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Onder “podium”, in de ruime zin van het 
woord, wordt verstaan: 

De plaats, de functie, in de Gemeente van de levende God, 
waartoe de Heilige Geest ons heeft geroepen en tot de be-
diening waarvan Hij ons bekleedt met macht en kracht om 
naar die roeping de Gemeente te dienen. 

 
Hoofdstuk 7 

Ouderlingen en diakenen 
 

Wat wordt in Gods Woord onder 
opziener of ouderling verstaan? 

Uit de brief van Paulus aan Timotheüs leren wij, dat 
er twee soorten van opzieners of ouderlingen zijn. 

• “Bewijs aan ouderlingen die goed regeren, dub-
bele eer, vooral aan hen die arbeiden in het 
Woord en in de leer.” (1 Tim. 5:17) 

Er zijn dus ouderlingen of opzieners in de meer be-
perkte betekenis van het woord, dus in de (gang-
bare) betekenis van: helpers van de voorganger 
van de plaatselijke Gemeente, in de geestelijke za-
ken, dus om de Gemeente te helpen wijden, en te 
helpen om over de Gemeente te “regeren”, zoals 
bovenstaande Bijbeltekst het uitdrukt. Onder ou-
derlingen of opzieners in de ruimere zin van het 
woord verstaat men: apostelen, herders, evange-
listen en leraars. Dit zijn degenen “die arbeiden in 
het Woord en in de leer”. Maar… deze laatstbe-
doelde ouderlingen moeten zich echter niet méér 
achten dan de eerstbedoelde; want de christelijke 
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gulden regel 1 zegt immers, dat “de één de ander 
voortreffelijker moet achten dan zichzelf” (zie Filip. 
2:3). Deze laatstbedoelde ouderlingen hebben de 
gave van het Woord ontvangen, zij het in verschil-
lende zin en mate, als een roeping van Gods Geest 
en niet uit zichzelf! En wat willen wij doen of zeg-
gen, als de Heilige Geest hen daarvoor (= voor die 
taak of bediening) wil gebruiken! Gods Geest is su-
prême en soeverein (= Hij is de Allerhoogste en een 
Oppermachtig Heerser)! Glorie voor God. Zo heeft 
Gods Geest Filippus en Stefanus geroepen als 
evangelisten, terwijl de Gemeente van Jeruzalem 
(onder leiding van de 12 apostelen, zie Hand. 6:2-5), 
hen tot diakenen had aangesteld. En de apostelen 
dachten er geen moment aan om tegen de wil van 
Gods Geest in te handelen. 
Vandaag de dag zouden vele voorgangers dit ech-
ter wèl doen, wèl tegen Gods Geest ingaan, gedre-
ven door menselijke kortzichtigheid en angst voor 
concurrentie, al gaat het doordrijven van hun eigen 
wil onder het mom van “het willen doen wat de Hei-
lige Geest hen heeft geopenbaard”! In feite zijn 
zulke voorgangers bang dat die ouderling zich ont-
wikkelt in de lijn van ‘openbaarder van Gods ver-
borgenheden’ en zij laten niet toe dat Gods Geest 
beslag krijgt op zijn leven door – op menselijke 
wijze – paal en perk te stellen aan zijn arbeid. Zij 
geven zo iemand gewoonweg géén gelegenheid. 

 
1 Een gulden regel = Een wijze vermaning of een goede raad. 
(noot AK) 
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Soms leidt men hen wel op, maar men vertelt ze 
toch niet alles, bang als deze voorgangers zijn dat 
zulke ouderlingen hen straks zullen overvleugelen 
(= in het geestelijke zullen overtreffen)! 
De Heilige Geest werkt echter heel anders, name-
lijk op de manier zoals Hij dat ook door een recht-
geaarde 2 arbeider als Paulus kon bewerkstelligen: 

• “Want ik heb niet nagelaten u heel de raad van 
God te verkondigen.” (Hand. 20:27) 

Datgene wat Paulus van de Heilige Geest ontvan-
gen had gaf hij ook aan zijn jongere medegelovigen 
door en bewaarde dat niet voor zichzelf. Glorie voor 
Jezus! 
Wel mijn broeders en mede-voorgangers, wij hoe-
ven niet bang te zijn voor concurrentie of voor al dat 
soort dingen, want als wij hieraan beginnen, komen 
wij zelf geestelijk niet vooruit, omdat wij de Heilige 
Geest hierin weerstaan! Wij laten ons dan leiden 
door ons vlees! En God zal onze kandelaar, als wij 
Hem getrouw en oprecht dienen, heus niet van zijn 
plaats wegnemen! 3 Zijn wij niet ALLEN van Hem 
afhankelijk? De Here Jezus Christus was nooit 
bang voor concurrentie. Hij maakte Zijn discipelen 
deelgenoot van Zijn heerlijkheid; Hij vertelde hun 

