
 

1 

 

                                       De Man van één vrouw? 
 

                                                   www.av-1611.com       

 

                                         “Leerstuk” van de Apostel Paulus”  

 

                            De teksten komen uit de Statenvertaling van 1977  

 

 

Evenals de Apostel Paulus heb ik (de schrijver van dit artikel) door de jaren heen grote 

tegenstand ondervonden in de “roeping” van een prediker. We moeten het Woord der 

Waarheid recht snijden om te zien aan wie het wel is geschreven en aan wie het niet is 

geschreven opdat we opereren onder het juiste programma. De Wet van Mozes is door Mozes 

aan de Joden gegeven. De Wet is niet gegeven aan de Heidenen. Zij hadden hun eigen wetten. 

De wereld functioneert vandaag de dag op een legalistische manier op allerlei gebieden van 

ons dagelijks leven. Religies, tradities van mensen, en de lokale kerkelijke denominaties 

functioneren hoofdzakelijk door het toepassen van een wettisch systeem.  

 

Aan een soortgelijk wettisch systeem moesten de Joden zich houden totdat ze allen, in het 

boek Handelingen, waren geoordeeld in ongeloof; u vindt daar meer over in de brief aan de 

Galaten. Dat systeem berust op: ALS U DIT DOET…….DAN KRIJGT U DAT. Met dat in 

gedachten is het niet verwonderlijk dat er zoveel conflicten zijn in de hedendaagse kerken. 

Wij leven nu in de bedeling der genade Gods (Ef.3:2) en hebben daar al meer dan 2000 jaar in 

geleefd. Als de kerken echter het systeem van de Wet aanhouden dan hoeft de vraag niet 

gesteld te worden waarom alles zo wanordelijk verloopt. Dit omvat ook de eisen 

(kwalificaties) die gesteld worden aan een Opziener/Ouderling, of zoals men daar nu naar 

verwijst als voorganger of predikant of prediker of pastor etc. 

 

Eén ding die u in gedachten moet houden is: toen Paulus aan Timotheüs schreef, in de eerste 

brief aan Timotheüs, hoofdstuk 3, over de kwalificaties van een Opziener, u daar niet naar 

moet kijken zoals de meeste mensen dat doen. Zo van: Hier ben ik schuldig. Ik heb dit gedaan 

in onwetendheid. Ik keek oorspronkelijk vanuit een bepaalde confessionele visie en trachtte 

het dan vervolgens te zeggen met Genade. Dat was niet goed.  

 

Als we kijken naar al de brieven van Paulus dan moeten we bedenken dat ze, in Genade, zijn 

geschreven aan de Leden van het Lichaam van Christus, en dus moeten alle brieven van 

Paulus gelezen worden vanuit het perspectief van Genade. Als u tracht u aan de Wet te 

houden in uw dagelijkse praktijk dan zult u de brieven van Paulus dwaas vinden. De Wet is 

voor hen die onder de Wet zijn, de Joden. Als u niet tevergeefs heeft geloofd dan bent u, 

evenals ik, onder de Genade van God. Mozes leidde een groep mensen die, door de Wet, door 

en voor God apart waren gezet. Paulus leidt een groep mensen die, door Genade, afgescheiden 

worden tot de Genade van God.  

Wet        = rechtvaardiging door werken.  

Genade  = de toegerekende rechtvaardigheid van Christus, niet gebaseerd op uw werken, maar  

                  uit Genade en door het Geloof. 

Omdat we dus onder de Genade zijn moeten we de eisen in 1 Timotheüs hoofdstuk 3 

onderzoeken zonder rekening te houden met kerkelijke denominaties, tradities van mensen en 

religie. Van de laatst genoemde drie zijn er, over de gehele wereld, meer dan genoeg.  
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“1Tim.3:1: Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die 

begeert een treffelijk werk. 

 

“Zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft” is hier zeer belangrijk! Waar is de “roeping?” 

