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Ps-vooraf  Ps   3: 1, 2

Ontmoetingsdiens.

Votum.

“Ons slaan ons oë op na die berge: waar sal ons hulp vandaan kom? Ons 

hulp is van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.” 

Amen

Seëngroet

Gemeente van ons Here Jesus:

“Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, 

en die Here Jesus Christus 

deur die kragvolle werking van die Heilige Gees”

Amen.

Lofprysing – Ps 5: 1, 3, 4, 6, 11

Geloofsbelydenis 

Verootmoediging en Versoeningsdiens.

Ons gaan nou luister na die wet van die HERE soos ons dit vind in Eks 20.

Psalm na die wet – Ps 86: 1, 3
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Gebed om skuldbelydenis en verligting.

Psalm na gebed – Ps 86: 4, 6
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Woorddiens.
Opmerking

Verwys na art 30-31 NGB en die belangrikheid 

dat ons almal meer moet leer oor die ouderling-amp.

Die Woord van die HERE spreek tot ons uit 1Tim 3:1-7

Psalm as antwoord op die Woord – Ps 25: 2

Ons Fokus op 1Tim 3:1

Skrifverklaring

Inleiding
Geliefdes   in vers 1 sê Paulus: 

“Dit is ‘n betroubare woord: 

as iemand na ‘n opsienersamp verlang, 

begeer hy ‘n voortreflike werk.” 

En vanoggend gaan ons    vanuit vers 1    verder leer oor:

Paulus se kerkorde-reëls vir die ouderling-amp

Eintlik moet sê: 

Christus se kerkorde-reëls   deur Paulus    vir'ie ouderling-amp. 

En dan gaan ons vandag fokus op:

• die iemand wat 'n opsienersamp   of die ouderling-amp   begeer.

• Ons gaan meer leer    oor wat dit inhou 

wanneer jy die ouderling-amp begeer.

• En ons gaan meer leer   oor wat dit beteken 

as Paulus die ouderling-amp 'n voortreflike werk noem.

* * * * *
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Terugblik

A. En dit gaan ons doen 

nadat ons verlede week meer kon leer 

oor'ie belangrikheid van die ouderling-amp. 

Ons kon leer dat die ouderling-amp nie minder belangrik is 

• as Jesus se verlossingswerk nie

• as die Heilige Gees se wedergeboorte werk nie

• en as ons heiligmaking     en dissipelskap nie.

Verduidelik1

En hoekom is'it so? 

Wel   omdat Paulus    Gees geïnspireerd   in vers 1    die leer 

oor'ie ouderling-amp 'n betroubare woord noem   

net soos hy die leer 

oor Jesus se verlossingswerk    

en die Heilige Gees se wedergeboorte werk 

en ons heiligmaking en dissipelskap

waaroor hy praat op ander plekke 

in sy briewe aan Timoteus en Titus 

ook 'n betroubare woord noem.2 

So   verlossingswerk deur Jesus 

wedergeboorte deur die Gees 

heiligmaking en dissipelskap   en   ouderling-amp 

staan alles op die selfde vlak  

en is daarom ewe belangrik.

Want dis alles betroubare woorde. 

Opmerking

En u kan gaan kyk op ons webwerf.

Verlede week se preek is daar   

1 Vgl 1Timoteus 3,1(a).pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
2 Vgl 1Tim 1:15; Tit 3:4-8; 1Tim 4:8-9; 2Tim 2:11-13
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as u weer op die preek se detail wil ingaan. 

Of u kan 'n CD bestel. 

Of vra net    dan gee ons 'n fotostaat. 

* * * * *

B. Maar nou't ons nie net geleer 

oor'ie belangrikheid van'ie ouderling-amp nie. 

Nee   ons kon vanuit die woord opsienersamp   in vers 1 

ook leer     oor wat die ouderling-amp behels.

Verduidelik3

Ons kon leer     dat die ouderling-amp gaan 

• oor regeer-en-leiding-gee met selfopofferende dienende liefde.

• En oor herder-werk 

waarin ouderlinge vanuit die Woord onderrig, 

om gelowiges so laat groei in geloof 

en om so te waak teen die 

wat ons van die waarheid wil los skeur. 

Toepassing

En ook hieroor kan u weer terug gaan 

na verlede week se preek. 

Maar behalwe nou     om nou mooi te onthou 

waaroor verlede week se prediking gegaan het 

onthou tog ook: 

Hierdie is werklik 'n belangrike saak. 

As ons praat oor'ie ouderling-amp 

dan't dit alles te doen     met wat 'n lewendige gemeente is. 

So    kom ons bid    

dat ons Here ons waarlik sal aanraak    

3  Vgl 1Timoteus 3,1(a).pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
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met sy leer oor die ouderling-amp.

