46. Leiding geven

Kringleider
c. Leiding geven houdt in dat een leider de juiste
beslissingen vroeg genoeg neemt en toeziet dat ze
uitgevoerd worden.
d. Evalueren houdt in dat een leider, wat hij gedaan heeft,
vergelijkt met wat hij moest doen en de verschillen
analyseert.

DOELEN VOOR DE KRINGLEIDER
De kringleden helpen:
1. begrijpen dat christenen die leiding geven voorbereid
moeten zijn en het voorbeeld horen te geven.
2. om, wanneer ze leiding geven, doelen te leren stellen,
plannen te maken en uit te voeren.

2. Een plan bestaat uit 4 belangrijke onderdelen:
feiten m.b.t. de situatie, een doel, de activiteiten en
een tijdschema.
a. De feiten geven de situatie weer, waarbinnen je een
plan wilt maken.
b. Het doel geeft weer wat je met je plan wilt bereiken.
Hiertoe moet je bepaalde beslissingen nemen.
c. De activiteiten maken duidelijk hoe je het doel wilt
bereiken.
d. Het tijdschema (of programma) geeft weer wanneer je
het doel wilt bereiken.

I. AANBIDDING (14 min.)
1. Gebed.
Bid voor Gods leiding door zijn Geest, bewust te worden
van Gods aanwezigheid en te luisteren naar zijn stem.
2. Meditatie.
Thema: God prijzen omdat hij soeverein is in de
uitvoering van zijn plannen.
Lees onderstaande Bijbelgedeelten en bespreek de vraag
met elkaar.

III. UITWISSELING STILLE TIJD (30 min.)

Jesaja 14:24,27.
24 De HEER van de hemelse machten heeft gezworen:
‘Voorwaar, het zal gaan zoals Ik heb bepaald, het zal
gebeuren zoals Ik heb besloten.
27 Wanneer Hij dit besloten heeft, de HEER van de
hemelse machten, wie zal het dan verijdelen?
Wanneer Hij zijn hand opheft, wie zal Hem tegenhouden?

Laat iedereen in de kring om de beurt in het kort vertellen
of voorlezen wat hij of zij uit één of meerdere van de stille
tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd heeft.
Thema: Leiding geven
Dag 1

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

Dag 2

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

3. Aanbidding.

Dag 3

Laat iedereen in de kring om de beurt (in één of twee
zinnen) God aanbidden, als Degene die altijd doet wat hij
zegt en bereikt wat hij wil.

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

Dag 4

Openbaring 1:5-20.
Christus is als soeverein Leider aanwezig en actief
in het midden van de gemeenten.

Romeinen 8:31
31 Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Wat kenmerkt Gods plannen en besluiten?

II. INLEIDING THEMA (1 min.)

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

Het thema voor deze bijeenkomst is:
Leiding geven.
Lees voor of leg uit.
1. Een leider heeft 4 belangrijke verantwoordelijkheden: plannen maken, organiseren, leiding geven
en evalueren.

Dag 6

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

a. Plannen maken houdt in dat een leider duidelijke definieerbare doelen heeft en een programma (of
tijdschema) heeft gemaakt om deze doelen te bereiken.
b. Organiseren houdt in dat een leider ervoor zorgt dat
iedereen duidelijk weet aan wie, voor wie en voor wat
hij verantwoordelijk is.

Dag 7

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

Dag 8

Jesaja 30:1-5.
(Hizkia) Leiders moeten geen plannen maken
zonder God te raadplegen (zie ook Jesaja 31:1-3).
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Dag 9

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

VI. BIJBELSTUDIE (45 min.)
Thema: De Heilige Geest heeft oudsten (ouderlingen)
tot herders en opzieners aangesteld

Dag 10 Daniël 6:1-11.
(Daniël) Leiders moeten onbesproken zijn, zelfs
al worden zij belaagd.