Waar is het? Laat ons in dit vers zien waar het staat! Niet teruggaan naar de Evangelieën of 

naar het Oude Testament. Blijf hier in de brieven van Paulus en laat ons in dit vers de 

“roeping” zien! Dat kunt u niet! Waarom niet? Omdat men het zelf wenst! Kijk er goed en 

oplettend naar! “Zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft”. Waarom is dit nimmer 

openlijk besproken? Kan een gezegde uit de vroege 20e eeuw: “Een beerput openen”, hier 

misschien van toepassing zijn op de religieuze autoriteiten? Ook het werk van de Opziener/ 

ouderling  wordt omschreven als: “die begeert een treffelijk werk”. Moet ik hierover nog meer 

zeggen? Degene die het ambt begeert wordt hier aangegeven als: “iemand”. Het is alles naar 

zijn eigen wens! Dit is geen “roeping”! Het is een werk. Een zeer belangrijke 

verantwoordelijkheid, niet iets waarnaar je solliciteert, je CV toont, om vervolgens op de 

loonlijst te worden geplaatst. Het gaat om Zielen, niet om geld. Werk met uw handen 

(Paulus was tentenmaker) en arbeidt in het Woord en voorzie in leer en onderwijs zonder de 

lokale kerk financieëel te belasten. Werk nu voor Christus. 

 

“1Tim.3:2: Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, 

eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren; 

 

Hier begint Paulus de vereisten te omschrijven van de man die deze positie begeert!  Paulus 

noemt als eerste vereiste:  “Een opziener dan moet onberispelijk zijn”. Is ook maar iemand 

van ons, die deze positie begeert, “ONBERISPELIJK”? De mensen mogen het dan proberen 

weg te redeneren, of het te veranderen, of verschillende woordenboeken te gebruiken, of 

verschillende commentaren gebruiken of vertrouwen op hun opleiding, maar broeders, ik zeg 

u hier DAT NIEMAND VAN ONS ONBERISPELIJK IS, en als u zichzelf wil voordoen dat 

u wel uit uzelf onberispelijk bent dan doet u dat maar, maar denk er aan, iedereen moet 

zichzelf verantwoorden ook al is er, door Jezus Christus, betaald voor al uw zonden. Als u in 

Christus bent dan bent u onberispelijk in de ogen van God. 

 

“Een opziener dan moet onberispelijk zijn” is niet alléén de focus, maar hier is enige 

grammatica vereist. “Dan” is een woord met een tijdsaanduiding dat aangeeft wanneer iets zal 

plaatsvinden. “Moet” is een overheersend woord dat een vereiste actie aangeeft. Met dat in 

gedachten moet een man, die begeert Opziener te worden, dan en daar met één vrouw 

getrouwd zijn. Zijn vrouw is de beperking. Zij is de vrouw waar hij dan en daar mee is 

verbonden. Het heeft niets te maken met het verleden van de man. Het is mogelijk dat hij 

eerder getrouwd is geweest. Misschien was hij, voordat hij gered werd uit genade en door het 

geloof, alreeds een gescheiden man. Uit genade…..onder genade. Als God, omwille van 

Christus, u al uw zonden heeft vergeven, doe gij dan alzo. Heeft u dat eerder gehoord? Een 

ander punt hier met betrekking tot de man van één vrouw is dat het duidelijk en volledig 

beperkt is tot de man, nooit een vrouw. Buiten verdorven vrouwen (Rom.1:26) kunnen 

vrouwen geen vrouw hebben en daarom is het ambt van Opziener beperkt tot degene die het 

eerst is geschapen, de man, niet de vrouw. 

