
©Stichting Deltacursus, 2000–2012  Voorbereiding en Studie 25 1 

25. Leiders (oudsten / ouderlingen)  Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus 

A. De leiders van de Gemeente (Kerk) 

Matteüs 16:18. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn 

kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet 

kunnen overweldigen. 

Efeziërs 1:22. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als 

hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 

1 Petrus 2:25. 25 Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd 

naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. 

1 Petrus 5:4 . 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de 

krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. 

Johannes 8:31-32. 31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei 

Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leer-

lingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrij-

den.’ 

Hebreeën 1:1-2. 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft 

God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 

maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn 

Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de 

wereld heeft geschapen. 

Johannes 16:13-15. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer 

hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens 

zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekend-

maken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van 

mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader is, is van mij – 

daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, 

van mij heeft. 

Handelingen 20:28. 28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waar-

over de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzie-

ners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van 

zijn eigen Zoon. 

1 Timoteüs 4:14. 14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is 

niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oud-

sten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 

Marcus 3:13-19. 13 Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op 

wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. 

14 Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem verge-

zellen, en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend 

te maken. 15 Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. 16 De 

twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de 

naam Petrus gaf, 17 Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de 

broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat 

‘zonen van de donder’ betekent), 18 Andreas, Filippus, Bartolomeüs, 

Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Ka-

naneüs 19 en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd. 

Johannes 14:26. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de 

Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en 

alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 

Johannes 16:12-15. 12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar 

jullie kunnen het nog niet verdragen. 13 De Geest van de waarheid 

zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. 

Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij 

hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend 

te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de 

Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie 

bekend zal maken, van mij heeft. 

Handelingen 1:8. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, 

zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in 

heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 

Efeziërs 2:20. 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en 

profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 

Matteüs 16:18-19. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik 

mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar 

niet kunnen overweldigen. 19 Ik zal je de sleutels van het koninkrijk 

van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook 

in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in 

de hemel ontbonden zijn.’ 

Matteüs 18:18. 18 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend 

verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde 

ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. 

Johannes 20:21-23. 21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals 

de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22 Na deze 

woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 

23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; verge-

ven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 

Handelingen 8:14-17. 14 Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden 

dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, 

stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. 15 Nadat ze waren 

aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de heilige Geest 

mochten ontvangen, 16 want deze was nog op niemand van hen 

neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. 

17 Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op, en zo 

ontvingen ze de heilige Geest. 

Handelingen 5:1-11. 1 Een zekere Ananias verkocht samen met zijn 

vrouw Saffira eveneens een stuk grond, 2 maar hield een deel van de 

opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest 

van het geld naar de apostelen. 3 Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom 

heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedro-

gen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te 

houden? 4 Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het 

wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je 

wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen 

heb je bedrogen, maar God zelf.’ 5 Bij het horen van deze woorden 

viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok 

hevig. 6 Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droe-

gen hem naar buiten en begroeven hem. 

7 Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat 

er gebeurd was. 8 Petrus vroeg haar: ‘Zeg me, heb je het stuk grond 

voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde: ‘Ja, voor dit bedrag.’ 

9 Daarop zei Petrus: ‘Hoe heb je durven besluiten om de Geest van 

de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben 

staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ 

10 Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jon-

gemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen 

haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 11 De hele ge-

meente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik be-

vangen. 

Handelingen 14:23. 23 In elke gemeente stelden ze oudsten aan, en 

na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in 

wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. 

Handelingen 15:28-29. 28 In overeenstemming met de heilige Geest 

hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leg-

gen dan wat strikt noodzakelijk is: 29 onthoud u van offervlees dat 

bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed 

in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. 

Het ga u goed.’ 
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Handelingen 16:4. 4 Op hun tocht langs de steden stelden ze de 

gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen 

en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hun op zich 

daaraan te houden. 

Handelingen 1:21-26. 21 Daarom moet een van de mannen die 

steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, 

22 vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel 

werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.’  

