


V17. Wat is gezond 
BIJBELS 

leiderschap?



B55. De KENMERKEN van een SEKTE!

B57. Leiderschap: Een DIENENDE autoriteit!

B58. De Apostel & De Profeet

B59. De Evangelist & De Leraar

B60. De Herder 



Wat is ongezond Bijbels leiderschap?

Manipulatie 

De leiders dulden geen enkele kritiek of tegenspraak. Ze 
leggen geen verantwoording af. Ze kunnen niet ter 

verantwoording worden geroepen op grond van de Bijbel.

De opinie van de leiders wordt boven de bijbel gesteld. 
Vaak zie je ook manipulatie via profetie. De stem van de 

leider wordt op die manier tot de stem van God zelf 
gemaakt. Men probeert de leden afhankelijk te maken en 
te houden. Afhanke lijk van de leider, de organisatie. Eigen 

oordeel, toetsen aan de bijbel (naar Hand. 17:11), wordt 
ontmoedigd.



Financiële ondoorzichtigheid

De leider of de leiding beheren het geld. Het beheer 
is ondoor zichtig, er wordt geen openheid gegeven, 
er wordt geen verant woording afgelegd, er is geen 

onafhankelijke controle op de boekhouding. 
Meestal leven de leiders er goed van.

Regelzucht/onbijbelse regels en wetten

Vaak is er de drang om het persoonlijke leven tot in 
details te regelen. Vaak gaat dit gepaard met allerlei 

onbijbelse menselijke wetten.



Ik bezweer u , ten overstaan van God en de Heere Jezus 
Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn 
verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. 

Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, 
bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en 

onderricht. 

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet 
zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het 

gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen 
verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze 

zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich 
keren tot verzinsels. 

2 Timotheüs 4:1-4 HSV



God heeft in de gemeente leiders gegeven om de heiligen toe te rusten!

En Hij heeft sommigen gegeven als 
apostelen, anderen als profeten, 
weer anderen als evangelisten en 
nog weer anderen als herders en 

leraars, om de heiligen toe te rusten, 
tot het werk van dienstbetoon, tot 

opbouw van het lichaam van 
Christus,



totdat wij allen komen tot de eenheid van 
het geloof en van de kennis van de Zoon 
van God, tot een volwassen man, tot de 
maat van de grootte van de volheid van 
Christus, opdat wij geen jonge kinderen 

meer zouden zijn, 

heen en weer geslingerd door de golven en 
meegesleurd door elke wind van leer, door 

het bedrog van de mensen om op listige 
wijze tot dwaling te verleiden



maar dat wij, door ons in liefde aan de 
waarheid te houden, in alles toe zouden 

groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk 
Christus. 

Van Hem uit wordt het hele lichaam 
samengevoegd en bijeengehouden door elke 

band die ondersteuning geeft, 
overeenkomstig de mate waarin ieder deel 
werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn 
groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Efeze 4:4 - 16 HSV



Waar moet je aan voldoen als leider?

- Een opziener nu moet onberispelijk 
zijn, (Titus 1)

- de man van één vrouw, (Titus 1)

- beheerst, (Titus 1)

- bezonnen, (Titus 1)

- eerbaar, (Titus 1)

- gastvrij, (Titus 1)

- bekwaam om te onderwijzen,

- niet verslaafd aan wijn, (Titus 1)

- niet vechtlustig, (Titus 1)

- niet uit op schandelijke winst, maar 
welwillend, (Titus 1)

- niet strijdlustig

en zonder geldzucht. (Titus 1)

- Hij moet goed leiding geven aan zijn 
eigen huis, zijn kinderen onderdanig 
houden, in alle waardigheid. Want als 
iemand niet weet hoe hij leiding moet 
geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor 
de gemeente van God zorg dragen?  (Titus 
1)

- Hij mag geen pasbekeerde zijn , opdat 
hij niet verwaand wordt en daardoor 
onder het oordeel van de duivel valt.

