


57. Leiderschap: 
Een DIENENDE 

autoriteit! 



God heeft in de gemeente leiders gegeven

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als 
profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer 

anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, 
tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam 

van Christus,  

totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van 
de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot 
de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat 
wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer 

geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind 
van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze 

tot dwaling te verleiden



maar dat wij, door ons in liefde aan de 
waarheid te houden, in alles toe zouden 

groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk 
Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam 
samengevoegd en bijeengehouden door elke 

band die ondersteuning geeft, 
overeenkomstig de mate waarin ieder deel 
werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn 
groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Efeze 4:4 - 16 HSV



God geeft iedereen in de gemeente een plaats, niet iedereen is een leider

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder 
afzonderlijk Zijn leden. God nu heeft sommigen (Strong 3303 

men) in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste 
apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, 

vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, 
vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen.

Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? 
Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten?  

Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? 
Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen 

uitleggers?
1 Korinthe 12:27 - 30 HSV



- Een opziener nu moet onberispelijk 
zijn, (Titus 1)

- de man van één vrouw, (Titus 1)

- beheerst, (Titus 1)

- bezonnen, (Titus 1)

- eerbaar, (Titus 1)

- gastvrij, (Titus 1)

- bekwaam om te onderwijzen,

- niet verslaafd aan wijn, (Titus 1)

- niet vechtlustig, (Titus 1)

- niet uit op schandelijke winst, maar 
welwillend, (Titus 1)

- niet strijdlustig

en zonder geldzucht. (Titus 1)

- Hij moet goed leiding geven aan zijn 
eigen huis, zijn kinderen onderdanig 
houden, in alle waardigheid. Want als 
iemand niet weet hoe hij leiding moet 
geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij 
voor de gemeente van God zorg dragen?  
(Titus 1)

- Hij mag geen pasbekeerde zijn , opdat 
hij niet verwaand wordt en daardoor 
onder het oordeel van de duivel valt.

Hij moet ook een goed getuigenis 
hebben van buitenstaanders, opdat hij 
niet in opspraak komt en in een strik van 
de duivel terechtkomt .
1 Timotheüs 3:1 - 7 HSV

Waar moet je aan voldoen als leider?



Kan je jezelf stellen als leider?

-  Jezus stelde Zijn apostelen aan door ze eerst 3 jaar te trainen 
en gebood ze vervolgens te wachten tot Pinksteren en de Doop 
in de Heilige Geest te ontvangen, pas toen ze dat ontvangen 
hadden kunnen ze met hun apostelwerk beginnen (Handelingen 
1:8, 2:1-4)

- De apostelen stelde mensen aan onder handoplegging die al 
gedoopt waren met de Heilige Geest. (Handelingen 6:1-7)

- Paulus werd de handen opgelegd en gedoopt in de Geest, 
daarna kon hij zijn bediening starten. (Handelingen 9:17-20)

- Er werd door de hele gemeente onder vasten en bidden 
ouderlingen gekozen (Handelingen 14:23)



Een leider neemt de houding van een slaaf aan en dient de gemeente

En Hij kwam in Kapernaüm en toen Hij thuisgekomen was, vroeg 
Hij hun: Waarover had u het met elkaar onderweg?  Maar zij 

zwegen, want zij hadden onderweg een woordenwisseling met 
elkaar gehad over wie de belangrijkste was.  

En Hij ging zitten, riep de twaalf en zei tegen hen: Als iemand de 
eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen zijn en een dienaar 

van allen. En Hij nam een kind, zette dat in hun midden en 
omarmde het, en Hij zei tegen hen:  Wie een van zulke kinderen 
ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, 

die ontvangt niet Mij, maar Hem Die Mij gezonden heeft.
Markus 9:33 - 37 HSV



Er horen geen geestelijke dictators te komen

En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U 
weet dat de leiders van de volken heerschappij over 

hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen. 
Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u 
groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie 
onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn,  
zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om 

gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te 
geven tot een losprijs voor velen.

Mattheüs 20:25 - 28 HSV



Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten 
gewassen heb, moet ook u elkaars voeten 

wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, 
opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb 

gedaan.  

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is 
niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer 

dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze 
dingen weet, zalig bent u als u ze doet.

