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5.12  Oudsten
Fundament  5:  “Heiliging” Nederlands

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. 

1b. Wat is het tweede belangrijkste in je leven? 
(antwoord) Dat je gered bent om anderen te redden. 
(toelichting) Dit is een citaat van William Booth, de oprichter van het Leger des Heils. 

2b. Wanneer je gemotiveerd bent voor de redding van anderen, welke uiting van emotie 
hoort daar dan bij? 
(antwoord) Huilen; bewogenheid voor zielen. 
(toelichting) Een mooi voorbeeld is Johannes 11:35: “Jezus weende.” 
 

3b. Welke van deze vier namen is geen nieuwtestamentische naam voor de 
gemeente? Kies uit: 

a. De vrouw 
b. Het Lichaam van Christus 
c. De maagd 
d. De bruid 

(antwoord) Het juiste antwoord is “c. De maagd”. 
(toelichting) De gemeente heeft vele kinderen. 

4b. In 2 Johannes lazen we net dat de gemeente in liefde moet wandelen. Wat moet je 
doen als iemand je daarvan probeert af te houden? 
(antwoord) Je moet hem niet ontvangen en niet welkom heten. 
(toelichting) Dit schrijft Johannes in vers 10: “Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, 
ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.” 

5b. In 1 Korinthe 14:26 (NBG) staat: 
“Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u 

samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een 
openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van 
de gemeente zijn.” 

Als je thuis samenkomt, wordt iedereen serieus genomen. Hoe noemt deze Bijbeltekst 
dat? 
(antwoord) Iedereen heeft iets. 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6b. Volgens de Bijbel is de oudste verantwoordelijk om alles wat tijdens een huisfeest zich 
afspeelt, in goede banen te leiden. In 1 Timotheüs 4:16 (NBG) staat: “Zie toe op uzelf en 
op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u 
horen, behouden.” Waar ziet de oudste dus op toe? 
(antwoord) Dat de leer klopt. 

7b. Titus werd met een checklist, de “Titus-check”, op pad gestuurd om oudsten te zoeken 
en aan te stellen. De voorwaarden staan in Titus 1:6–9: 

“Zo iemand moet onberispelijk zijn, 
de man van één vrouw, 
gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of 

opstandigheid. 
Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een beheerder van het huis van God, 
niet eigenzinnig, 
niet opvliegend, 
niet verslaafd aan wijn, 
niet vechtlustig, 
niet uit op oneerlijke winst, 
maar gastvrij, 
goedwillend, 
bezonnen, 
rechtvaardig, 
heilig, 
beheerst, 
iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, 

zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en 
ook de tegensprekers te weerleggen.” 

Eén van de voorwaarden is dat het een man moet zijn. Waarom moeten oudsten mannen 
zijn? 
(antwoord) De vrouw is een beeld van het Lichaam van Christus. Een lichaam kan zichzelf niet 
controleren. Dat doet het hoofd. In Efeziërs 5:23 staat: “Want de man is hoofd van de vrouw, 
zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.” 
(toelichting) Het is als bij het voetbal: de scheidsrechter controleert, maar de spelers staan in de 
schijnwerpers en boeken het resultaat. Een oudste heeft een ondersteunende rol, maar de 
mannen en vrouwen samen dragen vrucht. 

8b. Er worden in Titus en 1 Timotheüs duidelijke voorwaarden gesteld om een oudste te 
mogen worden. Zo moet hij de man van één vrouw zijn. Als een man gescheiden is en 
daarna opnieuw trouwt, kan hij dus geen oudste zijn. Leg uit waarom. 
(antwoord) De man is het beeld van Christus en de vrouw van de gemeente. Christus blijft de 
gemeente eeuwig trouw. 
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9b. De Titus-check kun je aan de hand van Titus 1:6–9 uit de Bijbel zelf met je familie doen. 
Maar wie installeert deze oudste nu? 
(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het andere team moet hier één van noemen: 

1. Een kring van oudsten 
2. Een apostel 

(toelichting) Een apostel is te vergelijken met een vroedvrouw, die betrokken is bij het begin van 
geestelijke vrucht. 

Om het afnemen van de Titus-check te vereenvoudigen, hebben we Titus 1:6–9 in een 
handige checklist gezet. Deze kun je vinden in de bijlage bij dit programma. 

10b. Voor het Huisfeest Netwerk is het aanstellen van oudsten één van de belangrijkste 
dingen die we doen. Mag je naast de Titus-check nog andere voorwaarden stellen, zoals 
een theologische opleiding, een Bijbelschool, een hoger opleidingsniveau of een 
leidinggevende baan? Leg uit. 
(antwoord) Nee, de Titus-check volstaat. 
(toelichting) In 1 Timotheüs 3:1 staat: “als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, 
begeert hij een voortreffelijk werk.” 

11b. In Handelingen 10:24 lezen we: “En de volgende dag kwamen zij in Caesarea aan. 
En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden bijeengeroepen.” 
Tot de grote verbazing van Petrus werden alle aanwezigen vervuld met de Heilige Geest. 
Ze spraken in tongen, maakten JHWH God, de Vader groot en lieten zich dopen. Wie 
waren deze aanwezigen? 
(antwoorden) Vrienden en familie van Cornelius. 

12b. Wil jij je inzetten om vrucht te dragen als geestelijk volwassene? 
(antwoord) Ja, wij willen oudsten worden (mannen) of in de bediening gaan staan (allen) om de 
wereld rondom ons te winnen voor Jeshua de Messias.
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