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Leiders  
Een discipelschapstraining om 
christenen toe te rusten voor het 
werk in zijn dienst, tot opbouw 
van het Lichaam van Christus 
(Efeziërs 4:11-16) 

25 
    

STILLE TIJD  

Thema: Leiders (oudsten/ouderlingen) 

� Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een 

ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en 

overdenken van zijn Woord. 

� Bid, praat met Jezus en maak een paar korte 

aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten. 

� Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je 

mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt. 

 

Dag 1 Johannes 10:11-16. 

Christus is de Herder van zijn kudde  

(de Gemeente). 

Dag 2 Efeziërs 1:17-23. 

Christus is het Hoofd van zijn Lichaam  

(de Gemeente). 

Dag 3 Exodus 18:17-23. 

Oudtestamentische vereisten voor een leider. 

Dag 4BS 1 Timoteüs 3:1-7. 

Nieuwtestamentische vereisten voor een leider 

(zie ook vers 14-15). 

Dag 5 Titus 1:5-9. 

Nieuwtestamentische vereisten voor een leider. 

Dag 6 1 Petrus 5:1-7. 

De taken en houding van een leider. 

Dag 7 Matteüs 20:20-28. 

Een leider is niet een heerser met positie, maar 

een dienaar. 

Dag 8 Titus 2:1-8. 

Een leider verkondigt de praktijk die 

overeenkomt met de gezonde leer. 

Dag 9 Handelingen 20:17-31. 

Het voorbeeld van Paulus als dienende leider. 

Dag 10 3 Johannes 1:5-11. 

Het voorbeeld van goede en slechte leiders in de 

gemeente. 

� Denk na over Kolossenzen 4:3-4. 

� Een mogelijk gebed voor nieuwe gelegenheden en 

het openen van harten. 

� Bid dat God gelegenheden en harten opent voor 

zijn boodschap!  

� Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit 

naar wat God doet (Psalm 5:4).

 

STUDIE 

Thema: Leiders (oudsten/ouderlingen) 

Lees studie 25 goed door voor de volgende bijeenkomst. 

Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je 

kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de 

antwoorden. 

 

BIJBELSTUDIE  

Thema: Oudsten (Ouderlingen) 

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende 

bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer 

te lezen.  

Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie. 

Het bijbelgedeelte is: 1 Timoteüs 3:1-7, 14-15. 

 

MEMORISATIE 

Motivatie.  

Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13). 

Jij ook? 

Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit 

de vertaling die jouw voorkeur heeft. 

 

LEIDERS 

1 Petrus 5:2 

Hoed Gods kudde waarvoor u  

de verantwoordelijkheid hebt,  

houd goed toezicht niet gedwongen  

maar vrijwillig, zoals God dat wil,  

en niet om er zelf beter van te worden  

maar met belangeloze toewijding. 

 

1 Petrus 5:2    (NBV) 
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25. Leiders (oudsten / 
ouderlingen) 

A. De leiders van de Gemeente (Kerk) 

1. Jezus Christus: de hoogste en eeuwige Leider 

ffff Lees    Matteüs 16:18; Efeziërs 1:22; 1 Petrus 2:25; 5:4. 

Jezus Christus is de Stichter en Bouwer en de Eigenaar van 

de christelijke Gemeente (Kerk) in de hele wereld! Hij is 

ook de hoogste en eeuwige Leider, het Hoofd, de Opzie-

ner en de hoogste Herder van de Gemeente in de hele 

wereld en van elke plaatselijke christelijke gemeente! Jezus 

oefent zijn gezag uit door middel van de Bijbel (Johannes 

8:31-32; Hebreeën 1:1-2), door middel van de Heilige 

Geest (Johannes 16:13-15) en door middel van de raad 

van oudsten (Handelingen 20:28; 1 Timoteüs 4:14). 

