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De ouderlingen [Gr. presbuteros] onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van
het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden:
2 Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig;
niet uit winstbejag, maar bereidwillig;
3 ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen
die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.
4 En als de Opperherder [Gr. archi poimen] verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de
heerlijkheid verkrijgen.
5 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees
met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft
Hij genade.
6 Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.
7 Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw,
op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al
uw broeders in de wereld opgelegd wordt.
10 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus
Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.
11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 5:1-11).
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Wanneer wij Gods wil en onze bediening voor anderen vóór onze persoonlijke prioriteiten zetten,
dan komt er zegen over allen. Om dit te doen is nederigheid essentieel - dit betreft alle gelovigen,
inbegrepen ouderlingen1, alhoewel dit tegengesteld is aan de overheersende, psychologie-georiënteerde filosofie van zelfbevestiging en eigendunk. In vers 3 worden ouderlingen onderricht niet als
heren heerschappij te voeren over Gods erfdeel maar voorbeelden te zijn voor de kudde. Toegegeven, het is moeilijk een juiste balans te vinden tussen het uitoefenen van iemands God-gegeven
geestelijk gezag en daarbij een geest van nederigheid te onderhouden, maar dit is precies wat ouderlingen moeten doen indien zij het juiste voorbeeld willen geven. Elke ouderling weet dat het veel
gemakkelijker is nederigheid te prediken dan dit in praktijk te brengen, maar met Gods instaatstellende genade is dat mogelijk.
Niettegenstaande we in een tijd leven waarin jonge mensen trotse, onschriftuurlijke eisen stellen
aan de maatschappij en de kerk, moeten godvruchtige jongeren een nederige houding hebben jegens
volwassen gelovigen die hulp willen geven aan hen, of het nu hun ouders zijn of ouderlingen en
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Schrijver gebruikt de term ‘pastor’. De term ‘pastor’ komt van het Latijn en betekent ‘herder’. Het woord ‘weiden’ in
Hand. 20:28 (Grieks poimaino: handelen als een herder, voeden van vee, besturen) is de werkwoordsvorm van het
zelfstandig naamwoord dat vertaald wordt met ‘pastor’ ( Latijn; Grieks poimen). Gebruik als soortnaam gelegitimeerd door Efez 4:11, maar niet als persoonlijke titel. Het NT kent echter enkel het overkoepelende ambt van Ouderling of Opziener. Ouderling  Grieks presbuteros (Titus 1:5). Dit ambt heet ook episkopos: opziener (1 Tim.
3:1v). Dat de term ‘ouderling’ gelijk staat met ‘opziener’ bewijst Titus 1:5, 7 waar de twee termen door elkaar gebruikt
worden. Een opziener is een ouderling en omgekeerd. Er waren in de eerste-eeuwse kerk meerdere ouderlingen (of
opzieners). De aanstelling van één opziener is dus onschriftuurlijk. Over de term ‘bisschop’: in de Schrift staat in het
Grieks episkopos, samentrekking van epi (over) en skopos (zien): opziener (zie 1 Tim. 3:1v; Titus 1:7). Over de term
‘dominee’: komt van het Latijnse ‘dominus’: heer. Gebruik tégengestaan door 1 Kor 8:6; Efez 4:4-6; Joh 13:13! Over
het ambt van Diaken: in het Grieks diakonos: dienaar (1 Tim 3:8). Schriftplaatsen: Hd 14:23; 1Th 5:12-13; 1Tm 3:1-6;
Tt 1:5-9; 1Pt 5:1-4; Hb 13:7; 13:17. Een vrouw kan nooit het ambt van opziener of diaken opnemen, want de vereisten
daartoe slaan enkel op mannen (1 Tim. 3:12).
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rijpe gelovigen in de kerk. De taal van vers 5 is sterk: “allen” (jong én oud). Zij moeten “met nederigheid bekleed” zijn. Waarom? “want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen
geeft Hij genade”. Wenst u meer van Gods genade in uw leven? Wees dan gewillig om uzelf te vernederen onder Zijn machtige hand. Dit is aangenaam voor God en het brengt zegeningen voor alle
andere leden van Gods kudde. Gelovigen hebben ook de belofte van Gods bijzondere zorg wanneer
zij Hem en anderen, zoeken te behagen, vóór henzelf (vers 7).
Voed de schapen
Alhoewel 1 Petrus 5:1-4 speciaal slaat op ouderlingen, is deze tekst een hulpmiddel voor alle gelovigen om te begrijpen wat de verantwoordelijkheden zijn van de ouderlingen om de kudde te dienen
(vs. 3-4). De schapen willen niet altijd het voedsel dat goed is voor hen, en ook willen zij niet altijd
de weg bewandelen die de beste is voor hen. Maar een getrouwe ouderling moet de schapen geven
wat God zegt dat goed is voor hun geestelijk welzijn, zelfs als door dit te doen zij de schapen mishagen. Alle ouderlingen moeten aangespoord worden te dienen op een wijze die het feit weerspiegelt dat zij de Heer dienen, niet hun eigen verlangens (vs. 1-2).