 

Nu gaan we kijken naar het “taboe” deel van het vers! “De man van één vrouw” sluit een 

hertrouwde (of een weduwnaar) man niet uit! Het betekent niet het uitsluiten van een 

gescheiden man! Het is niet het uitsluiten van een gescheiden en hertrouwde man! Het is om 

te voorkomen dat een polygaam man (man met meer dan één vrouw) de bediening binnen 

komt. Veel religieuze leiders zijn schuldig aan het beschadigen van vele dierbare broeders 
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door ze niet toe te staan om te prediken vanwege het “ENIGE en ALLEEN” spel! Wat is dat 

voor een spel? Het “ENIGE en ALLEEN” spel is als u een prediker bent van slechts ÉÉN 

vrouw voor het leven, ongeacht het aantal affaires die gebeuren, bekend en onbekend, en dan 

bent u de enige die prediken mag! Ik heb dat spel gezien voordat ik tot geloof kwam en, 

droevig genoeg, zie ik het ook nu nog steeds! Om eerlijk te zijn…ik wordt ziek van jullie. 

Maar het bloed van onze Verlosser, de Heere Jezus Christus, heeft ook uw zonden gewassen, 

dat wil zeggen, als u niet tevergeefs hebt geloofd (1Kor.15:1-4) maar naar waarheid hebt 

geloofd in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus! “ENIGE en ALLEEN” is de 

praktijk van de religie. Genade en vergeving is van God. U kunt anderen vergeven zoals ook 

Christus u heeft vergeven, of u gaat aan de haal met de vereisten van de religies van de 

mensen. 

 

Laat ons nu gaan naar “wakker” of “waakzaam zijn”! Is iemand van u werkelijk gewillig om 

deze vereiste full time te doen? Het is geen optie. Het is een VEREISTE. U moet waakzaam 

zijn over de zielen waarvoor u moet zorgen. Als u alleen maar gaat om werknemer of een big 

shot te zijn dan moet u niet vergeten dat een ieder voor zichzelf rekening moet geven 

(Rom.14:12 en 2Kor.5:10) en niet met een lijst van verdiensten en bekroningen, die u van 

mensen heeft ontvangen, kunt verschijnen voor de rechterdtoel van Christus. Als 

Opziener/Ouderling bent u degene die de waakzame zorg heeft voor de plaatselijke leden van 

het Lichaam van Christus, u bent daar niet alleen voor een aardig salaris en een titel. 

 

De volgende op de lijst is “matig” of “niet verslaafd aan bedwelmende drank”. Hopelijk valt 

niemand van ons daarvoor alhoewel ik er zeker van ben dat velen van ons, als we tenminste 

de waarheid vertellen,  zich er ten minste één keer aan hebben overgegeven en het nooit 

openlijk hebben toegegeven aan anderen! Openlijke getuigenis is hier belangrijk! Vergeet dat 

niet! Dat kan worden toegepast op alles dat voor u verslavend wordt, het maakt niet uit wat 

het is, pornografie, roken, drugs, drinken, leugens vertellen, stelen, etc. Dit zijn eisen voor een 

man die zich zeer bewust is van zijn eigen gedachten en acties, niet alleen publiekelijk, maar 

evenals in zijn privé leven. De privé omstandigheden vertellen ons wie we voor onszelf zijn, 

voor onze families, medewerkers, mede  gelovigen, maar nog veel belangrijker voor de 

Almachtige God. 

 

Hoe aangaande "van goed gedrag" of  "zichzelf op een goede manier gedragen, zowel privé 

als publiekelijk"? Blijft u staande of wankelt u? Bent u gehoorzaam aan uw Meester of glijdt 

u wel eens uit? Alle ogen zijn elke dag op ons gericht en dat is zeer belangrijk mijn geliefde 

broeders! Denk om uw wandel als u geëerd wilt worden, wandel niet zo dat u als een dictator 

wordt gevreesd. Wordt geen “Grote Baas” maar een nederige dienaar! Is iemand van ons 

groter dan onze Meester? God verhoede het! Herinner u dat een mens geen twee meesters kan 

hebben want hij zal de ene haten en de andere liefhebben.  Hoe u zich gedraagt in het bijzijn 

van anderen zal men zich herinneren, speciaal als u er op uit bent om Opziener te worden. Let 

op uw woorden en op uw wandel. 