1. Bijbelstudie.
Gebruik de 5-stappenmethode en bestudeer:
Handelingen 20:17-38.
Handelingen 20:17-38 Vanuit Milete stuurde hij iemand
naar Efeze met het verzoek aan de oudsten (HSV: ouderlingen) van de gemeente om bij hem te komen. 18 Toen
ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe: ‘U weet
hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste dag
dat ik in Asia was: 19 ik heb de Heer in alle nederigheid
gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan.
20 U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw
welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht (HSV: hoe ik niets van wat
nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen). 21 Zowel Joden als
Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te
geloven in Jezus, onze Heer. 22 Nu ben ik op weg naar
Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat
me daar te wachten staat, 23 behalve dan dat de Heilige
Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en
vervolging mijn deel zullen zijn. 24 Ik hecht echter niet de
minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn
levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren
die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het
evangelie van Gods genade.
25 Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen
het Koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien.
26 Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben; 27 ik heb immers
mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met
Gods wil (HSV: want ik heb niet nagelaten u heel de raad
van God te verkondigen). 28 Zorg voor (NBG: Ziet dan
toe op) (HSV: wees op je hoede) (Grieks ook: let op) uzelf
en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder (NBG, HSV, Grieks: opziener, ‘bisschop’) heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente (NBG,
HSV, Grieks: om de gemeente van God te weiden / te
hoeden als herder), die Hij verworven heeft door het bloed
van zijn eigen Zoon. 29 Ik weet dat er na mijn vertrek
woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde
niet zullen ontzien. 30 Uit uw eigen kring zullen mensen
voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen
voor zich te winnen. 31 Wees daarom waakzaam en
vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht
onder tranen steeds weer raad heb gegeven.
32 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van
zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat
het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. 33 Geld of kleding heb ik van niemand verlangd;
34 u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn
levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. 35 In alles

IV. EXTRA UITWISSELING (15 min.)
Onderdeel IV is optioneel. Indien er na de uitwisseling
van stille tijd nog tijd overblijft, kan onderstaande als extra
gespreksstof dienen.
1. Bespreking studie
Bespreek eventueel de studie n.a.v. een aantal van de
onderstaande vragen:
Thema: Leiding geven: plannen maken.
a. Wanneer heb je een plan gemaakt en georganiseerd?
En wanneer geef je goed leiding?
b. Waaruit bestaat een goed plan?
c. Welke feiten moet je verzamelen?
d. Hoe stel je doelen en neem je als een team besluiten?
e. Hoe zou een goed doel geformuleerd moeten worden?
2. Toewijding
Laat de kringleden over de volgende vraag nadenken en
hun antwoord opschrijven in hun map:
Wie of welke groep mensen leid jij dit jaar? Wat is je plan?
3. Persoonlijke uitwisseling
Bespreek eventueel de persoonlijke voortgang en
toewijding. Is er iemand die nog iets wil uitwisselen over
(zijn leven met Jezus in) de afgelopen tijd? Is er iets wat
iemand moeilijk vindt? Hoe voelt hij / zij zich eronder?

V. MEMORISATIE (5 min.)
1. Overhoring.
Laat de kringleden twee aan twee elkaars
memorisatieverzen overhoren (de laatste vijf verzen).
2. Memorisatie van het nieuwe Bijbelvers.
Verduidelijk het memorisatievers.
PLANNEN
Spreuken 20:18a
Een plan komt tot stand door overleg.

Spreuken 20:18a (NBV)
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altijd gekozen worden op basis van de Bijbelse vereisten
die gelden voor zijn persoonlijk leven, zijn relatie tot zijn
gezin en zijn vaardigheden in zijn christelijke bediening
(Lees 1 Timoteüs 3:1-7; Titus 1:5-9; Hebreeën 13:7;
1 Petrus 5:1-5 - zie studie 25).

heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te
werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer
Jezus, die immers gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger
dan ontvangen.”’
36 Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de
aanwezigen neer om te bidden. 37 Niemand kon zijn
tranen bedwingen. Allen vielen ze Paulus om de hals en
kusten hem. 38 Ze waren vooral zo ontdaan omdat hij
gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden
ze hem uitgeleide naar het schip.

20:18-19. De leiderschapseigenschappen van Paulus.
a. Een christelijke leider heeft hart voor mensen en heeft een
visie om hen voor Jezus te bereiken, ook in andere steden en
landen. Paulus was niet alleen maar oudste / ouderling in
de plaatselijke gemeente. Hij was bovenal een apostel,
aangesteld om nieuwe gemeenten te stichten en op te
bouwen.