Hij moet ook een goed getuigenis hebben 
van buitenstaanders, opdat hij niet in 
opspraak komt en in een strik van de 
duivel terechtkomt .
1 Timotheüs 3:1 - 7 HSV



Een leider neemt de houding van een slaaf aan en dient de gemeente

En Hij kwam in Kapernaüm en toen 
Hij thuisgekomen was, vroeg Hij hun: 

Waarover had u het met elkaar 
onderweg?  Maar zij zwegen, want 

zij hadden onderweg een 
woordenwisseling met elkaar gehad 

over wie de belangrijkste was.  



En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen 
hen: Als iemand de eerste wil zijn, moet hij 
de laatste van allen zijn en een dienaar van 
allen. En Hij nam een kind, zette dat in hun 
midden en omarmde het, en Hij zei tegen 

hen:  

Wie een van zulke kinderen ontvangt in Mijn 
Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij 

ontvangt, die ontvangt niet Mij, maar Hem 
Die Mij gezonden heeft.

Markus 9:33 - 37 HSV



-  Jezus stelde Zijn apostelen aan door ze eerst 3 jaar te 
trainen en gebood ze vervolgens te wachten tot Pinksteren 
en de Doop in de Heilige Geest te ontvangen, pas toen ze 
dat ontvangen hadden kunnen ze met hun apostelwerk 
beginnen (Handelingen 1:8, 2:1-4)

- De apostelen stelde mensen aan onder handoplegging die 
al gedoopt waren met de Heilige Geest. (Handelingen 6:1-7)

- Paulus werd de handen opgelegd en gedoopt in de Geest, 
daarna kon hij zijn bediening starten. (Handelingen 9:17-20)

- Er werd door de hele gemeente onder vasten en bidden 
ouderlingen gekozen (Handelingen 14:23)

Kan je jezelf stellen als leider?



De 5 voudige bediening

1. Strong 652 A’postolos  (afgeleid van Strong 649)

  1) een gemachtigde, boodschapper, iemand uitgezonden met opdrachten 

Alles wat een apostel tot apostel 
maakt, heb ik u laten zien: elke 

volharding, alle tekenen en 
wonderen, elke kracht.  
2Corinthiërs 12:12 NBV



2. Strong 4396 Grieks: Pro’phetes

Profeet komt van het Griekse woord ‘prophetes’ , 
wat letterlijk betekent ‘iemand die het voort 

zegt’.Een profeet spreekt een speciale boodschap 
die hij rechtstreeks van God heeft ontvangen, voor 

een specifiek moment en een specifieke plek.

Wie echter profeteert, spreekt tot 
mensen woorden van opbouw en 

vermaning en troost.
1 Korinthe 14:3 HSV



3. Strong 2099 Euaggelis’tes 

    1) een brenger van goede berichten, een evangelist 
  2) de naam die gegeven werd aan de boodschappers in het N.T. 

van het  behoud in Christus, maar geen apostelen waren 
Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

Het woord evangelist komt van het Griekse 
woord euaggelion, wat ‘goed nieuws’ 

betekent. Het evangelie is goed nieuws, en 
als het geen goed nieuws is wat je wordt 
verkondigd, dan is het geen evangelie!



De leraar is de man van het Woord, en zijn 
passie en zalving is Gods Woord 

systematisch uit te leggen, ‘tot opbouw van 
het Lichaam van Christus’ (Efeze 4: 12).

4. Strong 1320  Di’daskalos 

1) een leraar 
2) in het N.T. iemand die de dingen van God en de plichten 

van de mens onderwijst 
Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



De taken van een leraar:

- De mensen overtuigen met het Woord
- Mensen laten groeien door het Woord

Twee soorten (niveaus) van onderwijs, de mobiele & niet mobiele

1. de openbare verkondiging van het Woord; de universele, mobiele 
onderwijsbediening, gericht tot het gehele Lichaam van Christus. 

(Sprekers die van gemeente naar gemeente gaan of op conferenties 
spreken)

2. de plaatselijke, niet-mobiele variant van de leraarsbediening (de 
plaatselijke oudste of voorganger van 1 gemeente) 

Dit is 1 van de taken van een herder.

Bron: Gods kerk herontdekt van Derek Prince



5. Strong 4166 Poi’men (Latijn: Pastor) ook E’piskopos (Bisschop) en Strong 
4245 Pres’buteros

- 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



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– Gods kerk herontdekt van Derek Prince

– Gods kracht doorgeven van Derek Prince 


