46. Leiding geven
Dag 1

Stille tijd

Deuteronomium 1:9-18.
(Mozes) Leiding betekent taken verdelen en samen
de last dragen

Dag 4

9 Ik heb in die tijd tegen u gezegd: Ik alleen kan u niet dragen. 10 De
HEERE, uw God, heeft u talrijk gemaakt, en zie, u bent heden zo
talrijk als de sterren aan de hemel. 11 Moge de HEERE, de God van
uw vaderen, aan uw aantal toevoegen duizendmaal wat u nu bent, en
moge Hij u zegenen, zoals Hij tot u gesproken heeft! 12 Maar hoe kan
ik alleen uw moeite, uw last en uw rechtszaken dragen? 13 Geef voor
uzelf, ingedeeld naar uw stammen, wijze, verstandige, ervaren mannen,
dan zal ik hen tot hoofd over u aanstellen. 14 Toen antwoordde u mij
en zei: De zaak die u hebt gezegd te doen, is goed. 15 Dus nam ik uw
stamhoofden, wijze en ervaren mannen, en stelde hen tot hoofd over u
aan, leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en
leiders over tien, en beambten voor uw stammen. 16 Ook beval ik in
die tijd uw rechters: Luister naar de geschillen tussen uw broeders, en
oordeel rechtvaardig tussen een man, zijn broeder en de vreemdeling
die bij hem is. 17 U mag niet partijdig zijn in de rechtspraak: zowel de
kleine als de grote moet u aanhoren. U mag voor niemand bevreesd
zijn, want de rechtspraak behoort aan God. Maar de zaak die voor u te
moeilijk is, moet u bij mij brengen en ik zal die aanhoren. 18 Zo beval
ik u in die tijd al de zaken die u moet doen.

Dag 2

5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene
uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons
heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,
6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en
Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
Amen. 7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook
zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen
rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. 8 Ik ben de Alfa en de Omega,
het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die
komt, de Almachtige.
9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de
verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus
Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het Woord
van God en het getuigenis van Jezus Christus. 10 Ik was in de geest op
de dag des Heeren en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een
bazuin, 11 die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de
Laatste, en: Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de
zeven gemeenten die in Asia zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar
Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Filadelfia en naar Laodicea.
12 En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had
gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden
kandelaren. 13 En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand
Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de
voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; 14 en Zijn
hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren
als een vuurvlam, 15 en Zijn voeten waren als blinkend koper,
gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van
vele wateren. 16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit
Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht
was zoals de zon schijnt in haar kracht. 17 En toen ik Hem zag, viel ik
als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei
tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en
de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle
eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en
van de dood zelf.
19 Schrijf nu op wat u hebt gezien, en wat is, en wat hierna zal
geschieden. 20 Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn
rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de
zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven
kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.

Marcus 10:42-45.
(Jezus) Leiding geven betekent voorgaan in dienen

42 Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die
geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen
voeren, en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. 43 Maar zo zal
het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die
moet uw dienaar zijn. 44 En wie van u de eerste zal willen worden, die
moet slaaf van allen zijn. 45 Want ook de Zoon des mensen is niet
gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te
geven als losprijs voor velen.

Dag 3

1 Korintiërs 9:24-27.
(Paulus) Leiders zijn doelgericht en houden zich
aan de spelregels

24 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar
dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.
25 En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles.
Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om
een onvergankelijke te ontvangen. 26 Ik loop daarom niet zonder
duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de
lucht sla. 27 Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het
dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben,
zelf verwerpelijk word.
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Christus is als soeverein Leider aanwezig en actief
in het midden van de gemeenten

1

Stille tijd 46 HSV

Dag 5BS Handelingen 20:17-38.
(Paulus) Oudsten (ouderlingen) zijn herders en
opzieners