2. Nadruk.
Een leider leidt door zijn voorbeeld.
3.Uitleg voor de kringleider.

De apostel Petrus was de eerste die de Gemeente van Jezus
Christus stichtte onder de Joden (Handelingen 2), de halfJoden of Samaritanen (Handelingen 8) en de niet-Joden
of heidenen (Handelingen 10-11). Maar de apostel Paulus
stichtte de Gemeente van Jezus Christus in heel het
Romeinse Rijk, van oost tot west. Hij stichtte gemeenten
in Turkije en Syrië (Handelingen 9:30; Galaten 1:21-23;
Handelingen 13-14), Cyprus (Handelingen 13),
Macedonië (Handelingen 16), Griekenland (Handelingen
17-19), Illyrië of Albanië (Romeinen 15:19), Kreta (Titus
1), Italië (Romeinen 15:23; Handelingen 19:21) en waarschijnlijk Spanje (Romeinen 15:24,28).

Er komt altijd een tijd om het leiderschap aan anderen
door te geven. Nieuwe christelijke leiders moeten de taken
overnemen van de vorige leiders, die misschien een nieuwe
taak ergens anders op zich nemen.
Paulus had de gemeente van Efeze over een periode van
twee jaar opgebouwd (Handelingen 19:101). Hij dacht dat
hij spoedig zou sterven als gevolg van de vervolgingen
door de Joden (vgl. Handelingen 20:3,19,22-23;
21:10-13). Hij dacht ook dat dit bezoek aan Efeze
misschien zijn laatste zou zijn (Handelingen 20:25,38).
Handelingen 20 bevat een aantal belangrijke principes
voor nieuwe christelijke leiders. Wanneer christenen
potentiële leiders zoeken, zouden ze de kenmerken uit
Handelingen 20 als een leidraad kunnen gebruiken.

b. Een christelijke leider stelt een voorbeeld door hoe hij leeft
en dient. Het gedrag en de daden van de christelijke leider
spreken luider dan zijn prediking en onderricht. Jezus
Christus leerde dat de christelijke leider een licht in de
duisternis, het zout in een smakeloze maatschappij en een
dienaar voor zijn mensen moest zijn (Matteüs 5:14-163;
Matteüs 20:25-284).

De vorige leiders horen een voorbeeld te zijn voor de
nieuwe leiders. Nieuwe leiders mogen niet zomaar gekozen en aangesteld worden. Ze moeten biddend geselecteerd worden en, indien nodig, worden opgeleid voordat
ze aangesteld worden. Jezus nam twee tot drie en een half
jaar de tijd om zijn discipelen toe te rusten voordat hij hen
aanstelde om zijn werk op aarde voort te zetten!

20:20-27. De leiderschapstaken van Paulus.
a. Een christelijke leider verkondigt Gods volledige wil in de
Bijbel (20:27). Hij mag zich niet beperken tot zijn geliefde
thema’s. Alle christenen horen op zijn minst te weten wat
het hele verlossingsplan van God in de Bijbel is. Het is
niet goed als ze enkel kennis hebben van het evangelie en
een paar uitgekozen onderwerpen uit de Bijbel. De boodschap van de Bijbel is een eenheid.

Een van de belangrijkste manieren om jongere potentiële
leiders voor te bereiden op hun taak is wanneer de oudere
leiders hen het goede voorbeeld geven van een godvrezende levenswandel en van kundig leiderschap (vgl. David als
leider in Psalm 78:722).
20:17. De noodzakelijke kwalificaties voor oudsten /
ouderlingen.
De apostelen hebben in hun brieven duidelijke kwalificaties gesteld voor oudsten / ouderlingen in de gemeenten.
Een man mag niet op basis van zijn positie, macht of rijkdom tot oudste / ouderling verkozen worden. Hij moet

3

Matteüs 5:14-16 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die
boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook
geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten,
nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in
huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie
goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
4
Matteüs 20:25-28 Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat
heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken.
26 Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste
wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 27 en wie van jullie de eerste wil
zijn, zal jullie dienaar moeten zijn 28 – zoals de Mensenzoon niet
gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te
geven als losgeld voor velen.’