2. De apostelen van Jezus: de leiders die het 
fundament voor de Kerk bouwden 

Het woord ‘apostel’ betekent ‘uitgezondene’. Jezus 

Christus stichtte de Gemeente in de wereld door middel 

van zijn apostelen. 

ffff Lees Marcus 3:13-19. De apostelen van Jezus waren een 

unieke groep mannen, omdat Jezus hen persoonlijk uit-

koos, riep, toerustte en uitzond om zijn getuigen te zijn. 

ffff Lees    Johannes 14:26; 16:12-15; Handelingen 1:8. De 

apostelen van Jezus kregen unieke taken. Ze moesten de 

waarheid verkondigen, deze waarheid in het Nieuwe 

Testament opschrijven en gemeenten onder de Joden, 

Samaritanen (half-joden) en heidenen (niet-joden) 

stichten. Daarom worden ze ook het fundament van de 

christelijke Gemeente genoemd (Efeziërs 2:20)! 

ffff Lees Matteüs 16:18-19; 18:18; Johannes 20:21-23. De 

apostelen van Jezus ontvingen uniek gezag om mensen in 

het Koninkrijk van God in te sluiten (Lees Handelingen 

8:14-17) of er buiten te sluiten (Lees Handelingen 5:1-11); 

om de eerste oudsten (ouderlingen) van de christelijke 

gemeenten aan te stellen (Handelingen 14:23); om door 

hun onderwijs de leer voor de hele christelijke Gemeente 

vast te stellen (Handelingen 15:28-29); en om de 

christenen op te dragen hun onderricht te gehoorzamen 

(Handelingen 16:4). 

ffff Lees    Handelingen 1:21-26; Efeziërs 2:19-20; 3:4-5; 

Openbaring 21:14. De apostelen van Jezus bestonden uit 

de elf discipelen en Paulus. Zij hebben geen opvolgers, 

omdat alleen zij door Jezus Christus uitgekozen, geroepen 

en toegerust werden (Marcus 3:13-19; Romeinen 1:1) en 

tegelijk aan de voorwaarden voor een apostel van Jezus 

voldeden (Handelingen 1:21-22)! Er zijn ook ‘apostelen 

van de gemeenten’ (2 Korintiërs 8:23; Filippenzen 2:25 

HSV), maar dat zijn vertegenwoordigers of gezanten of 

zendelingen die door een gemeente uitgezonden worden 

om nieuwe gemeenten te stichten en op te bouwen 

(Handelingen 14:3-4; 1 Tessalonicenzen 1:1; 2:6-7). 

 

3. De oudsten (ouderlingen): de aangestelde leiders 

ffff Lees    Exodus 18:13-26; Deuteronomium 1:9-18 voor de 

vereisten van leiders gedurende het Oude Testament. In 

de tijd van het Oude Testament waren oudsten de 

hoofden van de stammen van Israël (Exodus 3:16; 

Deuteronomium 31:28; Jeremia 19:1; Ezra 6:7) of de 

oudste en meest vertrouwde hovelingen van Davids hof 

(2 Samuël 12:17 NBG). Alle steden of dorpen van 

betekenis hadden oudsten die in de poort zaten 

(Deuteronomium 21:3; Ruth 4:2; Spreuken 31:23). Ze 

hadden als taak om opzieners te zijn over de mensen en 

vooral om te dienen als rechters onder de mensen. 

ffff    Lees Handelingen 2:42 en 1 Timoteüs 5:17. In de tijd 

van het Nieuwe Testament na Pinksteren werden de 

discipelen van Jezus samengesmolten tot een zelfstandige 

christelijke gemeente in Jeruzalem. Toen ze nog leefden, 

fungeerden de apostelen van Jezus Christus ook als oud-

sten in de plaatselijke gemeenten (Handelingen 6:1-4; 

1 Petrus 5:1; 3 Johannes 1). Waarschijnlijk werden nieu-

we oudsten (Handelingen 11:29-30) gekozen op dezelfde 

wijze als de oudsten in het Oude Testament (Deutero-

nomium 1:13) en diakenen in het Nieuwe Testament 

(Handelingen 6:1-7), namelijk door de gelovigen zelf. 

