5.12 Oudsten
NL fundament heiliging

Waar gaat dit TXT-Fondueprogramma over?
Het doel van dit programma is om uit te leggen wat de Bijbel bedoelt met de taak van een oudste. Waarom zijn
oudsten nodig en waar moeten ze aan voldoen? Door dit programma willen we uitleggen wat het begrip “oudste”
betekent, het priesterschap van alle gelovigen herstellen, en het startsein geven aan wie voor oudsteschap in
aanmerking komt om daarin actief te worden.

Hoe speel je een TXT Fondue?

Wat is het Huisfeest Netwerk?

Twee teams stellen elkaar om de beurt een vraag.
Meestal zijn er 12 vragen voor elk team. Het team met
vraag 1a begint. Nadat de vraag is gesteld en er
eventueel een vers is voorgelezen, heeft het andere
team één minuut om over het antwoord overleg te
voeren. Dan geven zij hun definitieve antwoord en
bepaalt het team dat de vraag stelde, of het gegeven
antwoord goed is. Bedenk wel, als jouw team heel
streng doet over de antwoorden, doet het andere team
dat ook.

Deelnemers aan de huisfeesten hebben als doel, alle
onbereikte mensen in hun eigen netwerk te bereiken met
het evangelie.

Niet het antwoord maar het proces
Bij het TXT Fondue gaat het niet om het antwoord,
maar om het proces. Vragen zullen vaak leiden tot
nieuwe vragen en dat is goed, maar bewaar deze
gedachten tot na het TXT Fondue, zodat het
programma vlot en dynamisch blijft verlopen. Dat is
nodig, want een TXT Fondue is eigenlijk een preek die
in stukjes is verdeeld. Het is apostelonderwijs
(Handelingen 2:42), dus net als bij een normale preek
zit er een opbouw in die naar een toepassing leidt. Na
afloop kunnen wie dat willen met elkaar de diepte in
gaan.
Scheidsrechter
Zoals een scheidsrechter erop toeziet dat de spelregels
worden nageleefd, let de oudste in een huisfeest op dat
alles wat gezegd wordt, Bijbels blijft (1 Timotheüs
4:16). Er zijn maar twee regels: als iemand iets zegt
wat onbijbels is, corrigeert de oudste het, zoals er bij
voetbal een gele kaart wordt uitgedeeld. In geval van
zonde grijpt hij in, vergelijkbaar met een rode kaart.
Feedback
Heb je suggesties? Heb je een fout ontdekt in een TXTFondueprogramma? Geef het door via
HuisfeestNetwerk.org! Vragen over de inhoud kun je
bespreken met het Huisfeest Netwerk: facebook.com/
HouseFeastNetwork.

Netwerken
Je bent natuurlijk ook benieuwd hoe andere huisfeesten
het aanpakken. Je wilt elkaar bezoeken en helpen en in
ieder geval drie keer per jaar samen een groot feest
vieren. Speciaal daarvoor hebben we op Facebook het
Huisfeest Netwerk opgezet: facebook.com/
HouseFeastNetwork. Oudsten kunnen met elkaar
ervaringen uitwisselen via facebook.com/groups/Oudsten.
Sfeerbeeld
Huisfeesten sterken elkaar door steeds originele foto’s te
delen op de “Huisfeest Netwerk” groep. Hierdoor groeit
de onderlinge verbondenheid. Onze voorkeur gaat uit
naar een gezellige sfeerfoto die niemands privacy
schendt.

