principes voor harmonie in de
gemeente
1 Timotheüs 5:17-24
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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 Tim 1 - gezonde leer: heeft liefde tot doel, geen wetticisme
- van vervolger een verkondiger: voorbeeld van Gods genade
- de goede strijd strijden
1 Tim 2 - gebed voor iedereen – God wil iedereen trekken
- oproepen voor man en vrouw, met rolverschil
1 Tim 3 - opzieners en diakenen:
- goed functioneren van de gemeente als pilaar (uitdragen) en
fundament (verdedigen) van de waarheid: Jezus
1 Tim 4 - er komt valse leer (geest t.o. lichaam)
- wees zelf een trouw dienaar!
1 Tim 5 - vermaning in omgang met oud/jong broeder/zuster
- zorg voor de (echte) weduwen
- maatregelen voor harmonie in de gemeente
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onderwerpen
• Harmonie tussen oudsten en de gemeente komt niet
vanzelf, oudsten hebben bescherming nodig
• Timotheüs heeft het moeilijk in Efeze
• Paulus als hardwerkende leider is moeilijk te volgen Hd
20

• Timotheüs krijgt het er benauwd van
• We mogen alcohol drinken, yes! Maar dit stuk gaat
over medische doeleinden …
• De moeilijke kwestie van tucht: óf kerken doen niets,
óf men overdrijft.
• Nr. 1 van top 10 misbruikte Bijbelteksten: Oordeelt
niet, opdat gij niet geoordeeld wordt (Mattheüs 7:1)
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Oudsten met verschillende rollen
• De kerk heeft leidinggevende en predikende oudsten nodig
– Zonder organisatie wordt talent, geld en tijd verspilt
– Zonder goede prediking verliest de kerk haar fundament, en is er
geen groei Ef 4:11
– Beiden hebben de gaven van de geest en zorgvuldige selectie
nodig 1Kor 12:28

• Leiderschap is verantwoordelijk
– Wat zij doen, doet iedereen; wat zij mogen, mag iedereen

• Bescherming van oudsten
– Preaching & teaching kost tijd – maar er is zoveel praktisch werk
– Leiding geven is moeilijk – en mensen verzetten zich soms
– Oudsten kunnen worden beschuldigt – soms om af te leiden van
eigen problemen
– Zij willen de Heer voorop stellen – maar hebben ook een gezin
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Loon voor geestelijk werk
• Goed leiding geven is meetbaar
• De prediking is kerntaak – dubbel loon
• Wie werkt krijgt loon
– Geldt zelf voor dieren
– Loon is motivatie voor David en de Heer

(1.Sam 17:26; Heb 12:2)

• Levieten hebben voeding nodig
– Als er niet voor gezorgd wordt moeten ze zelf werk zoeken

• Geestelijk werk vereist materieel voedsel
– Niet vrome wensen en gebeden

Jak 2:16

• Oudsten werken niet voor de loon …
– maar voor de Heer
– giften aannemen kan afhankelijkheid veroorzaken
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Neh 13:10

principes voor harmonie
Christenen vinden het fijn om beoordeelt te worden Joh 3:21
Neem niet zomaar een klacht aan v.19
Maat van verantwoordelijkheid verschilt
Oudsten zijn het voorbeeld voor de kudde v.20
Goedkeuring (handoplegging) maakt medeverantwoordelijk
Oordelen is moeilijk, er is een 2e kant, je snapt de
omstandigheden en de motivatie niet altijd v.24-25
• Neem de tijd om bedieningsleiders/oudsten te kiezen
• Ook als je oordeelt blijf je mens met zwakheden v.22
• Niemand is perfect maar we mogen wel streven naar
perfectie v.21
•
•
•
•
•
•
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omgaan met openbare zonde
•
•
•
•
•

Doel: terechtbrengen! Niet straffen Gal 6:1 (botbreuk)
Gebaseerd op feiten Deu 13:14
Confronteer de misdadiger met getuigen Mt 18:16; John 8:17; 2Kor 13:1
Breng dingen aan het licht Ef 5:13, Joh 18:20
Het woord is de basis (v.21) niet naam, geld, leeftijd, prestaties,
sympathie

•

Gal 6:1; 2 Tim 2:25; 1 Thess 5:14; Mt 18:15; Rom 16:17; 2 Thess 3:6;
2 Thess 3:14; 2Jo10; Tit 3:10; 1Kor 5 en 2 Kor 2:6;
–
–
–
–
–
–

Terechtbrengen in zachtmoedigheid, onderwijzen wie zich verzetten
Terechtwijzen, aanspreken, met getuigen, oudsten betrekken
Afkeren van, afstand nemen van
Benoemen (tekenen), als “ongehoorzaam aan … ” bekend maken
Omgang en groet vermijden, afwijzen
Uit de gemeente wegdoen
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goed oordelen
• Timotheüs krijgt de opdracht, en de engelen voor
Gods troon Op 4:4 luisteren mee
• Oudsten hebben een verantwoordelijkheid om orde te
handhaven en voor hen gelden hogere eisen
• Gemeenteleden oordelen elkaar niet, maar schakelen
de oudsten in
• Eigen leven staat op de proef als je oordeelt v.22
• Be-oordelen mag/moet altijd 1Kor 2:15;Hebr 5:14
– Aan de hand van de vrucht Mt 7:16
– Niet verborgen motieven Rom 2:16;1 Kor 4:15
– Geen oordeel/vonnis/verdoemenis uitspreken
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Vragen
1. Welke rol van oudsten geeft meer aanleiding tot conflicten: leiding
geven of prediken – en waarom?
2. Waar merk je aan dat iemand goed leiding geeft a) in een bedrijf b) in
de gemeente van God?
3. Ken je voorbeelden voor de gevaren van geruchten, vooroordelen en
roddels in de kerk? (Begint vaak met: hij/zij dit doet dit omdat hij/zij
altijd/nooit …)
4. Heb jij tucht in de kerk ooit zien werken? Of weet je meer voorbeelden
waar het niet werkte? Wat is nodig opdat tucht wel werkt?
5. Nobody is perfect: maar waarop moeten we zeker letten bij het
aanstellen van nieuwe leiders en dienaars in de gemeente?
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