Twee belangrijke taken van de oudsten waren gebed en  

de bediening van het Woord (Handelingen 6:4). 

ffff Lees Handelingen 14:23; Titus 1:5. De apostelen en 

hun medewerkers stichtten ook nieuwe christelijke 

gemeenten. Omdat deze niet-Joodse gemeenten geen 

‘oudsten’ hadden, stelden zij oudsten in iedere plaatselijke 

gemeente aan om de gemeente te leiden (Handelingen 

20:17,28; 1 Timoteüs 3:1-7; 3:14-15; Titus 1:5-9). Een 

gemeente werd altijd door een groep oudsten geleid en 

nooit door maar één oudste, pastor of voorganger. Deze 

groep oudsten werd een ‘raad van oudsten’ genoemd. Zij 

beheerden de zaken van de plaatselijke gemeente. 

 

B. De raad van oudsten 

Volgens het Nieuwe Testament wordt iedere gemeente 

geleid door een groep mannen, een ‘raad van oudsten’ 

(1 Timoteüs 4:14; 5:17-22). Dus ook in deze tijd. Aan 

welke voorwaarden moeten deze oudsten voldoen en hoe 

worden zij gekozen? 

1. De bijbelse voorwaarden voor oudsten 
(ouderlingen) 

ffff    Lees 1 Timoteüs 3:1-7; Titus 1:6-9. Mannen mogen 

alleen als oudsten van een gemeente gekozen en aangesteld 

worden als ze aan de volgende bijbelse voorwaarden vol-

doen: Een oudste moet over zelfbeheersing beschikken, 

vooral met betrekking tot zijn temperament, vrouwen en 

geld. Wanneer een oudste getrouwd is, moet hij een voor-

beeld van trouw zijn ten opzichte van zijn vrouw. Als hij 

kinderen heeft, moet hij hen op een goede manier leiden, 

ook in het geloof in Jezus Christus en gehoorzaamheid aan 

Hem. Hij moet hen gehoorzaamheid en respect voor 

ouders leren. Een oudste moet geestelijk volwassen zijn. 
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Hij moet vasthouden aan de zuivere leer van de Bijbel en 

de Bijbel kunnen gebruiken voor verkondiging, onderwijs, 

terechtwijzing en om vragen te beantwoorden. 

2. De aanstelling van oudsten 

Omdat de oudsten aan Bijbelse vereisten moeten voldoen 

(1 Timoteüs 3:14-15) en omdat de Heilige Geest mannen 

bij de gemeente aanbeveelt die trouw en bekwaam zijn 

(Lucas 16:10; 2 Korintiërs 10:18; 2 Timoteüs 2:2), zegt 

Handelingen 20:17,28 dat het de Heilige Geest is die 

oudsten aanstelt en hen de herderlijke en toezichthouden-

de taken geeft. Ook geeft de Heilige Geest aan hen het 

daarbij behorende gezag en het vermogen (gaven) om hun 

taken te volbrengen (Matteüs 16:18; 1 Timoteüs 4:14). 

De oudsten worden door de gelovigen in de gemeente, 

gekozen (zie Handelingen 1:23; 6:1-7). Ze worden in 

bestaande gemeenten door de bestaande oudsten in het 

ambt van oudste bevestigd. Als het gaat om nieuwe 

gemeenten dan worden de eerste oudsten door de zende-

lingen of gemeentestichters bevestigd (Handelingen 14:23; 

Titus 1:5). 

In het Nieuwe Testament vind je voor de uitdrukking 

‘oudsten’ ook termen als ‘herders’ en ‘opzieners’. Deze drie 

uitdrukkingen worden door elkaar gebruikt, maar verwij-

zen allemaal naar hetzelfde ambt of dezelfde functie, na-

melijk die van oudste. De uitdrukking ‘oudsten’ beschrijft 

hun ambt, geestelijke volwassenheid en ervaring en het 

respect die zij verdienen. Een ‘ambt’    staat voor ‘ambacht’: 

een openbare bediening of taak waarin je door Christus en 

de oudsten van de gemeente geroepen en benoemd wordt 

en bevoegd bent uit te voeren (bv. oudste, zendeling, 

prediker, evangelist, herder, leraar, diaken, kringleider, 

jeugdleider, enz.). De ambten zijn niet noodzakelijk de 

leiders (de oudsten). De uitdrukkingen ‘herders’ en 

‘opzieners’ beschrijven meer de aard van hun taken. 