 

Of wat denkt u van: “gaarne herbergende”. Of  “gemakkelijk ontvankelijk voor anderen, zelfs 

in uw eigen huis”. Hier gaat het om een publiekelijk getuigenis dat u kan maken of breken 

voor de bediening die u begeert! De nadruk ligt hier op het ontvangen of afwijzen van 

anderen, en als u anderen ontvangt doet u dat dan omdat u dat wil of omdat u voelt dat u het 

moet doen? Dit kan u eveneens duidelijk maken of u een ernstig probleem heeft met uw hart! 

Ik heb uit de eerste hand de brutaliteit en kaf ervaren van pastors die anderen niet goed, of 

helemaal niet, wilden ontvangen! Wat een geweldig getuigenis! Laten dat de liefde van God 
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zien? Bent u bereid om anderen dikwijls welkom te heten in uw huis? Zou u bereid zijn om 

uit te gaan en  anderen behulpzaam te zijn? Dat zou wel zo moeten zijn. 

 

Het volgende is “bekwaam om te leren” of “de bekwaamheid bezitten om te leren”. De 

religieuze leiders moeten bekwaam zijn om de heiligen, de leden van het Lichaam van 

Christus, te leren, advies te geven, geestelijk te voeden en te dienen! De Opziener/Ouderling 

is er voor om anderen te informeren en te onderwijzen, niet om te dicteren of 

beleidsvoorwaarden te stellen. Niet om een dictator, bevelhebber of gezagvoerder te zijn. 

Heeft iemand van u in zijn concordantie het woord “herders” opgezocht? Negeer de regel van 

“voor het eerst genoemd in de Bijbel”. Kijk waar het het vaakst wordt genoemd! In het Oude 

Testament. Het leiden van schapen. U leidt geen schapen maar u heeft een nieuwe schepping 

onder uw hoede, een groep Heiligen. U moet de heiligen onderwijzen en dat is een deel van 

uw werk! Geen controleurs van mensen of Doctor die en die. Stop met het spel van titels in de 

religie en sticht de heiligen! Kijk naar de brieven van Paulus. Ze zijn exclusief aan ons gericht 

en aan niemand anders. Bestudeer de brieven van Paulus en leer voor uzelf de betekenis van 

het “recht snijden” (2Tim.2:15). Ontsluit het onderwijs dat God aan Paulus heeft gegeven 

zodat we allen kunnen weten wat God wil dat we moeten weten. En dat is niet gelimiteerd tot 

een man met enige letters voor zijn naam. Omdat velen de basis niet kennen is dat vaak de 

reden  waarom zoveel Doctors er zo lang over doen om hun opleiding te voltooien. Christus is 

het begin! 

 

Ik hoop dat het voor velen van u  wat duidelijker is geworden en ik bid dat God uw ogen zal 

openen en u niet mee zult doen aan deze verdorven systemen van titels, graden, universiteiten 

en het prijzen van mannen. Ga en waarschuw iedere man en vrouw en wijs ze op de opgestane 

Redder! Ik ben bang dat het niet lang meer duurt voordat er een donkere tijd aanbreekt 

(2Tim.3:1 en verder). Waarom niet de zorg voor zielen oppakken en de mensen waarschuwen 

om niet de dingen van deze boze wereld na te jagen. Het valt allemaal uiteen. Jullie weten dat 

toch wel? De dingen vallen op hun plaats. De Anti-Christ kan het nu nog niet overnemen. 

Waarom niet? Wij zijn hier nog! De dingen van deze wereld zullen falen. Ze zijn niet echt de 

moeite waard om te zeggen wat ze zijn, dat wil zeggen, in vergelijking met Christus, onze 

Heer! 

 

Om te overdenken: 

 

“Fil.3:8: Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der 

kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, 

en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen. 