 
2 Rechtgeaard = De goede aard (of natuur) hebbend. Ook wel: 
Echt of rechtschapen (= eerlijk). (noot AK) 
 

3 Een waarschuwing uit Openbaring 2:5 aan de Gemeente te 
Efeze, bestemd voor christenen die zich niet willen bekeren (= 
afkeren van hun liefdeloze en dus zondige “handel en wan-
del”). (noot AK) 
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over “heel de raad van God”; Hij leidde hen dieper 
in Gods Woord, dieper dan de massa die het nog 
niet kon dragen. Dat Hij hun nog niet alles heeft 
kunnen vertellen, is begrijpelijk, als wij het raads-
plan van God kennen en de geestelijke tekortko-
mingen van Zijn discipelen zien, ondanks Zijn lei-
ding. Zelfs nog bij Zijn hemelvaart vroegen ze Hem 
of Hij Zijn Koninkrijk NU ging openbaren… On-
danks alles hadden zij nog steeds een aards ko-
ninkrijk voor ogen en verlangden zij naar de groot-
heid van Israël, met Hem als Koning! 
 

De Schriftuurlijke voorwaarden, waaraan 
opzieners of ouderlingen hebben te voldoen 
• “Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlan-

gen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij 
een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet 
onberispelijk zijn, 

1. de man van één vrouw, 
2. nuchter (SV: wakker), 
3. matig, 
4. eerbaar, 
5. gastvrij, 
6. bekwaam om (Gods Woord) te onderwijzen, 
7. niet verslaafd aan (SV: niet genegen tot) wijn, 
8. niet vechtlustig (SV: geen smijter) 4, 

 
4 De (tussen haakjes) toegevoegde woorden vanuit de oude 
Statenvertaling (SV) is in dit Bijbelgedeelte vooral gedaan om-
dat de uitleg (zie de subtitels met de nummers 1 t/m 12) oor-
spronkelijk vanuit de Statenvertaling is gedaan. (noot AK) 
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9. niet uit op schandelijke winst, maar welwillend 
(SV: bescheiden) 5, niet strijdlustig en niet inhalig. 

10. Hij moet zijn eigen huis goed besturen, zijn kin-
deren onderdanig houden, in alle eerbaarheid. 
(Want als iemand zijn eigen huis niet weet te be-
sturen, hoe zal hij voor de gemeente van God 
zorg dragen?) 

11. Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet 
hoogmoedig wordt en daardoor onder het oor-
deel van de duivel valt. 

12. En hij moet ook een goed getuigenis hebben 
van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak 
komt en in een strik van de duivel terechtkomt.” 
(1 Tim. 3:1-7) 

Dit Bijbelgedeelte begint met de eis dat een opzie-
ner ONBERISPELIJK moet zijn: er mag niets op 
hem aan te merken zijn in zijn “handel en wandel”. 
Dan vervolgt het Woord met een opsomming van 
zaken waarin een opziener onberispelijk moet zijn. 
 

1. Een opziener moet “de man van één vrouw” zijn 
Vóór alles moet een opziener of ouderling onberis-
pelijk zijn in zijn huwelijksleven; hij moet zijn: DE 
MAN VAN ÉÉN VROUW. Wat wil dat zeggen? In 
deze Bijbelse manier van zeggen ligt het “niet-ge-
scheiden-mogen-zijn” opgesloten. Immers, al is ie-
mand voor de (aardse) wet gescheiden, dan is hij 
dat nog niet voor God; want een huwelijk wordt bij 
God slechts ontbonden door de dood! In het licht 