De oudsten moeten niet alleen aan God (Hebreeën 13:17) 

maar ook aan de gemeente verantwoording afleggen over 

de wijze waarop zij hun taak uitvoeren (Handelingen 

14:26-27). 

Aangezien de Bijbel geen termijn voor de aanstelling van 

oudsten voorschrijft, mogen de gemeenten zelf de ambts-

termijn voor oudsten bepalen. Meestal is dat tussen de 

twee en vier jaar, zodat ook andere bekwame mannen een 

kans krijgen om leiding te geven aan de gemeente. 

Naast oudsten worden er ook diakenen aangewezen, maar 

zij horen alleen leiding te geven aan specifieke taken in de 

gemeente en niet aan de gemeente zelf. 

 

C. Taken die onder de raad van oudsten vallen 

Eerste taak: Oudsten zijn herders en opzieners van 
Gods kudde 

ffff    Lees Handelingen 20:17,28-30. 

a. Herders. Oudsten hebben de verantwoordelijkheid om 

de gemeenteleden te hoeden en te voeden, te bescher-

men en te leiden tot geestelijke groei en welzijn, net 

zoals Jezus de Herder is van alle mensen in zijn wereld-

wijde Gemeente (Psalm 23; Johannes 10:16; 1 Petrus 

2:25 HSV; 5:4). Ze zijn verantwoordelijk voor de zorg 

voor hulpbehoevende gemeenteleden, zoals jonge gelo-

vigen, weeskinderen en weduwen, gehandicapten, 

ouderen en armen. Ze bezoeken zieken en bidden voor 

hen (Jakobus 5:14). Ze beschermen de gemeenteleden 

tegen valse leraren en mensen die de gemeenteleden 

weg willen roven (Handelingen 20:29-31). 

b. Opzieners. Oudsten hebben de verantwoordelijkheid 

om op de leden van de plaatselijke gemeente toe te 

zien, net zoals Jezus de Opziener is van alle mensen in 

de wereldwijde Gemeente (1 Petrus 2:25 HSV). Iedere 

oudste ziet toe op de andere oudsten en samen met de 

andere oudsten op de gemeenteleden (Handelingen 

20:28). Zo legt iedere oudste verantwoording af aan 

Jezus en aan de andere oudsten. Er hoort nooit maar 

één herder (pastor, dominee, voorganger) in de 

gemeente te zijn, maar altijd een raad van oudsten 

(1 Timoteüs 4:14), die met elkaar hun taken vervullen. 

Dit voorkomt hopelijk autoritair gedrag bij de leiders. 

Tweede taak: Oudsten zijn bestuurders en beheerders 
van Gods huis 

ffff    Lees 1 Tessalonicenzen 5:12-13; 1 Timoteüs 3:4-5; 

5:17; Titus 1:7. Aan de oudsten wordt de taak toe-

vertrouwd om de activiteiten en bezittingen van de 

plaatselijke gemeente te beheren. Niet de diakenen maar 

de oudsten zijn belast met het bestuur en beheer van de 

gemeente. 

a. Leiders. In 1 Tessalonicenzen en 1 Timoteüs wordt de 

taak van de oudsten omschreven als een leider die 

voorop loopt en richting geeft door zijn voorbeeld. 

b. Beheerders. In Titus wordt de taak van de oudsten 

omschreven als een rentmeester, econoom, manager of 

administrateur van een huis. De stijl van management 

is dienen!  

Als een oudste zijn eigen gezin niet goed (meer) leidt 

(1 Timoteüs 3:4-5), of zijn vrouw en kinderen hebben 

meer aandacht nodig, dan hoort hij zijn functie van 

oudste neer te leggen, zodat hij hen de nodige aandacht 

kan geven. Er moet dus een balans zijn in al zijn 

verantwoordelijkheden. 

