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Uw woord
is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
(Ps. 119:105)

De gezonde leer
Deze woorden: De gezonde leer, ook wel
genoemd: de gezonde prediking, komen zever keer voor in de brieven van Paulus.
In de brief van Paulus aan Titus komt deze
uitdrukking drie keer voor - wat de gezonde leer niet is, en ook wat de gezonde leer
wel is – dus laten we daar beginnen:
Boven Titus 1:5 staat in kleine letters: De
taak van Titus op Kreta. Hoe was het daar
in die gemeente op Kreta. Dat lezen we in
vers 10: Want velen (dus niet enkelen maar
velen) willen van geen tucht weten: het zijn
ijdele praters en misleiders, vooral die uit
de besnijdenis zijn.
Velen daar wilden van geen tucht weten en
dat wil zeggen, dat ze niet gecorrigeerd
wilden worden; ze stonden niet open voor
correctie.
Er waren ook profeten in die gemeente op
Kreta en die oefenden macht uit met hun
profetieën: zo is het en niet anders. "Zo
spreekt de Here" en niet anders en wie
durft de Here tegen te spreken.
Paulus schrijft aan Titus hierover in vers 11
en verder:
11 Men moet hun de mond snoeren, daar
zij gehele gezinnen ondersteboven keren

en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren.
12 Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken.
13 Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen
zijn in het geloof.
Met hun prediking en profetieën keerden
zij gehele gezinnen ondersteboven !! Wat
een woord; ze maakten oneerlijke winst, zo
staat er. Het ging dus om geld.
Zulke predikers melken zogezegd de gelovigen uit. Geld geven voor de zaak des Heren is goed, zolang het in een geest van
vrijwilligheid en blijmoedigheid gaat.
"Wij zijn niet als zovelen, die winst maken
uit het woord van God" schrijft Paulus in 2
Cor. 2:17.
Wat is dan wel de gezonde leer:
We gaan naar 2:1 waar staat: Maar gij,
komt uit voor hetgeen met de gezonde leer
strookt. Hij begint met de ouderen:
2 Oude mannen moeten nuchter zijn, waardig, bezadigd, gezond in het geloof, de liefde en de volharding.
Nuchter wil zeggen: niet zwevend; geen
rare ideeën, niet aan wijn verslaafd. Waar-

- 2 dig wil zeggen: netjes, een beetje deftig
maar niet stijf. Een waardige oude broeder.

den. Ingetogen wil zeggen: niet uitdagen
met je lichaam.

Bezadigd wil zeggen: beheerst. Hij is niet
onbeheerst en praat je de oren niet van het
hoofd.

De Staten vertaling die dicht bij de grondtekst is noemt in 1 Tim. 2:9: " .. dat de
vrouwen, in een eerbaar gewaad, met
schaamte en matigheid zichzelven versieren."

Gezond in het geloof, de liefde en de volharding. Gezond in de liefde wil ook zeggen, dat hij op gepaste wijze met zusters
om gaat. Ook voor predikers is de vermaning, die ik eens hoorde nuttig: "menige
olifant is door een vrouwenhaar gevangen".
3 Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in
haar optreden, niet kwaadsprekend, niet
verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende,
Een priesteres, zoals de oude Anna, die
dicht bij God leefde. Zij spreekt geen
kwaad, dat wil zeggen: zij praat niet minachtend over anderen, waar ze zelf niet bij
zijn. Ze is niet verslaafd aan veel wijn.
4 Zodat zij de jonge vrouwen opwekken
man en kinderen lief te hebben,
Dat is een mooie taak voor oudere zusters.
5 Bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en
aan haar man onderdanig te zijn, opdat
het woord Gods niet gelasterd worde.
Bezadigd (dat wil zeggen: beheerst vooral
met de tong. Geen kletstantes dus.
Kuis: Dat is ook een onderdeel van de gezonde leer. Een kuise vrouw draagt geen
uitdagende kleding. De tegenwoordige
tendens wat de kleding van zusters betreft
is: van boven lager en van onderen hoger.
Paulus schreef hierover aan Timotheüs, dat
zusters zich zedig en ingetogen zullen kle-