 
5 Zie noot 4. 
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van Gods Woord heeft een gescheiden man, die 
daarna weer hertrouwd is, dus twee vrouwen, al 
heeft hij in het geheel geen gemeenschap meer 
met zijn eerste vrouw. Een gescheiden man zal dus 
nooit opziener in de Gemeente mogen zijn! Denk 
erom, ik spreek over een gescheiden en hertrouwd 
zijn in de bekeerde staat. Wat de betrokkene vroe-
ger, als heiden, gedaan heeft en hoe hij toen ge-
leefd heeft, is een geheel andere zaak. Gods 
Woord richt zich tot christenen, tot kinderen van 
God. Dit niet-gescheiden-mogen-zijn slaat op ùw 
leven, nàdat u zich hebt bekeerd. Het doet er dus 
niet toe, hoe uw huwelijksleven was vóór u zich be-
keerde; u leefde toen in duisternis en wist niet, hoe 
God het wilde hebben. NU staat u echter in het 
Licht van God en uw leven hebt u dus nu te richten 
naar Zijn Woord; want u hebt nu Jezus Christus 
aangenomen als uw Levensheer. Wat de Here on-
heilig acht, mag door u niet heilig worden geacht. 
God heeft het voor het zeggen in Zijn Wijngaard, in 
Zijn Gemeente, in Zijn Lichaam. 
Als de Bijbel spreekt van “man-van-één-vrouw”, 
dan houdt dit in dat een opziener een gehuwd man 
moet zijn; en wel NAAR BEHOREN getrouwd. Hij 
mag niet zo maar “in vrije liefde” met een vrouw sa-
menleven, zoals dit vandaag de dag veel gedaan 
wordt in de wereld. Hij moet een christelijk huwe-
lijk en huwelijksleven kennen. 
Vanzelfsprekend sluit deze uitdrukking “man-van-
één-vrouw” iedereen voor het ambt van opziener of 
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ouderling uit die – openlijk of bedekt – in bigamie 6 
leeft; en ook iedereen, die naast hun wettige vrouw 
nog “amourettes” hebben. 
 

2. Een opziener moet (in geestelijke zin) “wakker” 
zijn 

Vervolgens moet een opziener of ouderling WAK-
KER zijn, dus niet (in geestelijke zin) slapen. Zijn 
gedachtewereld moet méér in beslag genomen 
worden door de dingen van de Geest; die moeten 
in hem de overhand hebben – dus niet de dingen 
van het vlees, de dingen van het alledaagse leven 
– om de Here in de Gemeente (steeds wéér en 
méér) dienstbaar te kunnen zijn. Natuurlijk mag hij 
zijn werk in de maatschappij, als hij dat (nog) heeft, 
niet verwaarlozen; hij moet ook daar een arbeider 
zijn op wie men aan kan, zodat de Naam van de 
Here daarom niet gelasterd zal worden. Maar de 
tijd die over blijft moet hij zo veel mogelijk aan de 
Here wijden. 
Hoe meer zijn geest bevangen wordt met de dingen 
van deze wereld, hoe minder bekwaam hij zal zijn 
om de geestelijke dingen van de Heilige Geest te 
ontvangen; hoe minder bekwaam hij zal zijn om, te 
midden van de Gemeente, zijn werk als opziener of 
ouderling te kunnen doen. 

• “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan 
de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die 

 
6 Bigamie = Het gelijktijdig met twee (of zelfs nog meer) perso-
nen gehuwd zijn. (noot AK) 
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aan de rechterhand van God zit. Bedenk de din-
gen die boven zijn en niet die op aarde zijn, want 
u bent gestorven en uw leven is met Christus ver-
borgen in God.” (Kol. 3:1-3) 

• “Want het bedenken van het vlees is de dood, 
maar het bedenken van de Geest is LEVEN en 
VREDE.” (Rom. 8:6) 

• “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar 
wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing 
van uw gezindheid (= van uw denken), om te kunnen 
onderscheiden wat de wil van God is, namelijk de 
goede en welgevallige en volmaakte.” (Rom. 12:2) 

 

3. Een opziener moet “matig” zijn 
MATIGHEID moet worden betracht in alles, vooral 
op zinnelijk gebied. Hier valt het eten en drinken 
onder, maar boven alles, waar een opziener tòch 
een getrouwd man moet zijn, het seksuele leven. 
Daar is véél onmatigheid op dit gebied. God vraagt 
van u matigheid in uw seksuele leven. Hoe kunt u 
anders, wat dit betreft, de jongeren tot voorbeeld 
zijn? Jongeren die nog in hun “Sturm-und-Drang” 
periode (van onstuimigheid en dadendrang) zijn, 
die nog een leven kennen, waarin de driften hun 
nog ruimschoots parten spelen. Pas als uw lusten 
niet meer centraal staan, kunt u een leven lei-
den dat aan Gods Geest onderworpen is! Zeg 
niet, dat het onmogelijk is. Bij God zijn ALLE dingen 
mogelijk. Hij kan alle zondige werkingen van het li-
chaam doden door het Vuur van de Heilige Geest. 