Terug by vandag

So   ja   verlede week kon ons meer leer 

oor'ie belangrikheid van die ouderling-amp. 

En oor wat dit behels.

Maar nou wil ons vandag verder leer oor 

Paulus se kerkorde-reëls vir die ouderling-amp

En dan gaan ons    soos ons net-nou gesê het 

weer stil staan in vers 1    waar Paulus sê: 

“Dit is ‘n betroubare woord: 

as iemand na ‘n opsienersamp verlang, 

begeer hy ‘n voortreflike werk.” 

En dan fokus ons vandag op:

• Wie die iemand is wat die ouderling-amp kan begeer

• wat dit beteken om die ouderling-amp te begeer.

• en wat dit beteken as Paulus dit 'n voortreflike werk noem.

* * * * *

1. So   ons begin by: 

Wie die iemand is    wat die ouderling-amp begeer. 

Ons hoor van hierdie iemand    as Paulus   in vers 1   sê: 

“as iemand na ‘n opsienersamp verlang ...” 

Verduidelik4

En dan'sie Griekse woord    vir iemand    'n woord wat wyd en oop is. 

Ons sou dit selfs kon vertaal met   enige iemand.

4 τις = onbepaalde vnw ml/vl (Baljon bl 977), en het die betekenis van 'enige iemand' (Baljon bl 977-779). Die gesegde 
is dus wyd. Enige iemand kan in die ἐπισκοπή staan (Knight,The faithful sayings in the pastoral letters, bl 56; Knight 
se 1Tim komm bl 153). 
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Nou'sie vraag:    

Is'ie ouderling-amp regtig    vir enige iemand? 

Wel    hier geld natuurlik ook die belangrike reël 

dat ons altyd woorde en sinne in God se Woord 

in hulle konteks moet verstaan. 

So   die iemand   van vers 1    

kan ons nie sommer net so op sy eie verstaan nie. 

Nee    wat rondom vers 1 staan 

moet ons help om hierdie iemand    reg    te verstaan. 

Skrif met Skrif5

En kyk ons rondom vers 1 

lees ons net vooraf    in 1Tim 2:11-12   die volgende. 

Paulus sê daar: 

“Die vrou moet haar in stilte laat leer in alle onderdanigheid. 

Ek laat die vrou egter nie toe 

om onderrig te gee of oor die man te heers nie ...” 

Gevolgtrek 

So    dit sê 

dat vers 1 se iemand nie 'n vrou kan wees nie. 

Want ouderlinge moet leiding gee en onderrig gee.

So leer 1Tim 3:1-2 ons mos. 

Maar in 1Tim 2:11-12 leer Paulus 

dat vroue nie mag onderrig gee nie 

en nie aan mans hier in ons samekomste leiding mag gee nie.

5 Vgl Macarthur se 1Tim komm bl 95; Calvyn se 1Tim komm bl 73; Ryken se 1Tim komm bl 109

7



En dan's hierdie reël nie net vir Paulus-hulle se tyd nie.

Nee   dis ook vir ons.

Verduidelik6

Hoe weet ons dit?    

Wel  uit Paulus 'n rede vir'ie kerkorde-reël van 1Tim 2:11-12. 

En hierdie rede is God se onveranderlike skeppingsorde. 

Ons hoor daarvan    as Paulus in 1Tim 2:13 sê: 

“Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee 

of oor die man te heers nie ... 

Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva.”

En daarby waarsku Paulus 

dat as ons vroue as ouderlinge sou aanstel 

ons'ie Kerk    wat God se nuwe verloste mensdom is 

weer terug sleep in'ie sondeval van die Paradys in.7

Bewys

En dit leer Paulus    as in 1Tim 2:14 sê: 

“Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee 

of oor die man te heers nie ... 

Want Adam is eerste gemaak, daarna Eva. 

En Adam is nie verlei nie, 

maar die vrou het haar laat verlei 

en het in oortreding gekom.”

Opmerking

En toe ons hierby stil gestaan het in 2012 

kon ons lekker diep ingaan  op goed 

soos die betekenis van God se skeppingsorde 

en hoe Christus dit na die sondeval kom heelmaak.

6 Vgl 1Timoteus 2,13-14.pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
7 Vgl 1Timoteus 2,13-14.pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
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En hoe erg dit is wanner ons dit ignoreer. 

En as u weer na daardie preke wil gaan kyk   

hulle is op ons webwerf beskikbaar. 

* * * * *

Maar wat vir nou belangrik is      is dat 1Tim 2:11-14 wys 

dat 1Tim 3:1 se iemand    as Paulus sê: 

“as iemand na ‘n opsienersamp verlang ...” 

nie 'n vrou mag wees nie.

