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Inleiding 

 

Filippenzen 1:1 

‘Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, 

met de opzieners en diakenen:’ 

 

In deze tekst zien we twee belangrijke bedieningen die in een plaatselijke gemeente hun plek hebben. De één 

heeft met onderwijs en leiderschap te maken (opzieners) en de ander met praktische dienstbaarheid 

(diakenen). Dit document gaat over de visie op oudsten. Wij zullen de term ‘oudste’ gebruiken welke ook in 

de Bijbel voor deze bediening wordt gebruikt. 

 

Wij verlangen ernaar dat er nieuwe oudsten in de gemeente komen. Hierdoor kan een plaatselijke 

gemeente gezond (blijven) functioneren, want deze bediening vervult een belangrijke plaats binnen de 

gemeente. Daarnaast is het verlangen van de gemeente dat er weer nieuwe gemeentes zullen ontstaan 

en/of dat er bestaande gemeentes opgebouwd worden. Het is mooi als we nieuwe oudsten klaar kunnen 

stomen, zodat deze – op de tijd die de Heere bepaalt – betrokken kunnen zijn bij het starten van nieuwe 

gemeentes of het opbouwen van bestaande gemeentes. 

 

In dit document willen wij onze visie omschrijven en wij hopen en bidden dat dit tot opbouw van het 

lichaam van Jezus Christus zal zijn. Wie vragen of opmerkingen heeft of denkt dat wij bepaalde zaken 

vergeten zijn of fout gezien hebben, mag zich vrij voelen om ons te benaderen. 

 

Oudstenraad Christengemeente Ermelo 
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1 Oudsten en de vier taken 

 

Er zijn allerlei termen waarin deze bediening omschreven wordt. Ze worden oudsten/ouderlingen (1 Petrus 

5:1), voorgangers (Hebreeën 13:7, 17, 24) en opzieners (Filippenzen 1:1, Handelingen 20:28) genoemd. 

Indirect worden ze herders (1 Petrus 5:2-4) en leiders (1 Thessalonicenzen 5:12) genoemd. Deze bediening 

komen we al in het Oude Testament tegen bij het volk Israël. Zo zie je bijvoorbeeld in Exodus 18: 19-22 dat 

Mozes advies krijgt van zijn schoonvader Jetro. Mozes was de leider van het volk en er worden vier taken 

beschreven die Mozes zou moeten doen (volgens Jetro, en Mozes volgt dit advies ook op!). 

 

De vier taken: 

1. Hij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hij moet de zaken voor God brengen (gebed) 

2. Hij moet hun de verordeningen en de wetten van God voorhouden (onderwijs, Efeze 2:20: 

“gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de 

hoeksteen is.” Johannes 1:17 “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid 

zijn er door Jezus Christus gekomen.”) 

3. Hij moet hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen 

(leiderschap) 

4. Hij moet op zoek naar nieuwe leiders die hem kunnen ondersteunen (leiderschap delen) 

 

Deze vier taken zien we ook terug in het Nieuwe Testament bij de oudsten. 

 

We zien dat de leiders in Jeruzalem bezig gingen met gebed en onderwijs (Handelingen 6:4). We zien dat 

de opzieners in Efeze goed op zichzelf moesten passen en bezig moesten blijven met het ‘weiden van de 

kudde’ wat o.a. een stuk leiderschap inhoudt (Handelingen 20:28). We zien de opdracht aan Timotheüs 

dat hij het onderwijs wat hij heeft ontvangen moet doorgeven aan mensen die weer in staat zijn om 

anderen te onderwijzen (2 Timotheüs 2:2). We zien dat de ouderlingen waar Petrus naar schrijft de 

opdracht krijgen om de gemeente te hoeden en toezicht over hen te houden (1 Petrus 5:1-3). In de brief 

aan Timotheüs zegt Paulus dat een opziener zijn eigen huis goed moet kunnen leiden, omdat hij anders 

geen zorg kan dragen voor de gemeente – het huisgezin van God (1 Timotheüs 3:5, lees ook: 1 Timotheüs 

5:17 en 1 Thessalonicenzen 5:12). 
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2 Oudsten als persoon 

 

Als we kijken naar de omschrijving van een oudste dan zien wij dat hij een man moet zijn die een voorbeeld 

is in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid (1 Timotheüs 4:12). 