23 Ze stelden twee kandidaten voor: Josef Barsabbas, die de bijnaam 

Justus had, en Mattias. 24 Daarna baden ze als volgt: ‘U, Heer, 

doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze beide mannen degene 

aan die u gekozen hebt 25 om als apostel zijn dienende taak te ver-

richten en de plaats in te nemen van Judas, die zijn ondergang tege-

moet is gegaan.’ 26 Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij 

werd aan de elf apostelen toegevoegd. 

Efeziërs 2:19-20. 19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten 

meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 

20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met 

Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 

Efeziërs 3:4-5. 4 Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat 

leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Chris-

tus. 5 Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, 

maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en 

profeten: 

Openbaring 21:14. 14 De stadsmuur had twaalf grondstenen, met 

daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam. 

Marcus 3:13-19. 13 Hij ging de berg op en riep al degenen bij zich op 

wie hij zijn keuze had laten vallen, en ze kwamen naar hem toe. 14 

Hij stelde twaalf van hen aan als apostel; ze moesten hem vergezellen, 

en hij wilde hen ook uitzenden om het goede nieuws bekend te ma-

ken. 15 Ze kregen de macht om demonen uit te drijven. 16 De 

twaalf die hij aanstelde, waren achtereenvolgens Simon, die hij de 

naam Petrus gaf, 17 Jakobus, de zoon van Zebedeüs, Johannes, de 

broer van Jakobus (aan deze twee gaf hij de naam Boanerges, wat 

‘zonen van de donder’ betekent), 18 Andreas, Filippus, Bartolomeüs, 

Matteüs, Tomas, Jakobus, de zoon van Alfeüs, Taddeüs, Simon Ka-

naneüs 19 en Judas Iskariot, die hem heeft uitgeleverd. 

Romeinen 1:1. 1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot 

apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, 

Handelingen 1:21-22. 21 Daarom moet een van de mannen die 

steeds bij ons waren toen de Heer Jezus onder ons verkeerde, 

22 vanaf de doop door Johannes tot de dag waarop hij in de hemel 

werd opgenomen, samen met ons getuigen van zijn opstanding.’ 

2 Korintiërs 8:23. 23 Wat Titus betreft: hij is mijn metgezel en werkt 

met ons mee ten dienste van u. Wat de twee andere broeders betreft: 

ze zijn de vertegenwoordigers van de gemeenten in Macedonië en 

strekken Christus tot eer. 

Filippenzen 2:25 HSV. 25 Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus 

naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider en medestrijder, en 

uw gezant en dienaar in wat ik nodig had 

Handelingen 14:3-4. 3 Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de 

stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de 

Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen 

tekenen en wonderen te laten verrichten. 4 Er ontstond echter ver-

deeldheid onder de inwoners van de stad, van wie sommigen partij 

kozen voor de Joden en anderen voor de apostelen. 

1 Tessalonicenzen 1:1. 1 Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de 

gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, de Vader, en de 

Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. 

1 Tessalonicenzen 2:6-7. 6 We hebben ook niet geprobeerd de gunst 

van mensen af te dwingen, niet bij u en niet bij anderen. 7 Hoewel 

we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn 

we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar 

kinderen koestert. 

Exodus 18:13-26. 13 De volgende dag sprak Mozes recht over het 

volk. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat stonden de mensen om 

hem heen. 14 Toen zijn schoonvader zag hoezeer hij door hen in 

beslag werd genomen, vroeg hij: ‘Waarom moet jij steeds voor ieder-

een klaarstaan? Waarom houd jij als enige zitting, terwijl de mensen 

zich van ’s ochtends tot ’s avonds om je verdringen?’ 15 Mozes ant-

woordde zijn schoonvader: ‘Omdat het volk bij mij komt om God te 

raadplegen. 16 Als ze een geschil hebben, wordt dat aan mij voorge-

legd, en dan beslis ik wie er in zijn recht staat en vertel ik hun hoe 

Gods wetten en voorschriften luiden.’ 17 ‘Het is niet verstandig wat 

je doet,’ zei zijn schoonvader, 18 ‘je zult er nog onder bezwijken, en 

de mensen die bij je komen ook. Dit is een veel te zware taak voor je, 

je kunt die niet alleen aan. 19 Luister, ik zal je een goede raad geven, 

en moge God je dan terzijde staan. Jij moet het volk bij God verte-

genwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen. 20 Prent hun 

zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke weg ze moeten be-

wandelen en welke plichten ze moeten vervullen. 21 Maar zoek 

daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome mannen, 

die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen, en geef hun de lei-

ding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van tien. 