 

Nu zullen we kijken naar de andere zeven eisen voor de man die verlangt naar het ambt van 

Opziener. Vergeet niet dat Paulus schreef wat hem door de Heer werd verteld, dus als dat u 

niet bevalt, moet u misschien leren om te wandelen in genade, of misschien, wanneer u voor 

de Heere Jezus Christus staat om rekenschap af te leggen van uzelf, u Hem dan laat weten dat 

u het niet helemaal eens bent met zijn geïnspireerd onfeilbaar Woord; of denkt u van uzelf dat 

u groter bent dan de Meester! Christus stierf voor de zonden van de hele wereld (1Tim.2:6).  

 

“1Tim.3:3: Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar 

bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. 

 

Hier zien we het volgende dat door Paulus wordt genoemd: “Niet genegen tot den wijn”. 

Voor degenen die stress of zwakte voelen is hier een oprechte vraag: “Gaat u achter de drank 
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aan?”. Heeft u vergeving van uw zonden?  Zullen uw voeten de vlammen van de hel 

aanraken? Wees dan: “Niet genegen tot den wijn”! Hetzelfde kan worden toegepast op roken, 

het kauwen van tabak, gokken, leugens verspreiden, flirten, eigen trots rechtvaardigen en ook 

pornografie! Hoe het ook zij, vanwege het feit dat we vergeving van onze zonden hebben, 

moeten we dan voortgaan met zondigen? God verhoede het! Geef  er aan toe en uw vlees 

neemt het over. Dat zal u niet helpen om te proberen anderen voor Christus te winnen.  

 

Nu krijgen we “geen smijter” of “iemand of iets die iemand slaat of iets anders”. Is er 

iemand, die lust heeft tot het ambt van OpzienerOuderling, hierin onberispelijk? Slaat u 

anderen in woede, of bonkt u tegen een muur, of slaat u op uw bureau? Haalt u verbaal uit 

tegen anderen of slaat u bepaalde mensen van de preekstoel? Uw werkprogramma is het 

overbrengen van de volledige Raad van het Woord van God, recht gesneden, en niet, als een 

kind, het spel spelen, met de heiligen, van het met de vinger nawijzen!  

 

Hier komt een hele goede die meestal genegeerd wordt door de geliefde broeders “geen vuil-

gewinzoeker”.  Ik hoor en zie vele geliefde broeders die de bediening hoofdzakelijk 

binnenkomen om een volledige baan als predikant te krijgen. Dit is een verkeerd motief! Of 

velen proberen erachter te komen hoe ze een beter aanbod kunnen krijgen. Dit is een verkeerd 

motief. Ook zijn er die nieuwe posities trachten te creëren om anderen, die ze goed kennen, op 

de loonlijst te krijgen. Dit is een verkeerd motief. Ook zijn er die rijke families trachten te 

lokken om hun geld te krijgen. Maar wat gebeurt er als ze vertrekken en u achterlaten zonder 

geld? Er zijn tegenwoordig ook mannen die geloven dat ze geen betaalde baan moeten nemen 

in de kerk! Dezen leggen geen financiële last op de schouders van anderen, we denken hierbij 

speciaal aan de groep met een laag inkomen? Dat is de liefde van God laten zien!  

 

Het profiteren van anderen is net als het inspannen van een groep zwakke en zieke ossen en ze 

met een zweep voort te drijven om ze te laten arbeiden voor u. Als alles alleen om u draait en 

niet om de behoeften van de heiligen dan bent u schuldig aan het bevredigen van uzelf. Dan 

creëert u uw eigen koninkrijk! 

 

Zijn we altijd in staat om te voldoen aan de vereiste om “bescheiden” te zijn? Ik weet dat ik in 

dezen hulp nodig heb en er aan moet werken! Bent u “ALTIJD” geduldig? Of wordt u 

ongeduldig? Het overkomt mij wel.  Ik ben ongeduldig omdat ik Jezus graag wil zien! Ik zie 

uit naar die dag! Ik kan niet wachten! Net als een klein kind dat opgewonden is, vanwege de 

cadeautjes, vóór de dag van zijn verjaardag! Maar kunt u, op elk gebied van uw leven, eerlijk 

zeggen dat u altijd geduldig bent? 

