


60. De VIJFVOUDIGE 
bediening: Herder





Een herder/opziener/oudste zorgt voor de mensen van de gemeente en leert 
andere Christenen hetzelfde te doen (Vaste bediening)

Het NT gebruikt 3 termen om 1 bediening te definiëren:

Herder:

Strong 4166 Poi’men (Latijn: Pastor)
 

      1 in de gelijkenis, hij aan wiens zorg en beheer anderen zich  hebben toevertrouwd, 
en wiens voorschriften zij opvolgen 

2) de voorzittende beambte, bestuurder, leider van een vergadering:  aldus van 
Christus als het Hoofd van de gemeente

Opziener:

Strong 1985 E’piskopos (Bisschop) 

1) opzichter, toezichthouder 
      1a) iemand die de plicht heeft erop toe te zien dat wat door anderen  gedaan wordt, 

op de juiste wijze geschiedt, een curator



De Oudste of Ouderling

Strong 4245 Pres’buteros

 1) ouder, in leeftijd 
      1a) de oudste van twee mensen 

      1b) gevorderd in jaren, ouder , voorouders 
  2) een term voor een rang of ambt 

      2a) onder de Joden 
          2a1) leden van de grote raad of het Sanhedrin (omdat in vroeger jaren 
de bestuurders van het volk, rechters, enz., uit de oudere mannen gekozen 

werden) 
          2a2) van hen die in afzonderlijke steden de staatszaken regelden en 

recht spraken 
      2b) onder gelovigen zij aan de hoofd stonden van de gemeentes. 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



Jezus als (opper) Herder en Opziener, een betrouwbare herder zal ervoor 
zorgen dat er geen wolven in de kudde komen!

Ik ben de goede Herder (Strong 4166 Poi’men) ; de 
goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 

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. 
En de huurling vlucht, omdat hij een huurling 

is en zich niet om de schapen bekommert.



Ik ben de goede Herder (Strong 4166 Poi’men) en Ik 
ken de Mijnen en word door de Mijnen 

gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader 
ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen.  

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. 

(Strong 4166 Poi’men)
Johannes 10:11 - 16 HSV



Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd 
tot de Herder (Strong 4166 Poi’men) en Opziener (Strong 1985 

E’piskopos) van uw zielen.
1 Petrus 2:25 HSV

En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare 
krans van de heerlijkheid verkrijgen. 

1Petrus 5:4 HSV 

En toen Jezus uit  het schip  ging, zag Hij een grote menigte 
en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij 

waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon 
hun veel dingen te onderwijzen.  

Markus 6:34 HSV



Een groep discipelen wordt een gemeente als er ouderlingen zijn aangesteld 

En nadat zij aan die stad het Evangelie verkondigd hadden 
en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar 
Lystre, Ikonium en Antiochië, en zij versterkten de zielen 

van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven 
en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk 

van God moeten ingaan. 

En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de 
handen voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder 

vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere, 
in Wie zij nu geloofden. 

Handelingen 14:21-23 HSV



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 
(Strong 4245 Pres’buteros) zou aanstellen, 

zoals ik u opgedragen heb. 

Zo iemand moet onberispelijk zijn, de man 
van één vrouw, gelovige kinderen hebben, 

die niet te beschuldigen zijn van 
losbandigheid of opstandigheid.

De eigenschappen van een herder:



Want een opziener (Strong 1985 E’piskopos) 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, maar gastvrij, goedwillend, 

bezonnen, rechtvaardig, heilig, beheerst, 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.
Titus 1:5 - 9 HSV



De taken van een herder:

- De eerste is zijn leven geven voor de schapen. Ten 
diepste behoort het leven van de herder niet aan zichzelf 

toe, maar aan zijn schapen. Iedereen die een 
zelfgenoegzaam, zelfgericht leven wil leiden, heeft 

absoluut geen recht om in deze bediening te staan. De 
eerste voorwaarde is je leven op het altaar neer te leggen 
voor God en voor de dienst aan zijn volk. Iemand die niet 

bereid is te leven als dienaar van Gods volk, kan deze 
bediening niet vervullen.

- Ten tweede wordt verwacht van een herder dat hij zijn 
schapen individueel kent in een hechte persoonlijke 

relatie.



- Ten derde wordt verwacht dat hij persoonlijk 
bereikbaar, dus toegankelijk is voor de 
schapen.

- Ten vierde wordt verwacht dat hij onderwijst, 
spreekt en leidt, met andere woorden: dat hij hen 

leidt door zijn spreken. Jezus zei: Mijn schapen 
horen naar mijn stem… en zij volgen mij. Overal 

waar christenen zijn, bestaat de behoefte aan 
herders met deze kwaliteiten.

