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Zondag 28 november
‘… de leider moet de dienaar worden’ (Luc. 22:26)(NBV).

Maandag 22 november
‘Daarna nam Boaz Ruth bij zich, zij werd zijn vrouw…’ (Ruth 4:13)(NBV).

Voor leiders (3).
Michael Brunner schrijft hoe hij als brutaal jong studentje een lezing bijwoonde van een
voormalige Amerikaanse procureur-generaal. ‘Na de lezing ging ik naar hem toe om te
vragen of we ergens koffie konden gaan drinken. Tot verbazing van zijn collega’s zei hij:
‘Wat dacht je van morgen?’ We troffen elkaar en praatten een uur. Ik bestookte hem met
vragen. Welke beroemde mensen had hij ontmoet? Hoe was het om procureur-generaal
te zijn in de jaren zestig? Toen ik hem vroeg wie de belangrijkste persoon was die hij ooit
had ontmoet, zei hij: ‘Ik denk niet in die termen.’ Toen vertelde hij iets wat ik nooit meer
zou vergeten. ‘Probeer nooit de belangrijkste te zijn. Probeer liever belangrijke dingen te
doen. Als jij grootheid in de zin van faam najaagt, zal je grootheid met jou sterven. Maar
als jij grote dingen najaagt, zal je erfenis voortleven. De enige manier om dit te doen is
door een dienaar te zijn. Leid door te dienen en je zult grote dingen doen.’ Ik was te jong
in het geloof om te beseffen dat hij deze woorden uit de Bijbel haalde. Jezus was de
belichaming van dienend leiderschap. Hij vertelde zijn discipelen niet alleen wat ze
moesten doen, maar deed met hen mee. Terwijl ik die ochtend het hotel verliet en
wachtte om de straat over te steken, kwam er een blinde man met een
blindengeleidehond naast me staan. Ik staarde naar de prachtige labrador, zijn zintuigen
op scherp. Zijn meester dienen, dat was zijn enige doel in het leven. Toen sprong het licht
op groen en rustig leidde de hond hem de straat over. God had me een levende gelijkenis
gestuurd. Ik had die ochtend een les geleerd die ik nooit zou vergeten. Jaag grote dingen
na, niet grootheid, leid door te dienen.’

Hoe bereid je je voor (3).
Naomi leerde Ruth nog twee dingen in voorbereiding op haar ontmoeting met Boaz:
Zorg er ten eerste voor dat je op de juiste plek bent. Naomi zei tegen Ruth dat ze naar de
dorsvloer moest gaan (Ruth 3:3). Waarom? Omdat dat is waar Boaz was! Wil je
ontvangen wat God voor je heeft, dan moet je geestelijk gezien op de juiste plek zijn.
Satan zal je vertellen dat je niets waard bent. Hij zal je proberen te overtuigen dat je moet
blijven waar je bent en moet luisteren naar mensen die je afhouden van waar God je
hebben wil. Zelfs als je wel op de goede plek zit, zal hij je het gevoel geven dat het niet zo
is. Trap niet in zijn leugens. Wanneer God je roept, rust hij je toe, stelt hij je ertoe in staat
en gebruikt hij je tot zijn eer. Begrijp ten tweede het belang van timing. ‘Zorg dat hij je niet
ziet…’ (Ruth 3:3). Ruth had lang op dit moment gewacht, nu moest ze leren zich in te
houden, want de persoon die haar volgens Gods plan zou zegenen, sliep nog. Het is best
moeilijk als enige ergens vol van te zijn; je wilt dat anderen ook enthousiast worden. Maar
soms zegt God: wacht. Stop ermee dingen in gang te zetten voordat het tijd is. Probeer je
zelf niet naar voren te schuiven. ‘Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is… Ook al is het
nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven’ (Hab. 2:3). God
antwoordt misschien niet op jouw tijd, maar zijn timing is perfect. Hij heeft zegeningen
waar jouw naam op staat en hoeveel mensen die ook willen hebben, als de tijd rijp is, zal
hij ze aan jou geven.
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Dinsdag 23 november
‘… vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt’ (Hebr. 12:1)(NBV).
De wedstrijd lopen.
In Griekenland is ergens een plek die zelden door toeristen wordt bezocht. Misschien had
de schrijver aan de Hebreeën die plek wel in gedachten toen hij schreef: ‘… moeten ook
wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en
vastberaden de wedstrijd lopen….’ Het is waar de Isthmische Spelen werden gehouden,
een voorloper van de Olympische Spelen: een plaats waar atleten als helden werden
binnengehaald. Om hun spieren te ontwikkelen, trainden ze met gewichten aan hun
benen, maar op de dag van de wedstrijd haalden ze alles weg wat niet essentieel was.
We kunnen hier iets uit leren. Wij vinden de dingen waaraan wij hechten belangrijk.
Vonden we dat niet, dan was loslaten niet zo lastig; dan legden we het eenvoudig naast
ons neer.
Het christelijk leven is een wedstrijd die begint op de dag dat je Christus aanneemt en die
eindigt wanneer je hem van aangezicht tot aangezicht ontmoet. Om als winnaar over de
eindstreep te kunnen komen moet je ten eerste alles elimineren wat je vertraagt, met
andere woorden: alles wat je geestelijke ontwikkeling hindert. Het hoeft op zich nog niet
verkeerd te zijn, maar wordt een last als het je ervan weerhoudt volledig voor God te
leven. Ten tweede moet je alles elimineren wat je vlak voor de eindstreep laat struikelen.
Je moet voortdurend letten op het niveau van je toewijding aan Christus, de groei van je
geloof, je leven thuis, je relaties, je integriteit, je werkethiek, je gedachteleven en je
gewoonten. Neem je voor gericht te blijven op de prijs. Griekse atleten die wonnen
ontvingen een krans die uiteindelijk verwelkte, maar jij ‘ontvangt de krans van de luister
die nooit verwelkt’ (1 Petr. 5:4). Zou je daar niet voor willen lopen?
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Woensdag 24 november
‘… blijvende vrucht…’ (Joh. 15:16)(NBV).