22 Zij moeten altijd over het volk rechtspreken. Belangrijke geschil-

len leggen ze aan jou voor, in minder belangrijke geschillen doen ze 

zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die samen met jou te 

dragen. 23 Als je het op deze manier aanpakt, en als God het wil, 

kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun 

tenten gaan.’  

24 Mozes luisterde naar zijn schoonvader en deed wat deze hem had 

aangeraden. 25 Hij koos uit heel Israël doortastende mannen en stel-

de hen over het volk aan: hij gaf hun de leiding over groepen van 

duizend, van honderd, van vijftig en van tien. 26 Zij stonden altijd 

klaar om over het volk recht te spreken. Moeilijke zaken legden ze 

aan Mozes voor, in eenvoudiger zaken deden ze zelf uitspraak. 

Deuteronomium 1:9-18. 9 Daarna heb ik tegen u gezegd: ‘Ik alleen 

kan de verantwoordelijkheid voor u niet dragen. 10 De H E E R , uw 

God, heeft u zo in aantal doen toenemen dat u nu zo talrijk bent als 

de sterren aan de hemel, 11 en moge hij, de God van uw voorouders, 

u nog duizendmaal zo talrijk maken en u zegenen zoals hij heeft be-

loofd. 12 Maar hoe zou ik alleen de last van uw problemen en ge-

schillen kunnen dragen? 13 Wijs daarom in elke stam bekwame, ver-

standige en ervaren mannen aan, dan zal ik hen als leiders over u 

aanstellen.’ 14 Toen antwoordde u: ‘Uw voorstel is goed, dat zullen 

we doen.’ 15 Daarop koos ik de hoofden van uw stammen uit, be-

kwame, ervaren mannen, en gaf hun de leiding over groepen van 

duizend man, van honderd, van vijftig en van tien; anderen stelde ik 

voor uw stammen als schrijver aan. 16 De rechters gaf ik toen deze 

instructie: ‘Hoor beide partijen en doe rechtvaardig uitspraak, zowel 

tussen twee volksgenoten als wanneer er een vreemdeling bij betrok-

ken is. 17 Oordeel zonder aanzien des persoons, hoor de arme even-

goed als de rijke. Laat u door niemand bang maken, want u spreekt 

recht namens God. Wanneer iets u te moeilijk is, leg het dan aan mij 

voor en ik zal me erover buigen.’ 18 En zo heb ik u destijds vele 

aanwijzingen gegeven. 
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Exodus 3:16. 16 Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg 

tegen hen: “De H E E R , de God van uw voorouders, is aan mij ver-

schenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, en hij heeft gezegd: 

‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb mij 

jullie lot aangetrokken. 

Deuteronomium 31:28. 28 Roep alle oudsten van uw stammen bij-

een, evenals uw schrijvers, dan zal ik hun mijn waarschuwing laten 

horen, en daarbij hemel en aarde als getuigen oproepen. 

Jeremia 19:1. 1 Dit zei de H E E R : ‘Koop een aarden kruik en ga met 

enkele oudsten van het volk en van de priesters de stad uit.  

Ezra 6:7. 7 Laat het werk aan de tempel van God ongestoord voort-

gang vinden. De gouverneur en de oudsten van de Judeeërs mogen 

de tempel herbouwen op zijn vroegere plaats. 

2 Samuël 12:17 NBG. 17 En de oudsten van zijn huis kwamen bij 

hem om hem van de grond te doen opstaan, maar hij wilde niet; ook 

at hij niet met hen. 