1

Handelingen 19:10 iets dat hij twee jaar bleef doen, zodat alle
inwoners van Asia kennismaakten met de boodschap van de Heer, Joden
zowel als Grieken.
2
Psalm 78:72 (HSV) Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen
geleid met zeer bekwame hand.

©Stichting Deltacursus, 2000-2010

3

Kringleider 46

Anderen onderwijzen mensen in kleine groepen in de
huizen van christenen (vgl. Handelingen 5:428; 17:1-29).

Daarom horen de volgende zaken in het Oude Testament
ook aan de orde te komen: het ontstaan, de inspiratie en
het gezag van de Bijbel, de schepping, de zondeval, de
verlossing van gelovigen, de Messiaanse lijn door de Bijbel
heen, het verbond van God, geloof, vergeving, wet en
genade, de historische boeken van de Bijbel, Gods heerschappij d.m.v. de theocratie, de poëtische boeken van de
Bijbel, de profetische boeken van de Bijbel, Israël in het
Oude Testament en in het licht van het Nieuwe Testament en Gods kijk op de koninkrijken in de wereld.

d. Een christelijke leider roept mensen op zich te bekeren en te
geloven (20:21). Christelijke leiders geven geen toespraken
of lezingen aan geïnteresseerde mensen, maar nodigen hen
uit om op de boodschap te reageren. Ze roepen mensen
op om zich te keren tot de God van de Bijbel. Dat betekent dat niet-christenen tot de erkenning komen dat ze
zondaren zijn, verloren zijn en de Verlosser nodig hebben.
Ze nodigen mensen uit om te geloven in Jezus Christus,
die in hun plaats voor hun zonden gestorven en opgestaan
is uit de doden zodat ze een volkomen nieuw leven
kunnen leiden.

Verder horen de volgende zaken in het Nieuwe Testament
aan de orde te komen: het leven van Christus en christenen, de dood van Christus en christenen, de opstanding
van Christus en christenen, de heerschappij van Christus,
het Koninkrijk van God, de Heilige Geest, de christelijke
gemeenschap (Gemeente of Kerk), geestelijke groei, de
geestelijke strijd, christelijke relaties tussen mannen en
vrouwen, discipelen maken, arbeiders trainen, leiders toerusten, de geestelijke gaven en taken in het Lichaam van
Christus en de terugkomst van Jezus Christus.

e. Een christelijke leider is bereid moeilijkheden en
gevangenschap te verdragen (20:22-23). Lijden is nooit een
gemakkelijke zaak, maar lijden voor de zaak van Jezus
Christus kent een geweldige beloning. Jezus Christus zal
hem de kroon van gerechtigheid geven (2 Timoteüs 4:8)
en hij zal delen in de verheerlijking van Jezus Christus
(Romeinen 8:1710). Deze verheerlijking heeft ook te maken met de nieuwe hemel en aarde waar alleen gerechtigheid zal zijn (2 Petrus 3:10-1311)!

Ook praktische zaken als zekerheid en stille tijd, Bijbelstudie en Bijbeluitleg, gebed als antwoord en gebed als
voorbede, gemeenschap en getuigen, dienen en geven,
heiliging en levensstijl behoren aan de orde te komen.

Het oude Paradijs was een prachtige tuin, maar mensen
konden daar nog zondigen en hebben ook gezondigd
(Genesis 2:15-17; 3:6)! Het nieuwe Paradijs zal het oude
Paradijs echter ver overtreffen! Het zal niet alleen een tuin
zijn, maar de hele nieuwe aarde omvatten (Openbaring
21:1-2). Verder zullen alleen de gelovigen in Jezus
Christus daar wonen (Openbaring 21:8,27) en ze zullen
nooit meer kunnen zondigen of sterven (Openbaring
21:4-5)! Zie studie 30.