• “Want als u naar het vlees leeft, zult u (geestelijk 
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gezien) sterven. Als u echter door de Geest de 
(zondige) praktijken van het lichaam doodt, zult u 
(geestelijk gezien) leven.” (Rom. 8:13) 

Nu moet u ook weer niet denken dat de Rooms-
Katholieken, met hun celibaat, het bij het rechte 
eind hebben. Helemaal niet, want die eis staat niet 
vermeld in Gods Woord. Sterker nog, God Zèlf 
heeft het huwelijk ingesteld en gezegd dat een op-
ziener “de-man-van-één-vrouw”, dus een getrouwd 
man, moet zijn. Maar wij moeten gereinigd (willen) 
worden van onze zondige, vleselijke lusten en onze 
wandel moet daarom “gekuist” 7 worden door ge-
willig – achter Jezus aan – de kruisweg te volgen; 
weliswaar levende te midden van deze wereld, 
maar niet behorende tot deze wereld! Het geheim 
van een overwinnend (geestelijk) leven is, naast 
een onwrikbaar geloof (in het, voor ons persoonlijk, 
volbrachte offer van Christus aan het kruishout van 
Golgotha), het beslist kennen van een in alle op-
zichten – dus ook in het seksuele – overgegeven 
leven aan onze Here Jezus Christus. Dan wor-
den wij door Gods Geest gelouterd in het Vuur van 
Zijn Wezen. Alleen zo kunt u, net als Paulus, uw 
lichaam – door de Heilige Geest – bedwingen en 
het tot dienstbaarheid brengen aan onze Here Je-
zus Christus, en aan Zijn Gemeente. Halleluja! 
Hebt u wel eens een kaars zien opbranden? Zij 
brandt het helderst, als zij op haar eind is. Zo is het 

 
7 Gekuist, van het werkwoord “kuisen” = Hier: Gezuiverd wor-
den (van alles wat zondig en ongepast is). (noot AK) 
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ook met uw en mijn leven. Hoe meer het kruispro-
ces in ons wezen voltooid wordt, hoe wonderbaar-
lijker ons getuigenis en arbeid voor de Here is. Ge-
prezen zij Zijn wonderbare Naam! 
In het huwelijksleven moeten man èn vrouw deze 
kruisweg in Jezus Christus willen volgen, anders is 
er geen houden aan! Gods Woord onderkent de 
grote kracht van de seksuele drift, want er staat ge-
schreven: 

• “Onttrek u niet aan elkaar, behalve met onderling 
goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wij-
den aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij 
elkaar, opdat de satan u niet zal verzoeken, om-
dat u zich niet kunt onthouden.” (1 Kor. 7:5) 

Daarom moeten wij ook niet meer willen doen dan 
de genade van God in het leven van beiden, man 
èn vrouw, heeft bewerkt. Altijd moeten wij in ons 
leven een geestelijk evenwicht handhaven en 
nooit naar één kant doorslaan. Dit is nooit Gods wil. 
“OVER-geestelijkheid” wordt nooit veroorzaakt 
door de Heilige Geest, maar is een vrucht van het 
vlees dat voor Jezus uit wil lopen! Kom daarom bei-
den tot Jezus met hetzelfde gemoed en hetzelfde 
gevoelen. God wil dat wij, net als Abraham, tegen 
de Here zeggen: “Zie, hier ben ik”! (Gen. 22:1c). Laat 
God over uw leven beschikken! Wat wij, mensen, 
niet kunnen, dat doet Hij! Hij zal ons herscheppen 
door Zijn Woord, zoals er geschreven staat in 
Psalm 107 vers 20: “Hij zond Zijn Woord en heelde 
hen!” 
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Prijs Zijn wondervolle Naam! God zit nog altijd op 
Zijn troon; Hij is almachtig! Hij zal Zijn weg gaan in 
uw hart en leven, als u wilt leren om datgene te wil-
len, wat Hij wil. Dan zal HIJ het doen. Halleluja! 
 

4. Een opziener moet “eerbaar” zijn 
EERBAAR zijn is: wandelen zonder aanstoot te ge-
ven. Het is leven “zonder ook maar de schijn van 
het kwaad” (zie 1 Thess. 5:22). Het is wandelen in het 
Licht van Gods waarheid, ook al is die waarheid 
nog zo hard. U kunt beter de waarheid vertellen dan 
een leugen of een halve waarheid. Een halve 
waarheid is ook een leugen en niemand is ermee 
gebaat. 
 

5. Een opziener moet “gastvrij” zijn 
De opziener of ouderling moet iemand zijn, die 
GASTVRIJ is (in de Statenvertaling staat: die gaar-
ne herbergt). Dit gastvrij zijn en/of het verlenen van 
logies (of onderdak) aan iemand die dit voor één of 
meerdere nachten nodig heeft, bijvoorbeeld van-
wege het bezoeken van “onze” christelijke confe-
rentiedoeleinden, mag niet met “aanzien des per-
soons” zijn (zie Jak. 2:1-4). Het mag dus niet zo zijn 
dat u die ene zuster of broeder wel wilt herbergen 
en die andere niet. Natuurlijk moet er in uw huis 
plaats zijn of plaats gemaakt kunnen worden voor 
broeders en zusters in de Heer. U doet dit toch ook 
wanneer familie van u één of meerdere nachten 
overblijft? Betracht dan zo’n liefdedaad in Christus 
óók tegenover uw broeders en zusters in de Heer 
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en zelfs tegenover hen die buiten zijn. Dit doende 
hebben sommigen, zonder het te weten, engelen 
onderdak verleend. 