Toepassing 

En dit    is Christus    ons Verlosser-Koning   se wil.

Bewys8

Want al praat Paulus hier   

bly dit nog steeds Christus se wil. 

Want Paulus is 'n gestuurde apostel van Christus.  

En daarom is dit wat ons nou geleer het    

oor wie hierdie iemand is    regtig belangrik. 

En dis dat hierdie iemand nie 'n vrou mag wees nie.

* * * * *

Maar beteken'it dat vroue eintlik net moet sit en stilbly. 

Nee.   Vroue mag nie ouderlinge wees nie. 

Maar dit beteken glad nie   dat hulle minderwaardig is 

en nie 'n ontsaglike belangrike roeping in die Kerk het nie. 

Nee   inteendeel.

8 Ons hoor dit in 1Tim 2:7. En in Hand 9:15 praat Christus self oor Paulus ... en dan sê Christus: “hy is vir My ‘n 
uitverkore werktuig ...” En in Luk 10:16 sê Christus oor sy apostels ... en Paulus is een van hulle ... ja ... Christus sê 
oor hulle: “Wie na julle luister, luister na My; en wie julle verwerp, verwerp My; en wie My verwerp, verwerp Hom wat 
My gestuur het.” Vgl ook 1Timoteus 2,8.pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
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Voorbeelde

I Toe ons in 2012 by 1Tim 2:15 was    kon ons meer leer 

oor vroue se ontsaglik belangrike ma-wees-roeping.9

II En gaan ons van 1Tim 3:1   na vers 11    hoor ons 

dat vroue nie net ma's moet wees nie 

maar ook ander werk in die Kerk moet doen.

Opmerking

En wanneer ons by vers 11 kom 

sal ons nog meer daaroor leer.

III En kom ons by 1Tim 5:9 

hoor ons van weduwees van 60 jaar en ouer 

wat heel waarskynlik barmhartigheidswerk gedoen het.10 

IV In Tit 2:3-5 leer Paulus 

dat “Die ou vroue ... leraresse moet wees van wat goed is, 

sodat hulle die jong vroue kan leer 

om versigtig te wees, 

hulle mans en kinders lief te hê, 

ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, 

aan hul eie mans onderdanig, 

sodat die woord van God nie belaster word nie.”

V En gaan ons   van Paulus se briewe aan Timoteus&Titus 

na die res van die NT 

hoor ons in Luk 8:2-3 van “vroue  

(wat vir Jesus) ... met hulle besittings gedien het.” 

VI En in Hand 9:36 hoor ons van Dorkas    'n dissipelin. 

“Sy was oorvloedig in goeie werke en aalmoese 

9 Vgl 1Timoteus 2,15.pdf by http://www.gkdaspoort.co.za/sermons_docs.php
10 Vgl Knight se 1Tim komm bl 222-223.
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wat sy gedoen het.” 

Sy't ook 'n hele klere-maak-bediening gehad. 

So vertel Hand 9:39.

En ons sou seker nog 'n hele klomp voorbeelde kon noem 

wat wys    dat gelowige-vroue vir Jesus baie belangrik is. 

Maar Jesus het ook gesê: 

“Ek laat die vrou egter nie toe 

om onderrig te gee of oor die man te heers nie ...”  

En dit beteken beslis nie   

dat vroue minderwaardige 'nikse' in die Kerk is nie. 

* * * * *

Maar goed:   Kom ons gaan eers weer terug na 1Tim 3:1. 

Ons het nou geleer    dat wanneer Paulus sê: 

“as iemand na ‘n opsienersamp verlang ...” 

hierdie iemand nie 'n vrou mag wees nie. 

Maar   hierdie iemand mag beslis ook nie enige man wees nie. 

Hoekom nie?

Verduidelik11

Wel    omdat Paulus in vers 2-7 sê: 

“‘n Opsiener dan moet onberispelik wees, 

die man van een vrou, nugter, ingetoë, fatsoenlik, gasvry, 

bekwaam om te onderrig; 

geen drinker, geen vegter, 

geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik; 

geen strydlustige, geen geldgierige nie; 

11 Vgl Knight se 1Tim komm bl 153.
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een wat sy eie huis goed regeer ... 

Hy moet nie ‘n nuweling wees nie ... 

hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestaanders ...”

Hoor u wat hier aangaan? 

Paulus gee 'n hele klomp vereistes 

waaraan vers 1 se iemand moet voldoen. 

So    vers 1 se iemand    is nie  'n vrou nie 

maar beslis ook nie enige man nie. 

Nee    daar's vereistes    waaraan voldoen moet word. 

Opmerking

En as die HERE wil    gaan ons    soos ons deur 1Tim 3 werk 

nog by hierdie vereistes uitkom.

