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Ik zeg niet iets nieuws wanneer ik constateer dat er rond het ambt in onze kerken nogal 
wat te doen is. Niet alleen wordt er nagedacht over nieuwe manieren waarop 
ambtsdragers in onze tijd zouden moeten functioneren, er is in menige gemeente ook 
sprake van moeite om broeders geschikt en bereid te vinden. Velen zien ertegen op om 
ambtsdrager te worden. 
 
Er wordt nogal wat van ambtsdragers vandaag gevergd. Het werk is er niet gemakkelijker op 
geworden. Daarbij komt dat de beroepsarbeid van velen meer tijd en energie vraagt dan 
vroeger. Jonge vaders willen bovendien een actief aandeel hebben in de opvoeding van hun 
kinderen. Ambtsdrager-zijn ervaren velen als een ingrijpende belasting, waarbij het een 
permanente worsteling is om aan alle verantwoordelijkheden recht te doen. 
Al deze factoren werken een negatieve kijk op het ambt in de hand. ‘Je bent voor vier jaar de 
klos’ is een uitroep die wellicht vaker gehoord wordt dan wij voor waar willen houden. 
 
Herder met het Woord 
Dat er negatief over het ambt wordt gedacht en gesproken, is niet nieuw. Timoteüs had er al 
in de gemeente van Efeze mee te maken. Waarom het ouderlingenambt in diskrediet was 
geraakt, wordt niet vermeld. We kunnen ons voorstellen dat het bepaald geen sinecure was 
om in die eerste tijd ambtsdrager te zijn. Er was een heidense omgeving die vijandig stond 
tegenover de christenen. Bovendien behoorden vele gemeenteleden tot de klasse die hard 
moest werken voor het dagelijkse brood. Nogal wat christenen waren slaaf. 
Hoe het ook geweest is: Paulus vindt aanleiding om via Timoteüs de gemeente op het hart te 
binden: ‘Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan 
begeert hij een voortreffelijke taak’ (1 Tim. 3:l). We willen bij dit woord van de apostel even 
stilstaan. We horen hier namelijk niet alleen dát het ouderlingenambt een voortreffelijke taak 
is, maar ook wáárom het zo voortreffelijk is. 
Meestal vat men dat begin ‘Dit is een betrouwbaar woord’ op als een inleidingsformule, 
waarmee de schrijver wat volgt, wil benadrukken. Professor J. van Bruggen heeft echter 
aangetoond dat deze zinsnede, die wij meer dan eens in de Pastorale Brieven tegenkomen, een 
uitroep is en vertaald kan worden met: ‘Betrouwbaar is het Woord!’ Paulus wil op het hart 
binden dat je op het Woord van God aankunt en dat je het daarom ook van harte kunt geloven. 
In 1 Timoteüs 1:15 staat dan ook: ‘Betrouwbaar is het Woord en alle aanneming waard.’ Die 
uitbreiding wijst precies aan wat de apostel bedoelt te zeggen. 
 
In 1 Timoteüs 3:1 verkondigt Paulus de voortreffelijkheid van het werk van de ouderling of 
opziener. De uitroep waarmee hij begint, maakt duidelijk waarom dit werk zo voortreffelijk 
is. Het is voortreffelijk omdat het Woord van God betrouwbaar is. De ouderling komt niet met 
menselijke verhalen en ideeën, maar hij mag komen met het betrouwbare Woord van de Here. 
Dát Woord mag hij verkondigen en in de huizen laten klinken. Daarmee mag hij troosten, 
vermanen en terechtwijzen. De opziener mag voluit dienaar van het heerlijke Evangelie van 
de Here Jezus zijn! 
Ja, en daarom is zijn werk ‘voortreffelijk’. In het Grieks gebruikt Paulus een woord dat 
letterlijk zoveel betekent als ‘schoon’, ‘aantrekkelijk’, ‘sierlijk’. Wij kunnen het heel goed 
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weergeven met ons woordje ‘prachtig’. De taak van een ouderling is niet simpel en vergt veel, 
maar die taak is - zo verkondigt ons Paulus - prachtig. Want je mag met het betrouwbare 
Woord Gods kinderen dienen. 
 