• “Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor heb-
ben sommigen (o.a. Lot – zie Gen. 18:1-22 en 19:1-24) 
zonder het te weten engelen onderdak verleend.” 
(Hebr. 13:2) 

Het is een werk van barmhartigheid, dat ook door 
de Here Jezus Zèlf is vermeld in Zijn les over het 
laatste oordeel. 

• “…Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij 
onthaald.” (Matth. 25:35b) 

• “Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van 
deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, 
hebt u dat voor Mij gedaan.” (Matth. 25:40b) 

 

6. Een opziener moet “bekwaam zijn om (Gods 
Woord) te onderwijzen” 

Als u anderen Gods Woord wilt onderwijzen, dan 
moet u beginnen om zelf onderwezen te willen wor-
den. Dit laatste houdt niet alleen het opdoen van 
Schriftkennis in, maar – door de inwerkende ge-
nade van de Here Jezus Christus – ook het komen 
tot een praktische beleving van datgene wat theo-
retisch is geleerd. Als ons – door het Woord van 
God – wordt geleerd dat wij Jezus Christus per-
soonlijk moeten kennen, dan moeten wij, nadat wij 
zijn gekomen tot deze Schriftkennis, ook komen tot 
het beleven (of ervaren) van Zijn tegenwoordigheid 
in ons gebedsleven. Schriftkennis alleen maakt van 
ons geen geestelijke mensen, zij is de weg om te 
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komen tot geestelijkheid. U hebt dit alles pas echt 
geleerd, wanneer het Woord IN u, om het zo te zeg-
gen, “vlees en bloed” is geworden. Pas dan, als het 
Woord in u ervaarbare praktijk is geworden, bent 
u bekwaam geworden om ook anderen te onderwij-
zen! 
 

7. Een opziener mag “niet genegen zijn tot wijn” 
Alcoholische dranken, in iedere vorm, zijn gevaar-
lijk; ze wekken onze hartstochten op en wij zijn van 
nature al onhandelbaar genoeg! Een alcoholische 
wijn zorgde ervoor dat Noach dronken werd en zijn 
zonen hem naakt vonden (zie Gen. 9:20-21). En ook 
bij Lot gebeurden er na het nuttigen van alcoholi-
sche wijn rare dingen (zie Gen. 19:30-38). Zo’n soort 
wijn mag nooit voor het Avondmaal worden ge-
bruikt. Dit is dan ook de reden waarom wij – als 
voorgangers van de diverse plaatselijke “Beth-El 
Pinkstergemeentes” – hiervoor druivensap gebrui-
ken (de zgn. most 8). 

 
8 Uit de Bijbelse Encyclopedie (gedeeltelijk vermeld): 
De druiven gaven rood sap. Ze werden vers gegeten en ge-
droogd. De gedroogde druiven, de rozijnen, werden samenge-
perst. Het uitpersen, het druiventreden, was een tijd van vreug-
de. De druiven werden uitgeperst door erop te gaan staan en 
te trappen. Eén of meer mannen (druiven-treders) verrichtten 
dit werk, waarbij zij zongen om in de maat te blijven, terwijl het 
sap (bloed van wijndruiven of wijndruivenbloed genaamd 
– zie Gen. 49:11) huid en kleren bevlekte. Het sap druppelde 
van het bovenste in het onderste vat en werd dan in lederen 
zakken of in grote aarden kruiken gedaan om het te laten gis-
ten. Wanneer de fermentatie ver genoeg was voortgeschre-
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Dat een opziener of ouderling NIET genegen moet 
zijn tot de wijn, wil zeggen dat hij geen begeerte 
naar een wijntje of een borreltje mag hebben. Hij 
mag het verlangen daarnaar niet kennen. Hij mag 
er dus niet naar verlangen om alcoholische wijn te 
drinken. Paulus gaf Timotheüs weliswaar de raad 
om (een beetje) wijn te drinken, vermoedelijk van-
wege maagklachten en andere zwakheden – zoals 
wij kunnen lezen in 1 Timotheüs 5 vers 23: “Drink 
niet langer alleen water, maar gebruik een kleine 
hoeveelheid wijn, voor uw maag en uw talrijke 
zwakheden.” – maar hij bedoelde daarmee zeker 
geen sterke drank. Dit zou namelijk niet harmoni-
eren met andere uitspraken in de Schriften. 
 

