
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Bijbelse onderbouwing 

Artikel 1:  

Oudsten en Diakenen 

Christengemeente Gods Huis is opgebouwd volgens een Bijbels 

model. Nieuwtestamentisch leiderschap in de Gemeente is altijd 

meervoudig.  

Hebreeën 13: 17 

“Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u aan hen…, want zij 

waken over uw zielen” (in de grondtekst staat, zij die u leiden). 

 

Christengemeente Gods Huis heeft een Oudstenraad (zie artikel 6 van 

de statuten). 

 

De Bijbel praat over Oudsten en Diakenen. De geestelijke leiding van  

de Gemeente wordt uitgevoerd door de Oudsten, zij 

vertegenwoordigen het gezag en de autoriteit in de Gemeente. 

Diakenen zijn geestelijke mensen die in het algemeen ‘helpers’ van 

de Oudsten zijn om hen te ontlasten van vooral praktische 

werkzaamheden. De kwalificaties voor diakenen worden omschreven 

in 1 Timoteus 3: 8-13. 

In de brieven van Paulus en het boek Handelingen zien we dit 

meervoudige leiderschap in de Gemeente ook duidelijk naar voren 

komen. Titus 1: 5, 6 en Handelingen 14: 23 en 20: 17. 



 

Artikel 2 

De plaats van de vijfvoudige bediening 

 

Efeziers 4: 11, 12 zegt dat God zowel apostelen als profeten heeft 

gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen 

toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van 

Christus. Naast de 5-voudige bediening heeft God elke gelovige 

talenten, gaven en bedieningen gegeven zodat we samen het werk 

mogen doen in onze Gemeenten. God verlangt ernaar dat we als een 

team functioneren en om elkaars gaven en bedieningen te erkennen 

en te respecteren om zo het gemeenschappelijke doel te bereiken, 

het Evangelie verkondigen aan de ganse schepping. 

 

2.1  Apostel 

Een Apostel is een dienstknecht rechtstreeks door God gezonden om 

een specifieke taak te vervullen. De Apostel vertegenwoordigt het 

hart en het karakter van het vaderschap van God, hij is dan ook vaak 

een geestelijke vader. Niet in de zin van een warme Herder, maar 

meer in de zin van een visionaire vader die het potentieel in zijn 

geestelijke kinderen ziet, dat eruit tevoorschijn brengt, dat 

aanmoedigt, en er ruimte aan geeft en dat tot ontwikkeling brengt. 

Een Apostel heeft geestelijke autoriteit en de zalving om andere 

bedieningen voort te brengen. Apostelen zijn doorgaans pioniers. Zij 

bouwen nieuwe Gemeenten, stichten nieuwe organisaties, brengen 

nieuwe fundamenten in bestaande Gemeenten. 

 



2.2 Profeet 

Een Christen die profeteert kan niet vergeleken worden met de 

bedieningsgave van een Profeet. Een Profeet is geroepen door God 

om voor Hem te spreken, niet op de gewone manier zoals een 

prediker leert uit de Bijbel, maar als Gods mondstuk of woordvoerder 

waardoor het Woord van God of het voorspellen vloeit. Hij is een 

ziener, God laat hem dingen zien die voor anderen nog verborgen 

zijn. De woorden van een Profeet hebben ‘scheppende’ kracht. 

 

2.3 Evangelist 

Het Woord ‘Evangelist’ betekent in het Grieks ‘iemand die goed 

nieuws verkondigt. Zijn voornaamste zorg voor niet Christenen is hen 

te helpen redding en vergeving van zonden te vinden en de schreeuw 

van het hart naar Christenen toe is hen te motiveren om de wereld te 

bereiken met het goede nieuws! Door de zalving van de Evangelist 

worden mensen overtuigd van hun zonden en ook zien we vaak 

wonderen en tekenen gebeuren door hun bediening heen om 

toehoorders te overtuigen van het bestaan van God, denk aan 

Filippus in Handelingen 8. 

 

2.4 Leraar 

De gave van een Leraar is een zalving van God die hem ertoe 

beweegt anderen te helpen Gods waarheden, de Bijbel,  te begrijpen. 

De Leraar heeft een hart voor mensen en het bedroefd hem om 

anderen in ketenen te zien die voortkomen uit het verkeerd 

begrijpen van Gods principes. De zalving van een Leraar vernietigd 

het juk en de leugens van de vijand en de misleidingen van de 

wereld. Hij is een persoon die door het uitleggen van Gods Woord 



mensen vrijzet van zonde, natuurlijke beperkingen, depressies en 

andere gebondenheden. De Leraar is iemand die zichzelf geeft aan 

het uiteenzetten van het Woord van God, hij zal het volk van God 

liefde en respect voor de Bijbel bijbrengen en hen tot volwassenheid 

in geloof leiden. Hij brengt met zijn onderwijs het Woord van God tot 

leven.  

 

2.5 Herder 

De bediening van een Herder is zeer  belangrijk in de Gemeente 

Gods. Natuurlijke schapen kunnen niet zonder herder, geestelijke 

schapen ook niet. De zalving van een Herder geeft iemand een hart 

om te zorgen voor mensen. Hij heeft het hart van God, om Zijn volk 

te weiden. Mensen gaan naar hem toe voor raad en leiding, hij deelt 

een besef van veiligheid en warmte aan hen mee. Hij is degene waar 

ze naar toe gaan in nood want hij blijft bij de kudde. 

 

Praktische zaken 

 

Artikel 3: 

3.1 Bestedingen van de oudstenraad 

De oudstenraad is bevoegd tot het doen van uitgaven tot 500 euro, 

mits er een goedkeuring is uitgesproken en vastgelegd in een 

vergadering van ten minste drie leden van de oudstenraad.  

Als er uitgaven nodig zijn van meer dan 500 euro wordt er een 

gezamenlijke vergadering belegd zoals beschreven in artikel 10 van 

de statuten. 


