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Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) 

Het doel van dit programma is om uit te leggen wat de Bijbel bedoelt met de taak van een 
oudste. Waarom zijn oudsten nodig en waar moeten ze aan voldoen? Door dit programma willen 
we uitleggen wat het begrip “oudste” betekent, het priesterschap van alle gelovigen herstellen, 
en het startsein geven aan wie voor oudsteschap in aanmerking komt om daarin actief te worden. 

1a. Wat is het belangrijkste in je leven? 
(antwoord) Dat je gered bent. 

2a. Waarom zou ik me druk maken voor de redding van anderen? 
(antwoord) Uit gehoorzaamheid aan JHWH God, de Vader; de vreze des Heren. 

3a. Na je bekering komt een ontwikkeling tot geestelijke volwassenheid. Wat is het doel 
van geestelijke volwassenheid? 
(antwoord) Vrucht dragen. 

4a. De volgende vragen gaan over de tweede brief van Johannes. Het wordt aangeraden 
dat iedereen in zijn eigen Bijbel meeleest uit 2 Johannes. De eerste vraag over deze tekst 
is: wie (meervoud) groeten hier wie? 

“De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid 
liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen – 
omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid: 
genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van JHWH God, de Vader en van de 
Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. 

Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in 
de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader 
ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, 
maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar liefhebben. En dit is 
de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het 
begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. 

Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus 
Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, 
opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen 
ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God 
niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als 
iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem 
niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. 

[vervolg op de volgende pagina] 
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[4a. vervolg] 
Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt; 

maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat 
onze blijdschap volkomen zal zijn. 

U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.” 
(antwoord) De briefschrijver en een huisgemeente groeten een andere huisgemeente (de 
uitverkoren vrouw en haar kinderen). 

5a. In Handelingen 16:14–15 staat: 
“En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de 

stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, 
zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was, en 
haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben 
aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan.” 

Paulus heeft Lydia niet van de liefde afgehouden, maar haar het goede nieuws gebracht, 
en zij liet zich dopen. Wat deed Lydia daarna? 
(antwoord) Ze nam Paulus in haar huis op. 
(toelichting) Dus als iemand je wél de goede leer brengt, laat ze dan ook je huis binnen. 

6a. Dat betekent dus dat je mondigheid en creativiteit juist welkom is. In 1 Korinthe 14:26 
(vraag 5b) staan vijf mogelijke ingrediënten, namelijk: psalm, onderwijzing, openbaring, 
tong en uitlegging. Vertaal deze vijf ingrediënten naar je eigen woorden. 
(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of de vijf woorden goed zijn. 
(toelichting) Een mogelijk voorbeeld: “Liedtekst, eye-opener, ingeving, taal, achtergrondinfo.” 

7a. Een scheidsrechter bij het voetbal kan een gele kaart en een rode kaart uitdelen. 
Noem een voorbeeld van wanneer de oudste een gele kaart uitdeelt en wanneer hij een 
rode kaart uitdeelt. 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

• Wanneer iets gezegd word dat niet Bijbels is, deelt de oudste een gele kaart uit. 
• Wanneer iemand iets zegt of doet dat zondig is, deelt hij een rode kaart uit. 
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8a. In 1 Timotheüs 3:2–7 staan, net als in Titus, criteria voor oudsten genoemd: 
“Een opziener [oudste] nu moet onberispelijk zijn, 
de man van één vrouw, 
beheerst, 
bezonnen, 
eerbaar, 
gastvrij, 
bekwaam om te onderwijzen, 
niet verslaafd aan wijn, 
niet vechtlustig, 
niet uit op schandelijke winst, 
maar welwillend, 
niet strijdlustig en zonder geldzucht. 
Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, 

in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn 
eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? 

Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en daardoor onder 
het oordeel van de duivel valt. 

Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in 
opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt.” 

Bij welk van deze criteria horen de volgende vier voorbeelden? 
• Dat de oudste geloof heeft in zijn zoon of dochter. 
• Dat zijn volwassen geworden zonen en dochters trots zijn op hun vader. 
• Dat hij zorgt voor rust, reinheid en regelmaat. 
• Dat zijn echtgenote de oudste geliefd en geëerd is. 

(antwoord) Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis. 
(toelichting) In Titus 1:6–9 licht Paulus toe dat het huis van de oudste eigenlijk JHWH God, de 
Vader toebehoort, en dat de oudste een beheerder van het huis van JHWH God, de Vader is. 

9a. Een andere voorwaarde voor een oudste is dat hij gelovige kinderen moet hebben. 
Welke leeftijd wordt er met “kind” bedoeld? 
(antwoord) Jonger dan 12 jaar. 
(toelichting) Alles wat ouder is valt in de Bijbel onder de noemer “zonen en dochters”. Denk aan 
het verhaal van de verloren zoon. 

10a. Moet een apostel altijd een man zijn? 
(antwoord) Nee. 
(toelichting) In Galaten 3:28 staat: “In Christus zijn man noch vrouw.” En in 1 Korinthe 12:7 staat: 
“De bedieningen zijn een ieder gegeven.” 
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(Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor. Daarna gaan meerdere 
personen uit het vraagstellende team iets zonder woorden uitbeelden, wat het 
andere team probeert te raden.) 
11a. JHWH God, de Vader gaf in de tijd van de Reformatie zijn volk het 
Woord terug. In déze tijd geeft Hij ons de gemeente terug, zoals die in 
Handelingen bestond. 

In Handelingen staat beschreven hoe JHWH God, de Vader de opdracht geeft aan de 
apostel Petrus om naar Cornelius te gaan, een heiden die trouw was aan het Woord van 
JHWH God, de Vader. Petrus installeerde hem als oudste. Welke twee activiteiten voert 
een oudste, volgens de pantomime uit, zoals Cornelius deze ook deed? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. Bidden 
2. Giften geven 

(toelichting) Dit staat in Handelingen 10:4: “En hij [Cornelius] hield de ogen op hem gericht en 
werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei tegen hem: Uw gebeden en uw 
liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God.” 

12a. Wil jij je inzetten om net als Titus oudsten te zoeken? 
(antwoord) Ja, wij zoeken oudsten (onze vaders) op en herstellen hen in hun ambt.
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