van den Berg (p 13-14) 
13 Leiderschap in de gemeente, Strauch (p 238-239) 
14 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi (p 170) 
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- Onze God en Heiland Jezus Christus heeft Zichzelf een eigen volk gereinigd (vs 
14; vgl. de gelijke basis in Dt 7:6, God verkiest Zich uit genade een eigen volk). 

- Een volk dat ijverig is in goede werken (vs 14). Goede werken spelen een 
belangrijke rol in de brief aan Titus (2:7; 2:14; 3:8; 3:14). Wat zijn de goede 
werken? Tt 2:1-10, 12; 3:1-2. De volgorde is echter niet eerst de werken en dan 
rechtvaardiging, maar eerst gerechtvaardigd zijn en dan de werken (vgl. Ef 2:10 
‘geschapen in Christus Jezus’ zijn wij bestemd om goede werken te doen die God 
al van tevoren heeft klaargelegd). 

- Tt 3:4-8 
- Afgesloten met de woorden ‘het woord is betrouwbaar’, die alleen voorkomen in 

de pastorale brieven (1Tm 1:15; 3:1; 4:9; 2Tm 2:11, Tt 3:8). 
- Heel duidelijk wordt uitgelegd dat de behoudenis niet op grond van eigen werken 

is, maar op grond van Gods barmhartigheid. Hoe zijn wij behouden? Door de 
wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die 
rijkelijk over ons is uitgestort door Jezus Christus. Er is nogal wat gebeurd bij 
onze wedergeboorte! Het doel hiervan: gerechtvaardigd en erfgenaam van het 
eeuwige leven. 

 
2. Filemon 
 
Achtergrond: slavernij 
- De brief aan Filemon is een opvallende korte, persoonlijke brief van Paulus aan zijn 

vriend Filemon. Uit een vergelijking van Kol 4:7-9 en de brief aan Filemon kunnen we 
opmaken dat hij in Kolosse woonde. 

- De kwestie van slavernij speelt een belangrijke rol in de brief aan Filemon. Onesimus een 
weggelopen slaaf, die waarschijnlijk ook zijn meester heeft bestolen (vs 18), is in contact 
gekomen met Paulus (toevallig of met opzet?). Nu schrijft Paulus aan Filemon deze brief 
omdat er een belangrijke omwenteling in het leven van Onesimus heeft plaatsgevonden. 

- Tegen de achtergrond van de brief aan Filemon is het interessant om de houding ten 
opzichte van slaven in de Romeinse samenleving te kennen.15  
- Slaven werden volgens de wet beschouwd als rechteloze dingen. Over het algemeen 

werden slaven hard behandeld. Slaven in de steden hadden het beter. Zij maakten ook 
de kans om vrij gelaten te worden, omdat dit bijdroeg aan de prestige van de meester.  

- Het is moeilijk om vast te stellen hoeveel slaven er nou precies waren in de Romeinse 
samenleving van de eerste eeuw na Christus, omdat er concentratie van slaven per 
gebied kon verschillen. Het aantal slaven in Italië in de eerste eeuw vC wordt geschat 
op 2 miljoen (op een bevolking van 7 miljoen; dat is dus bijna 30% van de bevolking).  

- In de periode tussen 135-71 vC deden zich drie grote slavenopstanden voor, waarvan 
de opstand onder Spartacus de bekendste is. Uiteindelijk wisten de Romeinse troepen 
deze opstand neer te slaan. Als afschrikwekkend voorbeeld werden alle opstandige 
slaven langs de Via Appia (een belangrijke toegangsweg naar Rome) gekruisigd. 

- Opvallend is dat de slavenopstanden nooit uit ideologisch oogpunt werden gestart. Er 
was geen beweging tegen slavernij. De opstandige slaven waren van plan om de rollen 
om te draaien: de meesters zouden slaven worden en de slaven meesters. 

- Opstandige slaven werden dus hard neergeslagen, alleen al om te voorkomen dat deze 
grote groep de maatschappelijke orde flink zou verstoren. Een preventieve maatregel 
om slavenopstanden te voorkomen was om niet te veel slaven van dezelfde etnische 
afkomst bij elkaar te zetten. 

                                                
15 De Oudheid, Naerebout & Singor (p 295-297) 
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- Opvallend is dat een weggelopen slaaf die toevlucht zocht bij een vriend van zijn meester 
(amicus domini) niet als voortvluchtige werd aangemerkt.16 

 
Inhoud: een tijdloze bom onder wereldse systemen 
- We weten niet hoe Onesimus en Paulus met elkaar in contact zijn gekomen, maar we 

weten wel dat Paulus een zwak voor Onesimus heeft gekregen (vs 10, 12). Waarschijnlijk 
is Onesimus tot geloof gekomen door zijn contact met Paulus, omdat deze hem ‘mijn 
kind’ noemt. Ook beschrijft Paulus een radicale omwenteling in het leven van Onesimus 
(vs 11). 
- Let op de oorspronkelijke klank van vers 11: ‘die vroeger onbruikbaar (‘achrestos) 

voor u was, maar nu zeer bruikbaar (‘euchrestos) is, zowel voor u als voor mij. 
- Paulus gebruikt het bijvoeglijke naamwoord chrestos (bruikbaar) Als je het hardop 

voorleest, is het niet onwaarschijnlijk dat Paulus hier speelt met de taal. Er is maar één 
letter verschil met het zelfstandig naamwoord Christos (Christus).17 

 
- Met betrekking tot de achtergrond van amicus domini is het beeld te mooi om te laten 

liggen. 
- Onesimus, als beeld van de zondaar die zich keert tot Paulus, als beeld van Christus 

die de amicus domini is van de rechtmatige eigenaar Filemon, die een beeld is van 
God. 

- Paulus (Christus) is de middelaar tussen Filemon (God) en Onesimus (de zondaar) en 
stelt zichzelf garant voor de schuld (vs 18-19). 

 
- Opvallend is het ontbreken van de ideologische afkeuring van slavernij. Maar toch legt 

Paulus op een indrukwekkende wijze een bom onder de maatschappelijke verhouding 
tussen slaven en meesters: beschouw hem niet meer als slaaf maar als broeder (vs 16). Op 
dezelfde wijze ontmantelde Paulus in Gl 3:28 andere maatschappelijke verhoudingen 
tussen mannen en vrouwen, tussen Joden en andere bevolkingsgroepen (en opnieuw 
tussen slaven en vrijen). In Christus zijn wij allen broeders en zusters.  
 

 

                                                
16 Kolossenzen en Filemon, Van Eck (p 237). Dit boek is grotendeels digitaal te lezen via http://books.google.nl. 
17 NIV Bible Commentary, Barker & Kohlenberger (p 937) 