Wat is het Leerhuis?
84 TXT-Fondueprogramma’s vormen samen een volledige
Bijbeltraining tot geestelijke volwassenheid. Het Leerhuis
bestaat uit 7 fundamenten met ieder 12 programma’s.
Het programma dat je nu voor je hebt behoort tot het
vijfde fundament: heiliging.
Terwijl je de 12
programma’s uit dit
fundament behandelt,
raden we je aan Jacobus,
Mattheüs, Lukas, Spreuken
en de hele Bijbel te lezen.
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1a. Wat is het belangrijkste in je leven?
(antwoord) Dat je gered bent.
2a. Waarom zou ik me druk maken voor de redding van anderen?
(antwoord) Uit gehoorzaamheid aan God de Vader; de vreze des Heren.
3a. Na je bekering komt een ontwikkeling tot geestelijke volwassenheid. Wat is het
doel van geestelijke volwassenheid?
(antwoord) Vrucht dragen.
4a. De volgende vragen gaan over de tweede brief van Johannes. Het wordt
aangeraden dat iedereen in zijn eigen Bijbel meeleest uit 2 Johannes. De eerste
vraag zal zijn: wie (meervoud) groeten hier wie?
De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in
waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben
leren kennen – omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot
in eeuwigheid: genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader
en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.
Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die
in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de
Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw
gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar
liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het
gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.
Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus
Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op
uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon
mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die
heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de
Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis
en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte
werken.
Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en
inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken,
opdat onze blijdschap volkomen zal zijn.
U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.
Wie (meervoud) groeten hier wie?
(antwoord) De briefschrijver en een huisgemeente groeten een andere huisgemeente (de
uitverkoren vrouw en haar kinderen).
5a. In Handelingen 16:14–15 staat:
En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit
de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar
hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt
was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel bent
dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er
sterk bij ons op aan.
Paulus heeft Lydia niet van de liefde afgehouden, maar haar het goede nieuws
gebracht, en zij liet zich dopen. Wat deed Lydia daarna?
(antwoord) Ze nam Paulus in haar huis op.
(toelichting) Dus als iemand je wél de goede leer brengt, laat ze dan ook je huis binnen.
huisfeest netwerk .org
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6a. Dat betekent dus dat je mondigheid en creativiteit juist welkom is. In 1 Korinthe
14:26 (vraag 5b) staan vijf mogelijke ingrediënten, namelijk: psalm, onderwijzing,
openbaring, tong en uitlegging. Vertaal deze vijf ingrediënten naar je eigen woorden.
(antwoord) Het vraagstellende team bepaalt of de vijf woorden goed zijn.
(toelichting) Een mogelijk voorbeeld: “Liedtekst, eye-opener, ingeving, taal, achtergrondinfo.”
7a. Een scheidsrechter bij het voetbal kan een gele kaart en een rode kaart uitdelen.
Noem een voorbeeld van wanneer de oudste een gele kaart uitdeelt en wanneer hij
een rode kaart uitdeelt.
(antwoord) Wanneer iets gezegd word dat niet Bijbels is, deelt de oudste een gele kaart uit.
Wanneer iemand iets zegt of doet dat zondig is, deelt hij een rode kaart uit.
8a. In 1 Timotheüs 3:2–7 staan, net als in Titus, criteria voor oudsten genoemd:
Een opziener [oudste] nu moet onberispelijk zijn,
de man van één vrouw,
beheerst,
bezonnen,
eerbaar,
gastvrij,
bekwaam om te onderwijzen,
niet verslaafd aan wijn,
niet vechtlustig,
niet uit op schandelijke winst,
maar welwillend,
niet strijdlustig en zonder geldzucht.
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?
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.
Bij welk van deze criteria horen de volgende voorbeelden?
• Dat de oudste geloof heeft in zijn zoon of dochter.
• Dat zijn volwassen geworden zonen en dochters trots zijn op hun vader.
• Dat hij zorgt voor rust, reinheid en regelmaat.
• Dat zijn echtgenote de oudste geliefd en geëerd is.
(antwoord) Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis.
(toelichting) In Titus 1:6–9 licht Paulus toe dat het huis van de oudste eigenlijk God de Vader
toebehoort, en dat de oudste een beheerder van Gods huis is.
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9a. Een andere voorwaarde is dat deze oudste, gelovige kinderen moet hebben.
Welke leeftijd wordt er met “kind” bedoeld?
(antwoord) Jonger dan 12 jaar.
(toelichting) Alles wat ouder is valt in de Bijbel onder de noemer “zonen en dochters”. Denk
aan het verhaal van de verloren zoon.
10a. Moet een apostel altijd een man zijn?
(antwoord) Nee.
(toelichting) In Galaten 3:28 staat: “In Christus zijn man noch vrouw.” En in 1 Korinthe 12:7
staat: “De bedieningen zijn een ieder gegeven.”
11a. (Lees het vetgedrukte deel van deze vraag hardop voor.)
God de Vader gaf in de tijd van de Reformatie zijn volk het Woord terug. In
déze tijd geeft Hij ons de gemeente terug, zoals die in Handelingen
bestond.
In Handelingen staat beschreven hoe God de Vader de opdracht geeft
aan de apostel Petrus om naar Cornelius te gaan, een heiden die trouw
was aan Gods Woord. Petrus installeerde hem als oudste. Het
vraagstellende team gaat zonder woorden uitbeelden welke twee
activiteiten een oudste uitvoert, zoals Cornelius deze ook deed. Het andere
team probeert ze allebei raden.
(antwoord) Het andere team moet beide punten correct benoemen:
1. Bidden.
2. Giften geven.
(toelichting) Dit staat in Handelingen 10:4: “En hij [Cornelius] hield de ogen op
hem gericht en werd zeer bevreesd, en hij zei: Wat is er, heer? En de engel zei
tegen hem: Uw gebeden en uw liefdegaven zijn als gedachtenis opgestegen naar
God.”
12a. Wil jij je inzetten om net als Titus oudsten te zoeken?
(antwoord) Ja, wij zoeken oudsten (onze vaders) op en herstellen hun in hun ambt.

