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Delta groeistudie – instellingen (6) De leiders van de Kerk 

 OPDRACHT 

� Bid. Aan het begin en als kring aan het eind. 

� Onderricht en bespreek. De historische en tegenwoordige leiders van de Kerk.  

� Lees met elkaar. Minstens de onderstreepte bijbelgedeelten. 

� Deel de studie uit. Aan het begin. 

 LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER 

A. CHRISTUS IS DE HOOGSTE LEIDER VAN DE KERKA. CHRISTUS IS DE HOOGSTE LEIDER VAN DE KERKA. CHRISTUS IS DE HOOGSTE LEIDER VAN DE KERKA. CHRISTUS IS DE HOOGSTE LEIDER VAN DE KERK    

Jezus Christus is de Stichter, de Bouwer, de Eigenaar1 en het Geestelijke Fundament2 van de Kerk in de hele wereld! Hij is 

ook de hoogste en eeuwige Leider, het Hoofd3, de hoogste Herder (Pastor)4 en Opziener (Bisschop)5 van de wereldwijde 

Kerk6 en van elk zelfstandige plaatselijke gemeente! Geen mens op aarde mag deze plaats van Jezus Christus innemen! En 

geen organisatie (of kerkgenootschap) op aarde mag de plaats van het Lichaam van Christus innemen! Jezus Christus oefent 

zijn gezag over de wereldwijde Kerk uit door middel van de Bijbel7, door middel van de Heilige Geest8 en door middel van 

de raad van oudsten in de plaatselijke gemeente9. 

B. DE APOSTELEN WAREN DE HISTORISCHE LEIDERS VAN DE KERK 

1. De apostelen van Jezus Christus. 
Het woord ‘apostel’ betekent ‘uitgezondene’. De apostelen van Jezus waren een unieke groep mannen, omdat Jezus Christus 

hen persoonlijk uitkoos, riep, toerustte en uitzond om zijn getuigen te zijn vóór zijn hemelvaart10. 

De apostelen van Jezus Christus kregen unieke taken. Ze moesten de waarheid verkondigen, deze waarheid in het Nieuwe 

Testament optekenen en de eerste gemeenten onder de Joden, Samaritanen (half-joden) en heidenen (niet-joden) stichten. 

Daarom worden ze ook het fundament van de Kerk genoemd11! 

De apostelen van Jezus ontvingen uniek gezag12 om mensen in het Koninkrijk van God (de Gemeente) in te sluiten13 of er 

buiten te sluiten14. Zij ontvingen gezag om de eerste oudsten van gemeenten aan te wijzen15. Zij ontvingen gezag om door 

hun onderwijs en geschriften de gezonde leer voor de wereldwijde Kerk vast te stellen16. En zij ontvingen gezag om de 

christenen op te dragen hun onderricht te gehoorzamen17. 

De apostelen van Jezus bestonden uit de elf discipelen van Jezus Christus en de apostel Paulus18. Zij hebben geen opvolgers, 

omdat alleen zij door Jezus Christus uitgekozen, geroepen en toegerust werden om deze taak te vervullen19. Tegelijk is er 

geen ander persoon die aan de voorwaarden voor een apostel van Jezus Christus voldoet20!  
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2. De apostel Paulus 
In de heilsgeschiedenis van de Bijbel als in de Kerkgeschiedenis buiten de Bijbel is Paulus de enige persoon die vanaf zijn 

geboorte apart gezet werd en later bij name geroepen werd om een apostel van Jezus Christus te zijn na de hemelvaart van 

Jezus Christus21.  

Behalve Paulus is er geen mens die in de heilsgeschiedenis van de Bijbel als in de Kerkgeschiedenis buiten de Bijbel door 

Jezus Christus gebruikt werd om het fundament te leggen voor de historische Kerk (vooral onder de heidenen)22, geen ander 

die al de tekenen van een apostel toonde23, geen ander aan wie het geheimenis van God geopenbaard werd en geen ander die 

zo een groot deel van het Nieuwe Testament schreef (13 brieven van Paulus)24! 

3. De valse apostelen 
Er zijn sommige mannen die op arrogante wijze er op aanspraak maken dat zij ook apostelen van Jezus Christus zijn. 

Niettemin,  doen zij dit zonder enige bijbelse grond. Hun namen staan nergens in de Bijbel geschreven dat zij apostelen zijn! 

Zij hadden geen aandeel in het leggen van het fundament van de historische Kerk (vóór 64 n.C.)25! Zij hadden geen aandeel 

in het voltooien van de geschriften in het Nieuwe Testament (vóór 97 n.C.)26! Bovendien hebben deze mannen meestal niets 

wat een apostel tot een apostel maakt27. Jezus Christus Zelf en Paulus waarschuwen christenen tegen valse apostelen28. 

