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25. Leiders (oudsten/ouderlingen) Stille tijd 

Dag 1 Johannes 10:11-16. 

Christus is de Herder van zijn kudde  

(de Gemeente) 

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de 
schapen. 12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen 
niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de 

steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. 13 En 
de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de 

schapen bekommert. 14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen 
en word door de Mijnen gekend, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de 
Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 16 Ik heb nog 
andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik 

binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één 

kudde en één Herder. 

 

Dag 2 Efeziërs 1:17-23. 

Christus is het Hoofd van zijn Lichaam  

(de Gemeente) 

17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de 
heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het 

kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te 
weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de 

heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, 19 en wat de 
allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, 

overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij 
gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan 

Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver boven alle 
overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die 

genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. 

22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft 
Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn 
lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. 

 

Dag 3 Exodus 18:17-23. 

De vereisten voor een leider in het Oude 

Testament 

17 Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem: Wat je doet, is 
niet goed. 18 Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat 
bij je is, want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. 

19 Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je 
zijn. Jíj moet het volk bij God vertegenwoordigen en jíj moet de zaken 

voor God brengen. 20 Je moet hun de verordeningen en de wetten 
voorhouden en hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en 

het werk dat zij moeten doen. 21 Jij echter, jij moet daarnaast onder 
heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, 

betrouwbare mannen, die een afkeer hebben van winstbejag. Je moet 
leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en 

leiders over tien over hen aanstellen. 22 Zij moeten altijd over dit volk 
oordelen. Maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen, 
en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter 

en laat hen die last samen met je dragen. 23 Als je dit doet en God het 
je gebiedt, dan zul je staande kunnen blijven en zal dit hele volk ook 

in vrede naar zijn woonplaats gaan. 

 

Dag 4BS 1 Timoteüs 3:1-7. 

De vereisten voor een leider in het Nieuwe 

Testament (zie ook vers 14-15) 

1 Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het 
ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. 2 Een opziener 
nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, beheerst, 

bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, 3 niet 
verslaafd aan wijn, niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, 

maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. 4 Hij moet 
goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig 
houden, in alle waardigheid. 5 Want als iemand niet weet hoe hij 
leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente 

van God zorg dragen? 6 Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet 
verwaand wordt en daardoor onder het oordeel van de duivel valt. 
7 Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, 
opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel 
terechtkomt.  
14 Deze dingen schrijf ik u, in de hoop spoedig naar u toe te komen.  
15 Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich 
moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende 

God, zuil en fundament van de waarheid.  

 

Dag 5 Titus 1:5-9. 

De vereisten voor een leider in het Nieuwe 

Testament 

5 Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten, opdat u verder in 
orde zou brengen wat nog ontbrak, en van stad tot stad ouderlingen 
zou aanstellen, zoals ik u opgedragen heb. 6 Zo iemand moet 
onberispelijk zijn, de man van één vrouw, gelovige kinderen hebben, 

die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of opstandigheid. 

7 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, 8 maar gastvrij, 
goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst, 9 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. 

 

Dag 6 1 Petrus 5:1-7. 

De taken en houding van een leider 

1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en 
getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid 

die geopenbaard zal worden: 2 Hoed de kudde van God die bij u is en 
houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit 

winstbejag, maar bereidwillig; 3 ook niet als mensen die heerschappij 
voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die 
voorbeelden voor de kudde geworden zijn. 4 En als de Opperherder 
verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid 

verkrijgen.  

5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen 
elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert 

Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 

6 Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op 
Zijn tijd verhoogt. 7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor 
u. 
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Dag 7 Matteüs 20:20-28. 

Een leider is niet een heerser met positie, maar een 

dienaar 

20 Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar 
zonen naar Hem toe. Zij knielde voor Hem neer om Hem iets te 
vragen. 21 Hij zei tegen haar: Wat wilt u? Zij zei tegen Hem: Zeg dat 
deze twee zonen van mij mogen zitten, de één aan Uw rechter- en de 

ander aan Uw linkerhand in Uw Koninkrijk. 22 Maar Jezus 
antwoordde en zei: U weet niet wat u vraagt; kunt u de drinkbeker 

drinken die Ik drinken zal, en met de doop gedoopt worden waarmee 

Ik gedoopt word? Zij zeiden tegen Hem: Dat kunnen wij. 23 En Hij 
zei tegen hen: Mijn drinkbeker zult u wel drinken, en met de doop 

waarmee Ik gedoopt word, zult u gedoopt worden; maar het zitten aan 

Mijn rechter- en aan Mijn linkerhand is niet aan Mij om te geven, 
maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door 
Mijn Vader. 24 En toen de andere tien dit hoorden, namen zij het de 
twee broers zeer kwalijk. 25 En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, 
zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen 

voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen. 26 Maar zo zal het 
onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw 

dienaar zijn; 27 en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf 
zijn, 28 zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te 
worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor 

velen. 

 

Dag 8 Titus 2:1-8. 

Een leider verkondigt de praktijk dat overeenkomt 

met de gezonde leer 

1 Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. 2 De oudere mannen 
moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de 
liefde, in de volharding. 3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun 
gedrag zijn zoals het heiligen past: geen kwaadspreeksters, niet 
verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, 4 opdat zij de 
jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun 
kinderen lief te hebben, 5 bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor 
hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, 

opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.  

6 Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. 7 Betoon 
uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het 
onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, 8 en spreek een 
gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander 

beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. 

 

Dag 9 Handelingen 20:17-31. 

Het voorbeeld van Paulus als dienende leider 

17 Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de 
ouderlingen van de gemeente halen. 18 En toen zij bij hem gekomen 
waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in 

Asia aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben 19 en de Heere 
gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder 

verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden; 

20 hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en 
te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen, 21 en ik heb zowel 
tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het 

geloof in onze Heere Jezus Christus. 22 En nu, zie, ik reis, gebonden 
door de Geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal 

tegenkomen, 23 behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad 
getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. 24 Maar ik 
maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar 

voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, 

evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te 

getuigen van het Evangelie van Gods genade.  

25 En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het 
Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. 

26 Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het 
bloed van u allen, 27 want ik heb niet nagelaten u heel het 
raadsbesluit van God te verkondigen. 28 Zie dan toe op uzelf en op 
heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners 

aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij 

verkregen heeft door Zijn eigen bloed. 29 Want dit weet ik: dat na 
mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde 

niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die 
de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich 

aan. 31 Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, 
nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te 

wijzen. 

 

Dag 10 3 Johannes 1:5-11. 

Het voorbeeld van goede en slechte leiders in de 

gemeente 

5 Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en 
voor de vreemdelingen, 6 die getuigd hebben van uw liefde, in 
aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u 

hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier. 7 Want 
zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van de 

heidenen. 8 Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij 
medearbeiders van de waarheid mogen worden.  

9 Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder 
hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. 10 Daarom zal ik, als ik kom, 
de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij belastert ons met 

kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent hijzelf de 

broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot 
hen uit de gemeente. 11 Geliefde, volg niet het kwade na maar het 
goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God 

niet gezien. 