 

In 1 Timotheüs 3:2-7 en Titus 1:7-9 wordt dit praktisch uitgewerkt: 

 Hij moet goed leidinggeven aan zijn eigen huis 

 Hij moet de man van één vrouw zijn 

 Zijn kinderen moeten gelovige kinderen zijn, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of 

opstandigheid, maar die onderdanig zijn in alle waardigheid 

 Hij moet gastvrij en hartelijk zijn 

 Hij moet onberispelijk zijn (niet vatbaar om te beschuldigen, zowel binnen als buiten de gemeente 

opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt) 

 Hij moet beheerst, bezonnen, eerbaar, ordelijk en fatsoenlijk zijn 

 Hij mag niet verslaafd zijn aan wijn 

 Hij mag niet vechtlustig, niet twistziek, niet discussie-gericht, niet strijdlustig en niet eigenzinnig 

zijn 

 Hij mag niet opvliegend zijn, maar juist welwillend en vriendelijk zijn 

 Hij mag niet uit op oneerlijke winst  

 Hij mag niet geldzuchtig zijn 

 Hij moet bekwaam zijn voor de taak 

 Hij moet het uit vrije overtuiging doen 

 Hij mag geen pas-bekeerde zijn 

 

Als je deze opsomming ziet dan wordt duidelijk dat God dit een heel belangrijke taak vindt waar je niet 

zomaar iedereen voor kunt aanstellen. Maar betekent dit dat deze mannen perfect zijn? Nee, de Bijbel is 

duidelijk dat allen helaas zondigen (1 Johannes 1:8), dus oudsten zullen ook struikelen en vallen. Maar 

wanneer zij vallen, zullen zij weer opstaan en verder gaan. Het punt is niet dat zij perfect moeten zijn, 

maar dat zij een voorbeeld zijn voor de andere gelovigen. Als anderen hun levenswandel en karakter zien, 

dan zouden zij als het ware moeten zeggen: ‘Ik zou willen dat ik zo dicht met God wandelde als zij’ of ‘ik 

wil net zo geestelijk worden als zij’. 
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3 Bekwaamheid 

 

De Bijbel spreekt er duidelijk over dat de oudsten bekwaam moeten zijn om hun taken op zich te nemen. 

Wel is het belangrijk om te noemen dat ze deze dingen in basis moeten hebben, maar dat de ene oudste 

meer vaardig kan zijn in het een dan de ander. Zo staat er in 1 Timotheüs 5:17 dat er oudsten zijn die ‘goed 

leiding geven’ en ‘dienen in het woord’. Zo kan het dus zijn dat er een oudste is die bijzondere 

bekwaamheid heeft voor besturen en minder voor onderwijs. Weer een ander is meer een herder op het 

gebied van pastorale zorg, terwijl er een andere oudste is die juist zeer bekwaam is om te onderwijzen. Ze 

moeten allemaal kunnen onderwijzen (we verstaan bij onderwijzen niet alleen preken, maar ook in 

persoonlijke gesprekken iemand met Gods woord helpen en ondersteunen), maar de één zal daar meer 

bekwaamheid in hebben dan de ander. Zij behoren gebruik te maken van elkaars kracht en de gemeente 

leiden met de bekwaamheid die ze van de Geest hebben ontvangen. 

