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Terugblik (1) 

Timotheüs: 

• Geloofszoon van Paulus (1Tm1:2) 

• Gegroeid van hulp naar medewerker 

• Met zelfstandige opdracht in Efeze (1Tm1:2) 

 

Trefwoorden: gezond, goed, (be)trouw(baar) 

 

Kerntekst: 1 Tm 3:15  weten hoe we ons moeten gedragen (hoe 

het toe moet gaan) in Gods huis = de gemeente 
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Terugblik (2) 

1 Tm 1:1-11 - gezonde leer: heeft liefde tot doel, geen wetticisme 
 
1 Tm 1:12-20 - van vervolger een verkondiger: voorbeeld van Gods 

genade 
- de goede strijd strijden 

 
1 Tm 2:1-15 - gebed voor iedereen – God wil iedereen trekken 

- oproepen voor man en vrouw, met rolverschil 
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wat is een opziener (vs. 1-7) 

• opziener: iemand die toezicht houd  taak 
(Gr: episkopos  in NL verbasterd tot bisschop; vgl. episcopaalse kerk) 

• oudste: iemand die ouder is  levenservaring 
(Gr: presbyteros; vgl. presbyteriaanse kerk) 

Oudste = opziener: Hd20:17+28; Tt1:5+7 

 

opmerkingen: 

• de Heer Jezus is opziener (1 Pt 2:5)  waakt over zielen 

• oudsten (als leiders) waren ook bij Joden bekend (zie evangeliën 
en Hand.; vaak met overpriesters) 

• oudste: lett. = oudere (t.o. jongere) (Jh8:9; Hd2:17; 1Tm5:1,2) 
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wat is een diaken (vs. 8-13) 

• diaken (Gr. diakonos): iemand die dient, dienstknecht/dienaar  
    (vgl. Mt20:26-28) 

• diakenschap (Gr. diakonia): bediening, taak 

• diaken zijn (Gr. diakoneoo): (be)dienen 

 

opmerkingen: 

• 90+ vermeldingen in NT; als officieel ambt slechts in: 
Fp 1:1; 1Tm3:8-13; ev. ook Rm 16:1 

• voorbeelden: de ‘zeven’ in Hd6:1-7 (vs 1: bediening, vs 2: 
(be)dienen; i.t.t. vs 4) 
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bijbels gemeentemodel 

• leiding door oudsten die geestelijk verantwoordelijk zijn voor de 
plaatselijke kerk/gemeente 

• ondersteund door diakenen met nadruk op een praktische (financiële) 
verantwoordelijkheid 

 

Argumenten hiervoor: 

- oudsten in nieuwe heidengemeenten aangesteld (Hd 14:23) 

- opdracht aan Titus: het ontbrekende  oudsten (Tt1:5) 

- de typische vermelding in Fp1:1 

- ‘hoe men zich moet gedragen’ (vs 15) volgt op meteen op 
oudsten&diakenen (niet pas aan eind vd brief) 

 

NB: O&D plaatselijk ambt (i.t.t. APEHL-gaven, Ef4:11vv) 
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voorwaarden voor opziener (1-7) 

• je mag je er naar uitstrekken, is een mooi werk 

• voorwaarden bijna gelijk met Tt 1:6-9 

• 15 voorwaarden, waaronder: 

– onberispelijk: niet concreet te beschuldigen 

– man van 1 vrouw: niet polygaam; ook: trouw (geen flirter) 

– beheerst: stabiel, niet zomaar uit balans, evenwichtig 

– bekwaam om te onderwijzen  in 1 op 1 gesprekken 

– een ordelijk gezinsleven (onderdanigheid met waardigheid) 

– geen pasbekeerde (gevaar van hoogmoed) 

– goed getuigenis buiten de kerk! (anders: gevaar van schijnheiligheid) 

• geestelijke leiders  mannen (vs2; vgl 2:11vv, Hd15:6+7 – mannen 

broeders 
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voorwaarden voor diaken (8-13) 

• 7 voorwaarden, waaronder: 

– niet met 2 monden spreken: tegen de 1 dit, tegen de ander iets 
anders zeggen 

– niet op oneerlijke winst uit: goed en eerlijk met geld omgaan 

– zuiver geweten: geloof wordt uitgeleefd in een oprecht leven 

– eerst beproefd: op betrouwbaarheid 

– goed bestuur in gezin en breder verband: om advies met voorbeeld te 
kunnen geven. 
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voorwaarden voor diaken (8-13) 

• Een vrouw ook diaken? 

+ vrouwen eveneens (11) … nevenschikkend naast diakenen (8) 

  (de/hun staat er niet) 

+ vermelding van Febe in Rm 16:1 

? voorwaarden in 11 extra voor vrouwelijke diakenen? maar overlap … 

- vs 11: is onderdeel van doorgaande lijst voorwaarden (vs 12: diakenen) 

- vs 12: mannen van 1 vrouw etc. 

m.i.: ruimte voor vrouwelijke diakenen, mits binnen kader van andere 
oproepen, zoals 2:12), en diakenechtparen 

 

• Groei als diaken: vrijmoedigheid in geloof  

vgl. Stefanus (Hd6:8vv), Filippus (Hd8) 
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conclusie (14-16) 

• Paulus schreef i.v.m. gedrag in de gemeente als huis van God  
orde 

• de gemeente draagt de waarheid uit (zuil) en verdedigt die 
(fundament). 

• die waarheid (de godsvrucht = juiste verering) is ten diepste niet 
een ‘(onderwijs)systeem’, maar een Persoon: Hij … 
 

– Die mens geworden is 

– Die uit de Geest geleefd heeft als Rechtvaardige 

– naar Wie de engelen keken 

– Die verkondigt wordt 

– in Wie mensen hun vertrouwen stellen 

– Die nu in heerlijkheid is 
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Vragen? 
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Vragen 

1. Naast de grote overlap zijn er ook verschillen in voorwaarden voor 
oudsten en voor diakenen. Welke? Waarom zouden die verschillen er 
zijn, denk je? 

2. Zijn de voorwaarden voor oudsten en diakenen alleen voor 
supermensen weggelegd? Aan welke zou eigenlijk elke volgeling van 
de Heer moeten voldoen? 

3. Neem even stil de tijd voor persoonlijke eerlijkheid: met welke  
voorwaarde(n) heb jij zelf nog veel moeite? Als je dat wilt/durft te 
delen kun je ook samen bidden voor groei hierin. 

4. De kern van ons geloof zijn niet waarheden, maar is een Persoon: 
onze Heer en Heiland Jezus Christus, zoals Paulus Hem in vs. 16 
bezingt. Kunnen jullie een eigen kort lofdicht (4 regels bijvoorbeeld) 
over Hem maken? 
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