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Delta groeistudie – instellingen(7) De kwalificaties en taken van oudsten 

 OPDRACHT 

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

� Onderricht en bespreek. De bijbelse voorwaarden, taken en aanstelling van oudsten.  

� Lees met elkaar. Minstens de onderstreepte bijbelgedeelten. 

� Deel de studie uit. Aan het begin. 

 LEIDRAAD VOOR DE KRINGLEIDER 

A. DE BIJBELSE VOORWAARDEN VOOR OUDSTEN (OUDERLINGEN) 
Lees 1 Timoteüs 3:1-7; Titus 1:6-9; Hebreeën 13:7; 1 Petrus 5:2-3.  

Mannen mogen alleen tot oudsten van een gemeente gekozen en bevestigd (aangesteld) worden als ze aan de volgende 

bijbelse voorwaarden voldoen:  

� Een oudste moet over zelfbeheersing beschikken, vooral met betrekking tot zijn temperament, vrouwen en geld.  

� Wanneer een oudste getrouwd is, moet hij een voorbeeld van trouw zijn ten opzichte van zijn vrouw.  

� Als hij kinderen heeft, moet hij hen op een bijbelse manier leiden (besturen) en zijn kinderen leren in Jezus Christus te 

geloven en Hem te gehoorzamen, Hij moet zijn kinderen gehoorzaamheid en respect voor ouders leren.  

� Een oudste mag niet een jong gelovige zijn. Hij moet geestelijk volwassen (een discipel) zijn.  

� Hij moet een goede grip op de inhoud van de Bijbel hebben (zie O.T. en N.T. in de deltacursus) en vasthouden aan de 

zuivere leer van de Bijbel1. 

� Hij moet de Bijbel kunnen gebruiken voor verkondiging, onderwijs, terechtwijzing en om vragen te beantwoorden. 

� Hij moet een voorbeeld stellen dat door anderen nagevolgd kan worden. 

B. DE BIJBELSE TAKEN DIE ONDER DE RAAD VAN OUDSTEN (OUDERLINGEN) VALLEN 

1. Eerste taak: Oudsten zijn herders en opzieners van Gods kudde 

Lees Handelingen 6:4; Handelingen 20:17,28-30; 1 Petrus 5:1-2. 

� Herders2  

Oudsten hebben de verantwoordelijkheid om de gemeenteleden te hoeden en te voeden, te beschermen en te leiden tot 

geestelijke groei en welzijn, en voor de gemeenteleden te bidden. Ze zijn de onderherders onder Jezus de Herder van alle 

mensen in zijn wereldwijde Gemeente3. Ze zijn verantwoordelijk voor de zorg voor hulpbehoevende gemeenteleden, zoals 

jonge gelovigen, weeskinderen en weduwen, gehandicapten, ouderen en armen. Ze bezoeken zieken en bidden voor hen4. Ze 

beschermen de gemeenteleden tegen valse leraren en mensen die de gemeenteleden weg willen roven5. 

� Opzieners6 

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 Gemeente7. Iedere oudste ziet toe op de andere oudsten en samen met de 

andere oudsten op de gemeenteleden8. Zo legt iedere oudste verantwoording af aan Jezus Christus en aan de andere oudsten 

in de raad van oudsten. Er hoort nooit maar één leider (bv. priester, pastor, herder, dominee of voorganger) in de gemeente 

te zijn, maar er moet een ‘raad van oudsten’ zijn. De oudsten vervullen de leiderschapstaken met elkaar als team. Hopelijk 

voorkomt dit autoritair gedrag bij sommige kerkleiders. 

2. Tweede taak: Oudsten zijn de bestuurders en beheerders van Gods huishouding 

Lees 1 Tessalonicenzen 5:12-13; 1 Timoteüs 3:4-5; 5:17; Titus 1:7.  

Aan de oudsten wordt de taak toevertrouwd 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. 

                                                           
1
 Tit 1:9 

2
 Grieks: poimen; Latijn: pastor 

3
 Ps 23; Jh 10:16; Jh hfst. 17; 1 Pet 2:25 HSV; 1 Pet 5:4 

4
 Jk 5:14 

5
 Hd 20:29-31 

6
 Grieks: episkopos 

7
 1 Pet 2:25 HSV 

8
 Hd 20:28, 1 Pet 5:2 
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� Leiders9 

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. 

� Beheerders10 

In Titus wordt de taak van de oudsten omschreven als ‘een rentmeester, econoom, manager of administrateur van een huis’. 

De stijl van beheren is dienen! Wanneer een oudste niet langer zijn eigen gezin kan beheren11, 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. Een meer uitgebreide beschrijving van de functies of 

taken m.b.t. mensen en activiteiten die onder de leiding en het management van de oudsten vallen kan u vinden in de 

deltacursus.  

3. Derde taak: Oudsten zijn de leraren van Gods Woord 

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 op basis van de Bijbel. 

De verantwoordelijkheden van de oudsten met betrekking tot de Bijbel zijn de volgende: 

� Ze verkondigen Gods Woord aan ongelovigen, niet-christenen en christenen12. 

� Ze gebruiken de Bijbel voor groepsbesprekingen met ongelovigen en gelovigen om de waarheid te ontdekken13. 

� Ze onderwijzen de gemeenteleden over de hele wil van God zoals deze bekend gemaakt is in de Bijbel14. 

� Ze leren de gemeenteleden om de geboden van Jezus te gehoorzamen15. 

� Ze gebruiken de Bijbel om de gelovigen terecht te wijzen, bange mensen te bemoedigen, luie mensen te waarschuwen en 

mensen die hen tegenwerken te onderwijzen16. 

� Ze bespreken en nemen besluiten over leerstellige zaken17 en weerleggen valse leerstellingen18. 