Deuteronomium 21:3. 3 De oudsten van de dichtstbijgelegen stad 

moeten een jonge koe, waarmee nog niet gewerkt is en die geen juk 

gedragen heeft, 

Ruth 4:2. 2 Ook vroeg Boaz tien stadsoudsten plaats te nemen, en ook 

zij gingen zitten. 

Spreuken 31:23. 23 Haar man geniet bekendheid in de stad, hij 

vergadert met de oudsten in de poort. 

Handelingen 2:42. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de 

apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood 

en wijdden zich aan het gebed. 

1 Timoteüs 5:17. 17 Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel 

worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de 

prediking en het onderricht. 

Handelingen 6:1-4. 1 Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er 

op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de 

Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de 

dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2 Daarop riepen de 

twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en 

zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeen-

schappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkon-

diging van Gods woord. 3 Kies daarom, broeders en zusters, uit uw 

midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn 

van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4 terwijl 

wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het 

woord van God.’ 

1 Petrus 5:1. 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw 

mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik 

evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopen-

baard, vraag ik u: 

3 Johannes 1. Zie Bijbel 

Handelingen 11:29-30. 29 De leerlingen besloten dat de broeders en 

zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar 

vermogen bij 30 en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de 

oudsten brengen. 

Deuteronomium 1:13. 13 Wijs daarom in elke stam bekwame, ver-

standige en ervaren mannen aan, dan zal ik hen als leiders over u 

aanstellen.’ 

Handelingen 6:1-7. 1 Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er 

op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de 

Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de 

dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2 Daarop riepen de 

twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en 

zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeen-

schappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkon-

diging van Gods woord. 3 Kies daarom, broeders en zusters, uit uw 

midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn 

van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4 terwijl 

wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het 

woord van God.’ 5 Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze 

kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige 

Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Par-

menas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6 Ze lieten deze 

mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en 

hun daarna de handen oplegden. 7 Het woord van God vond steeds 

meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; 

ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof. Handelingen 

6:4. 4 terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkon-

diging van het woord van God.’ 

Handelingen 14:23. 23 In elke gemeente stelden ze oudsten aan, en 

na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in 

wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. 

Titus 1:5. 5 Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn richt-

lijnen, de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te 

stellen: 

Handelingen 20:17,28. 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar 

Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem 

te komen.  

28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest 

u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeen-

te, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. 

1 Timoteüs 3:1-7. 1 Het is een waar woord: als iemand opziener wil 

worden, is dat een eerzaam streven. 2 Een opziener moet onberispe-

lijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet so-

ber, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 3 Hij mag 

niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en 

vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. 4 Hij moet zijn huisgezin goed 

leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefe-

nen. 5 Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou 

hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? 6 Hij mag ook 

niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt 

hij ten prooi aan de duivel. 7 Verder moet hij buiten de gemeente 

een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door 

de duivel wordt gestrikt. 

1 Timoteüs 3:14-15. 14 Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te ko-

men, schrijf ik je dit alles 15 voor het geval ik mocht worden opge-

houden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van 

God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pij-

ler van de waarheid. 

Titus 1:5-9. 5 Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn 

richtlijnen, de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan 

te stellen: 6 onberispelijke mannen, die maar één vrouw hebben, en 

gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schande-

lijk gedrag en ongehoorzaamheid. 7 Een opziener moet als beheerder 

van Gods huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, 

niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet 

hebzuchtig; 8 hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, 

rechtvaardig, toegewijd en beheerst. 9 En hij moet zich houden aan 

de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, 

zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedi-

gen en dwarsliggers terecht te wijzen. 
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B. De raad van oudsten 