 

1. Zij moeten mannen van gebed zijn 

Zoals wij al lazen in Handelingen 6:4 waren de leiders van de gemeente in Jeruzalem mannen van 

gebed. Jezus zei in Johannes 15:5 dat wij zonder Hem niets zouden kunnen doen wat tot uiting 

komt in een leven van gebed. De Bijbel geeft grote beloftes aan het gebed. Om o.a. deze redenen 

is het belangrijk voor de oudsten om mannen van gebed te zijn. Ze dienen een diepe relatie met 

God te hebben, te luisteren naar Zijn stem voor de gemeente, gevormd te worden in hun levens 

en de gemeente te bouwen. Dit kan nooit in eigen kracht gedaan worden (Psalm 127:1). Daarom 

behoren zij te bidden voor zichzelf, voor hun gezinnen en voor de gemeente. Zo kunnen zij als het 

ware een beschermingsmuur om de gemeente heen zijn, maar ook zelf geestelijk verbonden 

blijven met Jezus. De Bijbel zegt dat het gebed van een rechtvaardige (en een oudste behoort 

rechtvaardig te leven) zijn uitwerking niet mist (Jakobus 5:16). 

 

Naast de verantwoordelijkheid voor ‘algemeen gebed’ voor de gemeente en naast de tijd die de 

oudsten besteden in gebed om hun eigen relatie met God te onderhouden, worden zij ook 

geroepen om te bidden voor de zieken in de gemeente (Jakobus 5:14) en zeker als er zonden in 

het spel zijn. 

 

Een voorbeeld voor een diep gebedsleven te midden van een heftige en drukke bediening was 

onze Heere zelf. Hij trok zich geregeld terug in gebed, te midden van een drukke bediening (Lukas 
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5:16, Lukas 6:12, Lukas 9:18, Lukas 9:28). Zo is het noodzakelijk dat de leiders van de gemeente 

zich veel terugtrekken in gebed om het aangezicht van God te zoeken! 

 

2. Zij moeten mannen zijn die mensen kunnen onderwijzen 

Onderwijs is heel belangrijk in de Bijbel. Het gaat daarbij om het onderwijzen van de leer van 

Christus (Handelingen 2:42), oftewel de goede/gezonde leer (1 Timotheüs 4:6). Zij moeten de 

Bijbel goed kennen en anderen met dit woord kunnen bemoedigen en tegensprekers kunnen 

weerleggen (Titus 1:9). Door dit onderwijs kunnen mensen ‘wijs worden tot zaligheid’, opgevoed 

worden in de rechtvaardigheid en toegerust worden tot elk goed werk (2 Timotheüs 3:15-17, Efeze 

4:11-12). Dit betekent niet dat ze per se begiftigd moeten zijn om voor grote groepen te preken, 

maar dat ze in staat zijn om de principes van de Bijbel over te kunnen brengen aan de mensen met 

wie ze spreken en dwaling kunnen weerleggen. 

 

3. Zij moeten mannen zijn die leiding kunnen geven 

Zoals de leiders die door Mozes aangesteld werden om het volk te leiden over de weg die zij 

behoren te wandelen, zo behoren oudsten de gemeente te leiden. Niet op een zelfbedachte weg, 

maar op de weg die Jezus Christus hen leidt in de Bijbel. Zij behoren de gemeente te leiden, zoals 

een goede (godvrezende) vader zijn gezin leidt. Niet hard, niet om te (over)heersen (1 Petrus 5:3), 

niet om er zelf rijker (of beter) van te worden (1 Petrus 5:2). Zij behoren zich te ontfermen over 

de mensen die gebroken zijn en om mensen bij te staan in hun wandel met God. Het is belangrijk 

te begrijpen dat zij niet mensen aan zichzelf moeten verbinden, maar aan Jezus Christus Zelf! 

 

Hier komt een stuk gezag bij kijken, zoals een vader ook gezag heeft in zijn gezin om het te leiden. 