 

Welke functies of taken met betrekking tot mensen en 

activiteiten vallen onder de leiding en het management 

van de oudsten? 

Natuurlijk moeten oudsten veel taken delegeren! 

- De oudsten leiden de bijeenkomsten van de gemeente. 

Ze bevorderen en leiden de wekelijkse bijeenkomst zoals 

de eredienst en de bijeenkomst van kleinere groepen 

voor bijbelstudie, gebed en gemeenschap (Handelingen 

2:42). 

Ze bevorderen en leiden ook de speciale bijeenkomsten 

zoals dopen en Avondmaal, de kerkelijke feesten, huwe-

lijken, begrafenissen, huisbezoeken en andere bijeen-

komsten, zoals om de gemeenteleden toe te rusten of om 
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met elkaar geestelijk strijd te voeren tegen het rijk van de 

duisternis. 

- De oudsten leiden de zendingstaak van de gemeente. 

Ze stimuleren de gemeenteleden om voor mensen in de 

wereld te bidden (1 Timoteüs 2:1-2) en evangelisatie te 

doen, zowel in het gezin als daarbuiten om zo een goede 

invloed te hebben in de maatschappij (Matteüs 5:13-16; 

10:32-37; Handelingen 5:42). Ze bevorderen de zending 

naar andere provincies en landen. Ze steunen christelijke 

organisaties en behoeftige of vervolgde gemeenten in 

andere plaatsen (Romeinen 15:23-24; Filippenzen 1:5; 

4:15-16; 3 Johannes 5-8) (Lees 2 Korintiërs 8). 

-  De oudsten leiden de trainingsprogramma’s van de 

gemeente.    

Ze leiden de kring voor belijdenis en dooponderricht. 

Ze zorgen ervoor dat alle gemeenteleden tot discipelen 

van Jezus Christus gemaakt worden en dat alle leden 

toegerust worden voor verschillende taken in de 

gemeente en in Gods Koninkrijk (Efeziërs 4:11-14). 

Ze zorgen ervoor dat er training gegeven wordt aan de 

leiders (van de gemeente, zondagschool, tiener- en 

jeugdclubs en kringen) en voor evangelisatie en zending. 

- De oudsten zorgen dat de gemeenteleden goed functioneren. 

Ze vuren alle gemeenteleden aan tot liefde in hun 

relaties, goede werken in hun activiteiten en trouw in de 

onder 

linge bijeenkomsten (Hebreeën 10:24-25). 

Ze sporen de gemeenteleden aan om een taak te hebben 

in de plaatselijke gemeente die past bij hun gaven of die 

Jezus hen toewijst. Ze helpen de gemeenteleden om hun 

talenten en gaven te ontdekken en zorgen voor mogelijk-

heden om deze in verschillende taken in te zetten. Ze 

zien er ook op toe dat dit op een ordelijke wijze gebeurt, 

zoals in de Bijbel geleerd wordt (Romeinen 12:3-8; 

1 Korintiërs 12:4-7; 14:26-40; 1 Tessalonicenzen  

5:19-21; 1 Timoteüs 4:14; 2 Timoteüs 1:6; 1 Johannes 

4:1). 

Ze stimuleren en zien toe op persoonlijke hulp aan de 

gemeenteleden (Handelingen 18:24-28 HSV). Ze 

vermanen, corrigeren en bemoedigen de gemeenteleden 

op geduldige wijze en door onderwijs (2 Timoteüs 4:1-

5; Titus 2:15). Ze organiseren de pastorale zorg in de 

gemeente (1 Tessalonicenzen 5:12-15) en handhaven de 

christelijke tucht (Matteüs 18:15-17). 

Derde taak: Oudsten zijn leraren van Gods Woord 

ffff    Lees 1 Tessalonicenzen 5:12; 1 Timoteüs 3:2; 5:17; 

Titus 1:9. Aan de oudsten wordt de taak toevertrouwd om 

de Bijbelse boodschap te verkondigen of te onderwijzen en 

om mensen te vermanen of advies te geven. 

a. De verantwoordelijkheden van de raad van oudsten met 

betrekking tot de Bijbel zijn de volgende: 

-  Ze verkondigen Gods Woord aan niet-christenen en 

christenen (1 Timoteüs 5:17). 