1 Timoteüs 4:14. 14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is 

niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oud-

sten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 

1 Timoteüs 5:17-22. 17 Oudsten die goed leiding geven moeten 

dubbel worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven 

voor de prediking en het onderricht. 18 De Schrift zegt immers: ‘U 

mag een dorsend rund niet muilkorven’ en ‘De arbeider is zijn loon 

waard.’ 19 Geef alleen gehoor aan een aanklacht tegen een oudste als 

die bevestigd wordt door ten minste twee getuigen. 20 Wie gezon-

digd hebben moet je in aanwezigheid van alle anderen terechtwijzen, 

zodat ook zij gewaarschuwd zijn. 21 Ten overstaan van God, Chris-

tus Jezus en de uitverkoren engelen roep ik je dringend op dit alles 

onbevooroordeeld en zonder enige partijdigheid in acht te nemen. 

22 Leg iemand niet te snel de handen op, maak jezelf niet medever-

antwoordelijk voor zijn zonden, zorg ervoor dat je rein blijft.   

1 Timoteüs 3:1-7. . 1 Het is een waar woord: als iemand opziener wil 

worden, is dat een eerzaam streven. 2 Een opziener moet onberispe-

lijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet so-

ber, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 3 Hij mag 

niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en 

vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. 4 Hij moet zijn huisgezin goed 

leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefe-

nen. 5 Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou 

hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? 6 Hij mag ook 

niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt 

hij ten prooi aan de duivel. 7 Verder moet hij buiten de gemeente 

een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door 

de duivel wordt gestrikt. 

Titus 1:6-9. 6 onberispelijke mannen, die maar één vrouw hebben, en 

gelovige kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schande-

lijk gedrag en ongehoorzaamheid. 7 Een opziener moet als beheerder 

van Gods huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, 

niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet 

hebzuchtig; 8 hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, 

rechtvaardig, toegewijd en beheerst. 9 En hij moet zich houden aan 

de betrouwbare boodschap die in overeenstemming is met de leer, 

zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedi-

gen en dwarsliggers terecht te wijzen. 

1 Timoteüs 3:14-15. 14 Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te ko-

men, schrijf ik je dit alles 15 voor het geval ik mocht worden opge-

houden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van 

God, dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pij-

ler van de waarheid. 

Lucas 16:10. 10 Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouw-

baar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook 

oneerlijk als het om veel gaat. 

2 Korintiërs 10:18. 18 want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, 

maar wie door de Heer wordt aangeprezen. 

2 Timoteüs 2:2. 2 Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt 

gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen 

te onderwijzen. 

Handelingen 20:17,28. 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar 

Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem 

te komen. 

28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest 

u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeen-

te, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. 

Matteüs 16:18. 18 En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn 

kerk zal bouwen, (16:18) jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk 

zal bouwen – In het Grieks is er een woordspel tussen het woord pe-

tra, ‘steen’ of ‘rotsblok’, en de naam Petrus.en de poorten van het 

dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. 

1 Timoteüs 4:14. 14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is 

niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oud-

sten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 

Handelingen 1:23. 23 Ze stelden twee kandidaten voor: Josef 

Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Mattias. 

Handelingen 6:1-7. 1 Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er 

op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de 

Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de 

dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. 2 Daarop riepen de 

twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en 

zeiden: ‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeen-

schappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkon-

diging van Gods woord. 3 Kies daarom, broeders en zusters, uit uw 

midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn 

van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, 4 terwijl 

wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het 

woord van God.’ 5 Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze 

kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige 

Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Par-

menas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. 6 Ze lieten deze 

mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en 

hun daarna de handen oplegden. 7 Het woord van God vond steeds 

meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; 

ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof. 

Handelingen 14:23. 23 In elke gemeente stelden ze oudsten aan, en 

na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in 

wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. 

Titus 1:5. 5 Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn richt-

lijnen, de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te 

stellen: 

Hebreeën 13:17. 17 Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want 

zij waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten 

afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervul-

len, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten 

goede komen. 