huisfeest netwerk .org
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1b. Wat is het tweede belangrijkste in je leven?
(antwoord) Dat je gered bent om anderen te redden.
(toelichting) Dit is een citaat van William Booth, de oprichter van het Leger des Heils.
2b. Wanneer je gemotiveerd bent voor de redding van anderen, welke uiting van
emotie hoort daar dan bij?
(antwoord) Huilen; bewogenheid voor zielen.
(toelichting) Een mooi voorbeeld is Johannes 11:35: “Jezus weende.”
3b. Welke van deze vier namen is geen nieuwtestamentische naam voor de
gemeente? Kies uit:
a. De vrouw;
b. Het Lichaam van Christus;
c. De maagd;
d. De bruid.
(antwoord) Het juiste antwoord is “c. De maagd”.
(toelichting) De gemeente heeft vele kinderen.
4b. In 2 Johannes lazen we net dat de gemeente in liefde moet wandelen. Wat moet
je doen als iemand je daarvan probeert af te houden?
(antwoord) Je moet hem niet ontvangen en niet welkom heten.
(toelichting) Dit schrijft Johannes in vers 10: “Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt,
ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.”
5b. In 1 Korinthe 14:26 (NBG) staat:
Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u
samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een
openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw
van de gemeente zijn.
Als je thuis samenkomt, wordt iedereen serieus genomen. Hoe noemt deze
Bijbeltekst dat?
(antwoord) Iedereen heeft iets.
6b. Volgens de Bijbel is de oudste verantwoordelijk om alles wat tijdens een
huisfeest zich afspeelt, in goede banen te leiden. In 1 Timotheüs 4:16 (NBG) staat:
“Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij
zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.” Waar ziet de oudste dus op toe?
(antwoord) Dat de leer klopt.

