
12 Oktober 
 
Skrifgedeelte: Handelinge 14:21-23 
Fokusgedeelte: Handelinge 14:23 
 

Kies ouderlinge vir God en gemeente 
 
“Dink aan die ouderlinge in u gebede ...” ’n Opdrag in die formulier om ouderlinge te 
bevestig. U opdrag. Wat moet die ouderlinge doen? 
 
In Handelinge sien ons God se begin van die Nuwe-Testamentiese kerk. Ons kan sê dat 
die Here ook met ’n omkeerstrategie gekom het – waar Jesus die dood oorwin het en die 
apostels gestuur het om die blye boodskap oor die hele wêreld laat weerklink. 
 
In hoofstuk 20:17-38 gee Paulus verslag oor sy werk aan die ouderlinge. Die feit dat hy – 
apostel, dominee-sendeling – aan ouderlinge verslag doen, plaas die klem op die 
belangrikheid van hulle taak in die kerk. In 20:28 word dit duidelik uitgespel: 
 
 Die Heilige Gees stel ouderlinge aan. Dis God wat manne roep om sy werk te doen. 

Hulle is aan God verantwoordelik en moet met sy Woord in die hand en in die hart hulle 
taal verrig. 

 Hulle regeer oor die hele kudde. Die kerk wat met die bloed van Christus gekoop is. So 
moet die ouderling elkeen ken om ag te gee, om op te pas. 

 Hulle is herders. Weereens kan ons kyk na die wyse waarop Christus sy kudde oppas 
(Joh. 10). Hy loop vooruit, die kerk volg. Hy is bereid om sy lewe vir sy kudde af te lê. 

 Hulle moet versorg. Hoe heerlik is dit nie om hierdie versorging te doen: om in liefde te 
vermaan en te tug, om met deernis te troos. Om soos Christus sy arms om elke 
lidmaat te vou en so Christus se sorg in die gemeente sigbaar en tasbaar te maak. 

 
As ons dus ouderlinge moet kies, besef dat God ons gebruik om “ja” te sê vir manne wat 
Hy in sy kerk wil gebruik tot sy eer om sy kerk te versorg. 
 
Sing: Psalm 23:1-3 (1936) 
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