Handelingen 14:26-27. 26 Van daar gingen ze per schip naar Antio-

chië, de stad waar ze aan Gods genade waren toevertrouwd toen hun 

de taak was opgelegd die ze nu hadden volbracht. 27 Daar aangeko-

men riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles 

wat God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor 

de heidenen de deur naar het geloof had geopend.  
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C. Taken die onder de raad van oudsten vallen 

Handelingen 20:17,28-30. 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar 

Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem 

te komen. 

28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest 

u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeen-

te, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. 29 Ik 

weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendrin-

gen, die de kudde niet zullen ontzien. 30 Uit uw eigen kring zullen 

mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen 

voor zich te winnen. 

Psalm 23. 1 Een psalm van David. De H E E R  is mijn herder, het 

ontbreekt mij aan niets. 2 Hij laat mij rusten in groene weiden en 

voert mij naar vredig water, 3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij 

langs veilige paden  tot eer van zijn naam. 4 Al gaat mijn weg door 

een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en 

uw staf, zij geven mij moed.  

5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn 

hoofd met olie, mijn beker vloeit over.  

6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer te-

rug in het huis van de H E E R  tot in lengte van dagen. 

Johannes 10:16. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit 

deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen 

naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 

1 Petrus 2:25 HSV. 25 Want u was als dwalende schapen; maar u 

bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. 

1 Petrus 5:4. 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de 

krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. 

Jakobus 5:14. 14 Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente 

bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in 

de naam van de Heer. 

Handelingen 20:29-31. 29 Ik weet dat er na mijn vertrek woeste 

wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. 

30 Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid 

verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. 31 Wees daarom 

waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en 

nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. 

1 Petrus 2:25 HSV. 25 Want u was als dwalende schapen; maar u 

bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. 

Handelingen 20:28. 28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waar-

over de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzie-

ners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van 

zijn eigen Zoon. 

1 Timoteüs 4:14. 14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is 

niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oud-

sten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 

1 Tessalonicenzen 5:12-13. 12 Wij vragen u, broeders en zusters, 

diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor 

inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 13 U moet hun om hun 

werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. 14 Wij 

sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk 

verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te 

komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15 Zie er-

op toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar 

het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 

1 Timoteüs 3:4-5. 4 Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een 

waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. 5 Als iemand 

geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de 

gemeente van God kunnen zorgen? 

1 Timoteüs 5:17. 17 Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel 

worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de 

prediking en het onderricht. 

Titus 1:7. 7 Een opziener moet als beheerder van Gods huis onberispe-

lijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet te 

veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; 

1 Timoteüs 3:4-5. 4 Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een 

waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. 5 Als iemand 

geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de 

gemeente van God kunnen zorgen? 

Handelingen 2:42. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de 

apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood 

en wijdden zich aan het gebed. 

1 Timoteüs 2:1-2. 1 Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebe-

den wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen 

worden uitgesproken. 2 Bid voor alle koningen en gezagsdragers, 

opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en 

waardigheid. 

Matteüs 5:13-16. 13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het 

zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? 

Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.  

14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg 

ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan 

om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet 

hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 

16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goe-

de daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 

Matteüs 10:32-37. 32 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal 

ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. 33 Maar wie mij ver-

loochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de 

hemel.  

34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik 

ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35 Want 

ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een 

dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar 

schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen zijn hun eigen huis-

genoten! 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, 

is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan 

van mij, is mij niet waard. 

Handelingen 5:42. 42 Ze bleven dagelijks onderricht geven in de 

tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van 

het goede nieuws dat Jezus de messias is. 

Romeinen 15:23-24. 23 Gajus, die mijn gastheer is en die zijn huis 

voor de hele gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gel-

den van de stad beheert, en mijn broeder Quartus laten u groeten. 

24 hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga. Ik hoop u op weg 

daarheen te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voort te 

zetten, maar niet voordat ik enige tijd van uw gezelschap genoten 

heb. 

Filippenzen 1:5. 5 omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijge-

dragen aan de verspreiding van het evangelie. 

Filippenzen 4:15-16. 15 U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn 

vertrek uit Macedonië met de verkondiging begon, uw gemeente de 

enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. 