Ik gebruikte nogal eens het woord ‘ouderling’. Maar de apostel schrijft over het 
‘opzienersambt’. Blijkens Handelingen 20:17 (vgl. 20:28) en Titus 1:5 (vgl. 1:7) zijn met 
‘oudsten’ en ‘opzieners’ dezelfde ambtsdragers bedoeld. Wanneer Paulus schrijft over het 
‘opzienersambt’, wijst hij vooral de inhoudelijke kant van dit ambt aan. In het Grieks gaat het 
om een echt pastoraal woord. Het spreekt van herderlijke zorg, van het ‘weiden’ van de kudde 
(Hand. 20:28) en van het ‘hoeden’ van de kudde (1 Petr. 5:2). Het is voluit prachtig om met 
Gods betrouwbare Woord als een herder voor Christus’ kudde te mogen zorgen! 
Ik denk dat het erg actueel is om wat Paulus schrijft, vandaag tegen elkaar te zeggen. 
Je bent niet de klos, wanneer je tot het ambt geroepen wordt. Wij moeten weer gaan zien wat 
een prachtig werk ambtsdragers mogen doen en wat een voorrecht het is wanneer de Here je 
hiervoor wil gebruiken. Een goed zicht op het werk in het ambt kan ons helpen de crisis rond 
het ambt onder ons te boven te komen! Hoe spreken wij over het ambt? Zien wij alleen maren 
en bezwaren, of weten wij nog van ‘het prachtige’ dat Paulus ons verkondigt? 
 
Staan naar 
Wanneer wij met elkaar weer beseffen wat een mooie taak de Here aan mensen wil 
toevertrouwen, zal ook het verlangen om zo bezig te mogen zijn, bij broeders groeien. 
Over dat verlangen spreekt de apostel. Hij stimuleert met wat hij zegt, hen die ‘staan naar’ het 
opzienersambt. Het Griekse woord spreekt van een verlangen dat zich ook laat zien (vgl. 
Hebr. 11:16, waar hetzelfde woord wordt gebruikt). Wie graag zo de Here wil dienen, laat dat 
ook in zijn gedrag merken. Paulus geeft het niet nader hier aan. Maar in het vervolg horen wij 
wat wezenlijk is voor een ‘goed dienaar van Jezus Christus’ (1 Tim. 4:6), als hij Timoteüs 
voorhoudt: ‘Oefen u in de godsvrucht’ (1 Tim. 4:7). Daar vinden wij in het kort wat voor de 
ambtsdrager onmisbaar is en wat ieder die naar het ambt verlangt, te doen heeft. 
Het woordje ‘godsvrucht’ hangt samen met het Duitse ‘Gottesfurcht’. Ons volkslied geeft wat 
bedoeld wordt, prachtig weer: ‘In Godes vrees te leven, heb ik altijd betracht.’ Wat Paulus 
aanduidt met ‘godsvrucht’, is de vreze des HEREN, waarover het Oude Testament zo vaak 
spreekt. Het gaat om de eerbied voor God, die ook getoond wordt in een leven dat beheerst 
wordt door zijn Woord. 
In zo’n eerbiedig leven moet wie staat naar het ambt, zich oefenen. Paulus gebruikt een term 
uit de sportwereld (gymnadzein). Die spreekt van inzet, volharding, planning, zeg maar van 
training. Het leven met de Here komt ons niet aanwaaien. Het vraagt om oefening. Paulus 
wijst in het verband op het Woord van God en op het gebed (vgl. 1 Tim. 4:5). Beide zijn de 
middelen waarmee getraind dient te worden. Wie godvruchtig wil leven, moet aan Christus’ 
voeten zitten en de verborgen omgang met de Here in het gebed kennen. Voor beide zal tijd 
genomen moeten worden. Volharding en regelmaat horen daarbij. Dit alles is de voornaamste 
leerschool op de weg naar het ambt! 
 