Bron: Gods kerk herontdekt van Derek Prince



Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, 
profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg 
tegen hen, tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE : 
Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten 
de herders niet de schapen weiden? U eet het beste op 

en u kleedt u met de wol; u slacht het vetgemeste, maar 
de schapen weidt u niet. 

Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, 
het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt 

u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u 
heerst met geweld en met harde hand over hen. 

De herders van Israël zijn het slechte voorbeeld hoe het niet moet!



Ze zijn overal verspreid, zonder herder, en 
ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel 
geworden: ze zijn verspreid. Mijn schapen 
dwalen rond op alle bergen en op elke hoge 

heuvel. 

Over heel het aardoppervlak zijn Mijn 
schapen verspreid. Er is niemand die naar 

ze vraagt, en niemand die ze zoekt. 
Ezechiël 34:1-6 HSV



De ouderlingen (Strong 4245 Pres’buteros) onder u roep ik 
ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden 

van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die 
geopenbaard zal worden:  

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

winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die 
heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere , 

maar als mensen die voorbeelden voor de kudde 
geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, zult u 
de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

1 Petrus 5:1 - 4 HSV



Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet 
de ouderlingen (Strong 4245 Pres’buteros) van de 

gemeente halen. 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 

Handelingen 20:17-18 HSV

Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden 
waarvan de Heilige Geest u tot opzieners (Strong 1985 
E’piskopos) aangesteld heeft om de gemeente van God 

te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen 
bloed. 



Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede 
wolven bij u zullen binnenkomen, die de 

kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden 
mannen zullen opstaan die de waarheid 

verdraaien om de discipelen weg te trekken 
achter zich aan. 

Daarom: wees waakzaam, en bedenk dat ik 
drie jaar lang, nacht en dag, niet heb 

opgehouden iedereen onder tranen terecht te 
wijzen.

Handelingen 20:28-31 HSV



Herders/ouderlingen/opzieners richten zich op prediking en onderricht

Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer 
waard geacht worden, vooral diegenen die arbeiden 
in het Woord en in de leer. Want de Schrift zegt: Een 
dorsende os mag u niet muilkorven, en: De arbeider 

is zijn loon waard.  

Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, 
tenzij er twee of drie getuigen zijn.  Wijs hen die 

zondigen, in tegenwoordigheid van allen terecht, 
opdat ook de anderen vrees zullen hebben.

1 Timotheüs 5:17 - 20 HSV



Herders/ouderlingen/opzieners werken altijd samen in teams en bidden 
voor de zieken

Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de 
heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners (Strong 

1985 E’piskopos) en diakenen: 
Filippenzen 1:1 HSV

En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor 
hen ouderlingen (Strong 4245 Pres’buteros) gekozen hadden en 

onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere, in 
Wie zij nu geloofden. 

Handelingen 14:23 HSV

Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen (Strong 4245 
Pres’buteros) van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem 

bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere.
Jakobus 5:14 HSV



De diakenen (Strong 1247 Diakoneo & Strong 1249 Diakonos) 

Een diaken heeft een dienende functie over de materiële zaken in 
een gemeente, dit in tegenstelling van een oudste die over de 

geestelijke zaken gaat.

De taken van een diaken:

- Deelden die uit aan hen die dat nodig hadden (Handelingen 6:1:7)

- Droegen zorg voor maatschappelijke maaltijden (Handelingen 
6:1:7)

- Ze staan onder de autoriteit van de oudsten (Handelingen 6:1:7)

- Vertelden het goede nieuws van God (Handelingen 8:5)

Bron: Gods kerk herontdekt van Derek Prince



In die dagen, toen het aantal discipelen steeds 
toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden 

tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het 
dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. 

En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij 
zich en zeiden: Het is niet behoorlijk dat wij nalaten 

het Woord van God te verkondigen om de tafels te 
dienen. Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen 

uit uw midden, van wie men een goed getuigenis 
geeft , vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die 
wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen.  



Wij echter zullen volharden in het gebed en in 
de bediening van het Woord.  En dit woord 

behaagde heel de menigte; en zij kozen 
Stefanus, een man vol van geloof en van de 

Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, 
Timon, Parmenas en Nicolaüs, een proseliet 

uit Antiochië.  Zij leidden hen vóór de 
apostelen, en die legden hun, nadat zij 

gebeden hadden, de handen op.   
Handelingen 6:1 - 6 HSV
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