16 Al in Tessalonica hebt u mij meer dan eens iets gestuurd om mijn 

tekorten aan te vullen. 
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3 Johannes 5-8. 5 Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u 

voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet. 6 Ten overstaan van 

de gemeente hebben zij van uw liefde getuigd. Wees zo goed hen 

voor de verdere reis uit te rusten op een wijze die God waardig is. 

7 Ze zijn immers omwille van de Naam op reis gegaan en hebben 

van de ongelovigen niets aangenomen. 8 Daarom horen wij zulke 

mensen gastvrij te ontvangen en zo mee te werken aan de verkondi-

ging van de waarheid. 

2 Korintiërs 8. zie Bijbel  

Efeziërs 4:11-14. 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en 

profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heili-

gen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam 

van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof 

en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de 

eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen 

volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen 

meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met 

wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn 

wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen 

brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en 

elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het 

hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samen-

hang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle ge-

wrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van 

het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. 

Hebreeën 10:24-25. 24 Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe 

aansporen lief te hebben en goed te doen, 25 en in plaats van weg te 

blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist 

bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst 

ziet naderen. 

Romeinen 12:3-8. 3 Met een beroep op de genade die mij geschonken 

is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt 

verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk over-

eenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. 

4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal 

dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus 

en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschil-

lende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. 

Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met 

het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet 

bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwij-

zen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weg-

geeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet 

dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet 

daarin blijmoedig zijn. 

1 Korintiërs 12:4-7. 4 Er zijn verschillende gaven, maar er is één 

Geest; 5 er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 

6 er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één 

God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 7 In iedereen is de 

Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. 

1 Korintiërs 14:26-40. zie Bijbel 

1 Tessalonicenzen 5:19-21. 19 Doof de Geest niet uit 20 en veracht 

de profetieën niet die hij u ingeeft. 21 Onderzoek alles, behoud het 

goede 

1 Timoteüs 4:14. 14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is 

niet; je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oud-

sten over jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken. 

2 Timoteüs 1:6. 6 Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te hou-

den van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. 

1 Johannes 4:1. 1 Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke 

geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel 

valse profeten in de wereld verschenen. 

Handelingen 18:24-28 HSV. 24 En een zekere Jood, van wie de naam 

Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man, die 

kundig was op het gebied van de Schriften, kwam in Efeze aan.  

25 Deze was in de weg van de Heere onderwezen en, omdat hij vurig 

van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de 

Heere, maar hij wist alleen van de doop van Johannes.  

26 En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aqui-

la en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden 

hem de weg van God nauwkeuriger uit.  

27 En toen hij naar Achaje wilde reizen, bemoedigden de broeders 

hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. 

En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door 

de genade geloofden;   

28 want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de 

Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. 

2 Timoteüs 4:1-5. 1 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en 

van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik 

bezweer je bij zijn komst en heerschappij: 2 Verkondig de bood-

schap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf 

en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3 Want er 

komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, 

maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tege-

moet komen en hun naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer 

naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 5 Jij echter moet in 

alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van 

het evangelie doen, je dienende taak vervullen. 

Titus 2:15. 15 Gebruik je gezag om dit te verkondigen, moedig aan en 

wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken. 

1 Tessalonicenzen 5:12-15. 12 Wij vragen u, broeders en zusters, 

diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor 

inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 13 U moet hun om hun 

werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. 14 Wij 

sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk 

verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te 

komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15 Zie er-

op toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar 

het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 

Matteüs 18:15-17. 15 Als een van je broeders of zusters tegen je zon-

digt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luiste-

ren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. 16 Luisteren ze niet, 

neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt 

dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. 17 Als ze naar 

hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze 

ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een 

heiden of een tollenaar behandelt. 

1 Tessalonicenzen 5:12. 12 Wij vragen u, broeders en zusters, diege-

nen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor inzet-

ten u te leiden en terecht te wijzen. 