8. Een opziener mag geen “smijter” zijn 
Een opziener (of ouderling) mag geen SMIJTER 
zijn; iemand die zijn inkomen verbrast. Hij moet 

 
den, werd de wijn in andere vaten gedaan. Daarbij bleef dan 
de droesem (= het bezinksel van het geperste sap) achter. 
De wijn werd in verschillende stadia van ontwikkeling ge-
dronken. 
1. Als MOST (in het hebr.: tĕrōsj) vers van de pers. Zo werd 

de wijn ook in het heiligdom gebracht als offer (zie Num. 
18:12, Neh. 10:37). In het Nieuwe Testament wordt de most 
gewoonlijk NIEUWE WIJN genoemd (zie Matth. 9:17). 

2. Als WIJN (in het hebr.: jājīn) wanneer de fermentatie had 
plaatsgevonden. Dan was de wijn min of meer bedwel-
mend en kon dronkenschap veroorzaken (zie o.a. Gen. 
9:21). 

Wijn wordt uitdrukkelijk onderscheiden van sterke drank, om-
dat deze werd vervaardigd van andere vruchten (zoals bijv. da-
dels), van honing en van graan. (noot AK) 
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“zijn tering naar de nering weten te zetten”, anders 
komt hij al gauw tot schulden maken en zal zo de 
Naam van de Here en die van de Gemeente be-
zoedelen. 
Het is daarom goed om de zegen van de Here te 
vragen over het ontvangen inkomen, maar vooral 
ook om wijsheid van boven, om het – naar Zijn wil 
– te besteden. 
 

9. Andere eisen die aan een opziener worden 
gesteld 

Hij mag niet uit zijn op SCHANDELIJKE WINST. 
Dus: geen woekerwinsten maken, of zijn geld uit-
besteden tegen woekerrente. 
Hij moet BESCHEIDEN zijn, niet aanmatigend; niet 
iemand, die zich op de voorgrond dringt. 
Hij mag NIET STRIJDLUSTIG zijn, want hoe zou 
dit kunnen rijmen met het Wezen van de Here, dat 
LIEFDE is; en Gods wezen, Gods liefde, moet ook 
in hem gestalte gaan krijgen. De Naam van de Here 
zou door die strijdlust (of vechtersmentaliteit) dan 
ook bezoedeld worden! 
Hij mag NIET INHALIG zijn! Wij weten door Gods 
Woord, dat geldzucht de wortel is van alle kwaad 
en dat alle soorten van zonden hiervan het gevolg 
kunnen zijn. 
 

10. Een opziener moet iemand zijn, die “zijn eigen 
huis goed bestuurt” 

Een opziener of ouderling moet iemand zijn die zijn 
eigen huis goed bestuurt en daarbij zijn kinderen 
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in onderdanigheid houdt, op een stemmige, ingeto-
gen manier. Hij moet (op een juiste manier) een 
geestelijk overwicht hebben over zijn vrouw en 
kinderen, zodat zijn vrouw graag zijn leiding accep-
teert en hem in liefde volgt, terwijl zijn kinderen zich 
hebben leren schikken onder de ouderlijke tucht, 
zonder dat dit ontaardt in tiranniek gezag dat te-
vens zonder enige stemmigheid (of ingetogenheid) 
is. 
Ik heb huisgezinnen gezien waarin de vrouw gees-
telijker is dan de man. Dit is voor de man, die het 
hoofd hoort te zijn van zijn gezin, beschamend en 
NIET naar Gods wil. De man hoort – in Naam van 
de Here – het roer van zijn gezinsbootje in handen 
te hebben. Dit is de wil van de Here en dit kàn, al is 
zijn vrouw soms beter geschoold dan hij. U hoort 
als man, vader en hoofd van uw gezin, zódanig te 
leven, dat de Heilige Geest u de nodige kennis en 
inzichten kan schenken om uw taak in uw gezin 
naar behoren te volbrengen. Weet dat God, van u 
als hoofd van uw gezin, verantwoording van uw 
taak zal eisen! 
Iemand die zijn eigen huis niet goed weet te bestu-
ren, zo zegt Gods Woord in 1 Timotheüs 3 vers 5, 
kan ook niet voor de Gemeente van God zorg dra-
gen. Deze gedachte ligt ook ten grondslag aan de 
eis van het Amerikaanse volk ten aanzien van hun 
president. Hun president mag niet gescheiden zijn; 
hij moet de man-van-één-vrouw zijn, en hij moet 
zijn eigen huis goed weten te besturen, wil hij ook 
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maar kans maken om, als president, te regeren 
over de Verenigde Staten van Amerika. 
 