Dit vraagt dat er een vertrouwensband is tussen de leiders en de andere gelovigen in de gemeente 

en dat de leider duidelijk koers aangeeft. 
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4 Meervoudig team 

 

In de Bijbel zien we dat er altijd gesproken wordt over meerdere leiders, meerdere voorgangers, meerdere 

herders. Deze herders staan onder leiding van de Heere Jezus Zelf (1 Petrus 5:1-4). Hij is de Opperherder 

die de uiteindelijke leiding heeft. De oudsten zijn dus ‘onderherders’ die namens de Heere Jezus de 

gemeente dienen door voor hen te zorgen en naar geestelijke volwassenheid en geestelijke 

vruchtbaarheid te leiden. Doordat zij in een team zullen werken zullen er ook verschillende gaven en 

karakters aanwezig zijn wat tot versterking is van de bediening die zij hebben (1 Korinthe 12:7+11, Efeze 

4:11-12). 
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5 Waarschuwingen 

 

In de Bijbel is het duidelijk dat er goede leiders en slechte leiders kunnen zijn. Een oudste zal uiteindelijk 

verantwoording afleggen aan God voor hoe hij de gemeente heeft geleid (Hebreeën 13:17, 1 Petrus 5:4). 

Dit betekent dat het een verantwoordelijke taak is en daarom staan er ook aardig veel waarschuwingen 

richting de leiders. 

 

We zien bijvoorbeeld in Ezechiël 34:2-10, 17-22, 27-28 dat God de leiders van het volk Israël gaat 

bestraffen. Deze woorden behoren de oudsten echt ter harte te nemen. De leiders van het volk Israël 

vervielen in een aantal zonden: 

 Zichzelf weiden (vers 2) en niet de schapen (vers 3) 

 Geen zorg dragen voor de verwonde schapen, maar heersen met harde hand over hen (vers 4) 

 De kudde aan zichzelf overgelaten (vers 5-6) 

 De weide met de voeten vertrappen en het water troebel maken (vers 18-19) 

 

Als we dit samenvatten dan betekent het dat de leiders van toen geen zorg droegen voor de mensen, maar 

voor zichzelf. Zij waren geroepen om de mensen te helpen en zorg te dragen voor hun geestelijk welzijn, 

maar zij waren alleen maar bezig met eer en geld ontvangen van de mensen. Zij waren zelfgericht. En God 

bestraft deze leiders fel! Dit betekent dat de herders van de gemeente van God zeker moeten maken dat 

zij de mensen willen dienen en ondersteunen, want als zij zich alleen maar zelf laten bedienen en laten 

eren, dan zal God hen hierop aanspreken. 

 

Ook in Mattheüs 23 zien we dat de leiders van het volk aangesproken werden, maar nu door onze Heere 

Jezus. Hij bestraft hen om dezelfde redenen als hierboven staan, maar ook omdat zij huichelaars zijn. Zij 

willen dat de mensen volgens Gods geboden leven, maar zelf leven ze (in hun hart en in hun privéleven) 

in zonden. Jezus vermaant hen met erg sterke woorden. Ook dit dient tot waarschuwing! 

 

In 1 Timothëus 3:6 staat dat een pasbekeerde niet aangesteld mag worden als oudste, omdat hij dan 

mogelijk een makkelijke prooi wordt voor satan. De demonen vallen de leiders van de gemeente aan, zodat 

‘de kudde’ zonder herders zal zijn en zij hun slag in de levens van de gelovigen kunnen slaan.  
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Verder staat er in 1 Timotheüs 3:7 dat een oudste ook buiten de gemeente een goed getuigenis moet 

hebben. De reden is omdat hij anders in opspraak kan komen en dit door de duivel gebruikt kan worden 

om de oudsten reputatie te vernietigen en daarmee de gemeente ook schade zal lijden. 