Een christelijke leider leert christenen om de Bijbelse
waarheden te kennen, te geloven en toe te passen. Hij
oefent hen in het vormen van een christelijk karakter.
b. Een christelijke leider verkondigt wat nuttig en opbouwend
is (‘wat het welzijn ten goede komt’) (20:20). Alle christenen
horen zoveel als mogelijk te weten wat de nuttige en opbouwende zaken in de Bijbel zijn. Christenen mogen niet
gedwongen worden om te luisteren naar afbrekende zaken
zoals menselijke filosofieën, politieke theorieën en programma’s, valse leraren of valse profeten, of de godsdienstige meningen van mensen. Leiders mogen ook geen
haatdragende taal over bepaalde mensen of culturen verkondigen (Efeziërs 4:295). Leiders, die zulke dingen verkondigen, moeten op staande voet ontslagen worden. Verder horen christelijke leiders zich goed voor te bereiden.

8

Handelingen 5:42 Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel
of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede
nieuws dat Jezus de messias is.
9
Handelingen 17:1-2 Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar
Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. 2 Zoals gewoonlijk
ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij
met hen.
10
Romeinen 8:17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn
erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij
erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen
delen in Gods luister.
11
2 Petrus 3:10-13 10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De
hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan
in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is
komt aan het licht.
11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom
moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de dag van God en het
aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen
op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. 13 Maar wij
vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

c. Een christelijke leider leert mensen in het openbaar en in
hun huizen (20:20). Een oudste (ouderling) moet uit de
Bijbel onderricht kunnen geven (1 Timoteüs 3:26).
Sommige leiders onderwijzen de Bijbel in het openbaar in
de gemeentelijke bijeenkomsten (vgl. 1 Timoteüs 5:177).
5

Efeziërs 4:29 Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen
goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze
hoort.
6
1 Timoteüs 3:2 Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts
de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd,
gastvrij en een goede leraar zijn.
7
1 Timoteüs 5:17 Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel
worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de
prediking en het onderricht.
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1 Timoteüs 4:1420) en niet door één oudste / ouderling
(voorganger, priester of dominee).

f. Een echte christelijke leider is een voltooier (20:24). Hij
geeft nooit op, maar volhardt totdat hij de taak die God
aan hem heeft toevertrouwd heeft voltooid (vgl. Johannes
17:412; Hebreeën 12:1-313).

De oudsten / ouderlingen zijn herders van de christenen
en opzieners over alle christelijke activiteiten in de
gemeente. Een herder voedt, leidt en beschermt zijn
schapen. Een opziener leidt door zijn voorbeeld en door
toe te zien op alles wat er in de gemeente gebeurt.

20:28-31. De taakomschrijving van de oudsten /
ouderlingen in de gemeente.
a. De Heilige Geest stelt bepaalde mannen als oudsten /
ouderlingen over de gemeenteleden aan.
De potentiële kandidaten moeten mannen zijn (1 Timoteüs 3:214) wedergeboren en geestelijk volwassen (1 Timoteüs 3:615). Wedergeboorte is altijd een werk van de
Heilige Geest (Johannes 3:5-816).

De oudsten / ouderlingen horen zorg voor elkaar te dragen
en toezicht over elkaar te houden (20:28). Ze zijn niet
alleen verantwoordelijk voor het geestelijke en morele
leven van de schapen, maar ook voor het geestelijke en
morele leven van de andere oudsten / ouderlingen! Een
oudste / ouderling is niet alleen verantwoordelijk voor de
geloofsleer en gedrag van de gemeenteleden, maar ook
voor de geloofsleer en gedrag van de andere oudsten /
ouderlingen.

De mannen die al actief in de gemeente zijn en bewijzen
dat Gods hand op hen en hun bediening rust zijn de beste
kandidaten om tot oudste / ouderling gekozen te worden.
Dat is het zichtbare bewijs dat Gods Geest door hen werkt
(2 Korintiërs 10:1817; vgl. Handelingen 6:3,518).

De oudsten / ouderlingen horen de gemeenteleden te
beschermen tegen valse leraren die de kudde verstoren. Ze
horen het voorbeeld van Paulus te volgen en mensen te
blijven waarschuwen zolang het nodig is.

De gemeenteleden die de nieuwe oudsten / ouderlingen
kiezen horen ook wedergeboren gelovigen te zijn: broeders
en zusters (Handelingen 6:3).

