
1

Gelezen teksten
Deuteronomium 16: 18 – 20, 17: 8 – 11, 14 – 20, 18: 14 – 18, 21: 1 – 8.
Handelingen 20: 17 – 20, 27 – 32

Aangehaalde teksten

Deuteronomium 1: 13 Aanstellen hoofden om recht te spreken, als hulp 
Exodus 18: 25 van Moshe

Numeri 11: 16, 17 Aanstellen van de 70 

Leviticus 19: 36 Een rechtvaardige weegschaal, weegstenen, efa en 
maatkan

Ps 97: 2 en 6 Gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon
De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid
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Aanzienlijken onder het volk Israël in het land Israël

Oudsten zijn verantwoordelijk voor hun gemeenschap.

De rechter en schriftgeleerde staan voor gerechtigheid.

De koning is als een broeder.

De priester staat de Eeuwige terzijde.

De profeet, zoals Moshe. Naar hem zullen jullie horen.
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Aangehaalde teksten

1 Corinthe 12: 28 
God heeft allerlei mensen aangesteld in de gemeente: allereerst apostelen, 
vervolgens profeten, ten derde leraren, verder wonderkrachten, verder gaven van 
genezing, hulpbetoon, bestuur en kennis van vreemde talen in soorten.

Efeze 4: 11 en 12
Hij heeft sommige gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als 
evangelisten, anderen als herders en als leraars
om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het 
lichaam van de Christus.

1 Corinthe 14: 29
Van wie profeteren mogen er twee of drie spreken,
en de anderen moeten het beoordelen.



4

Aanzienlijken in de Kehila van Yeshua

Vanuit Efeze 4 en 1 Corinthe 14

Apostel (gezondene)

Profeet (die woorden en bedoelingen van de Eeuwige doorgeeft, getoetst door 
anderen, (1 Cor 14: 29))

Evangelist die de goede boodschap verkondigt

Leraar (een schriftgeleerde, die de schriftuitleg geeft)

Herder die zorg draagt.

Personen die met een speciale gave van de Geest de gemeente mogen dienen, zoals
wonderkrachten, genezing, hulp, bestuur, talen.
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Naar aanleiding van Handelingen 20, gedeeltelijk toegepast op Paulus

Paulus is apostel, gezondene.

Hij spreekt tot de oudsten (presbuteros) die verantwoordelijk zijn voor hun 
gemeenschap als opzieners (episcopos).

Als herder draagt Paulus zorg.

Hij heeft de dienst ontvangen, is dus dienaar of diaken.

Hij was getuige van de goede boodschap, daarin dus evangelist .

Als leraar onderwees hij alles wat nuttig was.

Als prediker van het Koninkrijk fungeerde hij als profeet.
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Aangehaalde teksten

1 Corinthe 6: 1 en 7 gedeeltelijk
Hoe durft iemand van u die een kwestie heeft tegen de ander een oordeel te vragen 
bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen?
Waarom lijkt ge niet liever onrecht?

2 Tessalonicenzen 1: 4b – 5
… vervolgingen en verdrukkingen die ge verdraagt, een aanwijzing van het 
rechtvaardige oordeel van God dat gij het koninkrijk van God waardig zijt verklaard 
waarvoor ge ook lijdt.

Deuteronomium 32: 36a
Want Adonia doet recht aan zijn gemeente,
van zijn dienaars trekt hij het zich aan;
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Aangehaalde teksten, vervolg

2 Timoteus 4: 1
Ik betuig voor het aanschijn van God en van Christus Jezus, die weldra levenden en 
doden zal oordelen, en bij zijn verschijning en zijn koninkrijk.

1 Cor 6: 2a  
Of weet ge niet dat de heiligen over de wereld zullen oordelen?
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Samenvatting

1 Gerechtigheid en recht zijn de troon van de Eeuwige.

2 Rechters en schriftgeleerden waren nodig voor het volk in het land van belofte.

3 Ons recht is in de hand van Yeshua, de profeet, hogepriester, koning en rechter 
wiens terugkomst we verwachten.

4. Zowel in het oude Israel als bij de volgelingen van Yeshua zijn het oudsten die 
samen de verantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken.

5. Er zijn verschillende functies bij de aanzienlijken waardoor de samenleving of 
kehila leiding en geestelijke voeding krijgt. Deze functies horen niet exclusief bij 1 
persoon.

6. Een regel ter toetsing: bij meer mogelijkheden in de Schrift gaat het om 
aanvulling en niet om uitsluiting.