Johannes 13:3 - 17 HSV



Sommige mensen willen leraars zijn maar zijn het niet

Broeders en zusters, jullie moeten niet allemaal leraren 
willen zijn. Jullie weten dat leraren strenger beoordeeld 

zullen worden. En we maken allemaal veel fouten. 
Iemand die nooit iets verkeerds zegt, is een volmaakt 

mens, die zichzelf helemaal in de hand heeft.
JAKOBUS 3:1-2 BasisBijbel

Is er een minimale leeftijd voor leiderschap?

Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige 
leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in 

woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in 
reinheid.

1 Timotheüs 4:12 HSV



Valt de wijsheid aan de oudsten toe? Groeit inzicht met het 
vorderen van de jaren Nee, God bezit de wijsheid en de 

kracht,  hij heeft inzicht en verstand. 
Job 12:12-13 NBV

Daarom antwoordde Elihu, de zoon van Baracheël, de Buziet, 
en zei: Ik ben jonger van dagen, maar jullie zijn stokoud; 

daarom was ik beschroomd en bevreesd om jullie mijn 
gevoelen te vertellen. Ik zei: Laat de dagen spreken, en de 

veelheid van jaren wijsheid bekendmaken. Voorwaar, het is 
de Geest van God in de sterveling, en de adem van de 

Almachtige, die hen verstandig maakt. Niet de velen van 
jaren zijn wijs, niet de oude mensen begrijpen het recht.

Job 32:6-9 HSV



Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking.  Uw 
geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor 

eeuwig bij mij.  Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want 
Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.  Ik heb meer inzicht 

dan de ouderen, omdat ik Uw bevelen in acht genomen heb.

Ik heb mijn voeten weerhouden van alle slechte paden, opdat ik 
mij aan Uw woord zal houden. Ik ben niet afgeweken van Uw 
bepalingen, want Ú hebt mij onderwezen. Hoe zoet zijn Uw 
woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn 
mond.  Door Uw bevelen krijg ik inzicht, daarom haat ik elk 

leugenpad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op 
mijn pad.

Psalm 119:97 - 105 HSV

Hou je altijd meer aan Gods geboden dan die van mensen!



Kan/mag een leider je iets opdragen/bevelen?

Betekenis bevelen/beveel:

Strong 3852  Paragge’lia   van  3853 

1) afkondiging, een boodschap afkondigen of geven 
  2) een opdracht, bevel 

NBG51 Strong  3853  Parag’gello

  1) langs de rij, langs de gelederen, afkondigen, bekend maken 
  2) bevelen, opwekken 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



We strijden in het leger van Jezus Christus!

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 
Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken 

van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die 
hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als 

iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als 
hij de spelregels niet in acht heeft genomen. 

2 Timotheüs 2:3-5 HSV

En ik roep u ertoe op, broeders – u weet dat het huis van Stefanas 
de eersteling van Achaje is en dat zij zichzelf ten dienste van de 
heiligen beschikbaar hebben gesteld –  dat u zich ook aan zulke 
mensen onderwerpt, en aan ieder die meewerkt en zich inspant.

1 Korinthe 16:15 - 16 HSV

Gehoorzaam de geestelijke leiders net zoals dat in een aards leger gebeurt 



En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, 
u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen, en hen uitermate 
hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar. 

1 Thessalonicenzen 5:12-13 HSV

Denk aan uw voorgangers, die het Woord van God tot u 
gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel, en 

volg hun geloof na. 
Hebreeën 13:7 HSV

Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij 
waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, 
opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat 

heeft immers voor u geen nut. 
Hebreeën 13:17 HSV



Paulus had de autoriteit om te bevelen en deedt dit soms ook! 

Daarom, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb om 
u te bevelen (Strong 3853) wat u behoort te doen, spoor ik u 
veel liever aan door de liefde, omdat ik , Paulus, een oud 

man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus.
Filemon 1:8 - 9 HSV

Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, 
ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te 
bevelen (Strong 3853) geen andere leer te onderwijzen, zich 

ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze 
geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan 

door God gewerkte opbouw in het geloof.
1 Timotheüs 1:3-4 HSV



Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus 
toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen 
en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Want u weet 
welke bevelen (Strong 3852)  wij u gegeven hebben op gezag van de 

Heere Jezus. 

Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de 
ontucht, en dat ieder van u zijn lichaam weet te bezitten in heiliging 

en eerbaarheid, en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de 
heidenen, die God niet kennen. Laat niemand over zijn broeder heen 
lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze, want de Heere is een 

Wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen 
hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot 

leven in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, 
maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

1 Thessalonicenzen 4:1-8 HSV
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