4. Vierde taak: Oudsten zijn dienaren van God en mensen 

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 is niet alleen de taak van de oudsten, maar 

tegelijk ook de manier waarop zij hun leiderschap uitoefenen. Het woord ‘dienen’ vat de manier van leiding geven in één 

woord samen.  

De leiderschapsstijl van christenen hoort de tegenovergestelde te zijn van de leiderschapsstijl van wereldse leiders. Jezus 

Christus en de apostel Petrus verbieden oudsten om te heersen over mensen die aan hen zijn toevertrouwd. Autoritair 

leiderschap onder christenen is verboden. In plaats van leiding te geven door middel van bevelen, moeten de oudsten juist 

leiding geven door het voorbeeld te geven wat een christelijk leven en bediening is. Zij moeten voorop lopen zodat de 

gelovigen hen uit vrije wil kunnen volgen. In plaats van te eisen dat de gemeenteleden de oudsten dienen, horen de oudsten 

de gemeenteleden te dienen19. Christelijk leiderschap is dus altijd een gedeeld leiderschap en altijd een dienend leiderschap 

                                                           
9
 Grieks: prohistamenos 

10
 Grieks: oikonomos 

11
 1 Tim 3:4-5 

12
 1 Tim 5:17 

13
 Hd 17:1-4,11 (zie delta cursus: evangelisatie) 

14
 Hd 20:20,27 HSV (zie de hele deltacursus) 

15
 Mt 28:20a (zie deltacursus: de Bijbel toepassen) 

16
 Kol 3:16, 1 Tes 5:12-15, 2 Tim 2:23-26 

17
 Hd hfst. 15, 2 Tim 1:13 

18
 Tit 1:9 

19
 Lk 22:25-27 
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C. DE AANSTELLING VAN OUDSTEN (OUDERLINGEN) 

1. Verkiezing en bevestiging van oudsten 
De Heilige Geest heeft de Bijbel geïnspireerd20 en de Bijbel leert hoe de oudsten en de gemeenteleden zich dienen te 

gedragen in de Gemeente21! Het boek Handelingen leert dat de Heilige Geest de oudsten aanstelt om opzieners en herders 

van de gemeente te zijn22. Hoe? Eerst beveelt de Heilige Geest de trouw en vermogens van bepaalde mannen bij de 

gemeenteleden aan23. Daarna gebruikt de Heilige Geest de gemeenteleden om de oudsten te kiezen.  

In Jeruzalem functioneerden de apostelen van Jezus Christus als de eerste raad van oudsten24.  

Als een apostel25 of diakenen26 in de Bijbel gekozen werden door de leden van de gemeente, dan werden de oudsten 

waarschijnlijk ook door de gemeenteleden gekozen27 en in hun ambt bevestigd door de bestaande raad van oudsten28.  

In nieuwe gemeenten hoort de eerste raad van oudsten door de gemeenteleden gekozen te worden op de basis van de bijbelse 

vereisten en taken van oudsten en onder de leiding van de zendelingen of kerkplanters29. Een gemeente mag zeker niet 

bevooroordeeld, partijdig of overhaastig zijn bij de aanstelling van oudsten30. 

2. Gezag en toerusting van oudsten 
De Heilige Geest geeft ook aan de oudsten het gezag dat hoort bij hun aanstelling31 en, indien nodig, de geestesgaven die 

hen in staat stellen hun taken te vervullen32. 

3. Verantwoording van oudsten 
De oudsten zijn verantwoording verschuldigd aan God m.b.t. hun bijbelse taken33, verantwoording verschuldigd tegenover 

de andere oudsten (de raad van oudsten) m.b.t. hun gedrag en taken34 en zij moeten ook verantwoording afleggen aan de 

gemeente over hoe zijn hun taken vervullen35. 

4. Ambtstermijn van oudsten 
Aangezien de Bijbel geen termijn voor de aanstelling van oudsten voorschrijft, mogen de gemeenten zelf de ambtstermijn 

voor oudsten bepalen. Maar ten einde misbruik van het ambt te voorkomen en ten einde andere bekwame mannen een kans 

te geven leiding te geven aan de gemeente, beperken vele gemeenten de ambtstermijn tot ongeveer vier jaar.  

5. Financiële ondersteuning van oudsten 
Oudsten die hun taak goed verrichten en dit deeltijds of fulltime doen hebben recht op eer en financiële ondersteuning36. 

6. Tucht van oudsten 
Oudsten die zondigen moeten in het openbaar terecht gewezen worden alleen als er minstens twee getuigen zijn, zodat de 

andere oudsten gewaarschuwd zijn37.  

 

                                                           
20

 2 Timoteüs 3:16; 2 Petrus 1:19-20 
21

 1 Timoteüs 3:14-15 
22

 Handelingen 20:17,28 
23

 Lucas 16:10; 2 Korintiërs 10:18; 2 Timoteüs 2:2 
24

 zie 1 Petrus 5:1; 2 Johannes 1:1 
25

 Handelingen 1:23 
26

 Handelingen 6:1-5 
27

 zie Deuteronomium 1:13 
28

 Handelingen 6:4,6 
29

 Handelingen 14:23; Titus 1:5 
30

 1 Timoteüs 5:21-22 
31

 zie Matteüs 18:17-18 
32

 1 Timoteüs 4:14 
33

 Hebreeën 13:17 
34

 Handelingen 20:28 
35

 zie Handelingen 14:26-27 
36

 1 Timoteüs 5:17-18; 1 Korintiërs 9:14 
37

 1 Timoteüs 5:19-20; zie 1 Korintiërs 5:12-13; Galaten 2:11-16; Titus 3:10-11; 3 Johannes 9-10; Openbaring 2:20 