* * * * *

Oorgang

Maar wat sê dit alles nou-en-hier vir ons? 

Hoe is dit alles nou-en-hier op ons van toepassing? 

2. Wel   dit   sien ons by ons tweede punt   wat gaan oor

wat dit beteken om die ouderling-amp te verlang of te begeer. 

Want dis mos wat Paulus in vers 1 sê. 

Hy praat van “as iemand na ‘n opsienersamp verlang ...”

Opmerking

En dan's daar vier dinge wat ons moet leer 

oor wat dit beteken 

om'ie ouderling-amp te verlang.

* * * * *

A. Die eerste een gaan eers net 

oor'ie betekenis van die woord   verlang

as Paulus praat van “as iemand na ‘n opsienersamp verlang ...”
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Verduidelik

En dis dat hierdie verlang    soos 'n drang in jou is.  

Dit brand in jou.  

Dit dryf jou.    Dis 'n begeerte.12 

En hierdie begeerte kan boos wees.13

Bewys

Soos in 1Tim 6:10    waar ons hoor 

dat “die geldgierigheid ‘n wortel van alle euwels is; 

en omdat sommige dit begeer, 

het hulle afgedwaal van die geloof ...”

Maar'it kan ook goed wees.

Bewys

Soos in Heb 11:16   wat vertel van Abraham-hulle  

wat 'n beter vaderland begeer het .

“dit is (die) hemelse.” 

* * * * *

Nou'sie vraag natuurlik:   

Hoe's hierdie begeerte van 1Tim 3:1? 

Is'it boos   of goed? 

Wel   die antwoord lê hier in vers 1.14 

Want hoor mooi    wat sê Paulus. 

Hy sê: “as iemand na ‘n opsienersamp verlang (of begeer), 

begeer hy ‘n voortreflike werk.”

12 ορεγεται = praes ind med (Baljon bl 691) van ὀρέγομαι, met die betekenis van 'hy strek uit na/ hy strewe na/ hy 
begeer' (Bajon bl 691).

13 ὀρέγομαι kan 'n positiewe of negatiewe betekenis hê ... Die konteks is hier belangrik – vgl bv 1Tim 6:10 vir 'n 
negatiewe betekenis en Heb 11:16 vir 'n positiewe betekenis (Baljon bl 691; NIDNTT vol 1 bl 460-461; Knight, The 
faitful sayings in the pastoral letters, bl 56-57).

14 Vers 1c is hier belangrik (vgl Knight, The faithful sayings in the pastoral letters, bl 57) – Wat leer ek uit 1c? Dit sê dat 
dit 'n altyd geldende waarheid is dat as 'n man die ἐπισκοπή begeer hy regtig 'n goeie werk/amp begeer. Dit sê dan 
vir my dat ὀρέγομαι hier in 1b ook 'n positiewe begeerte is (vgl Knight se 1Tim komm bl 154).
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Verduidelik

So   as Iemand die ouderling-amp begeer 

begeer hy altyd15 'n voortreflike werk   of 'n goeie werk.

Opmerking

En ons sal net-nou meer leer oor hierdie goeie werk. 

Maar vir nou'sit belangrik    dat ons moet raaksien 

dat hierdie begeerte van vers 1 nie boos is nie. 

Nee!   Dis eintlik regtig 'n goeie begeerte. 

Want “as iemand na ‘n ouderling-amp begeer, 

begeer hy ‘n goeie werk”    en nie iets boos nie.

* * * * *

So   dis'ie eerste ding wat ons moet leer 

oor wat dit beteken om die ouderling-amp te begeer. 

Dis 'n goeie begeerte na iets goeds. 

B. Maar daar's ook 'n tweede ding. 

Opmerking

En nou moet ons mooi begin oplet. 

Want ons gaan nou al meer begin sien 

hoe hierdie hele ding oor wie ouderlinge moet wees 

en die vereistes waaraan hulle moet voldoen 

elkeen van ons regtig direk raak.

* * * * *

Nou    hierdie tweede ding    wat ons moet leer 

oor wat dit beteken    om die ouderling-amp te begeer    

is dat hierdie begeerte    nie net goed is nie    

maar ook direk van Christus af kom.16

15 ει + ορεγεται, 'n praes ind + επιθυμει, 'n praes ind dui op 'n feitelike en altyd-geldende voorwaarde (Binnewerk bl 66; 
Knight, The faithful sayings in the Pastoral letters, bl 55). 

16 Vgl Macarthur se 1Tim komm bl 108; Knight, The Faithful ayings in the pastoral epistles, bl 58
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Bewys

Ons hoor'it byvoorbeeld in Efes 4:11    waar Paulus leer 

dat Christus “sommige as apostels, ander as profete, 

ander as evangeliste, ander as herders en leraars gegee het.” 

