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Liturgie Psalm 23 en 1 Tim 3,1-7 
-GKv te Westeremden, 13-03-2011, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 13-03-2011, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-LB 177,1-3 ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’  
-LB 358,1 ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’  

Wet van God 
Zingen Psalm 32,1 ‘Hoor naar mijn raad’ 
Gebed om de Heilige Geest 

Bijbellezingen, zie onder  
Zingen GK 59,1-2 ‘Ik ben de goede herder’ 
Verkondiging, tekst, zie onder, tussenzang GK 59,3-4 ‘Volg Mij maar omdat Ik je red’, gebed 
Zingen Psalm 133 ‘Komt, ziet, hoe goed’ 

Dank- en voorbedegebed 
Inzameling gaven  

Slotzang GK 168 ‘’k Stel mijn vertrouwen’ (2x) 
Zegen  
 
 
 
 
Leesgedeelte(n) en tekst: Psalm 23 en 1 Tim 3,1-7 
Preekthema: ‘Bijbelse aanwijzingen voor het karakter van een ouderling!’ 
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We hebben een hele tijd uit de 1e brief van Petrus gelezen en het is goed om als kerk om door 

Bijbelboeken heen te gaan zodat we het onderwijs van Gods Woord er niet uitpikken… 

…maar dat je gewoon iedere keer pakt, wat de Here God om het zo te zeggen op het menu zet. 

Ik heb daar trouwens wel een boeiend verhaal bij, misschien ken je de Reformator Johannes 

Calvijn, hij was dominee in de stad Geneve, dat was het jaar 1537… 

…Calvijn preekte daar en hij was bezig met een serie, volgens mij uit het boek Handelingen, er 

ontstonden problemen, hij werd door zijn kerkenraad verbannen, Calvijn vertrok toen naar 

Straatsburg - maar twee jaar later werd hij door de kerkenraad van Geneve weer uitgenodigd en 

hij werd er weer predikant, hij ging de eerste zondag weer voor... 

…en waar preekte hij over, de eerste zondag dat hij weer voorging?, hij pakte gewoon de draad 

weer op, die hij twee jaar ervoor had laten liggen. 

Vers voor vers bij langslopen zodat je niet dat eruit kunt pikken wat je aanstaat, maar ook wat moeilijk 

en wat lastig, en misschien is dat ook het onderwerp voor vanmorgen… 

…vanmorgen gaat het over 1 Tim 3,1-7, vorige week ging het over de man die het hoofd is van zijn 

vrouw, en het woord waar het uiteindelijk om ging uit 1 Petr 3, was VERANTWOORDELIJKHEID… 

…dat hij zijn kracht inzet voor zijn vrouw, dat hij haat liefheeft en beschermt, dat hij zijn 

verantwoordelijkheid neemt. 

Vanmorgen gaan we kijken naar 1 Tim 3, hoe moet er in de kerk leiding gegeven worden?, precies zo. 

Hoe laat de Here Jezus de gemeente besturen?, de Here Jezus is het Hoofd, Hij is met hemelvaart naar 

de hemel gegaan en Hij is op de troon gaan zitten… 

…en Hij bestuurt vanuit de hemel de kerk, door zij Woord en Geest, en door middel van dienaren. 

De Here Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zo moet de kerk bestuurd 

wordt door dienaren. 

 

Thema: ‘Bijbelse aanwijzingen voor het karakter van een ouderling!’ 

1. Wat betekent: als iemand opziener WIL worden?, vs 1 

2. Wat betekent dat de ouderling ONBERISPELIJK is?, vs 2 en 4. 

3. Wat betekent dat de ouderling GASTVRIJ is?, vs 2. 

4. Wat betekent dat de ouderling een GOEDE LERAAR is, vs 2. 

5. Wat betekent dat de ouderling zijn GEZIN GOED MOET LEIDEN, vs 4-5. 

6. Wat betekent het dat de ouderling GEEN PASBEKEERDE mag zijn?, vers 6. 

7. Wat betekent dat de ouderling BUITEN DE GEMEENTE EEN GOEDE REPUTATIE moet 

hebben, vers 7. 
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1. 

Wat je hier voor je hebt in 1 Tim 3,1-7 is een karakterbeschrijving vd oudste1, dit is geen to-do-lijst, 

dingen die hij moet DOEN, dit is een lijst met karaktereigenschappen, wat je bij een ouderling in zijn 

karakter terugziet. 

En als je daarover nadenkt, besef je dat karakter belangrijker is dan allerlei dingen die de oudste doet… 

…want wat er in het hart vd man leeft, dat komt eruit, en dat zie je ook, Paulus zegt hier, laat het een 

man zijn die vanuit zijn hart ‘opziener wil worden’, dat zit in z’n hart. 

Denk daar es over na, wij zijn hier ver vandaan gegroeid, iemand die opziener wil worden? 