Vrijdag 26 november
‘… hebben hetzelfde doel…’ (1 Kor. 3:8)(NBV).

Twee gedachten over Elisa.
Elisa diende anderen tot aan zijn dood. We lezen: ‘Toen Elisa ziek was geworden en op
sterven lag, zocht koning Joas van Israël hem op [voor advies]’ (2 Kon. 13:14). Op zijn
sterfbed gaf Elisa de koning een strategie om zijn vijanden te verslaan. Je kunt dus
anderen opbeuren, ook als het met jou niet zo goed gaat. Je kunt je een hypocriet voelen
omdat het in jouw eigen leven allemaal niet zo vlekkeloos verloopt, en intussen toch
anderen helpen. Want wanneer jij je in liefde naar iemand uitstrekt, ben je niet meer op
jezelf gericht. Gevolg is dat je teleurstelling verdwijnt en het jou goed doet. Elisa’s invloed
strekte zich uit tot na zijn dood. Op een dag ‘vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je
doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij
dubbel in uw geest delen’ (2 Kon. 2:9). Zijn mentor Elia verrichtte zeven grote wonderen
die in de Bijbel worden genoemd. Toen Elisa stierf, had hij er maar dertien op zijn naam
staan. Was God er niet in geslaagd zijn verzoek in te willigen? Toch wel. ‘Elisa stierf en
werd begraven… Moabitische benden vielen het land binnen. Toen de plunderaars eraan
kwamen, werd er juist iemand begraven. Snel wierpen ze de dode in Elisa’s graf. Zodra
hij in het graf in aanraking kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode weer tot
leven en stond hij op’ (2 Kon. 13:20-21). Wonder nummer veertien! Elisa kreeg zijn
dubbele deel! Jezus zei: ‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie
opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht’ (Joh. 15:16). Bid
daarom of God je een erfenis van rechtvaardigheid wil geven, een invloed die verder
strekt dan je leven en blijvende vrucht.

Voor leiders (1).
Kerkgroei specialist Jim Wideman belicht een aantal dingen die je kunt doen voor de
mensen die voor leiding naar jou kijken: 1) Zet hun doelen en behoeften voorop. Jij bent
maar een onderdeel van het geheel. Bedenk hoe jouw handelen anderen beïnvloedt.
Wees opmerkzaam op de uitdagingen en tegenslagen die zij ervaren. En zoek manieren
om desnoods ongevraagd hun lasten te verlichten. 2) Help mensen winnen. Laat ze een
treffer maken terwijl jij voor de voorzet zorgt. Houd de bal in beweging tot iemand een
kans heeft om te scoren. Ga voor het motto: ‘Het maakt niet uit wie de eer krijgt.’ Wees
bereid de schuld op je te nemen en wees terughoudend om hem toe te wijzen. Blijf een
oprecht verlangen houden overwinningen te delen. ‘Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is,
kan dat koninkrijk niet standhouden’ (Marc. 3:24). Je kunt niet iemands kant van de boot
laten zinken en je eigen deel drijvend houden. 3) Communiceer eerder teveel dan te
weinig. Houd iedereen in de gaten, breng tijd door met collega’s, investeer in je
teamleden en geef toe wanneer jijzelf hulp nodig hebt. Sta open voor correctie en advies.
‘Feedback is het ontbijt van kampioenen,’ heeft iemand eens gezegd. En een goede
communicator is een goede luisteraar. 4) Vat dingen niet te persoonlijk op. Leiderschap
gaat per definitie over anderen. Wanneer jij gaat denken dat het allemaal om jou draait,
verlies je perspectief. 5) Zet je voor de volle 100% in. Paulus, de mentor van Timoteüs,
zei tegen hem: ‘Span je in… Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen’
(2 Tim. 2:15). Goede leiders zetten anderen in beweging. Lao-Tse zei: ‘Een groot leider is
hij van wie het volk zegt: we hebben het zelf gedaan.’