En in Rom 12:6-8 sê Paulus: 

“En ons besit genadegawes ... wat aan ons gegee is ...” 

En dan noem Paulus die gawes van 

“profesie ... lering ... vermaning ... 

(en om 'n) voorganger (te wees) ...”

En dis is hierdie genadegawes van Christus af    deur sy Gees 

wat in sekere manne die begeerte opwek 

om ouderlinge te wees. 

* * * * *

C. Maar dit bring ons by die derde ding   oor wat dit beteken

om die ouderling-amp te begeer. 

En dit is:    Hoe gaan jy nou seker wees 

dat hierdie begeerte regtig opgewek is deur Christus? 

Hoe gaan ek seker wees dat hierdie begeerte

nie maar net my eie begeerte nie?

Verduidelik17

Wel    wanneer Christus   deur sy Gees    

die begeerte    en gawe    van lering   en    leiding-gee   in jou gee 

gaan daar ook die drang by jou kom 

om in God se Woord meer te leer. 

Hoekom?    Wel    omdat 1Tim 3:2 sê 

dat 'n ouderling bekwaam moet wees om te onderrig. 

17 Vgl Calvyn se 1Tim komm bl 74; Spoelstra, Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering, 32; Van der Linde, Die Krkorde – 
'n Verklaring van die Gereformeerde kerkorde, bl 13 
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En verlede Sondag het ons geleer    dat ouderlinge    

soos goeie herders    met die goeie kos van die Woord 

gelowiges moet laat groei in die geloof.

En soos goeie herders moet ouderlinge   

met die Woord stry teen wrede wolwe 

wat ons van die waarheid wil wegskeur.

En juis daarom   gaan dit in jou gebeur. 

As Christus deur sy Gees die begeerte in jou opwek 

om 'n ouderling te wees   gaan'it in jou gebeur. 

Dit gaan in jou brand.    Jy gaan meer wil leer. 

Oor die verlossing deur Jesus Christus

en wedergeboorte    en heiligmaking en dissipelskap. 

Opmerking

Al daardie dinge 

waarin Ouderlinge gelowiges moet laat opgroei.

En waaroor ons verlede week meer kon leer. 

Ja   dit gaan jou dryf.   

Jy gaan jou Bybel begin bestudeer. 

Jy gaan vir jou boeke koop    wat jou help.

Jy gaan dit bestudeer.

Jy gaan Bybelstudie toe kom.

Jy gaan ouderling-toerusting soek. 

Dis'ie dinge wat in jou gaan gebeur.

Nuwe dinge wat nie altyd by jou was nie.

* * * * *
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Opmerking18

En miskien moet ek hier 'n opmerking maak. 

Hierdie begeerte   hierdie drang  hierdie nuwe dinge 

wat net jou gebeur    is'ie net iets 

wat net met manne gebeur 

wat 'dominees' wil word nie.

Nee!    Paulus praat in 1Tim 3:1   oor'ie ouderling-amp. 

En die begeerte na die ouderling-amp. 

Hy praat nie oor een of ander spesiale dominee-amp nie. 

* * * * *

En dit is so   ons het dit verlede week ook gesien. 

In 1Tim 5:17 leer Paulus 

dat daar sekere ouderlinge is 

wat uiteindelik baie sterk fokus op onderrig.

Maar wanneer Paulus in 1Tim 3:1 praat 

oor'ie begeerte na die ouderling-amp 

en as ons dan vanuit die res van die Skrif praat 

oor hoe hierdie begeerte in jou manifesteer 

dan'sit iets wat geld vir alle ouderlinge. 

En   ja   nie almal van ons gaan ewe veel tyd hê 

om te leer nie. 

En nie almal van ons gaan uiteindelik ewe veel kennis hê nie.

Maar by elkeen    in wie Christus    deur sy Gees 

die begeerte gee vir die ouderling-amp 

gaan hierdie begeerte begin brand   om jouself toe te rus 

om ouderling-werk te kan doen.   Jy gaan dit soek. 

* * * * *

18 Vgl Ryken se 1Tim komm bl 109

17



D. Maar nou's daar nog 'n vierde ding by

wat dit beteken    om die ouderling-amp te begeer. 

'n Vierde ding    wat jou finaal gaan oortuig 

dat jou begeerte na die ouderling-amp regtig opgewek is 

deur Christus se genadegawes 

en dat dit nie maar net  jou eie begeerte nie?

Opmerking

En dis nou hier waar die toepassing kom vir ons almal.