1 Timoteüs 3:2. 2 Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan 

slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, ge-

matigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 

1 Timoteüs 5:17. 17 Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel 

worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de 

prediking en het onderricht. 
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Titus 1:9. 9 En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap 

die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om ande-

ren met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht 

te wijzen. 

1 Timoteüs 5:17. 17 Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel 

worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de 

prediking en het onderricht. 

Handelingen 17:1-4,11. 1 Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar 

Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. 2 Zoals gewoonlijk 

ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde 

hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift 3 toonde hij aan 

dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest 

opstaan. ‘Deze messias,’ zo zei hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’ 

4 Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en 

Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal 

vrouwen uit de hogere kringen. 

Handelingen 20:20,27 HSV. 20 hoe ik niets van wat nuttig was, 

nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar 

en in de huizen,  

27 want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te ver-

kondigen. 

Matteüs 28:20a. 20a en hun te leren dat ze zich moeten houden aan 

alles wat ik jullie opgedragen heb. 

Kolossenzen 3:16. 16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u 

wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel 

uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol 

genade ingeeft. 

1 Tessalonicenzen 5:12-15. 12 Wij vragen u, broeders en zusters, 

diegenen onder u te erkennen die zich op gezag van de Heer ervoor 

inzetten u te leiden en terecht te wijzen. 13 U moet hun om hun 

werk veel liefde en respect betonen. Leef in vrede met elkaar. 14 Wij 

sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk 

verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te 

komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15 Zie er-

op toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar 

het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 

2 Timoteüs 2:23-26. 23 Verwerp dwaze en onzinnige speculaties; je 

weet dat ze tot ruzie leiden. 24 Een dienaar van de Heer moet geen 

ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede 

leraar zijn en een verdraagzaam mens, 25 en zijn tegenstanders 

zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot 

inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen 26 en ontsnappen uit de 

valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en 

hen dwingt zijn wil te doen. 

Handelingen 15. zie Bijbel  

2 Timoteüs 1:13. 13 Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je 

van mij hebt gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde die 

in Christus Jezus zijn. 

Titus 1:9. 9 En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap 

die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om ande-

ren met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht 

te wijzen. 

1 Timoteüs 3:2. 2 Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan 

slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, ge-

matigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 

Titus 1:9. 9 En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap 

die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om ande-

ren met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht 

te wijzen. 

1 Timoteüs 1:3-5. 3 Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je ge-

vraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen 

daar een afwijkende leer onderwijzen 4 en zich verdiepen in verzin-

sels en eindeloze geslachtsregisters. Die leiden meer tot speculaties 

dan tot de vervulling van de taak die God met het geloof gegeven 

heeft. 5 Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een 

rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. 

1 Timoteüs 4:11-13. 11 Draag dit alles over in je onderricht. 12 Sta 

niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar 

wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, 

in liefde, geloof en zuiverheid. 13 In afwachting van mijn komst 

moet je je toeleggen op het voorlezen uit de Schrift, op de prediking 

en het onderricht. 

2 Timoteüs 2:22-26. 22 Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar 

rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met 

een zuiver hart aanroepen. 23 Verwerp dwaze en onzinnige specula-

ties; je weet dat ze tot ruzie leiden. 24 Een dienaar van de Heer moet 

geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een 

goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, 25 en zijn tegenstanders 

zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot 

inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen 26 en ontsnappen uit de 

valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en 

hen dwingt zijn wil te doen. 

1 Petrus 5:5 HSV. 5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderda-

nig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, 

want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen 

geeft Hij genade. 

Matteüs 20:25-28. 25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat 

heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht mis-

bruiken. 26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de 

belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van 

jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – 28 zoals de 

Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te 

dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 

1 Petrus 5:2-3. 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijk-

heid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zo-

als God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met be-

langeloze toewijding. 3 Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kud-

de die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. 

Lucas 22:25-27. 25 Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij 

uit over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat 

zich weldoener noemen. 26 Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belang-

rijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. 

27 Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene 

die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie mid-

den als iemand die dient. 

 
 