20:32-35. Ondersteuning van christelijke leiders.
a. Een christelijke leider vertrouwt erop dat God voor zijn
mensen zorgt (20:32). Paulus verliet de mensen die hij opgebouwd had, maar hij liet hen niet in de steek. Hij droeg
hen op aan God en aan Gods onverdiende genade die even
goed voor hen zou zorgen als toen de apostel bij hen was.

b. Christelijke leiders hebben de volgende taken:
Een christelijke gemeente hoort geleid te worden door een
raad van oudsten / ouderlingen (Handelingen 20:17,2819;
12

Johannes 17:4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk
te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.
13
Hebreeën 12:1-3 1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen
omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds
weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen
die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de
grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die
voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de
schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde
van de troon van God. 3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen
de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en
het opgeeft.
14
1 Timoteüs 3:2 Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts
de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd,
gastvrij en een goede leraar zijn.
15
1 Timoteüs 3:6 Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is;
anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel.
16
Johannes 3:5-8 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u:
niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren
wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en
wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei
dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait
waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan
komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest
geboren is.
17
2 Korintiërs 10:18 want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar,
maar wie door de Heer wordt aangeprezen.
18
Handelingen 6:3,5 Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden
zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige
Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen,
5 Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een
diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook
Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een
proseliet uit Antiochië.
19
Handelingen 20:17,28 17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar
Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te
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Hij droeg hen op aan Gods Woord welke hen zou blijven
opbouwen en hen een erfenis onder alle gelovigen zou
geven.
Nu moest de gemeente in Efeze zelfstandig worden, op
eigen benen gaan staan en niet langer meer afhankelijk
zijn van de apostel. Ze hadden de Levende God die hen
nooit verlaten zou (Hebreeën 13:5-621; Matteüs 28:2022)!
Jezus Christus leidt zijn Gemeente en elk zelfstandige
gemeente door zijn Woord (de Bijbel), door zijn Geest en
door de aangestelde raad van oudsten.
De gelovigen in Efeze bezaten de Bijbel die hen zou blijven opbouwen (het zwaard van de Geest, Efeziërs 6:16).

komen. 28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige
Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods
gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.
20
1 Timoteüs 4:14 Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet;
je dankt haar aan de profetische woorden die de raad van oudsten over
jou, onder handoplegging, heeft uitgesproken.
21
Hebreeën 13:5-6 Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u
afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ 6 zodat we vol vertrouwen kunnen
zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden
mensen mij kunnen doen?’
22
Matteüs 28:20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles
wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie,
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
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dat Paulus dat deed omdat er valse apostelen waren die
geld vroegen voor hun bedieningen in de gemeenten.
Paulus wilde een voorbeeld stellen. Hij had alles wat hij
bezat gratis van Christus ontvangen (1 Korintiërs 4:730).
En alles wat hij bezat gaf hij ook gratis weg (Matteüs
10:831). Hij wilde niemand tot last zijn (2 Korintiërs
11:932).

Ze hadden de Heilige Geest die bij hen woonde en werkte
(Efeziërs 2:2223; vgl. Johannes 16:13-1524). En ze hadden
een raad van oudsten / ouderlingen die hen als herders zou
hoeden en als opzieners toezicht over hen zou houden.
b. Een christelijke leider heeft recht op steun.
Hoewel Paulus niet veel steun van andere gemeenten
ontving (1 Korintiërs 9:625), leerde hij dat een oudste /
ouderling die zijn werk in de gemeente goed doet dubbele
eer mag ontvangen.

d. De verantwoordelijkheid om met de armen te delen
(20:35). Christelijke leiders hadden de verantwoordelijkheid te delen met de armen in hun midden. (Jakobus
2:14-1733; 1 Johannes 3:16-1834). Christelijke leiders
horen hierin een voorbeeld te geven! Jezus Christus zelf
zei: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”.

‘Dubbele eer’ is een verwijzing naar enerzijds respect en
anderzijds financiële steun. Dat is vooral nodig voor oudsten / ouderlingen die veel tijd stoppen in de verkondiging
en het onderricht van de Bijbel (1 Timoteüs 5:17-1826).
Jezus Christus had de regel gesteld dat de verkondigers van
het evangelie ook van het evangelie mogen leven (1 Korintiërs 9:7-1427). Hoewel een christelijke leider recht heeft
op steun, mag hij dat niet van een gemeente eisen!