Hoe praten wij daarover, het is zwaar en als je ouderling wordt, dan wordt je vooral sterkte 

gewenst, zo is het toch?, je krijgt een status maar het is maar de vraag of je er blij mee moet zijn. 

Maar dan kun je niks meer met vs 1, want wie wil er nog ouderling worden? 

We moeten ernaar terug dat we veel positief daarover spreken, over het ambt van oudste, dat je daar als 

ouderling winnend over spreekt, dat je het niet zuchtend doet… 

…regeert de Here Jezus zuchtend over ons vanuit de hemel, nee met blijdschap, daarmee doen we de 

Here Jezus tekort?, Hij zegt dat zijn last licht is. 

Dat je andere mannen daar warm voor maakt, als je leiding mag geven door de Bijbel uit te leggen en 

met een gezin of een stel of een jongeren over de Bijbel mag spreken… 

…dat is super, dat is gaaf, want je hebt het over je God en je mag zien hoe geweldig God werkt. 

Maar, stapje verder, is het dan zo dat IEDEREEN DIE GRAAG OUDERLING WIL WORDEN, 

het ook mag worden?, o nee, zeker niet, hij moet wel voldoen aan de karaktereigenschappen. 

Paulus geeft een checklist, want het kan heel goed zijn dat iemand vanuit een stuk jaloezie heel 

graag ouderling wil worden, of vanuit een stuk geldingsdrang of vanuit een stuk macht of 

overheersing, maar zo iemand mag het niet worden, het moet een dienaar zijn, hij moet de Here 

en zijn hart kennen. 

 

 

2. 

Het gaat dus om zijn karakter, je krijgt hier een kijkje in zijn hart, en dan vat Paulus het eerst samen… 

…de ouderling moet ONBERISPELIJK zijn, met dat woord vat Paulus alles samen wat verder volgt. 

ONBERISPELIJK, daar valt al het andere onder van vers 2-7. 

Hij moet dus een man zijn die zijn ambt niet al bij voorbaat onderuit haalt door zijn gedrag, waardoor hij 

door zijn gedrag ongeloofwaardig wordt. 

Zijn gedrag moet anderen – binnen de kerk niet, maar vs 7 buiten de kerk ook niet – hij mag niet de  

                                                           
1
 John MacArthur geeft in The Master’s Plan for the Church, Appendix 1een prima overzicht voor het karakter van de ouderling. 



Gerwin Pruijssen  Pagina 4 van 7  preekteksten: Psalm 23 en 1 Tim 3,1-7 

aanleiding zijn dat anderen zeggen/denken: ‘da’s een mooi zooitje daar in die kerk!’ 

Nee, hij moet een onberispelijk man zijn, maak dat es concreet? 

En, vs 2, hij moet een een-vrouw-man zijn, wat betekent dat?, in 1 Petr 3 zie je hetzelde… 

…hij moet toegewijd zijn aan zijn eigen vrouw. 

En misschien denk je, dat is toch iets van thuis, maakt dat wat uit als hij buitenshuis ouderling 

is?, ja, het gaat hier over z’n karakter, denk niet dat in het publiek verdwijnt wat prive niet goed 

zit, wat erin zit, dat komt eruit. 

Het moet een man zijn die sexueel puur is, Paulus zegt hier dat een ouderling op dit punt 

ONBERISPELIJK moet zijn. 

Wat zie je nog meer bij die oudste?, de oudste moet SOBER, BEZONNEN en GEMATIGD zijn – deze 

drie woorden neemt Paulus bij elkaar, want die hebben allemaal hiermee te maken: heb je jezelf in de 

hand, kun je leiding geven aan jezelf? - is het iemand die de CONTROLE over zichzelf heeft, is ‘ie 

mentaal en emotioneel stabiel? 

Dat is de vraag! - iemand zei eens, ‘hoe zou je leiding kunnen geven aan anderen als je jezelf niet eens in 

de hand hebt?’2 

Kijk dat je direct al, want hij moet SOBER zijn, en dat klinkt je misschien saai id oren maar het 

gaat erom dat ‘ie zichzelf de baas is, net zoals hij sexueel zichzelf de baas is, is hij een sober man. 

Paulus vult dit in vs 3 verder in, de oudste moet niet te veel drinken of driftig zijn, hij kent 

zichzelf, hij kent zijn grenzen, hij mag best een glas wijn drinken, of bier, maar hij weet zijn 

grenzen en gaat daar niet overheen, want hij is de baas over zichzelf, hij kan leiding geven aan 

zichzelf en hij hanteert zijn grenzen. 

Een oudste moet ook BEZONNEN zijn, en dat ligt dicht aan tegen wijsheid, als je leiding geeft aan een 

kerk, dan geef je leiding aan zondaars en daar moet je mee om kunnen gaan. 