Ja   daar's nog iets wat jou sekerheid gaan gee 

dat die begeerte vir die ouderling-amp    regtig van Christus af kom. 

Opmerking

Die een is dat daar goeters in jou gebeur 

as gevolg van die gawes van Christus deur sy Gees.

Daaroor het ons nou net gepraat. 

Maar dan doen Christus nog iets. 

Hy laat nie net 'n klomp goed in jou gebeur nie. 

Christus laat ook iets buite jou gebeur.

Bewys19

En ons lees daarvan in Hand 6:1-3. 

Dis waar ons lees 

van die aanstelling van'ie eerste ampsdraers in die Kerk 

buiten die apostels. 

Dis waar'ie apostels vir die kerk van Jerusalem gesê het: 

“Kyk dan uit ... na sewe manne uit julle, 

19 Vgl Calvyn se 1Tim komm bl 74-75; Ryken se 1Tim komm bl 109-110; Spoelstra, Gereformeerde Kerkreg en 
Kerkregering, 32, 41; Kruger, Du Plessis, Spoelstra B, Spoelstra TT, Handleiding by die Kerkorde van die 
Gereformeerde Kerk in SA, bl 58-59 
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van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, 

wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel.” 

Verduidelik

Sien u wat hier gebeur? 

Die Kerk in Jerusalem kies manne 

wat aan sekere vereistes voldoen   om ampsdraers te wees. 

En net hier leer ons die beginsel 

dat Christus sy Kerk gebruik    

om ampsdraers    ook ouderlinge    te kies. 

Ja   Christus werk inwendig    deur sy Gees    die begeerte   in manne 

om die ouderling-amp te begeer.

En dan bevestig Christus daardie begeerte.

Christus gee sekerheid daaroor    deur sy Kerk wat kies. 

En so   kan manne weet:    Dis nou sulke tyd. 

Christus het in my die begeerte gewerk 

en my deur die Kerk gekies.    Nou't ek sekerheid. 

Nou kan ek gaan werk.

* * * * *

Toepassing20

Maar    sien u nou    hoe hierdie hele ding van vers 1 

van “as iemand na ‘n opsienersamp verlang, 

begeer hy ‘n voortreflike werk”   

op 'n ieder en 'n elk van ons van toepassing is?

Dis op ons van toepassing     want Christus gebruik ons. 

Christus gebruik ons    wat ouderlinge kies 

om aan broeders sekerheid te gee 

dat dit wel Christus    deur sy Gees   is 

20 Vgl Spoelstra, Gereformeerde Kerkreg en Kerkregering, 33
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wat in hulle die begeerte vir'ie ouderling-amp gegee het.

* * * * *

Maar dadelik sien ons ook    hoe belangrik hierdie saak is. 

I Want as ons moet kies 

moet ons mos weet wie die broeders is 

in wie die begeerte brand    om ouderlinge te wees. 

II Dan moet ons mos weet    

of die regte vrugte van daardie begeerte besig is 

om in hulle lewe na vore te kom. 

III Dan moet ons mos weet 

wie is die broeders by ons    wat ernstig besig is 

om meer te leer in die Woord van God.

IV Dan moet ons mos weet    wat die vereistes is 

waaraan ouderlinge moet voldoen.

Want as ons dit nie weet nie 

hoe gaan ons die regte manne kies? 

Dan gaan ons ouens kies 

waarvan ons dalk hou    of so iets.

Maar gaan dit regtig die ouens wees 

in wie Christus    deur sy Gees   

die begeerte na die ouderling-amp gegee het. 

Dit gaan nie ouens wees 

wat voldoen aan die vereistes vir die ouderling-amp nie.

* * * * *

Selfondersoek

En net hier   het ek 'n baie belangrike vraag 

wat ek dink ons regtig baie ernstig moet opvat 
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en verder oor moet praat. 

En dit is.    Hoe gaan ons mekaar so leer ken 

dat ons kan begin weet: 

In hierdie    of daardie broeder van my 

is Christus    deur sy Gees   aan die werk   

sodat hy die ouderling-amp begeer.

Ja   ek ken hom goed.  

En ek kan sien hoe hy meer wil leer. 

En hoe hy met oorgawe begin 

om oor'it wat hy geleer te getuig.

Ek kan sien hy groei in 'n lewe van heiligmaking en dissipelskap.

Ja   ek kan sien hy voldoen 

aan die vereistes vir die ouderling-amp. 

Hê   geliefdes   ken ons mekaar so? 

En hoe gaan ons hierby uitkom? 

Weet u:    Mag die HERE gee 

dat hierdie saak vir ons baie baie ernstig sal word.

Want dit is. 