huisfeest netwerk .org
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7b. Titus werd met een checklist, de “Titus-check”, op pad gestuurd om oudsten te
zoeken en aan te stellen. De voorwaarden staan in Titus 1:6–9:
Zo iemand moet onberispelijk zijn,
de man van één vrouw,
gelovige kinderen hebben, die niet te beschuldigen zijn van losbandigheid of
opstandigheid.
Want een opziener 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.
Eén van de voorwaarden is dat het een man moet zijn. Waarom moeten oudsten
mannen zijn?
(antwoord) De vrouw is een beeld van het Lichaam van Christus. Een lichaam kan zichzelf niet
controleren. Dat doet het hoofd. In Efeziërs 5:23 staat: “Want de man is hoofd van de vrouw,
zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.”
(toelichting) Het is als bij het voetbal: de scheidsrechter controleert, maar de spelers staan in
de schijnwerpers en boeken het resultaat. Een oudste heeft een ondersteunende rol, maar de
mannen en vrouwen samen dragen vrucht.
8b. Er worden in Titus en 1 Timotheüs duidelijke voorwaarden gesteld om een oudste
te mogen worden. Zo moet hij de man van één vrouw zijn. Als een man gescheiden is
en daarna opnieuw trouwt, kan hij dus geen oudste zijn. Leg uit waarom.
(antwoord) De man is het beeld van Christus en de vrouw van de gemeente. Christus blijft de
gemeente eeuwig trouw.
9b. De Titus-check kun je aan de hand van Titus 1:6–9 uit de Bijbel zelf met je
familie doen. Maar wie installeert deze oudste nu?
(antwoord) Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Het andere team moet hier één van
noemen:
1. Een kring van oudsten.
2. Een apostel.
(toelichting) Een apostel is te vergelijken met een vroedvrouw, die betrokken is bij het begin
van geestelijke vrucht.
Om het afnemen van de Titus-check te vereenvoudigen, hebben we Titus 1:6–9 in een
handige checklist gezet. Deze kun je vinden op pagina 8 en op huisfeestnetwerk.org.
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10b. Voor het Huisfeest Netwerk is het aanstellen van oudsten één van de
belangrijkste dingen die we doen. Mag je naast de Titus-check nog andere
voorwaarden stellen, zoals een theologische opleiding, een Bijbelschool, een hoger
opleidingsniveau of een leidinggevende baan? Leg uit.
(antwoord) Nee, de Titus-check volstaat.
(toelichting) In 1 Timotheüs 3:1 staat: “als iemand verlangen heeft naar het ambt van
opziener, begeert hij een voortreffelijk werk.”
11b. In Handelingen 10:24 lezen we: “En de volgende dag kwamen zij in Caesarea
aan. En Cornelius verwachtte hen en had zijn familieleden en beste vrienden
bijeengeroepen.” Tot de grote verbazing van Petrus werden alle aanwezigen vervuld
met de Heilige Geest. Ze spraken in tongen, maakten God de Vader groot en lieten
zich dopen. Wie waren deze aanwezigen?
(antwoorden) Vrienden en familie van Cornelius.
12b. Wil jij je inzetten om vrucht te dragen als geestelijk volwassene?
(antwoord) Ja, wij willen oudsten worden (mannen) of in de bediening gaan staan (allen) om
de wereld rondom ons te winnen voor Koning Jezus.
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Titus-check
De Titus-check is een checklist met de 18 punten die in Titus 1:6–9 staan opgesomd over de kerntaken
en vaardigheden die horen bij het handelen van geestelijk volwassenen en oudsten. Omcirkel bij elk
criterium of het voor verbetering vatbaar (vvv), voldoende (vold) of goed is. Heb je op een bepaald punt
“vvv” of “nee” ingevuld, licht dan toe waarom en stel voor jezelf vast wat je hieraan gaat doen en
wanneer dat klaar is. Beantwoord de vragen naar waarheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor de
consequenties van een onjuiste weergave van de werkelijkheid. We raden je aan deze checklist door nog
twee andere personen in te laten vullen, zodat je een 360º-observatie krijgt van waar je staat.
1 Petrus 5:1–4 (NBV): “Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus’
lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: Hoed Gods
kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat
wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de
kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de
krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.”

Criterium Titus-check

Beoordeling

Ben je onberispelijk?

vvv

vold

goed

Ben je man van één vrouw?

nee

ja

n.v.t.

Heb je gelovige kinderen (jonger dan 12
jaar oud)?

nee

ja

n.v.t.

Kun je niet beschuldigd worden van het
hebben van kinderen (jonger dan 12 jaar oud)
die tuchteloos (opstandig) of losbandig zijn?

nee

ja

n.v.t.

Ben je niet arrogant; ben je niet trots?

vvv

vold

goed

Ben je niet opvliegend?

vvv

vold

goed

Ben je niet verslaafd?

vvv

vold

goed

Ben je niet gewelddadig?

vvv

vold

goed

Ben je niet op oneerlijke winst uit?

vvv

vold

goed

Ben je gastvrij?

vvv

vold

goed

Heb je een voorliefde voor het goede?

vvv

vold

goed

Ben je weldenkend?

vvv

vold

goed

Ben je rechtvaardig?

vvv

vold

goed

Ben je toegewijd?

vvv

vold

goed

Ben je ingetogen (beheerst)?

vvv

vold

goed

Houd je vast aan de betrouwbare leer?

vvv

vold

goed

Ben je in staat anderen aan te moedigen?

vvv

vold

goed

Ben je in staat om tegensprekers van de
goede leer te weerleggen?

vvv

vold

goed

huisfeest netwerk .org
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