Vele kerken vandaag zijn gevuld met eigenzinnige schapen wier geestelijke appetijt op een erg laag
peil staat. Het probleem is dat in plaats van te hongeren en te dorsten naar het zuivere Woord van
God, zij zich een appetijt hebben ontwikkeld voor geestelijke “junk food” dat langs alle kanten beschikbaar is. Het is vandaag gewoon voor hen die de naam van Christus noemen, om zich vol te
stoppen met onschriftuurlijk, wereldlijk voedsel dat zij ontvangen via televisieprogramma’s, seminars, DVD’s, magazines, boeken en het internet. Maar getrouwe ouderlingen moeten doorgaan met
de kudde te voeden met het volmaakte Woord van God, ongeacht hoeveel dwarse schapen over het
hek springen en terugkeren naar de zogedachte groenere weiden. Herinner u altijd dat het de geïnspireerde Schrift is die voorziet in alle geestelijke voeding om de gelovige te doen groeien en hem
“volkomen” toe te rusten “tot elk goed werk” (zie 2 Timotheüs 3:16-17). Het is niet gemakkelijk
een getrouwe ouderling te zijn wanneer zovele dingen de schapen wegtrekken, maar God zal zulke
getrouwheid belonen (vers 4).
Onze grootste tegenpartij
De Bijbel beveelt elk kind van God: “Wees nuchter en waakzaam”. Waarom? Omdat elke gelovige
een gevaarlijke opponent heeft: “uw tegenpartij, de duivel”. Het is een extreem machtige vijand die
constant actief is “op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden” (vers 8). Dit vers beschrijft hem als
een “brullende leeuw”, een die ons op elke mogelijke wijze wil intimideren. Hij is ook beschreven
als “een engel van het licht” (2 Korinthiërs 11:14), een die ons op elke mogelijke manier wil bedriegen. Daarom is het belangrijk te weten hoe te zegevieren over deze enorme vijand. We moeten
de duivel weerstand bieden in de kracht en de beloften van God. Maar velen vandaag zijn niet
“nuchter en waakzaam”, noch bieden zij standvastig weerstand aan de duivel in het geloof, zoals
God beveelt (vers 9).
“Nuchter en waakzaam” zijn betekent gewoon geestelijk wakker te zijn en op onze hoede te zijn
voor de listen van de duivel; maar te veel gelovigen slapen en worden bedrogen om te geloven dat
waakzaam zijn en op wacht staan niet liefdevol en ‘oordelen’ is. Als het aankomt op “weerstand
bieden” aan de duivel, door zijn vele schema’s die gepromoot worden door afvallige en compromitterende godsdienstige leiders van onze tijd openlijk bloot te leggen en te weerstaan, zullen teveel
gelovigen zo’n acties weigeren, omdat zij in slaap gesust werden door groeiende geest van onschriftuurlijk pacifisme. Het is niet liefdeloos of onvriendelijk voor gelovigen op wacht te staan en elke
valse weg krachtig tegen te staan. Het is precies omgekeerd. Zulke actie is door God bevolen. Nietgeïnformeerde gelovigen zijn een gemakkelijke prooi voor de misleidingen en aanvallen van de
duivel. “Bied weerstand aan hem, vast in het geloof” (vers 9)!
Toerusten, bevestigen, versterken en funderen
Het is wonderlijk eraan herinnerd te worden dat de God van alle genade, “Die ons geroepen heeft
tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus” (vers 10), ook voorzien heeft in alles wat wij nodig
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hebben om onze zielen tot rust te brengen en onze harten te bevestigen temidden van de woedende
stormen van het leven. God wil niet dat Zijn kinderen meegesleurd worden door “elke wind van
leer” (Efeziërs 4:14), en dat zal ons niet gebeuren indien we “in Hem wandelen” (Kolossenzen 2:67). Hij wil niet dat wij vervuld zijn met vrees maar met Zijn liefde (1 Johannes 4:18). Een bevestigd, versterkt en gefundeerd gelovige is een enorme aanwinst voor enige familie, kerk of maatschappij, maar dit type van gelovige komt weinig voor vandaag omdat teveel ouderlingen “herders
van wind” (Hosea 12:1) zijn, in plaats van zich te baseren op Gods onfeilbare Woord.
God heeft vele doelstellingen bij het toestaan van lijden. Paulus leerde een extreem belangrijke les
toen de Heer de “doorn in het vlees” niet verwijderde die hem bezwaarde. Paulus dankte zelfs God
voor zijn fysische probleem (2 Korinthiërs 12:7-10). Onze tekst, alhoewel die niet gaat over de
kwestie van lijden als belangrijkste thema, verwijst wel naar het lijden van Christus (vers 1) en het
lijden van gelovigen tijdens de periode tussen de nieuwe geboorte en de toekomstige heerlijkheid
(vers 10). Gelovigen wordt duidelijk geleerd in 2 Timotheüs 2:12 dat ons lijden voor Christus onze
vereniging met Hem moet voorafgaan. Als u vindt dat er geen reden is voor uw lijden en u hebt
behoefte aan Gods Woord om u te steunen en uw hart aan te moedigen, lees dan 1 Petrus 4:12-19.
Houd Zijn heerlijkheid voor ogen (vers 11), en uw lijden zal lichter lijken. (2 Korinthiërs 4:16-18).
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