 

In Handelingen 20:29 zegt dat er in de gemeente wrede wolven zullen komen: mannen of vrouwen die 

met misleiding en verleiding ‘de schapen’ (gelovigen, vooral zij die jong in het geloof zijn) achter zich aan 

zullen trekken, waardoor zij los van de gemeente en van Christus komen. Dit is een ernstige waarschuwing 

voor oudsten, die geroepen zijn om te waken in woord en gebed over de gemeente. 
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6 Hoe de gemeente met oudsten om moet gaan  

 

In de Bijbel staat ook hoe de gemeente zich richting oudsten zich moeten gedragen. 

 

1. Bidden 

In de eerste plaats behoren zij voor hen te bidden. Paulus roept op om voor alle heiligen te bidden 

en voegt daarbij gelijk zijn eigen nood aan toe (Efeze 6:18-20). Dit betekent dat we voor oudsten 

behoren te bidden. Het betekent ook dat oudsten zelf hun noden ook bekend mogen maken, zodat 

de gemeente voor hen op de bres kan staan. Op deze wijze zal er gebeden worden voor de leiders 

in de gemeente, maar ook voor de gemeenteleden (omdat de oudsten opgeroepen worden om 

voor hen te bidden). Zo zal Gods bescherming en vrede kunnen heersen in de gemeente. 

 

2. Onderwerpen  

In Hebreeën 13:17 staat dat de gemeenteleden de oudsten moeten gehoorzamen en hen 

onderdanig behoren te zijn, zodat zij hun taak niet al zuchtend hoeven te doen, maar met vreugde. 

Tegelijk spreekt dit vers erover dat zij verantwoording over hun werk hebben af te leggen. En er 

staat in 1 Thessalonicenzen 5:11-13 dat de gemeente de broeders behoren te erkennen die leiding 

geven aan de gemeente. 

 

In onze cultuur en tijd klinken gehoorzamen en onderdanigheid vaak als iets slechts en hards. Maar 

dit is niet wat de Bijbel ons laat zien. Deze woorden betekenen niet een slaafs volgen, maar een 

‘je laten leiden’ en ‘je laten gezeggen’. De oudsten hebben een zware taak en een 

verantwoordelijke taak die hen veel tijd en strijd oplevert en satan en zijn demonen zullen hen 

onophoudelijk bestoken met vurige pijlen. Dit is een zware last voor hen. Als zij dan de gemeente 

proberen te leiden en te sturen, terwijl de gemeente hen weigert te volgen en kritisch tegen hen 

te (blijven) spreken, dan zullen zij hun taak letterlijk met verzuchtingen moeten dragen. Maar dit 

komt hen niet ten goede, hun gezinnen niet, maar ook de gemeente (en daarmee jouw geestelijke 

leven) niet. En buiten dat zal God geen vreugde kunnen vinden in het handelen van de gemeente. 

Maar hoe geweldig zou het zijn als de oudsten al hun energie kunnen besteden aan gebed en 

onderwijs voor de gemeente en zij met vreugde de gemeente kunnen dienen. Dat zal tot zegen 

zijn voor de hele gemeente! En dat is het beeld dat God op het oog heeft. 
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3. Partners zijn 

De oudsten hebben bijzondere verantwoordelijkheid op het gebied van gebed, besturen, en 

onderwijs. Maar dit betekent niet dat de gemeente hier geen taak in heeft. De gemeenteleden 

behoren met de oudsten samen te werken door: 

 Het Evangelie te verspreiden 

 Discipelen te maken 

 Elkaar (de gemeente) op te bouwen, elkaar te bemoedigen 

 Financieel zich in te zetten voor het koninkrijk en in het bijzonder de gemeente 

 De oudsten te bemoedigen en aansporen 

 Praktische taken op zich te nemen 
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7 De vrouwen van de oudsten 

 

Er staat bij dat de voorwaarden voor een oudste dat hij zijn gezin op orde moet hebben. Bij een 

diaken/dienaar staan er ook voorwaarden voor zijn vrouw. Wij geloven dat deze voorwaarden ook voor 

de (eventuele) vrouw van een oudste geldt. 

 

1 Timothëus 3:11 

‘De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles.’ 