Allemaal mensen  met de nodige gebruiksaanwijzing, dan moet je tegen een stootje kunnen, dan moet je 

niet zomaar van je sokken geblazen worden, hoezo?, omdat er altijd wel wat gedoe is, zo werkt dat waar 

zondige mensen samen zijn en samen werken, en daar moet je tegen kunnen. 

Datzelfde geldt voor vs 4, voor driftigheid, iemand die driftig is, verliest de controle over zichzelf en kan 

in boosheid van alles eruit gooien - geen controle over jezelf. 

Paulus heeft het hier over iemand diens hart beheerst wordt door Gods Geest en die geleid door Gods 

Geest stuur heeft over zichzelf. 

In Titus 1,8 staat dat ‘ie heilig moet zijn, een man die voor z’n God leeft, die zijn vrouw liefheeft, z’n 

gezin meeneemt en de gemeente daarin voorgaat. 

[tussenzang: GK 59,3-4] 

                                                           
2 John Stott, The Message of 1 Timothy & Titus, blz. 95. 



Gerwin Pruijssen  Pagina 5 van 7  preekteksten: Psalm 23 en 1 Tim 3,1-7 

3. 

Vs 2, de ouderling moet ook, GASTVRIJ zijn, het woord wat daar gebruikt wordt, gaat over dat ‘ie 

openstaat voor vreemden… 

…het woord dat Paulus daar gebruikt is het tegenovergestelde van xenofoob, angst voor vreemden wat 

je in onze samenleving veel ziet. 

Hier staat, je moet openstaan voor vreemden, gastvrij - misschien heeft Paulus gedacht aan Jes 53, aan 

schapen die hun eigen weg gaan, vijandig staan tegenover de Here God liefdevol is naar ons, terwijl wij 

vijandig waren, Hij werd onze vriend. 

Openstaan voor vreemden, een oudste mag dus niet afwijzend staan tegenover buitenlanders, hij 

heeft het besef vh evangelie dat we allemaal vreemdelingen zijn op deze wereld. 

Dit betekent dus niet dat je als oudste altijd je deur open moet hebben, alsof iedereen altijd maar 

binnen moet kunnen lopen, nee, dat zou ook niet goed zijn voor je gezin. 

Het gaat hier om de houding naar niet-christenen, naar mensen die God niet kennen, hij weet dat de 

Here God een warm hart heeft voor alle mensen… 

…de oudste moet beseffen dat het evangelie een boodschap is die geweldig is voor iedereen, hij durft 

mensen daarin mee te nemen.  

 

 

4. 

En vs 2, de oudste moet EEN GOEDE LERAAR zijn, hiervan leer je dat de hoofdtaak van de oudste is 

om onderwijs te geven, dit vind je niet bij de diaken. 

Je ziet dat in Hand 6: daar zeggen de oudsten dat hun hoofdtaak is ONDERWIJS en gebed, waar moet je 

aan denken?, onderwijs geven tijdens een huisbezoek vanuit de Bijbel, om te leren waarom God 

gehoorzaamheid vraagt, wat rechtvaardiging is, wat heiliging is, enz. 

Over de leer van de Bijbel maar ook over hoe het leven vanuit die leer eruit ziet. 

Wij denken dan in onze tijd dat een dominee dat alleen maar mag doen, en zo zijn we een 

dominees-kerk geworden, maar staat hier dat je een Universiteit of seminarie moet hebben 

gevolgd?, dat was er in die tijd nog niet eens… 

…Paulus zegt hier, een oudste hoeft niet zozeer een studiebol te zijn, een slimmerik, want 

achter zijn slimheid kan een hart zit waarin het niet goed zit… 

…het gaat om het karakter van een oudste, een man met liefde voor de Here, en met liefde 

voor de schapen - een gelovig, betrouwbaar  man zijn. 

Dat leer je niet op een school, een Universiteit, dat leer je op de school vd Heilige Geest. 

Een ouderling kan onderwijs geven vanuit de Bijbel en voorwaarde is dat ‘ie van zijn God houdt. 
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5. 

Vs 4, hij moet ZIJN HUISGEZIN GOED LEIDEN, we hebben in de afgelopen maanden veel gezien over 

gezin, ouders en kinderen… 

…Paulus zegt hier dat een oudste zijn HUISGEZIN goed moet leiden, wat betekent dat?, allereerst wil 

dit niet zeggen dat een oudste perse getrouwd moet zijn, een gezin moet hebben en geen alleenstaande 

kan zijn. 

Paulus was niet getrouwd maar wel oudste, wat de Bijbel hier leert is dat een oudste goede man en 

vader moet zijn, zijn eerste verantwoordelijkheid is dat hij de Here liefheeft, tweede, dat hij zijn vrouw 

en gezin liefheeft, derde dat ‘ie z’n werk goed doet en als 4e dat hij in de kerk zijn verantwoordelijkheid 

neemt. 