 

Kunnen we allemaal zeggen dat niemand van ons een “vechter” is? Wat is een vechter? Het is 

“onenigheid hebben en luidruchtig ruziën”! Bent u dat? Vermijd u ruzies of gaat u er aan 

meedoen? Begint u een ruzie met iemand? Kijkt u neer op een broeder of zuster van een 

andere kerk? Redetwist u openlijk in het bijzijn van zwakke gelovigen? Wat zullen ze van u 

denken? Wordt u ongeduldig en vliegt u uit de bocht en doet iets wat dwaas is alleen om te 

zien dat het mislukt? Geduld werkt veel beter. Dat geeft licht! 

 

Zo verwend als we allemaal zijn geworden in deze dagen, is er dan iemand onder ons die naar 

waarheid kan zeggen dat we niet “geldgierig” zijn?  Bent u gelukkig met wat u heeft? Is dat 

werkelijk waar? Maakt u zich zorgen over de zielen van anderen? Of zorgt u voor uw bezit, 

creditcards, spaarrekening, enzovoort? Dankt u God voor uw huis en het voertuig die u 

gebruikt? Of wordt u boos omdat een ongelovige het beter heeft dan u? Bedenk wie de valse 
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god van deze wereld is en dat hij een luxueuze levensstijl geeft aan de mensen van deze 

wereld! Bent u wel of bent u niet “geldgierig”? 

 

Kent u de gedachten die door uw hoofd spoken van “Ik wil…..Ik wil…..Ik wil”? Bedenk 

Opziener/Ouderling, de behoeften van de Heiligen gaan vóór u en uw behoeften.  U bent hun 

dienaar, niet om geldzuchtig te zijn, niet om egoïstisch te zijn, en niet om een bullebak te zijn. 

U bent er om de Heiligen te stichten! Dat is het! 

 

“1Tim.3:4: Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met 

alle stemmigheid; 

 

“1Tim.3:5: (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de 

Gemeente Gods zorg dragen?) 

 

Vers 4 en 5 behoeven toch geen nadere uitleg! Hoe kunt u worden vertrouwd als u en uw 

vrouw niet kunnen omgaan met de gemeenschappelijke dagelijkse zaken van uw huis en uw 

financiën? Krijgt u forse rekeningen? Heeft u een groot huis? Heeft u veel geld nodig? U kunt 

beter buiten de bediening blijven als u uw eigen uitgaven niet onder controle kunt krijgen. 

Gedragen uw kinderen zich of zijn ze van die kleine wilde kinderen, van de predikant, die 

niemand uit kan staan en ze het u echter nimmer vertellen? Die het ambt van 

Opziener/Ouderling begeert moet geen geheimen hebben! Dat weet u toch? Maar wat te doen 

als u geen kinderen heeft? Allemensen! Ik denk dat je dan niet kunt prediken. Heb ik daar 

gelijk in? Ik bedoel, hoe kunt u uzelf kwalificeren als u niet past in deze categorie, dus als u 

hier niet aan voldoet! 

 

“1Tim.3:6: Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels 

valle. 

 

Nu volgt de op één na laatste maar wel een zeer belangrijke kwalificatie! Dit wordt over het 

algemeen meer en meer over het hoofd gezien totdat de jonge gelovige man uit de bediening 

stapt of gewoon wegloopt uit de kerk en aan de drank geraakt! Ieder jaar falen vele jonge 

mannen in de bediening omdat deze belangrijke kwalificatie wordt genegeerd! Misschien is 

de oude predikant ongeduldig en wil hij nieuw bloed in de bediening! Maar dat is geen 

excuus! Geenszins! 