-  Ze gebruiken de Bijbel voor groepsbesprekingen met 

niet-christenen en christenen om de waarheid te ontdek-

ken (Handelingen 17:1-4,11) (zie les 43, evangelisatie). 

-  Ze onderwijzen de gemeenteleden over de hele wil van 

God zoals deze bekend gemaakt is in de Bijbel (Hande-

lingen 20:20,27 HSV) (zie de hele deltacursus). 

-  Ze leren de gemeenteleden om de geboden van Jezus te 

gehoorzamen (Matteüs 28:20a) (zie les 47, de Bijbel 

toepassen). 

-  Ze gebruiken de Bijbel om de gelovigen terecht te 

wijzen, bange mensen te bemoedigen, luie mensen te 

waarschuwen en mensen die hen tegenwerken te onder-

wijzen (Kolossenzen 3:16; 1 Tessalonicenzen 5:12-15; 

2 Timoteüs 2:23-26). 

-  Ze bespreken en nemen besluiten over leerstellige zaken 

(Handelingen 15; 2 Timoteüs 1:13) en weerleggen valse 

leerstellingen (Titus 1:9). 

b.  Oudsten zijn niet per se speciaal opgeleid of fulltimers. In 

de tijd van het Nieuwe Testament waren de oudsten 

geen fulltime voorgangers (dominees, pastors, 

priesters) of fulltime leraren. De oudsten moesten wel 

in staat zijn onderricht te geven (1 Timoteüs 3:2) en ze 

moesten een goede grip op de gezonde christelijke leer 

hebben (Titus 1:9). Ze hadden juist vaak een ‘on the 

job-training’ ontvangen (bijvoorbeeld Titus en Timo-

teüs van Paulus), evenals de apostelen een ‘on the job-

training’ van Jezus ontvangen hadden. De Bijbel leert 

nergens dat alleen de oudsten die een formele oplei-

ding op een bijbelschool of theologische hogeschool 

gehad hebben mogen preken, bijbelonderricht mogen 

geven, de doop en Avondmaal mogen bedienen, de 

zegen mogen uitspreken en huwelijken en de nieuwe 

ambten mogen bevestigen. 

c.  Jonge oudsten hebben ook gezag. God geeft ook aan de 

jongere oudsten verantwoordelijkheid en gezag om 

mensen die ouder zijn dan zijzelf en andere oudsten te 

onderrichten, te vermanen en te corrigeren, als dat 

nodig is (1 Timoteüs 1:3-5; 4:11-13; 2 Timoteüs 

2:22-26). Gemeenteleden en oudsten horen zich met 

nederigheid te bekleden (1 Petrus 5:5 HSV, ‘evenzo’)  

Vierde taak: Oudsten zijn dienaren van God en mensen 

ffff    Lees Matteüs 20:25-28; 1 Petrus 5:2-3. 

Aan oudsten wordt de taak toevertrouwd om God en 

mensen uit vrije wil, met belangeloze toewijding en met 

ijver te dienen. Ze voeren als dienaar taken uit die anderen 

tot voordeel strekken. Dienen hoort niet alleen een taak, 

maar ook een eigenschap van de oudsten te zijn. Het 

woord ‘dienen’ vat de manier van leiding geven in één 

woord samen. De leiderschapsstijl van alle leiders in de 

gemeente hoort radicaal anders te zijn dan de leiderschaps-

stijl van wereldse leiders. Zowel Jezus als de apostel Petrus 

verbieden oudsten om te heersen over mensen, die aan 

hen zijn toevertrouwd. Integendeel, oudsten horen voor-

beelden te zijn voor de gelovigen in de gemeente. In plaats 

van leiding te geven door middel van bevelen, moeten de 

oudsten juist leiding geven door zelf ‘voorop’ te lopen. In 

plaats van te eisen dat de gemeenteleden de oudsten 

dienen, horen de oudsten de gemeenteleden te dienen 

(Lucas 22:25-27). 


