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…ook dezen… 
De vraag gaat over deze woordjes: ook dezen. Eigenlijk alleen maar over het woordje 
‘ook’. Het staat in 1 Timoteüs 3:10. Daar lezen we: ‘Laten ook dezen eerst op de proef 
gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen.’ Een 
vereniging in mijn vroegere woonplaats Hoogeveen hield zich met deze tekst bezig. Heel 
1 Timoteüs 3 had de aandacht van de broeders. 
 
Ze waren ertegen aangelopen, omdat ze bezig waren met het bestuderen van artikel 30 NGB. 
Daar gaat het over de regering van de kerk. Kort gezegd: de ambten. De dienst van 
predikanten, ouderlingen en diakenen. Dan kom je al gauw terecht bij 1 Timoteüs 3, waar 
uitvoerig over de ambten van opzieners en diakenen gesproken wordt. 
Eerst worden de ‘vereisten’ voor de opzieners, de ouderlingen genoemd. U weet wel: de 
opziener moet onbesproken zijn, de man van één vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd enz. Er 
wordt heel wat van deze mannen gevraagd. Het is dan ook geen kleinigheid, het ambt van 
ouderling. Ze hebben belangrijk werk te doen in dienst van de Heer van de kerk. Ze hebben 
een voortreffelijke taak! Een taak om te begeren (vergelijk vers 1), je op voor te bereiden, je 
te scholen in de kennis van Gods Woord, je te oefenen in de dienst van de HERE. Zodat je er 
klaar voor bent als je geroepen wordt. Laten we de opzieners, de ouderlingen hoog houden. 
De oudsten die goede leiding geven, komt zelfs dubbel eerbewijs toe, vooral hun die zich 
belasten met prediking en onderricht (hoofdstuk 5:17). Geen wonder dat er hoge eisen aan 
hun werk gesteld worden. 
 
Ook op de proef gesteld? 
Nu de vraag van de bewuste vereniging. Bij de bespreking van het onderwerp kreeg vooral 
vers 10 (van 1 Timoteüs 3) veel aandacht en wel met name het woordje ‘ook’. Op wie of op 
wat heeft dit woord betrekking? Moeten ook de te verkiezen of de verkozen ouderlingen 
evenals de diakenen eerst op de proef gesteld worden, voordat zij hun ambt bekleden? Tot 
zover de vraag. 
Laat ik het vers zo op me inwerken, dan ontkom ik er inderdaad niet aan. Door dat ‘ook’ krijg 
je de aansluiting bij het voorgaande. Net als de ouderlingen moeten ook de diakenen op de 
proef gesteld worden. Anders kan ik het niet uitleggen. En bij mijn weten zijn de 
commentaren, tenminste die ik geraadpleegd heb, het daarover eens. Dat zou kort en goed het 
antwoord kunnen zijn. Toch wil ik er nog even op door gaan. Want we krijgen hier wel iets 
moois te pakken, wat we misschien in de loop van de tijd wat kwijt zijn geraakt. Daarom grijp 
ik deze vraag graag aan om uit te wijden over een mij aangelegen zaak. 
 
Gelijkwaardig werk 
Wat ons opvalt, is de strakke aansluiting met het voorgaande. Dat begint al in vers 8: ‘Evenzo 
moeten diakenen waardig zijn….’ In vers 10 dus: ‘Laten ook dezen eerst op de proef gesteld 
worden….’ Wat van de oudsten geldt, gaat ook op voor de diakenen. Het is niet zo, dat het er 
bij de diakenen wat minder op aan komt. Integendeel, net als opzieners moeten diakenen 
nauwkeurig onderzocht zijn. Pas als er geen aanmerkingen kunnen worden gemaakt op hun 
leer en leven, mogen zij in het ambt dienst doen. 
 