Een zuster mag zich dus sieren maar dan in
een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid, of zoals de NBG vertaling hier
zegt: ingetogen en dat is het tegenover gestelde van: uitdagend.
Huishoudelijk: zorgen dat het geen rommeltje in huis is. Gezellig, schoon en op
orde. Wat speelgoed op de grond voor de
kinderen is geen rommeltje.
Goed voor je man: fit niet op je man maar
wees goed voor hem. Behandel hem als een
prins, dan zal hij je behandelen als een
prinses.
Onderdanig: dat is niet iets van vroeger
maar geldt ook voor nu. U kunt het vergelijken met een prachtig zeewaardig zeilschip. Samen varen met je kinderen: aan
het stuur Ma en de kapitein is Pa. Ma mag
naar hartelust sturen maar in grote lijnen
volgens de koers die de kapitein uitzet want
twee kapiteins op een schip: dat werkt niet.
Opdat het woord Gods niet gelasterd worde. Als een zuster getuigt over Jezus maar
thuis niet huishoudelijk, goed en aan haar
man onderdanig is, dan is getuigenis en leven in tegenspraak met elkaar.
De gezonde leer is een hoopvolle leer die
geestelijke genezing hierin kan aanbrengen.
6 Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles. Bezadigd is een wat
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van Petrus Canisius zegt: Vermaan eveneens de jonge mannen, zich in alles te beheersen.
7 Houd hun in uzelf een voorbeeld voor …
Paulus spoort Titus aan om zelf een voorbeeld te zijn. Waarin dan??
Houd hun in uzelf een voorbeeld voor van
goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid,
8 Een gezonde prediking, waarop niets
valt aan te merken, opdat de tegenstander
tot zijn beschaming niets ongunstigs van
ons hebbe te zeggen.
Heeft de gezonde leer ook nog iets te zeggen, hoe men zich op zijn werk dient te gedragen ??
9 De slaven (de werknemers zouden we tegenwoordig zeggen) moeten hun meesters
onderdanig zijn in alles, het hun naar de
zin maken zonder tegenspraak,
10 Of oneerlijkheid, maar alle goede trouw
bewijzen, om de leer van God, onze Heiland, in alles tot sieraad te strekken.
Wanneer een werknemer het zijn chef naar
de zin maakt zonder mopperen, als hij eerlijk en oprecht is, dan is hij de leer van
God, onze Heiland tot een sieraad.
Aan het einde van vers 10 wordt gesproken
over: de leer van God en dat is de gezonde
leer. En de Heer wil door Zijn leer ons opvoeden, zodat wij door onze woorden en
werken, ja door alles, deze leer tot sieraad
zullen zijn.

Dat kost tijd en daarvoor is genade nodig
en daarover lezen we in vers 11 en 12:
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te
voeden,
Dus de genade Gods betekent hier niet alleen vergeving, maar hier staat dat de genade Gods ons opvoed. Een opvoeding van
kind tot volwassene, zoals de apostel Johannes het in zijn brief heeft over: kinderen, jongelingen en vaders.
Deze genade Gods is verschenen en is zo
krachtig en overvloedig dat ze heilbrengend is voor alle mensen: heilbrengend wil
zeggen: verlossing en redding brengend.
De genade Gods voedt ons op met als doel:
zodat wij, de goddeloosheid en wereldse
begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.
Er zijn goede, natuurlijke begeerten zoals
eten en drinken en van het goede te genieten. Als christenen mogen wij volop van de
goede dingen des levens genieten.
Er staat immers ook in de Bijbel: "eet uw
brood met vreugde en drink uw wijn met
een vrolijk hart, want als gij dat doet, dan
heeft God dat reeds lang zo gewild." (Pred.
9:7) en daar staat ook: "Geniet het leven
met de vrouw die gij liefhebt."
Het gaat in Titus 2:12 om het verzaken van
wereldse begeerten en om een integer en
godvruchtig leven.
Dus de genade Gods voedt ons op, zodat
wij beheerst, eerlijk en godvruchtig in deze
wereld leven.

- 4 13 Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote
God en Heiland, Christus Jezus.

15 Spreek hiervan, vermaan en weerleg
met alle nadruk: niemand mag u verachten.

Hier wordt de godheid van Jezus duidelijk
genoemd: onze grote God en Heiland:
Christus Jezus. Wij verwachten zijn komst,
zijn verschijning.

Paulus spoort zijn medewerker Titus aan
om deze gezonde leer te verkondigen. Om
de gelovigen hiermee aan te sporen (vermanen) en waar nodig de tegensprekers te
weerleggen.

Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven zoals in vers 14 staat en er staat ook bij met
welk doel Hij zijn leven voor ons gegeven
heeft:
14a Die Zich voor ons heeft gegeven om
ons vrij te maken van alle ongerechtigheid,
Dus Jezus heeft Zich gegeven om ons vrij
te maken van alle ongerechtigheid. Zonde
is ongerechtigheid, dus Jezus heeft Zich
voor ons gegeven om ons vrij te maken van
alle zonden.
Zo groot is de genade dus zoals ook in Romeinen 6:14 staat: "de zonde zal over u
geen heerschappij voeren, want gij zijt niet
onder de wet, maar onder de genade."
14b en voor Zich te reinigen een eigen
volk, volijverig in goede werken.
Jezus reinigt voor Zich een eigen volk, volijverig in goede werken.
Over goede werken sprak Jezus in Mt. 5:16
Laat zó uw licht schijnen voor de mensen,
opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
Dan worden de goede werken gezien en
wordt onze Vader, die in de hemelen is,
verheerlijkt. Dat is de uitwerking van de
gezonde leer.

Dus Titus moest zich niet omver laten praten en hij moest niet slap zijn maar met alle
nadruk deze gezonde leer verkondigen.
De gezonde leer is als een stroom van levend water, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.