Want   so bely ons vanuit die Skrifte by art 30 van NGB 

in die Kerk “sal alles ... behoorlik en ordelik geskied 

wanneer betroubare manne gekies word 

ooreenkomstig die voorskrif 

wat die apostel Paulus in die brief aan Timoteus in 1 Tim. 3 gee.”

* * * * *

Oorgang

Maar goed. 

Ons kon nou so-ver al vanuit 1Tim 3:1 leer oor:
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I Die belangrikheid van die ouderling-amp. 

En ons kon daaroor leer uit die betekenis van vers 1 se 

“Dit is ‘n betroubare woord ...” 

II Ons kon ook leer oor wat die ouderling-amp behels 

vanuit die betekenis van die woord “opsienersamp” in vers 1.

III Ons kon leer   oor wie in die ouderling-amp moet dien 

vanuit die betekenis van die word “iemand” hier in vers 1.

IV En nou-net kon ons meer leer 

oor wat dit vir ons almal inhou 

as Paulus in vers 1 praat van iemand 

wat die ouderling-amp begeer.

Maar nou bly daar nog een ding oor. 

En dit gaan oor wat dit beteken    as Paulus in vers 1 sê: 

“as iemand na ‘n opsienersamp verlang, 

begeer hy ‘n voortreflike werk.”

3. Ja   wat beteken'it

as Paulus die ouderling-amp 'n voortreflike werk noem. 

En dis ons laaste punt.

Verduidelik21

Nou    die Griekse woord    vir voortreflike 

as Paulus   in vers 1   praat van ouderling-amp 

as 'n “voortreflike werk”    is die woord καλός.

21 εργου = gen ev van ἔργον en tree hier op as 'n direkte objek van 'n ww van wil/ begeerte – ἐπιθυμέω – (Greek 
grammer beyond basics bl 131; Baljon bl 353; Knight se 1Tim komm bl 154). ἔργον het die betekenis van 'werk'/ 
'handeling'/ 'daad' ... maar veral het dit hier die 'amp' betekenis (NIDNTT vol 3 bl 1147; Knight se 1Tim komm bl 
154-155). ἔργον kom dan ooreen met ἐπισκοπή want beide gaan oor 'n 'werk'/'amp' (vgl woordstudie by επισκοπης; 
Ridderbos se 1Tim komm bl 90; Knight se 1Tim komm bl 154). Paulus leer dus hier dat die ἐπισκοπή 'n καλός werk 
is ... Belangrik: ek leer dus iets hier oor wat die ἐπισκοπή behels (vgl Knight se 1Tim komm bl 154; Ryken se 1Tim 
komm bl 109). καλός is by Paulus sinoniem met ἀγαθός (TDNT vol 3 bl 549), en het die betekenis van 'goed'/ 
'prysenswaardig'/ 'reg'/ 'edel'/ 'goedkeurenswaardig' in terme van en in ooreenstemming met die Evangelie/Skrif ... 'n 
Lewe van καλα ἔργα is dus kenmerkend van 'n ware dissipel (TDNT vol 3 bl 549, 550; NIDNTT vol 2 bl 98,104; 
Ridderbos se 1Tim komm bl 53).
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Ons kan'it ook vertaal met 'goeie'. 

Die KJ-Bybel vertaal dit bv so. 

Vers 1 van die KJ-Bybel sê: 

“If a man desire the office of a bishop, 

he desireth a good work.” 

So   dis wat dit beteken. 

As iemand die ouderling-amp begeer 

begeer hy werklik 'n goeie werk.

* * * * *

Maar hoekom is'it goed?   Wel    iets is goed 

net as'it in lyn is met God se wil.    Eers dan'sit goed. 

Bewys

Ons hoor'it bv in Heb 13:20-21 

wanneer die Hebreër-skrywer bid en sê: 

“Mag die God van die vrede ... julle volmaak in elke goeie werk, 

om sy wil te doen ...” 

Verduidelik22

Sien u:    Goeie werke    en die wil van God 

gaan hier in Heb 13:20-21 saam.

Ons hoor'it ook in Miga 6:8    waar die profeet sê: 

Die HERE “het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is ...”

Verduidelik23

En wat het die HERE bekend gemaak? 

Wel   sy wil    met sy Woord.   En dit is goed. 

En om die wil van die HERE te doen   is goed.

* * * * * 

22 Vgl Bybel met verklarende aantekeninge vol 3 bl 663
23 Vgl NIDNTT vol 2 bl 103-104
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So   'n goeie werk is altyd in lyn met God se wil.24 

So   as Paulus in 1Tim 3:1 sê: 

“as iemand na ‘n opsienersamp verlang, 

begeer hy ‘n goeie werk”    dan sê hy ook: 

'julle moet tog altyd onthou. 

Die ouderling-amp is God se wil vir sy kerk. 