Dag 7

17 Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de
ouderlingen van de gemeente halen. 18 En toen zij bij hem gekomen
waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in
Asia aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben 19 en de Heere
gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder
verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden;
20 hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en
te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen, 21 en ik heb zowel
tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het
geloof in onze Heere Jezus Christus. 22 En nu, zie, ik reis, gebonden
door de Geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal
tegenkomen, 23 behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad
getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. 24 Maar ik
maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar
voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen,
evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te
getuigen van het Evangelie van Gods genade. 25 En nu, zie, ik weet
dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God
gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. 26 Daarom betuig ik
u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, 27 want
ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen.
28 Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de
Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van
God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.
29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen
binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen
midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de
discipelen weg te trekken achter zich aan. 31 Daarom: wees
waakzaam, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb
opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. 32 En nu,
broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade,
aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te
geven onder al de geheiligden. 33 Ik heb niemands zilver of goud of
kleding verlangd. 34 En u weet zelf dat deze handen dienst hebben
gedaan om te voorzien in mijn behoeften, en voor hen die bij mij
waren. 35 Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het
moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in
herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger
te geven dan te ontvangen. 36 En toen hij dit gezegd had, knielde hij
neer en bad met hen allen. 37 En allen begonnen luid te huilen, vielen
Paulus om de hals en kusten hem, 38 zeer bedroefd, vooral om het
woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer
zouden zien. En zij deden hem uitgeleide naar het schip.

5 De HEERE sprak opnieuw tot mij: 6 Omdat dit volk versmaadt de
zacht stromende wateren van Siloah, en er vreugde is bij Rezin en de
zoon van Remalia, 7 daarom, zie, doet de Heere over hen opkomen de
machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de
koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn
stroombeddingen treden, en over al zijn oevers heenstromen. 8 Hij
dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot
aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van uw
land innemen, Immanuel! 9 Volken, loop te hoop, en word
verpletterd! En neem ter ore, allen die in verre landen zijn, omgord u
en word verpletterd; omgord u en word verpletterd! 10 Beraam een
plan – het zal verijdeld worden! Spreek een woord – het zal niet tot
stand komen! Want God is met ons. 11 Immers, zo heeft de HEERE
tegen mij gezegd, toen Zijn hand mij te sterk werd en Hij mij
onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan: 12 U mag
geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering
noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd
zijn en niet schrikken. 13 De HEERE van de legermachten, Hem
moet u heilig achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking.
14 Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en
tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot
een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. 15 Velen onder
hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en
gevangen worden. 16 Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder
Mijn leerlingen! 17 Ik zal de HEERE verwachten, Die Zijn aangezicht
verbergt voor het huis van Jakob; op Hem zal ik hopen. 18 Zie, ik en
de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en
wonderen in Israël, afkomstig van de HEERE van de legermachten,
Die op de berg Sion woont. 19 Wanneer zij dan tegen u zeggen:
Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers met hun gelispel en
geprevel – zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men
voor de levenden de doden raadplegen? 20 Terug naar de wet en het
getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor
hen geen dageraad zijn.

Dag 6

Jesaja 8:5-20.
(Achaz) Leiders moeten geen plannen maken met
verkeerde bondgenoten

Context bij Jesaja 8:5-20. Koning Achaz van het zuidelijke
koninkrijk van Juda werd aangevallen door koning Pekah van
het noordelijke koninkrijk van Israël (Samaria) in
bondgenootschap met koning Rezin van Syrië (Damascus).
Toen ging koning Achaz hulp zoeken bij koning Tiglatpilezer
van Assyrië (Nineve). Maar dit beledigde God.

1 Tessalonicenzen 5:12-18.
(Paulus) Oudsten (ouderlingen) moeten voorop
lopen in het dienen van anderen

12 En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u
leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, 13 en hen uitermate
hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar.
14 En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht
te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te
ondersteunen, en met allen geduld te hebben. 15 Pas op dat niemand
een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, én
voor elkaar én voor allen. 16 Verblijd u altijd. 17 Bid zonder
ophouden. 18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in
Christus Jezus voor u.
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Dag 8

20 De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de
woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei:
Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de
HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn
profeten, dan zult u voorspoedig zijn. 21 Hij pleegde overleg met het
volk en stelde voor de HEERE zangers aan en mensen die de heilige
Majesteit prijzen zouden, terwijl zij voor de gewapende mannen uit
trokken en zeiden: Loof de HEERE, want Zijn goedertierenheid is
voor eeuwig! 22 Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang
begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten,
Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren
afgekomen, en zij werden verslagen. 23 De Ammonieten en Moab
vielen namelijk de bewoners van het Seïrgebergte aan door hen met de
ban te slaan en hen weg te vagen. Zodra zij de bewoners van Seïr
hadden vernietigd, hielpen zij elkaar in het verderf.