 

Hierdoor kan de getrouwde man in eenheid met zijn vrouw effectief zorgdragen voor de plaatselijke 

gemeente, terwijl zij hem kan ontlasten en trouw hem kan ondersteunen. Je ziet bij Aquila en Priscilla dat 

zij samen werken in de gemeente (al is niet duidelijk wat de functie van Aquila was, maar het principe is 

wel erg mooi). 
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8 De aanstelling 

 

Over de vorm qua aanstellingen zegt de Bijbel niet veel, maar het geeft ons wel enkele principes. 

Dit laat zien dat de Bijbel meer belang hecht aan de personen die oudsten gaan worden (hun karakter, 

beproefdheid en bekwaamheid), dan hoe de bevestiging/aanstelling precies uitgevoerd wordt. De 

principes die we wel tegen komen halen we o.a. uit Handelingen 14:23 en Titus 1:5. Hier zien wij een 

aantal zaken: 

 

1. Oudsten worden aangesteld door geestelijk volwassen mannen die gezag dragen 

We zien in de Bijbel weinig voorbeelden, behalve bijvoorbeeld Paulus en Barnabas die als apostel 

(betekent letterlijk: gezondene) geroepen waren om naar allerlei plekken te gaan om daar het 

Evangelie te verkondigen, discipelen te maken en in deze nieuwe gemeenten zonder bestaand 

gezag oudsten aan te stellen. Er was geen gezag aanwezig en dus moest er gezag aangesteld 

worden van buitenaf. De oudsten die werden aangesteld, werden met handoplegging bevestigd, 

wat laat zien dat zij vanaf nu geestelijk gezag droegen in de gemeente.  

 

Wij geloven dat als een gemeente oudsten heeft, zij zelf nieuwe oudsten kunnen aanstellen (want 

zij zijn gezagsdragers binnen de gemeente), al kan het goed zijn om in bepaalde situaties mensen 

van buitenaf erbij te betrekken. Wij hebben een extern team die ons – wanneer nodig – hierbij 

kunnen helpen.  Wanneer een gemeente geen oudsten heeft, dan kunnen zij mensen van buitenaf 

– geestelijk volwassen mannen die geestelijk gezag dragen – erbij roepen om oudsten aan te 

stellen in de gemeente.  

 

2. De gemeente is betrokken bij het proces 

Bij het aanstellen van nieuwe oudsten wordt de gemeente betrokken. De betrokkenheid is in de 

eerste plaats die van het gebed en vasten. Wanneer de bestaande oudsten de behoefte ziet voor 

nieuwe oudsten, dan zullen zij ook de gemeente informeren zodat er gezamenlijk gebed 

(eventueel met vasten) komt voor deze zaak. God zal mannen moeten aanwijzen die gezag kunnen 

dragen binnen de gemeente. 

 

Daarnaast is er de mogelijkheid bij de gemeente om mannen die zij eventueel als nieuwe leiders 

zien aan te geven. De bestaande oudsten kunnen dit meenemen in hun gedachten en kunnen in 
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de gemeente proeven wie er als oudsten herkend worden. Als er door de oudsten één of meerdere 

nieuwe oudsten gevonden zijn (en deze broeders zijn ook bereid om deze mooie, maar ook zware 

taak op zich te nemen), dan is er ruimte voor de gemeente om Bijbelse bezwaren in te dienen.  

 