20:36-38. Een relatie waarin gebed en liefde belangrijk is.
Twee zichtbare zaken bonden de apostel Paulus en de
christenen in Efeze samen: gebed en liefde. Toen Paulus
vertrok, knielden allen en baden voor Paulus. Ze huilden
omdat ze hem lief hadden. Ze omhelsden hem en kusten
hem. Dat is een hele mooie manier om het leiderschap aan
anderen door te geven.

c. Een christelijke leider heeft de vrijheid om van de geboden
steun af te zien (20:33-34). De apostel Paulus diende de
christelijke gemeenten zonder steun te vragen. Hij ontving
wel eens steun van de gemeente van Filippi, maar stelde er
zijn eer in voor zijn eigen onderhoud te werken. Hij was
een leerbewerker (HSV: tentenmaker) (Handelingen
18:328). Zo zorgde hij ook voor het levensonderhoud van
zijn medewerkers (Handelingen 20:3429). Het is mogelijk

VII. GEBED (8 min.)
Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat
iedereen in de kring om de beurt (in één of twee zinnen)
naar God toe reageren op wat hij in deze bijeenkomst van
Hem leerde.

23

Efeziërs 2:22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats
waar God woont door zijn Geest.
24
Johannes 16:13-15 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer
hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens
zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken
wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft,
zal hij mij eren
25
1 Korintiërs 9:6 Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons
eigen levensonderhoud moeten voorzien?
26
1 Timoteüs 5:17-18 Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel
worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de
prediking en het onderricht. 18 De Schrift zegt immers: ‘U mag een
dorsend rund niet muilkorven’ en ‘De arbeider is zijn loon waard’.
27
1 Korintiërs 9:7-14 Wie gaat er nu op eigen kosten in krijgsdienst?
Wie plant er een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie hoedt er
een kudde en drinkt niet van de melk? 8 Dit is niet alleen een algemene
waarheid, het staat ook in de wet, 9 want in de wet van Mozes staat: ‘U
mag een dorsend rund niet muilbanden.’ Maar bekommert God zich dan
om runderen? 10 Of zegt hij dit om ons? Om ons natuurlijk, want het is
ook om ons dat er staat: ‘Een ploeger en een dorser werken beiden in de
hoop op een aandeel in de oogst.’ 11 Als wij geestelijke zaken onder u
hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u
oogsten? 12 Als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij
het dan niet des te meer? We hebben echter geen gebruik gemaakt van
onze rechten; integendeel, we verdragen alles, omdat we de verkondiging
van het evangelie van Christus niets in de weg willen leggen. 13 U weet
toch dat wie in de tempel dienst doen daarvan leven, en dat wie aan het
altaar dienen een deel van het offervlees krijgen? 14 Voor hen die het
evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij
door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien.
28
Handelingen 18:3 en omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij
– ze waren leerbewerker van beroep – trok hij bij hen in en ging bij hen
werken.
29
Handelingen 20:34 u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in
mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen.
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Bid met elkaar voor elkaar (Romeinen 15:30)
en voor anderen (Kolossenzen 4:12).

VIII. VOLGENDE BIJEENKOMST (2 min.)
Deel de voorbereiding en de studie voor de volgende keer
uit.

30

1 Korintiërs 4:7 Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u
niet geschonken is? Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op
alsof u het zelf verworven hebt?
31
Matteüs 10:8 Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan
huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie
ontvangen, om niet moeten jullie geven!
32
2 Korintiërs 11:9 Maar tijdens mijn verblijf bij u heb ik niemand om
hulp gevraagd toen ik in geldnood kwam; het zijn de broeders uit
Macedonië geweest die me hebben geholpen. Ik heb er altijd voor
gewaakt u iets te kosten, en zal dat blijven doen.
33
Jakobus 2:14-17 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als
iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof
hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren
heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je
goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van
de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met
geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
34
1 Johannes 3:16-18 16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die
zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te
geven voor onze broeders en zusters. 17 Hoe kan Gods liefde in iemand
blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit
voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?
18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden,
maar waarachtig, met daden.
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