De liefde van Christus 
Onlangs wees professor C.J. de Ruijter ‘spirituele verschraling’ aan als de ‘ernstige kwaal’ 
die achter de afnemende motivatie om te dienen als ambtsdrager schuilgaat. Ik denk dat hij 
gelijk heeft. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 5:14 dat de liefde van Christus hem dringt. Daar 
horen wij wat de apostel beweegt. Opvallend is dat Paulus het niet heeft over de liefde tot 
Christus, maar de liefde van Christus. Het gaat om de liefde van Christus die tot de gemeente 
uitgaat, de gemeente, die Hij kocht met zijn bloed en waarvoor Hij zich in de dood overgaf. 
Die liefde ‘dringt’ Paulus. Het Griekse woordje betekent zoveel als ‘gevangen nemen’, 
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‘beslag op iets leggen’. Deze liefde van Christus heeft de apostel in haar ban, houdt hem 
gevangen. Daarom is Paulus als apostel bezig en kan hij de last van zijn ambt tillen. Wie niet 
vol is van het Evangelie en er zelf niet door gegrepen is, mist de ware motivatie om in 
Christus’ gemeente te dienen. Dan ben je inderdaad ‘de klos’, wanneer je je vier jaren schrap 
moet zetten. 
Maar wie door Christus’ liefde gevangen is genomen, kan afzien, kan offers brengen, beseft 
wat een genade het is om door de Here in zijn werk gebruikt te worden. 
Ik weet het: er kunnen omstandigheden zijn die het onmogelijk maken om in het ambt te 
dienen. Met ‘spirituele verschraling’ is niet alles gezegd. Maar de moeiten rond de vervulling 
van de ambten in vele van onze kerken moeten ons wel tot nadenken brengen. Worden de 
juiste prioriteiten gesteld? Beseffen jonge broeders dat er niet alleen de carrière is, maar dat er 
ook ambtelijk werk is te doen? Maken we er ernst mee om ons ook daarop voor te bereiden? 
Zijn onze huizen vervuld van de vreze des HEREN? Heeft de liefde van Christus onze harten 
bezet? 
 
De christenen in Macedonië deden volop mee aan het dienstbetoon dat Paulus van hen vroeg. 
Zij konden het zo spontaan en intens, doordat zij zich eerst aan de Here gaven (vgl. 2 Kor. 
8:5). Ik denk dat het belangrijk is, dát in alle moeiten rond het ambt vandaag niet te vergeten. 
We moeten ons aan de Here geven. Van harte en met alles wat we zijn. En dat steeds weer en 
al vollediger. Dan zullen we ons ook geroepen weten tot dienst. Hij die kwam om te dienen 
(vgl. Mat. 20:28), roept ons tot navolging. 
De moeiten rond het ambt zijn ons aller moeiten. Ze dringen ons allen tot zelfbeproeving. Zijn 
onze harten vol van de liefde van Christus? Willen wij rijk zijn als de wereld of ontvluchten 
wij het egocentrische leven van die wereld en jagen wij naar de godsvrucht (1 Tim. 6:11)? 
Waar het leven van het geloof verschraalt, zal het arm worden in de kerk. Maar waar men 
leeft uit Christus, zal uit zijn volheid ontvangen worden wat nodig is voor de opbouw van zijn 
gemeente! 
 
 
Gesprekspunten: 
1. Hoe kunnen wij ons ‘oefenen in de godsvrucht’? Hoe zou die training er in de praktijk uit 

moeten zien? Is hier ook iets samen te doen? 
2. Wat is voor een ouderling of diaken vereist? Gaat wat Paulus noemt in 1 Timoteüs 3:1-13, 

uit boven wat van een gelovige wordt gevraagd? 
3. Hoe staat het met ons bidden voor de ambtsdragers (vgl. 1 Tess. 5:25) en voor de moeiten 

rond het ambt? 
4. Waarin dreigen wij met de wereld mee te doen en is verandering nodig? Is het waar dat er 

geestelijke verschraling is? 
5. Wat doen wij eigenlijk bij het stemmen in de verkiezing van broeders? 
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