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1 Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.
2 De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezon-

nen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. 
3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zo-

als het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet verslaafd 
aan veel wijn, maar leraressen van het goede,

4 opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun 
man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben,

5 bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, 
goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat 
het Woord van God niet gelasterd wordt. 

6 Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn.
7 Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Be-

toon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid,
8 en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, 

zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads 
van u te zeggen heeft.

Christelijke levenswandel
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9 Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig 
zijn en dat zij hun in alles welbehaaglijk zijn, zonder tegen 
te spreken,

10 dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw be-
wijzen, opdat zij het onderwijs van God, onze Zaligmaker, 
in alles tot sieraad mogen strekken.

11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan 
alle mensen,

12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te 
verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, 
rechtvaardig en godvruchtig te leven,

13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van 
de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, 
Jezus Christus.

14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou 
vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een 
eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

15 Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag 
terecht. Laat niemand u verachten.
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W at zijn we als christenen bevoorrecht. In het nu mogen 
we altijd zien op de toekomst waarin we onze Heere 
en Zaligmaker, Jezus Christus, mogen ontmoeten. Niet 

dat daarom het nu niet meer belangrijk is, maar om het nu een 
diepere dimensie te geven. We leven niet zomaar voor onszelf, of 
voor onze man of kinderen, of voor ons werk. We zijn ook niet 
aan onszelf overgelaten. Nee, heel ons leven hier staat in het licht 
van de toekomst. Iemand schreef eens: ‘Je bent daar, wat God 
hier van jou gemaakt heeft.’ God vindt jouw leven hier, zoals Hij 
jou als vrouw gemaakt heeft en op de plaats waar Hij jou gesteld 
heeft, heel belangrijk. Hier kneedt en vormt Hij je. Hij schetst 
in Zijn Woord zo’n mooi beeld voor vrouwen, dat we graag met 
jullie willen delen. Wij zijn meestal zo druk. We moeten van alles, 
onze rolverdelingen zijn vaak onduidelijk en we verzanden in alle 
drukte. Door alle gewone bezigheden kunnen we gemakkelijk het 
grote plaatje vergeten. Toch mogen we als vrouw een sieraad voor 
God worden. Een vrouw met het onvergankelijke sieraad van een 
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zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God (1 Petrus 
3:4). Veel heilige vrouwen zijn ons daarin al voorgegaan. Hun 
levenswandel was vaak zo anders dan hoe de wereld om hen heen 
leefde, maar het was wel een levensstijl die het Evangelie sierde. 
Dat is niet iets wat vanzelf komt, maar we mogen het van hen 
leren. We zien bijvoorbeeld dat Naomi het leerde aan Ruth en 
Elizabet aan Maria.
In het Nieuwe Testament krijgen vrouwen hiertoe ook specifiek 
een opdracht. In Titus 2:3-5 worden oudere vrouwen opgeroepen 
jongere vrouwen door het leven heen te onderwijzen. Terwijl wij 
de verschijning van onze grote God verwachten, geeft Hij ons 
andere vrouwen om ons heen. Vrouwen van wie wij mogen leren 
hoe we – in alle gebrokenheid – een sieraad voor God mogen 
zijn.
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Ik heb geen grotere blijdschap  
dan hierover dat ik hoor  
dat mijn kinderen 
in de waarheid wandelen. 

- 3 Johannes 1:4 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -

Het uiteindelijke doel van het huwelijk 
is niet om ons gelukkig te maken 

maar om God te verheerlijken.

- Nancy DeMoss Wolgemuth -
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A ls je in de tekst vers 4 in de oorspronkelijke vertaling leest, 
valt je op dat het ‘leren verstandig te zijn’ gaat om het door-
geven van leven. Het gaat niet zozeer om het doorgeven van 

een leer of een wijsheid, maar om het stapje voor stapje oplopen 
met iemand en op die manier levenswijsheden en lessen doorge-
ven. Jongere vrouwen hebben oudere vrouwen nodig. Verstandig-
heid en voorzichtigheid leer je niet in een middagje. Nee, je leert 
dat doordat iemand in je leven met je oploopt. Je leert het als je 
met alle vragen over huwelijk en opvoeding bij iemand terecht 
kan, zonder dat je bang hoeft te zijn dat iemand vreemd opkijkt 
van jouw problemen. Je leert het van iemand die dicht bij Jezus 
leeft en niet eigen inzichten en denkbeelden aan jou oplegt. Van 
iemand die samen met jou zoekt naar wat de Bijbel zegt over jouw 
situatie. 

Oudere vrouwen zijn van onschatbare waarde voor jongere 
vrouwen. Het oplopen van een oudere vrouw met een jongere 
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is een stukje discipelschap. Dit ‘leren verstandig te zijn’ en alle 
dingen die in de tekst volgen, is een unieke roeping die God 
oudere vrouwen oplegt. Er zijn dingen die een jongere vrouw op 
geen enkele andere wijze kan leren, dan door onderwijs van een 
oudere vrouw. Zo heeft God het bedacht. Mannen, voorgangers 
of leeftijdsgenoten kunnen deze dingen niet onderwijzen. In het 
Koninkrijk van God worden oudere vrouwen niet afgeschreven, 
maar hebben ze een bijzondere, unieke taak. In onze maatschap-
pij is ‘ouder worden’ iets wat koste wat kost uitgesteld wordt, maar 
in Gods Koninkrijk mogen we ‘ouder worden’ omarmen en disci-
pelschap voor jongere vrouwen op ons nemen. Ieder van ons kent 
wel een jongere vrouw. Ieder van ons wordt dus geroepen om de 
mooie leer uit Titus 2 door te geven. 