Maar betekent dit dan dat je een gezin hebt met allemaal volmaakte kinderen?, nee, dat betekent 

het niet, je kunt een gezin hebben waarbij het er van buiten allemaal perfect uitziet maar dat 

komt omdat de vader enorm dominant is en zijn gezin in een ijzeren greep houdt. 

Paulus zegt hier, kinderen moeten respect hebben voor hun vader, maar dat wil nog niet zeggen 

dat die kinderen geen domme dingen kunnen doen. 

Ik moest denken aan de zonen van Eli, Eli vermaande zijn zonen niet, hier gaat het over een 

vader die zijn zonen wel vermaand of straft, maar dat wil niet automatisch zeggen dat ze 

luisteren – respect in de zin van vermanen en straffen. 

Als dat zo is, zegt Paulus hier, dan mag diegene niet de leiding krijgen over een kerk, dan mag hij niet 

die veel grotere verantwoordelijkheid over een kerk krijgen. 

 

 

6. 

En dan heb je nog vs 6 waar Paulus zegt dat de ouderling GEEN PASBEKEERDE mag zijn, da’s raar… 

…anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel, als je dat zo ziet, is dat raar. 

Je zou toch zeggen dat iemand die pasbekeerd is, dat die fris en sprankelend in zijn geloof staat… 

..waarom vindt de Here God dat niet goed? 

Wij kijken vaak naar dat nieuwe begin – een wonder vd Here dat diegene tot geloof gekomen is 

– maar de Here kijkt naar ‘houdt diegene het ook vol?, wat is de lange adem?’, ‘zijn er op de 

lange duur ook vruchten, 30, 60 en 100-voud?’, ‘wat kan diegene dragen?’ 

Hierom, het moet een christen-man zijn die volwassen in het geloof staat, die moeten de volwassenheid 

hebben en die moeten nog stevigheid hebben…  

...die moeten nog een stuk evenwicht leren, ik heb het meegemaakt dat zulke jonge christenen dan nog 

heel erg veroordelend kunnen zijn, want ze zien van alles wat gedaan moet worden… 
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…maar wat wordt er nu eigenlijk gedaan, en terwijl ze dan weten dat Jezus voor hun zonden is 

gestorven… 

…maar wat moeten ze nog leren, een stuk nederigheid wat tegenover trots staat, vs 6. 

Die nieuwe bekeerling is nog aan het leren en die andere mensen nog niet leiden in het geloof. 

Zo iemand moet de tijd en de ruimte krijgen om te groeien in geloof, om volwassen te worden. 

 

 

7. 

Laatste kenmerk, de oudste moet BUITEN DE GEMEENTE EEN GOEDE REPUTATIE hebben, de 

vraag is hier: hoe sta je bekend, wat vinden je buren van je?, omgeving? 

Sta je bekend als iemand die van God houdt, trouw is aan z’n vrouw, goed voor z’n gezin de 

 verantwoordelijkheid draagt, vriendelijk is… 

…dat is wat hier staat, iemand die dus niet alleen mooie woorden kan spreken binnen, maar is zijn 

gedrag buiten er ook naar… 

…dan staat er in vs 6 dat de duivel van zo’n situatie misbruik maakt, dat een ouderling slecht bekend 

staat, gebruikt om het evangelie in een kwaad daglicht te stellen, ‘is dat nou een christen?’ 

‘Is dat nou een ouderling, dat zit vooraan in de kerk?, belachelijk!’, maar door zoiets kom je als kerk niet 

alleen slecht bekend te staan, dit doet schade aan hoe tegen Jezus wordt aangekeken. 

 

Vanmorgen hebben we gezien hoe het zit met de ouderling, Paulus zegt daarvan: ouderlingen hebben de 

leiding. 

En we hebben gezien dat het gaat om karakter door de Heilige Geest geleerd, in hun huwelijk, in een 

stuk zelfbeheersing, in hoe ze buiten de gemeente bekend staan… 

…en als je dan kijkt hoe het werkt, dan gaat het over mannen die zich door Jezus laten leiden, want het 

gaat in de kerk om de Here Jezus die Grote Herder is. 

We hebben in Psalm 23 gelezen dat Hij voor zijn kerk zorgt, Hij zorgt voor groei van mensen in hun 

karakter, Hij zorgt voor groei van een kerk, hoe?, door goede leiding. 

Want die groei naar binnen en naar buiten, kan alleen door goede leiding, door volwassen christenen die 

hun hart erop gezet hebben met God te leven. 

Zijn die volmaakt?, nee, maar zij willen in afhankelijkheid van hun God leven, uit berouw over 

hun eigen zonden leven, wat die nederigheid brengt, om dienstbaar te zijn aan wat de Here 

Jezus wil. 

 

Laten we bidden  


