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De in het Nieuwe Testament opgegeven namen voor ambten zijn deze van 1. ouderling of opziener,
en 2. diaken, punt uit. Er zijn er geen andere!
Sinds het ontstaan van de Kerk op Pinksterdag, 10 dagen na Jezus’ hemelvaart, zijn er in de Kerk
mettertijd allerlei andere benamingen van ambten gekomen. In de katholieke kerk hebben we vele
onbijbelse (in naam of in wezen) ambten en titels, zoals: pastoor, pater, deken, bisschop, aartsbisschop, kardinaal, paus, en veel meer.

De titel “Pastor” is niet bijbels
De term “pastor” staat niet in de Griekse tekst van het NT, maar is de Latijnse vertaling van het Griekse zelfst. naamw. dat “herder” (poimen) betekent. Zie Mt 9:36 en Ef 4:11 – “herder(s)”.
In de Griekse tekst vinden we hiervan ook het werkw. poimaino, en dit
betekent “handelen als een herder”, “weiden”, “besturen”. Zie dit werkw.
bijvoorbeeld in Mt 2:6 en Hd 20:28 – “weiden”.
De term “pastor” gebruiken als soortnaam – herder – wordt gelegitimeerd
door Ef 4:11, maar niet als een persoonlijke titel. De Heer wil niet dat
wij een titel dragen. Hij zei bv. “En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus” (Mt 23:10). Dit geldt
trouwens ook voor de titels “vader”, “rabbi” (Mt 23:8-11). Dus, alhoewel
er wel “meesters” zijn, mag die term niet als titel gebruikt worden, en dat
geldt evenzo voor alle soortnamen.

Na de reformatie kwamen in het protestantisme en evangelicalisme deels andere maar toch nog
steeds onbijbelse (in naam of in wezen) ambten of titels, zoals “pastor” en “dominee” (in onze contreien). In Angelsaksische landen kent men naast “pastor” ook o.a. de titels “reverend” (afgekort
“Rev.”), dat “eerwaarde” betekent, en “vicar”, van het Latijnse “vicarius” dat “plaatsvervanger” of
“vertegenwoordiger” (van wie of wat?)1 betekent.
Pastor
De term “pastor” staat als zodanig niet in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament, maar is
de Latijnse vertaling van het Griekse grondwoord dat “herder” betekent, namelijk het zelfstandig
naamwoord poimen (Strong’s code 4166). Zie dit zelfstandig naamwoord bijvoorbeeld in Mattheüs
9:36 en Efeziërs 4:11 -- “herder(s)”.
In de Griekse grondtekst vinden we hiervan ook de werkwoordvorm: poimaino, en dit betekent
“handelen als een herder”, “weiden”, “besturen” (Strong’s code 4165). Zie dit werkwoord bijvoorbeeld in Mattheüs 2:6 en Handelingen 20:28 -- “weiden”.
De term “pastor” gebruiken als soortnaam - herder - wordt gelegitimeerd door Efeziërs 4:11, maar
niet als een persoonlijke titel. De Heer wil niet dat wij een titel dragen. Hij zei bv. “En u mag niet
meesters [kathegetes: leraar; Strong’s code 2519] genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus” (Mattheüs 23:10). Dit geldt trouwens ook voor de titels “vader”, “rabbi” (Mattheüs
23:8-11). Dus, alhoewel er wel “meesters” zijn, mag die term niet als titel gebruikt worden, en dat
geldt evenzo voor alle soortnamen.
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De paus gebruikt de titel Vicarius Christi: Plaatsvervanger van Christus. http://en.wikipedia.org/wiki/Vicar
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Dominee
De term “dominee” is sterk onbijbels, staat niet in de Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament, maar komt van de Latijnse vertaling “dominus” van het Griekse grondwoord dat “heer” betekent, namelijk kurios (Strong’s code 2962), een titel die enkel op de Heer Jezus toegepast mag worden.
Zie 1 Korinthiërs 8:5-6: “Want al zijn er ook die goden genoemd worden, hetzij in de hemel, hetzij
op de aarde (zoals er vele goden en vele heren zijn), toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit
Wie alle dingen zijn, en wij voor Hem, en één Heere [kurios: heer; Strong’s code 2962] Jezus
Christus, door Wie alle dingen zijn en wij door Hem. En zie ook Efeziërs 4:4-6; Johannes 13:13.
Dus, alhoewel er wel vele heren zijn, hoort niemand de titel “heer” te dragen dan enkel onze Heer
Jezus Christus.
Ouderling, opziener
Het Nieuwe Testament kent enkel het overkoepelende ambt van “ouderling” of “opziener”.
Het woord “ouderling” is de vertaling van het Griekse presbuteros (Titus 1:5-9). Maar dit ambt heet
ook episkopos, vertaald: “opziener” (1 Timotheüs 3:1-7).
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) in een gemeente. De aanstelling van één opziener (die dikwijls nog “pastor” of “dominee” genoemd wordt ook) is dus onschriftuurlijk.
Schriftplaatsen over hen die de leiding nemen in een plaatselijke gemeente: Handelingen 14:23; 1
Thessalonicenzen 5:12-13; 1 Timotheüs 3:1-7 (vereisten van opzieners); Titus 1:5-9 (vereisten van
opzieners); 1 Petrus 5:1-4; Hebreeën 13:7, 17, 24.
Een ouderling/opziener is ook een bekwaam leraar: 1 Timotheüs 3:2 en Titus 1:9.
Bisschop
Over de term “bisschop”: in de Schrift staat in het Grieks episkopos, samentrekking van epi (over)
en skopos (zien): opziener (zie 1 Timotheüs 3:1v; Titus 1:7). “Bisschop” is dus een verbastering van
“episkopos”, en wordt veelvuldig gebruikt als een voorname titel. De Heer wil niet dat wij titels
dragen. Laten we gewoon de soortnamen ouderling(en) en opziener(s) gebruiken.
Voorganger
Zij die de gemeente leiden, voorgaan in algemene zin, worden in Hebreeën 13:7, 17, 24 “voorgangers” genoemd. Hier kan men denken aan toenmalige apostelen, leraars, evangelisten, ouderlingen.
Diaken
De term “diaken” komt van het Griekse diakonos en betekent “dienaar”. De vereisten van diaken
staan in 1 Timotheüs 3: 8-13. Zij zijn dienaren die de ouderlingen bijstaan met niet onderwijzende,
logistieke zaken. Handelingen 6:2 laat het onderscheid zien tussen de kerkleiders die “het Woord
van God verkondigen” en de diakenen die “de tafels dienen”.
Een vrouw kan nooit het ambt van opziener of diaken opnemen, want de vereisten daartoe slaan
enkel op mannen (1 Timotheüs 3:12).
Slotwoord
Vandaag, vermits het NT af is, en de apostelen en NT-profeten reeds lang gestorven zijn, hebben
we voor de gemeente nog steeds de gaven van evangelisten, herders en leraars. Wat die laatsten
betreft hebben we in 1 Timotheüs de vereisten voor herders en leraars, die daar opzieners (episkopoi) en ouderlingen (presbuteroi) genoemd worden, met als assistenten de dienaren (diakonoi).
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