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De kwaliteiten van een leider
In Deuteronomium 1:13 lezen wij hoe Mozes advies geeft met betrekking tot het type leiders dat hij kiest
voor Israël. Ik wil de drie kwaliteiten waar hij naar zocht, namelijk wijsheid, onderscheidingsvermogen en
ervaring, graag onder uw aandacht brengen.
"Jezus sprak altijd vanuit Zijn hart. Wij moeten ook leren om vanuit ons hart te spreken”
De eerste vereiste kwaliteit was wijsheid. Wijsheid verschilt van kennis. Kennis krijgt men door studie, dus
zij die een goed stel hersenen hebben munten hierin uit. Wijsheid komt door de vele beproevingen waar
een mens doorheen worstelt. Zij die hierbij trouw en standvastig blijven munten hier in uit. Wijsheid is de
toepassing van kennis in een specifieke situatie. U kunt veel Bijbelkennis hebben, maar dat betekent niet
dat u over goddelijke wijsheid beschikt. Het bijbelboek Spreuken legt grote nadruk op het verkrijgen van
wijsheid, niet in het kennen van Gods Woord maar in het kennen van God. De Bijbel is een middel om
wijsheid te krijgen en God te kennen. Veel mensen die de Bijbel bestuderen krijgen kennis, maar de boom
van kennis bracht dood. Kennis maakt opgeblazen (1 Korintiërs 8:1). De boom des levens brengt wijsheid
die ons leert hoe wij moeten leven en hoe wij moeten reageren op verschillende omstandigheden in ons
leven. Dus wijsheid is een eerste vereiste voor een leider.
De tweede vereiste was onderscheidingsvermogen. Dit is één van de behoeften in het leiderschap vandaag
de dag, namelijk het kunnen onderscheiden wat goddelijk is en wat menselijk is. Niet het kunnen
onderscheiden wat goddelijk en demonisch is, dat is niet zo moeilijk, maar dat wat van God is en dat wat
van de mens afkomstig is, het onderscheiden wat geestelijk en wat ziels is.
De mens zegt soms: “Wij zijn per slot van rekening alleen maar menselijk”, maar Paulus bestrafte de
Korintiërs met de opmerking, “wandelt u dan niet naar de mens?” (1 Korintiërs 3:3). Wij behoren ons niet
te gedragen als “gewone” mensen, maar wij moeten ons in ons dagelijkse gedrag gedragen als Jezus
Christus. “Daaraan is te zien of u christen bent of niet. Ieder die zegt één met Christus te zijn, moet leven
zoals Hij leefde” (1 Johannes 2:6 HB). Het kan vrij eenvoudig zijn om te kunnen onderscheiden of iemand
geestelijk is of vleselijk, oftewel iemand die in zonde leeft, maar wij moeten in staat zijn om te kunnen
onderscheiden of iemand geestelijk is (door de Heilige Geest geïnspireerd), of iemand die ziels is (door zijn
eigen menselijk kunnen leeft). Wanneer u iemand hoort spreken, dan moet u kunnen onderscheiden of hij
vanuit zijn hart of vanuit zijn eigen denken (verstand) spreekt. Wat uit iemands denken komt gaat niet
verder dan het denken van anderen, maar wat vanuit iemands hart komt, raakt de harten van anderen.
Jezus sprak altijd vanuit Zijn hart. Wij moeten leren om vanuit onze harten te spreken. De Bijbel is
geschreven voor onze harten, niet voor ons verstand (denken). De Psalmist heeft eens gezegd: “Ik vul mijn
hart met Uw woorden; dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen” (Psalm
119:11 HB).
De derde vereiste was ervaring. U kunt, zelfs wanneer u nog jong bent, veel wijsheid opdoen. U kunt zelfs
onderscheidingsvermogen hebben, maar u heeft steeds ervaring nodig en dat kost tijd. Ervaring krijgt men
door verdrukking door verschillende beproevingen en hierdoor Gods kracht en bemoedigingen te ervaren:
“Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij
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anderen kunnen troosten en bemoedigen” (2 Korintiërs 1:4 HB). De kracht die door beproevingen
ontvangen is wat er voor zorgt dat wij anderen kunnen helpen.
Hierna waarschuwde Mozes de rechters om niemand voor te trekken, maar op een gelijk niveau naar de
“kleinen” en de “groten” te luisteren (Deuteronomium 1:17). Dit is voor leiders een belangrijke vereiste.
Vlei nooit met de rijken.
Toen ik een jonge gelovige was zag ik in iedere kerk waar ik naar toe ging dat, wanneer een man veel
invloed had binnen de sociale gemeenschap, zoals een belangrijke regeringsambtenaar of rijke zakenman,
hij altijd in het bestuur van de kerk zat. Ik vroeg mij af waarom dat zo was. Het was zeker dat een
invloedrijke man van de wereld meestal niet geestelijk is. Het is in feite zo dat de Bijbel zegt dat “God de
armen heeft uitgekozen om rijk in het geloof te zijn” (Jakobus 2:5 HB). Dus waren deze mensen
hoogstwaarschijnlijk uitgekozen om hun invloed in de wereld. Ik heb toen besloten dat wanneer God een
gemeente wilde beginnen door mijn toedoen, dat ik dan geestelijke mannen zou aanwijzen om als
oudsten te dienen en geen, in de wereld, invloedrijke mensen. Dit is wat wij gedaan hebben in alle
gemeentes van ons die door de Here zijn opgestart.
“Wees niet bang voor de mensen” zei Mozes tegen de leiders (vers 17). Wanneer u een leider wilt zijn wees
dan voor geen enkel mens bang.
_________________________________________________________________________________________________________________
Als standaard tekst worden voor vertalingen Nederlandse Bijbelteksten gebruikt uit de Herziene
Statenvertaling. In enkele gevallen kan om reden van uitleg een andere Nederlandse vertaling zijn
gebruikt.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: wftw@cfcindia.com
Om voorgaande HET WOORD VOOR DE WEEK te lezen of te downloaden gaat u naar:
http://www.cfcindia.com/nederlands of http://www.shub.nl
Meer in het Nederlands vertaalde (video)boodschappen, artikelen, en boeken, geschreven door Zac
Poonen, kunt u vinden op: http://www.shub.nl
U ontvangt deze mail, of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld, of omdat u contact met ons heeft
opgenomen. In geval u deze mails niet langer wilt ontvangen dan kunt u een mail sturen met de tekst
UNSUBSCRIBE in het onderwerp veld van uw mail. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor enig
ongemak.
Copyright - Zac Poonen. Deze mail mag u vrij kopiëren en doorsturen, echter zonder aanpassingen in de
tekst.
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