Een toelatingsexamen? 
Hoe werden de kandidaat-ambtsdragers dan op de proef gesteld? Werd er een soort 
examencommissie uit de gemeente benoemd? Het is ons niet bekend. In Handelingen 6 lezen 
we dat de eerste diakenen werden aangesteld. Hoe ging dat in zijn werk? 
In vers 3 lezen we: ‘Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, 
vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen.’ Hoe dat er verder aan 
toeging? Waar meet je aan af of iemand vol is van Geest en wijsheid? Daar zijn geen 
examenvragen voor. Dat moet gezien worden, opvallen. Ze moeten er daar in Jeruzalem naar 
uitzien, de ogen de kost geven, en dan ontdek je het werk van de Geest en wijsheid. Hoe is 
iemand in de omgang met mensen, in gesprekken, in gedrag, in kennis van de Schrift, die niet 
geëtaleerd wordt om mee te pronken, maar die gebruikt wordt om mee te werken. Dat wordt 
opgemerkt in het midden van de gemeente. 
Daarom wordt bij verkiezing van ouderlingen en diakenen de gemeente als geheel 
ingeschakeld. Eerst al bij het noemen van namen voor de groslijst: wie worden er in de 
gemeente geschikt geacht? Dat schriftelijk voordragen van geschikte broeders wordt lang niet 
altijd - is mijn indruk - serieus genomen. Soms krijgt de kerkenraad maar een handvol briefjes 
uit een gemeente van honderden leden. Toch is dit een heel belangrijk onderdeel van de 
gehele verkiezingsprocedure. Het heeft alles te maken met 1 Timoteüs 3:10, en Handelingen 
6:3. Laten we daar als gemeente serieus werk van maken. 
Als de broeders eenmaal zijn verkozen door de gemeente en benoemd door de kerkenraad, 
dan worden ze ter approbatie (goedkeuring) voorgedragen aan de gemeente. Zijn er dan geen 
bezwaren, dan worden ze pas in het ambt bevestigd. Op die manier gaan we om met de 
zorgvuldigheid die rondom het ambt gevraagd wordt. 
 
Bij predikanten verloopt het allemaal wat anders. Daar houden we als kerken allereerst 
rekening met de eis van zorgvuldigheid door een complete opleiding in stand te houden. Als 
een predikant beroepen wordt, dan wordt er wel een commissie ingesteld. Die hoorcommissie 
of beroepingscommissie gaat dan opzettelijk onderzoek doen in de gemeente waar hij dient. 
Dat hier een andere procedure gevolgd wordt, heeft natuurlijk te maken met het feit dat men 
de predikant niet voldoende kent, en eerst nader kennis gemaakt moet hebben om hem voor te 
dragen voor een beroep. Dan gaat men af op het getuigenis van een gemeente waar die 
predikant op dat moment dient. 
 
Ook diakenen 
Waar het me nu om gaat: deze zorgvuldigheid geldt alle ambten, ook dat van de diakenen. Er 
worden zware eisen aan het diakenambt gesteld. Want hun werk is zo belangrijk. Ze moeten 
in de gemeente wegwijzers naar Christus zijn. Ze mogen de barmhartigheid van Christus laten 
zien, tastbaar maken in de gemeente. Ze mogen de warmte van die barmhartigheid in 
circulatie brengen. Christus, die ‘om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij 
door zijn armoede rijk zoudt worden’ (2 Kor. 8:9). Zij moeten laten zien dat de gemeente haar 
rijkdom heeft in Christus. In de kerk moet ieder van genade leven, de hand ophouden. Het is 
de grote opdracht van de diakenen om dat aan de gemeente te leren. Voor die 
indrukwekkende taak zijn goede krachten nodig, de beste. Net als voor de ouderlingen. En het 
is niet bijbels om het diakenambt minder te waarderen dan het ambt van ouderling. Het 
diakenambt is niet maar een ‘opstapje’ voor dat van ouderling. Het is ook geen degradatie, als 
een broeder eerst ouderling is geweest, en later tot diaken wordt verkozen en bevestigd. Het 
ambt van diaken is even eervol, en je moet heel wat weten om diaken te wezen. Er komt veel 
deskundigheid om de hoek kijken op allerlei sociaal en maatschappelijk gebied. Gelukkig 
worden de diakenen daarin bijgestaan door een diaconaal steunpunt en andere 
adviesmogelijkheden. Maar dan nog blijven de vereisten van de Schrift overeind staan, die 



passen bij hun hoge ambt. Het is mij dan ook een raadsel dat ik juist bij 1 Timoteüs 3:10 in 
een roomse commentaar lees: ‘Uit dit vers blijkt duidelijk, dat de diakens een ondergeschikte 
rol speelden’ (Keulers). Dat wilde ik nu juist op grond van deze tekst bestrijden. Niet 
ondergeschikt, maar ze moeten wel geschikt zijn! Het diakenambt is net zomin als het 
ouderlingenambt geschikt als therapeutische baan. Ik bedoel daarmee een baan om mensen in 
de gemeente eens wat aan het werk te krijgen, die anders niet aan de bak komen. Zo’n 
gedachte zou echt tekort doen aan het hoge belang van het mooie diakenwerk. Werk voor 
gekwalificeerde, beproefde mannen. 
 
 
Vragenderwijs 
Vragen die na een bijbelstudieavond over zijn gebleven, kunt u stellen aan: 
 Ds. H. van den Berg 
 Rodenrijseweg 69 
 2651 BN Berkel en Rodenrijs 
 e-mail: h.vdberg@bijbelstudiebond.nl
Hij geeft er dan antwoord op in de vorm van een artikel in de rubriek VRAGENDERWIJS. 
Zo worden anderen, die immers met dezelfde vragen kunnen zitten, ook geholpen! 
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