11. Een opziener mag geen “pasbekeerde” zijn 
Een opziener of ouderling mag GEEN PASBE-
KEERDE zijn; iemand die nog niet geheiligd is door 
de Geest van God. Heiligmaking is namelijk een 
groeiproces. Men verandert niet zomaar opeens 
van een zondaar in een heilige. Dit vraagt tijd. Ie-
mand die pas bekeerd is, al is hij nog zo vurig, heeft 
nog véél in zich dat moet worden geheiligd (en ge-
reinigd) door het Vuur van de Heilige Geest. Nog 
veel van de “oude mens” moet in hem overwonnen 
en gedood worden. Een pasbekeerde, die als op-
ziener of ouderling zou worden aangesteld, kan 
dus, vanwege zijn positie in de Gemeente, gauw 
genoeg HOOGMOEDIG worden, “opgeblazen” en 
zo “onder het oordeel van de duivel” vallen (zoals 
wij kunnen lezen in 1 Tim. 3:6). 
 

12. Een opziener moet ook buiten de Gemeente een 
goed getuigenis hebben 

Een opziener of ouderling moet ook een goed ge-
tuigenis hebben van buitenstaanders; namelijk 
van mensen buiten de Gemeente, buiten het Li-
chaam van Christus. Het mag niet zo zijn dat men 
lelijke dingen van hem zou kunnen vertellen die ook 
nog waar blijken te zijn, zoals bijvoorbeeld: “schul-
den maken en niet betalen”! Denk erom dat de we-
reld met argusogen op u let, op u die zich “kinderen 
van de Here” noemt. Bij het minste of geringste 
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klagen zij u aan en gaat u “over de tong”; daar zorgt 
de duivel wel voor. Wees daarom waakzaam, zodat 
u zonder aanstoot te GEVEN wandelt te midden 
van deze wereld! Vermijdt ook alle schijn van 
kwaad! (zie 1 Thess. 5:22). 
 

De Schriftuurlijke voorwaarden waaraan 
een diaken of diacones heeft te voldoen 

• “De diakenen moeten evenzo eerbaar zijn, niet 
met twee monden spreken, niet verzot zijn op 
veel wijn, niet uit zijn op schandelijke winst, en het 
geheimenis van het geloof vasthouden in een zui-
ver geweten. Ook zij moeten eerst beproefd wor-
den, daarna mogen zij dienen, als zij onberispe-
lijk zijn. De vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, 
geen kwaadspreeksters, nuchter, trouw in alles.” 
(1 Tim. 3:8-11) 

De Heilige Schrift spreekt in 1 Timotheüs 3 vers 8, 
ziende op het “diaken-ambt”, van “evenzo” en hier-
door zijn voor altijd dezelfde voorwaarden als 
daarvoor genoemd van kracht, ook voor hen die 
als “diaken” de Gemeente willen “dienen”. De Hei-
lige Geest voegt er dan nog aan toe, dat deze “niet 
met twee monden mogen spreken” (zie vers 8). Dit 
wil zeggen, dat zij altijd en overal – of zij nu te ma-
ken krijgen met uitsluitend de materiële belangen 
van de Gemeente, wat voornamelijk hun taak is, of 
dat één en ander in nauw verband komt te staan of 
reeds staat, met geestelijke zaken – hetzelfde zul-
len spreken; dus zeker geen mensen (willen) 
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behagen, door hen naar de mond te praten, maar 
te allen tijde de wil van Christus (te zullen) doen, 
“het geheimenis van het geloof vasthouden in een 
zuiver (= onaantastbaar, onbevlekt) geweten.” (1 Tim. 3:9) 
Daarvandaan dat aan dit alles ook een “zekere 
proeftijd” wordt verbonden, welke – indien zij onbe-
rispelijk zijn bevonden! – gevolgd kan worden door 
“dienen” (zie vers 10); en ditzelfde geldt ook allereerst 
voor de opzieners. Het gebruik van het woordje 
“ook” in vers 10 is bepalend in alle opzichten: zowel 
terugblikkend als vooruitziende… 
Vrouwen kunnen nooit het opzienersambt bekle-
den 9 ; zij kunnen wel de Gemeente dienen als 