3. Het is een zaak die gebed (en vasten) vraagt 

We zien dat toen Jezus 12 discipelen aan ging wijzen die een leidinggevende functie zouden gaan 

vervullen (apostelen), dat Jezus een nacht in gebed besteedde voor deze zaak (Lukas 6:12-13). Ook 

zien we in het boek Handelingen terugkomen dat men vastte (en dus ook bad) bij de bevestiging 

van nieuwe oudsten. Omdat de taak zo belangrijk is en de taak zo zwaar, begint en staat dit alles 

met een afhankelijk gebed. Gebed om God te vragen om wijsheid voor de juiste personen op de 

juiste plek. Gebed om Gods kracht af te smeken. Gebed dat de bestaande oudsten in de volheid 

en kracht van de Geest blijven staan. Gebed om bescherming tegen de boze machten. Daarom is 

het belangrijk dat er veel ruimte is voor gebed rondom het proces van het aanstellen van nieuwe 

oudsten, maar ook dat er daarna gebeden blijft worden voor het leiderschap. Ook de mannen die 

de vraag krijgen om oudste te worden, behoren dit in gebed te overwegen en afhankelijk van God 

hierin keuzes te maken en bekwaamheid te vragen bij Hem die rijkelijk wil geven. 
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9 Procedure om tot nieuwe oudsten te komen 

 

De Bijbel laat ons zien dat oudsten door de Geest geroepen zijn (Handelingen 20:28) en zichtbaar worden 

vanuit de gemeente (Handelingen 14:23). Het proces zal als volgt lopen: 

1. De oudsten zijn structureel aan het kijken of er nieuwe leiders zich ontwikkelen. Er wordt ruimte 

gegeven aan broeders om op allerlei manieren zich te ontwikkelen in onderwijs, leiding geven en 

herderschap. Ook wordt er aandacht aan geschonken dat mannen groeien als leiders binnen hun 

gezinnen (als zij deze hebben). 

2. Er wordt tot God gebeden en gevast om wijsheid en openbaring of er nieuwe leiders in de 

gemeente zich ontwikkeld hebben. 

3. De oudsten zien de behoefte en potentiële kandidaten en zullen aan de gemeente dit laten weten, 

zodat de gemeente in gebed kan gaan hierover. 

4. De oudsten kunnen ervoor kiezen om de gemeente om namen te vragen, zodat ze kunnen zien of 

de kandidaten die zij zien, ook door de gemeente gezien worden en of er dus draagvlak is voor 

deze broeders als geestelijke leiders. Als dit gevraagd wordt door de oudsten, dan gaat de 

gemeente hierover in gebed en geeft namen door aan de oudsten met uitleg waarom zij die 

mannen zien als geestelijke leiders. 

5. Eventueel kunnen de oudsten ook het externe team erbij betrekken en met hen spreken over 

potentiële kandidaten. 

6. Als de oudsten vrijmoedigheid hebben om één of meerdere van de kandidaten aan te stellen, dan 

gaan zij in gesprek met deze persoon/personen. 

7. Als iemand geroepen wordt als oudste en hij stemt hiermee in, dan wordt deze naam 

voorgedragen aan de gemeente. De gemeente krijgt dan de tijd om Bijbelse bezwaren in te dienen 

bij de oudsten. 

8. Als er geen Bijbelse bezwaren zijn ingediend, zal er een moment zijn waarop de gemeente zijn 

instemming zal geven (hetzij schriftelijk, hetzij publiekelijk). 

9. Dan zal er een datum gekozen worden waarop de nieuwe oudsten (of oudste) bevestigd zullen 

worden door de huidige oudstenraad. Tijdens deze bevestiging zal het ja-woord gevraagd worden 

van zowel de nieuwe oudsten als van de gemeente om de bevestiging zichtbaar te maken en deze 

te bezegelen. De huidige oudstenraad zal dan de nieuwe oudsten de handen opleggen en voor 

hen bidden en hen zegenen. Na deze handeling zijn de nieuwe oudsten toegevoegd aan de 

oudstenraad.  
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Afsluiting 

 

Door middel van dit document hopen wij inzicht te bieden in het proces van het aanstellen van oudsten. 

God heeft dit als een kostbaar middel gegeven om de gemeente als gezond gezin te kunnen doen 

functioneren. We zien verlangend uit naar de groei en opbouw van Zijn lichaam, tot verheerlijking van Zijn 

naam.  

 

Oudstenraad Christengemeente Ermelo 

Februari 2020 


