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25. Leiders (oudsten/ouderlingen) Stille tijd 

Nieuwe Bijbelvertaling Herziene Statenvertaling 
 

Dag 1 Johannes 10:11-16. Christus is de Herder van zijn kudde (de Gemeente) 

11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de 

schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de 

eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de 

vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en 

jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen 

kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn 

schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals de Vader mij kent en ik 

de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar ik heb ook 

nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die 

moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één 

kudde zijn, met één herder. 

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 scha-

pen 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 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle 

luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u 

hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien 

waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die 

de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krach-

tige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht 

was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en 

hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog 

boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en 

elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in 

de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als 

hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de 

volheid van hem die alles in allen vervult 

17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heer-

lijkheid, 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 we-

reld, 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 ‘Het is niet verstandig wat je doet,’ zei zijn schoonvader, 18 ‘je zult 

er nog onder bezwijken, en de mensen die bij je komen ook. Dit is een 

veel te zware taak voor je, je kunt die niet alleen aan. 19 Luister, ik zal 

je een goede raad geven, en moge God je dan terzijde staan. Jij moet 

het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voor-

leggen. 20 Prent hun zijn wetten en voorschriften in en leer hun welke 

weg ze moeten bewandelen en welke plichten ze moeten vervullen. 

21 Maar zoek daarnaast onder het volk een aantal doortastende, vrome 

mannen, die betrouwbaar zijn en zich niet laten omkopen, en geef hun 

de leiding over groepen van duizend, van honderd, van vijftig en van 

tien. 22 Zij moeten altijd over het volk rechtspreken. Belangrijke 

geschillen leggen ze aan jou voor, in minder belangrijke geschillen 

doen ze zelf uitspraak. Zij zullen je last verlichten door die samen met 

jou te dragen. 23 Als je het op deze manier aanpakt, en als God het 

wil, kun je het volhouden en kunnen al die mensen tevreden naar hun 

tenten gaan.’ 

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 bren-

gen. 20 Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun 

de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moe-

ten 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 Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een 

eerzaam streven. 2 Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan 

slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gema-

tigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 3 Hij mag niet te veel drinken of 

driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet 

geldzuchtig. 4 Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige 

manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. 5 Als iemand geen leiding 

kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van 

God kunnen zorgen?  

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 waardig-

heid. 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?  
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6 Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij 

verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. 7 Verder moet hij buiten 

de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak 

komt en door de duivel wordt gestrikt.  

14 Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles 

15 voor het geval ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men 

zich moet gedragen in het huis van God, dat wil zeggen de kerk van de 

levende God, fundament en pijler van de waarheid. 

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 Ik heb je op Kreta achtergelaten om, volgens mijn richtlijnen, de 

resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen: 

6 onberispelijke mannen, die maar één vrouw hebben, en gelovige 

kinderen die niet kunnen worden beschuldigd van schandelijk gedrag 

en ongehoorzaamheid. 7 Een opziener moet als beheerder van Gods 

huis onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig 

zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; 

8 hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, 

toegewijd en beheerst. 9 En hij moet zich houden aan de betrouwbare 

boodschap die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is 

om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers 

terecht te wijzen. 

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 onberis-

pelijk 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 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als 

ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de 

luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: 2 Hoed 

Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed 

toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet 

om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. 3 Stel 

u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, 

maar geef het goede voorbeeld. 4 Dan zult u wanneer de hoogste herder 

verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt. 5 En u, 

jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overi-

gens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen 

zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen 

schenkt hij zijn genade. 6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge 

gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. 7 U 

mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. 

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 winst-

bejag, 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. 

 

Dag 7 Matteüs 20:20-28. Een leider is niet een heerser met positie, maar een dienaar 

20 Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar 

zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vra-

gen. 21 Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof me dat 

deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een 

rechts van u en de ander links.’ 22 Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten 

niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten 

drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. 23 Toen zei hij: ‘Uit 

mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links 

van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan 

hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’ 24 Toen de andere leer-

lingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. 

25 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken 

onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. 26 Zo zal het bij 

jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de 

anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie 

dienaar moeten zijn – 28 zoals de Mensenzoon niet gekomen is om 

gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld 

voor velen.’ 

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 rech-

ter- 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. 
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Dag 8 Titus 2:1-8. Een leider verkondigt de praktijk dat overeenkomt met de gezonde leer 

1 Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer. 

2 Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond 

in het geloof, de liefde en de volharding. 3 Ook oudere vrouwen moe-

ten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd 

zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven, 4 en de jonge 

vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben, 

5 dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk 

moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan 

wordt het woord van God in ere gehouden.  

6 Roep ook jonge mannen op in alles ingetogen te zijn. 7 Geef zelf met 

goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn, 8 en 

verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegen-

standers beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen. 

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 huishou-

den, 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 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan 

de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. 18 Toen ze waren 

gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe: ‘U weet hoe ik te midden van u 

geleefd heb, vanaf de eerste Dag dat ik in Asia was: 19 ik heb de Heer 

in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen 

als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan. 20 U weet 

ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en 

dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. 21 Zowel 

Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te 

geloven in Jezus, onze Heer. 22 Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, 

gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, 

23 behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat 

gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. 24 Ik hecht echter 

niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn 

levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de 

Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods gena-

de.  

25 Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk 

heb verkondigd, mij terug zal zien. 26 Daarom verklaar ik hier op deze 

Dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben; 27 ik heb 

immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods 

wil. 28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest 

u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, 

die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. 29 Ik weet 

dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de 

kudde niet zullen ontzien. 30 Uit uw eigen kring zullen mensen voort-

komen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te win-

nen. 31 Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u drie 

jaar lang Dag en nacht onder tranen steeds weer raad heb gegeven. 

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 overko-

men 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 blijd-

schap 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 waak-

zaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehou-

den 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 broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders 

doet, zelfs al kent u hen niet. 6 Ten overstaan van de gemeente hebben 

zij van uw liefde getuigd. Wees zo goed hen voor de verdere reis uit te 

rusten op een wijze die God waardig is. 7 Ze zijn immers omwille van 

de Naam op reis gegaan en hebben van de ongelovigen niets aangeno-

men. 8 Daarom horen wij zulke mensen gastvrij te ontvangen en zo 

mee te werken aan de verkondiging van de waarheid.  

9 Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die 

daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan. 10 Als ik kom, 

zal ik zijn gedrag ter sprake brengen. Die man verspreidt laster over ons, 

en daar laat hij het niet bij: hij weigert de broeders te ontvangen, en 

houdt degenen tegen die dat wel willen en verjaagt hen uit de gemeente.  

11 Geliefde broeder, volg niet het kwade na maar het goede. Wie 

goeddoet komt uit God voort; wie kwaad doet heeft God niet gezien. 

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 aanwe-

zigheid 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. 

 