4. De apostelen van de gemeenten 
In het Nieuwe Testament zijn er ook ‘apostelen van de gemeenten’29, maar dat zijn vertegenwoordigers of gezanten of 

zendelingen die door een gemeente uitgezonden worden om nieuwe gemeenten te stichten en op te bouwen30. Zij hebben de 

geestesgave of speciale vermogen of speciale ambt van een apostel (zendeling) ontvangen31. De grootste geestesgaven of 

ambten (niet posities van leiderschap en macht) in de Gemeente zijn: (1) apostelen (zendelingen), (2) profeten (predikers) en 

(3) leraren32.  

C. DE OUDSTEN (OUDERLINGEN) ZIJN DE AANGESTELDE LEIDERS VAN DE GEMEENTE 

De Bijbel leert en beveelt dat christelijke leiderschap altijd een gedeeld leiderschap en altijd een dienend leiderschap moet 

zijn! Oudsten in de Bijbel worden altijd in het meervoud aangesteld en worden bevolen de dienaren van de gemeenten te 

zijn, niet de heersers! 

1. De oudsten in de Oude Testament Gemeente  
In de tijd van het Oude Testament waren oudsten de hoofden van de stammen van Israël33 of de oudste en meest 

vertrouwde hovelingen van Davids hof34. Alle steden of dorpen van betekenis hadden oudsten die in de poort zaten35. Het 

O.T. spreekt dus van ‘de gemeente des volks met een raad van oudsten’36. De oudsten moesten voldoen aan bijbelse 

kwalificaties37. Hun bijbelse taken waren opzieners over mensen en rechters onder mensen te zijn.  

2. De oudsten in de Joodse gemeenten van het Nieuwe Testament 
In de tijd van het N.T. na Pinksteren werden de discipelen van Jezus Christus samengesmolten tot een zelfstandige 

christelijke gemeente in Jeruzalem38. Toen de apostelen van Jezus Christus nog leefden, fungeerden ze ook als oudsten in de 

plaatselijke gemeenten39. Nieuwe oudsten40 werden waarschijnlijk op dezelfde wijze gekozen als oudsten gedurende de O.T. 
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periode41 en diakenen gedurende de N.T. periode42, namelijk, door de gelovigen zelf (en niet alleen door andere leiders). 

Twee belangrijke taken van de oudsten waren gebed en de bediening van het Woord43. 

3. De oudsten in de niet-Joodse gemeenten van het Nieuwe Testament 
De apostelen en hun medewerkers stichtten ook nieuwe christelijke gemeenten onder de andere volken. Omdat deze niet-

Joodse gemeenten traditioneel geen ‘oudsten’ hadden, stelden zij oudsten in iedere plaatselijke gemeente aan om deze 

gemeenten te leiden44.  

4. De raad van oudsten 
Volgens het N.T. werd een gemeente altijd geleid door een groep mannen45 die ‘de raad van oudsten’46 genoemd werd. 

Leiderschap in de gemeente moet altijd in het meervoud en gedeelde leiderschap zijn! De raad van oudsten (ouderlingen) 

deelden met elkaar de vier belangrijke taken van oudsten. Zo behoort het ook vandaag te zijn!  

D. DE TERMINOLOGIE GEBRUIKT VOOR DE OUDSTEN (OUDERLINGEN) 

Het Nieuwe Testament gebruikt ook de termen ‘opziener’ (Grieks: episkopos; zie Nederlands: bisschop) en ‘herder’ (Grieks: 

poimen; zie Nederlands: pastor) voor ‘een oudste’ (Grieks: presbuteros; zie Nederlands: priester)47. Deze drie termen zijn 

uitwisselbaar en alle drie verwijzen naar een en dezelfde ambt48, namelijk: het ambt van oudste (ouderling). 

De uitdrukking ‘oudste’ verwijst naar zijn ambt, zijn geestelijke volwassenheid, vermogens, ervaring en het respect die hem 

toekomt. De uitdrukkingen ‘opziener’ en ‘herder’ verwijzen naar de taken van de oudste (zijn taakomschrijving).  

Zij verwijzen NIET naar een positie boven de oudsten zoals in de latere kerkgeschiedenis vóór en na de Reformatie gebeurde 

toen de taak van ‘opziener’ verhoogd werd naar de positie van ‘bisschop’ boven de ‘priesters’ en de taak van ‘herder’ 

verhoogd werd naar de positie van ‘pastor’ (dominee) boven de ‘oudsten’ (ouderlingen)!  
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