Jesaja 30:1-5.
(Hizkia) Leiders moeten geen plannen maken
zonder God te raadplegen (zie ook Jesaja 31:1-3)

1 Wee de opstandige kinderen, spreekt de HEERE, om een plan te
maken, maar niet van Mij uit; om een verdrag te sluiten, maar niet
vanuit Mijn Geest; het is om zonde op zonde te hopen. 2 Zij gaan om
af te dalen naar Egypte – maar naar wat Mijn mond spreekt, vragen zij
niet – om zichzelf in veiligheid te brengen bij de macht van de farao,
en om hun toevlucht te zoeken in de schaduw van Egypte. 3 Maar de
macht van de farao zal u tot schaamte zijn, en de toevlucht in de
schaduw van Egypte tot schande. 4 Wanneer zijn vorsten in Zoan
geweest zijn, en zijn gezanten Chanes bereikt hebben, 5 zullen allen
beschaamd staan om een volk dat hun geen nut kan doen, niet tot
hulp of voordeel zal zijn, maar tot schande en ook tot smaad.
1 Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, die steunen op paarden,
vertrouwen op strijdwagens, omdat er zoveel zijn, op ruiters, omdat
die zeer machtig zijn, maar die geen acht slaan op de Heilige van Israël
en de HEERE niet zoeken.
2 Echter, ook Hij is wijs, Hij doet het kwaad komen en neemt Zijn
woorden niet terug. Hij zal opstaan tegen het huis van de
kwaaddoeners en tegen de hulp van hen die onrecht bedrijven,
3 want de Egyptenaren zijn mensen en geen God, en hun paarden zijn
vlees en geen geest. De HEERE zal Zijn hand uitstrekken, zodat de
helper zal struikelen, en wie geholpen wordt, zal neervallen, tezamen
zullen zij allen omkomen.

Dag 9

Dag 10 Daniël 6:1-11.
(Daniël) Leiders moeten onbesproken zijn, zelfs al
worden zij belaagd
1 Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer
tweeënzestig jaar oud was. 2 Het behaagde Darius over het koninkrijk
honderdtwintig stadhouders aan te stellen, die over heel het
koninkrijk verdeeld zouden zijn, 3 en over hen drie rijksbestuurders,
van wie Daniël er een was. Aan hen moesten die stadhouders
verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd.
4 Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders,
omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog
hem over heel het koninkrijk aan te stellen. 5 Daarop gingen de
rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een
aanklacht tegen Daniël inzake het koninkrijk, maar zij konden geen
enkele grond voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij
betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te
vinden was. 6 Toen zeiden deze mannen: Wij zullen tegen deze
Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets
tegen hem vinden in de wet van zijn God. 7 Zo kwamen deze
rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden
het volgende tegen hem: Koning Darius, leef in eeuwigheid! 8 Al de
rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders,
de raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van
mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een
verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen dertig dagen een
verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o
koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. 9 Nu dan, koning,
stel het verbod op en onderteken het bevelschrift, dat niet veranderd
mag worden, volgens de wet van Meden en Perzen, die niet mag
worden herroepen. 10 Daarop ondertekende koning Darius het
bevelschrift en verbod. 11 Toen Daniël te weten kwam dat dit
bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in
zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie
tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor
het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.

2 Kronieken 20:11-23.
(Josafat) Leiders die volledig op God steunen
mogen op Gods overwinning rekenen

11 en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit Uw
bezit dat U ons in bezit hebt gegeven. 12 Onze God, zult U geen
gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze
grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij
moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht. 13 Heel Juda stond
voor het aangezicht van de HEERE, ook hun kleine kinderen, hun
vrouwen en hun zonen. 14 Toen kwam de Geest van de HEERE in
het midden van de gemeente op Jahaziël, de zoon van Zecharja, de
zoon van Benaja, de zoon van Jeïel, de zoon van Mattanja, de Leviet,
uit de zonen van Asaf, 15 en hij zei: Sla er acht op, heel Juda,
inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE
tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze
grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. 16 Ga
morgen op hen af. Zie, zij trekken nu over de pas van Ziz. U zult hen
aantreffen aan het einde van het dal, vóór de woestijn van Jeruel.
17 Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan
en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees
niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want
de HEERE zal met u zijn. 18 Toen boog Josafat zich met het gezicht
ter aarde, en heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het
aangezicht van de HEERE neer en bogen zich neer voor de HEERE.
19 En de Levieten van de nakomelingen van de Kahathieten, en van
de nakomelingen van de Korachieten, stonden op om de HEERE, de
God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen.
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