Donderdag 25 november
‘Ja, ik ben dwaas geweest…’ (1 Sam. 26:21)(NBV).

Zaterdag 27 november
‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen’ (Matt. 20:26)(NBV).

Wees niet dwaas.
Je in memoriam vertelt een hoop over je. De laatste woorden van koning Saul waren: ‘Ja,
ik ben dwaas geweest.’ Israëls eerste koning was bestemd voor een hoge positie, tot hij
besloot de dingen naar zijn eigen hand te zetten in plaats van het op Gods manier te
doen. Toen de Filistijnen Israël aanvielen, probeerde hij zijn door angst verlamde troepen
te verzamelen. Hij wist dat hij moest wachten op de profeet Samuël, die een brandoffer
zou komen brengen zoals dat door de wet was vereist. Maar hij zei: ‘Ik doe het zelf wel.
Onder de gegeven omstandigheden zal God dat vast niet erg vinden.’ Die ene daad van
ongehoorzaamheid betekende het einde van zijn loopbaan. Hij stierf door zichzelf op het
slagveld te doden. Een beloftevol leven eindigde in vernedering. Je bent dwaas als je
God buiten beschouwing laat in kleine dingen. Sauls val was niet plotseling. Kleine
zonden worden makkelijk grote zonden. Door te denken dat het niet zo erg was nam Saul
de zaak in eigen hand. Hij zei: ‘Toen heb ik het erop gewaagd en zelf het brandoffer
opgedragen’ (1 Sam. 13:12). ‘Ik had het gevoel dat ik het moest doen’ zegt een Engelse
vertaling. Het kan zo goed voelen, maar toch zo verkeerd zijn! Vertrouw alleen op je
gevoelens wanneer ze overeenkomen met Gods Woord. Je bent ook dwaas als je
probeert je gedrag te rechtvaardigen. Saul argumenteerde: ‘Ik merkte dat mijn soldaten
me in de steek begonnen te laten en u kwam niet op de afgesproken tijd. De Filistijnen
liggen al bij Michmas’ (1 Sam. 13:11). Stop met argumenteren. Keer je daarvan af en
gehoorzaam God! En tot slot ben je eveneens dwaas als je je laat leiden door wrok. Saul
had het in zich om een groot leider te worden, maar toen David aan populariteit begon te
winnen, maakte zijn wrok hem uiteindelijk kapot. De meeste mensen leren van hun eigen
fouten; verstandige mensen leren van fouten van anderen. Leer van Saul; wees niet
dwaas.

Voor leiders (2).
Mac Anderson zegt: ‘Net als ieder mens ken ik mijn angsten, twijfels en teleurstellingen.
Als leiders moeten we echter werken aan onze houding. We kunnen de invloed die
uitgaat van ons doen en laten niet onderschatten. Churchill heeft gezegd: ‘De prijs van
leiderschap is de verantwoordelijkheid om ondanks alles positief te blijven.’ Een goede
leider steekt van wal voordat succes vaststaat, loopt niet weg voor confrontaties, praat
over zijn eigen fouten voordat hij het over die van anderen heeft en erkent ze voordat
anderen de kans krijgen erachter te komen en ze aan het licht te brengen. Hij zoekt
gelegenheden om zijn teamleden goed te laten presteren en moedigt de kleinste
verbeteringen aan. Hij tolereert geen gemopper bij zichzelf of bij anderen. Hij is specifiek
in zijn verwachtingen, waardeert transparantie, doet wat juist is in plaats van wat populair
of gemakkelijk is.’ Wat roept het woord ‘dienaar’ bij je op? De man die achter de
schermen werkt? De persoonlijke assistent die je goed uit de verf laat komen? De partner
die werkte zodat jij je papiertje kon halen? Charles Stanley zegt: ‘Godvruchtige dienaren
zijn overal om ons heen, maar we vinden dat vaak vanzelfsprekend. Dit is een tragedie
die correctie behoeft, niet alleen voor hun bestwil maar ook voor ons eigen bestwil. Hun
trouwe dienst brengt onvermoede zegen. Overal waar Jozef kwam werden de mensen
gezegend. Potifar was geen godvrezend man, toch ging het hem goed dankzij Jozef.
Ontdek de mensen in je leven die de gave van godvruchtig dienen bezitten en breng tijd
met hen door. Als jij je neus optrekt voor iemand die het werk van een dienaar doet, dan
snij je jezelf af van een relatie die je leven letterlijk zou kunnen veranderen.’ Ieder van ons
heeft het in zich om groot te zijn. Niet beroemd, maar groot in de zin van nobel, want dat
komt voort uit dienen!