 

“1Tim.3:7: En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, 

opdat hij niet valle in smaadheid, en in den strik des duivels. 

 

Tot slot, en dit is ongetwijfeld een zeer overbruggende eis voor een Opziener/Oudste,   

namelijk over wat voor soort reputatie u beschikt bij de mensen rondom u, en vooral bij 

degenen die buiten het lichaam van Christus zijn. Hoe u zichzelf gedraagt is een bepalende 

factor en wel speciaal als u zich niet bevindt in de aanwezigheid van de geliefde broeders. Als 

u de bediening begeert is het nodig dat u zeer zorgvuldig moet zijn in uw dagelijkse wandel 

opdat er geen beschuldigingen tegen u worden ingebracht opdat niet de Duivel direct 

grijnzend met zijn vinger naar u wijst om u uit uw bediening te krijgen. Ook al is er volledig 

betaald voor al uw zonden en u volledig geaccepteerd bent in de geliefde, toch moet u de 

reinste wandel hebben van het Lichaam van Christus. Dat wil niet zeggen dat iemand anders 

geen reine wandel behoeft te hebben. Niemand van ons moet in de zonde blijven. Het feit dat 

voor al onze zonden is betaald zou ons ertoe moeten aanzetten dat we niets meer te maken 

willen hebben met de zonde en ieder mens daarvoor te waarschuwen en allen op Christus te 
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wijzen! Als degenen, die naar dit ambt verlangen, niet voldoen aan deze eis, want een ieder 

van ons kan zeer gemakkelijk terecht komen in één van de strikken van de Duivel, wees hier 

dan voor gewaarschuwd geliefden! 

 

Tot slot 
 

Bij het sluiten van dit artikel... Waarom geen dubbel getrouwde predikers, gescheiden 

predikers, of predikers die nooit getrouwd zijn geweest? Waarom is het de liberalen, de 

academisch opgeleiden en de vrouwen toegestaan om predikanten te worden? Religie! 

Schijnheiligheid! En er is nog één belangrijk punt: Niemand wil het onderwijs van Paulus. 

Het is gemakkelijker om het evangelie der besnijdenis te prediken en iedereen onder de 

richtlijnen van de wet te houden en onder de duim van de “ÉÉN en ENIGE” geliefde 

broeders, weet u wel, dat zijn degenen die: “Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens 

opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk” veranderen in “DE ROEPING” en 

niet in een verlangen om een goed werk te doen. Het ambt van Opziene/Ouderling kan niet 

worden verdiend. Er kan ook niet over gestemd worden. Het kan niet worden geregeld. Het 

kan ook niet bij wet geregeld worden. Het komt niet van een Hogeschool of universiteit. Het 

komt van God! Die man, niet die vrouw, is degene die zich op zo’n manier gedraagt dat hij 

geen smet werpt op de plaatselijke kerk, die ook een goed getuigenis heeft van de verloren 

mensen om hem heen. Hij wijst alleen op Christus! 

 

Aan de broeders die gekwetst zijn door de "ÉÉN en ENIGE", de religieuze leiders van de 

kerken, dit bied ik u aan: 

 

“Rom.11:29: Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 

 

“1Kor.9:18: Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik, het Evangelie verkondigende, het 

Evangelie van Christus kosteloos stelle, om mijn macht in het Evangelie niet te misbruiken. 

 

“1Thess.2:9: Want gij gedenkt, broeders, onzen arbeid en moeite; want nacht en dag 

werkende, opdat wij niemand onder u zouden lastig zijn, hebben wij het Evangelie van God 

onder u gepredikt. 

 

“1Tim.1:11: Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. 

 

“1Tim.1:12: En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen 

Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende; 

 

“1Tim.1:13: Die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker; 

maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn 

ongelovigheid. 

 

“1Tim.1:14: Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, 

die er is in Christus Jezus. 

 

Genade, barmhartigheid en vrede zij u. 

 

 