 
9 Dit is hier, aangaande deze Gemeentelijke functie, de (op de 
Bijbel gebaseerde) mening van de schrijver, CJH Theys. 
Maar… de schrijver is zeker niet bij voorbaat tegen vrouwen in 
‘het werk des Heren’. Op ons weblog staat een artikel over 
hem, met een uitgebreid “In memoriam”. Hierin staat onder 
andere te lezen: “Ook in het vooroorlogse Nederlands Oost-
Indië was hij trouwens al overtuigd van de waarde van het ge-
schreven woord en reeds actief met de pen. Hij redigeerde het 
blad “De Blijde Boodschap” en werkte in de beginjaren ook 
mee aan het bekende en – in 1984 – nog altijd bestaande Pink-
sterblad “Gouden Schoven” (met als oprichtster, zr. Alt – zie 
eventueel haar boek “Herinneringen uit mijn leven”, blz. 76 – 
noot AK). In het allereerste nummer van “Gouden Schoven”, dat 
van januari 1929, stond het bericht van zijn huwelijk. In die be-
ginjaren werkte hij ook mee met zr. Alt aan de totstandkoming 
van de eerste uitgaven van de zangbundel “Glorieklokken.” 
En, in het volgende hoofdstuk van deze studie schrijft hij ook 
nog over een voorbeeld uit de Bijbel. “Want, waar Barak in ge-
breke bleef, toen hij tot actie moest komen in de Naam van de 
Here, gebruikte de Here zelfs een zwakke vrouw, de 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf
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“diaconessen”, wanneer zij de, ook in hun geval 
geldende, “proefperiode” zullen hebben doorstaan. 
Met dezen worden onweerlegbaar “de vrouwen” 
bedoeld in vers 11, en het woordje “evenzo” in dit 
verband, laat geen twijfel bestaan ten aanzien van 
de eerder genoemde proeftijd! “Het eerbaar zijn” 
(zie vers 11) welke ook van hen wordt geëist wordt 
duidelijk uiteengezet in 1 Timotheüs 2 vers 9; en 
het “geen kwaadspreeksters” zijn (zie ook vers 11) be-
hoeft vast geen nader betoog. Wie de godvruchtig-
heid belijdt, zal inderdaad goede werken voorstaan 
en de tong niet lenen tot gebruik van de duivel (zo-
als bij roddelen etc.), maar wakker en getrouw – in 
alles en in alle omstandigheden – “de gezonde leer” 
betrachten, welke deze vrouwen c.q. diaconessen 
voorhoudt dat zij: 
➢ “zich moeten laten onderwijzen in stilheid en in 

onderdanigheid” (zie 1 Tim. 2:9), 
➢ “moeten blijven in het geloof en in de liefde en in 

de heiligmaking, met ingetogenheid” (zie 1 Tim. 
2:15). 

En het laatste vers ziet dan in het bijzonder op de 
huwelijkse staat, als de dienende diaconesse ge-
huwd is! 
Als het “weduwen” al kan vergaan zoals geschre-
ven staat in 1 Timotheüs 5 vers 6: “Maar zij die haar 
lusten volgt, is levend dood”, hoeveel te meer de 
dienende vrouw die gehuwd is! Deze dienen des te 

 
profetes Debora, en maakte haar tot richteres van Israël 
(zie Richteren, hoofdstuk 4 en 5).” (noot AK) 
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meer “als moeders, jonge vrouwen als zusters, in 
alle reinheid” tot voorbeeld te zijn (zie 1 Tim. 5:2). De 
Schrift maakt geen wezenlijk verschil tussen het 
dienen van de gehuwde en de niet gehuwde vrouw 
– in dit geval: de weduwe – maar zegt wel, dat (in-
dien een weduwe gekozen wordt…) deze laatste 
niet jonger dan 60 jaar zal mogen zijn en “vrouw-
van-één-man” geweest is (zie 1 Tim. 5:9). Dat er hier 
(in vers 9) gesproken wordt van “gekozen worden” 
duidt op “dienen in de Gemeente” en de Heilige 
Geest spreekt verder in duidelijke taal over haar 
“positie” en “conditie”. Alles wat dan ook, in verband 
met déze keuze, in de Bijbel (vanaf vers 10) wordt 
vermeld moet eveneens van toepassing geacht 
worden te zijn in het geval van de dienende-ge-
huwde-vrouw. 
De vermanende waarschuwing in 2 Timotheüs 3 
vers 1 en 7 is dan ook “algemeen”; in het bijzonder 
waar wij te maken hebben met de “dienende vrouw 
of weduwe” in de Gemeente van onze Here Jezus 
Christus. Wanneer wij, net als voorheen de apostel, 
getrouw blijven in al de “dingen van de Here” zal Hij 
óók ons in deze laatste dagen “verlossen van alle 
boos werk en bewaren tot in Zijn hemels Koninkrijk. 
Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. 
Amen” (zie 2 Tim. 4:18). 
 

CJH Theys 
(1903 – 1983) 

 

Digitaal uitgewerkt door A. Klein 

 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf
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EINDE deel 7 

 

 
“Indien (Goddelijke) openbaring (van de Bijbel, Gods Woord) 
ontbreekt, verwildert het volk (ook het volk van God).”   

Spreuken 29:18a (NBG) 
 

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis (aan-
gaande God en Zijn Woord).”  

Hosea 4:6a (NBG) 

 
 