Daarom is'it 'n goeie werk.'25

Openbaringshistories26

En die ouderling-amp was nog altyd die wil van God. 

Sedert die dae van die OT is daar al ouderlinge. 

Ons begin veral daarvan lees in die Openbaringsgeskiedenis 

wat ons vertel van Israel se tog uit Egipte.  

Bewys

Ja   dit was tydens daardie woestyn-tog 

dat die HERE op 'n dag vir Moses   in Num 11:16-17   gesê het: 

“Bring vir My sewentig manne 

uit die oudstes (ouderlinge) van Israel bymekaar, 

van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk en sy opsigters is, 

en bring hulle by die tent van samekoms, 

dat hulle daar by jou kan staan. 

Dan sal Ek neerdaal en daar met jou spreek; 

en van die Gees wat op jou is, 

sal Ek afsonder en op hulle lê; 

en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, 

sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie.”

En deur die hele OT sien ons'it weer en weer. 

Daar is oudstes   of ouderlinge   wat leiding gee.

24 Sondag 33 v/a 91
25 Vgl TDNT vol 6 bl 673
26 Vgl NIDNTT vol 1 bl 194, 195, 196, 199; TDNT vol 6 bl 656; Ryken se 1Tim komm bl 109
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En kom ons in die NT 

dan wyk God nie van sy wil af nie. 

Want lees ons in Handelinge    

waar ons'ie begin-geskiedenis van die NT-kerk kry 

dan's daar    nes in die OT    weer ouderlinge.     

Bewys

In Hand 11:30 hoor ons 

van die Kerk in Jerusalem se ouderlinge. 

En wanneer Paulus van sy eerste sendingreis af terug keer 

dan lees ons in Hand 14:23    dat Paulus op sy pad terug 

“in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies het (of laat kies het27) ...” 

En hoekom word daar ouderlinge gekies? 

Wel   omdat die ouderling-amp 'n goeie werk is.

Want dis God en Christus se wil vir die regering van sy Kerk. 

* * * * *

Toepassing28

Ja   God en Christus wil ons deur ouderlinge regeer. 

Ouderlinge is God se wil vir sy Kerk. 

En wat sê dit vir ons? 

Wel    in 1Tes 5:12-13 vra Paulus vir ons: 

“Maar ons vra julle ... 

erken die wat onder julle arbei 

en julle voorgangers in die Here is 

en julle vermaan; 

en bewys hulle in liefde die hoogste agting 

ter wille van hulle werk ...”

27 Vgl Kruger, Du Plessis, Spoelstra B, Spoelstra TT, Handleiding by die Kerkorde van die Gereformeerde Kerk in SA, bl 
59 

28 Sondag 39 v/a 104; Reformation study Bible bl 1816
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En in Heb 13:17 sê die Hebreër-skrywer: 

“Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, 

want hulle waak vir julle siele 

as diegene wat rekenskap moet gee, 

sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; 

want dit is vir julle nie nuttig nie.”

* * * * *

Slot

Geliefdes    in 1Tim 3:1 sê Paulus: 

“Dit is ‘n betroubare woord: 

as iemand na ‘n opsienersamp verlang, 

begeer hy ‘n voortreflike werk.” 

Mag die HERE gee    

dat ons hierdie woorde waaragtig ernstig opneem. 

Want die ouderling-amp is ons Here se wil vir sy Kerk. 

So    kom ons bid    

dat ons die wonder en die erns van die ouderling-amp sal besef. 

Kom ons aanvaar die ouderling-amp 

as Christus se wil vir die regering van elke plaaslike Kerk. 

Maar juis daarom:    

Kom ons maak erns 

met wie ouderlinge moet wees. 

Kom ons maak erns 

met hoe dit lyk as een van ons broeders die ouderling-amp begeer. 

Kom ons maak erns 

met die vereistes wat ons Here stel vir hom. 

Want Christus gebruik ons om ouderlinge te kies. 

En kom ons vra ons Here 

om ons harte voor te berei vir Paulus se leer 
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oor'ie vereistes vir ouderlinge in vers 2-7. 

Want as die HERE wil is hierdie vereistes die volgende saak 

waaroor ons meer moet begin leer.  

Antwoorddiens
Amen

Psalm as antwoord op die Woord  – Ps 25:2

Gebed

Barmhartigheidsdiens

Psalm tydens kollekte : Ps 27: 1, 3, 6 

Slotpsalm : Ps 119: 2, 11, 18

Wegstuurseën.

Ontvang nou die seën van die HERE en gaan in vrede.

“Die genade van die Here Jesus Christus 

en die liefde van God 

en die gemeenskap van die Heilige Gees 

sy met julle almal! 

Amen.      
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