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Leiderschap
O

ver leiderschap zijn al heel wat boeken geschreven. Ik denk dat elke
willekeurige boekhandel er een kast vol over heeft staan. En ook christelijk
leiderschap mag zich verheugen in een grote mate van belangstelling. En nu gaat
deze WegWijs er ook nog over. Zouden wij iets nieuws kunnen toevoegen? Ik denk
het niet. Wij zijn ook geen deskundigen op dit terrein. Waarom dan toch dit thema?
Zegt de Bijbel hier iets over? Nou, dat denk ik wel.
Het begint al bij de aartsvaders, Abraham, Izaäk en Jacob die elk ‘Clan-leiders’
waren van een grote gemeenschap. En neem de boeken Samuël en Koningen maar
eens door. Die gaan helemaal over goede, dan wel slechte leiders van het volk
Israël. Dit zijn voorbeelden die iets zeggen over de invloed die mensen hebben in
bepaalde posities.
In het Nieuwe Testament zijn het de Schriftgeleerden en Farizeeërs die de leiders
van het volk Israël zijn. En wat hechten zij aan die positie! Zelfs voor de discipelen
is het belangrijk wie straks aan de rechter- en linkerhand zullen zitten van hun
Heer en Koning! Het zit zo in mensen om macht en status te willen hebben. Maar
de Here Jezus leert ons een heel andere houding: Wie de grootste wil zijn, zal zich
moeten vernederen en de ander willen dienen. Dus, dienend leiderschap, dat is wat
we uit de Bijbel kunnen leren. En daar kunnen vervolgens boeken vol over geschreven worden…..
In de voorbereiding van dit nummer las ik de zin: “Waarom doe je wat je doet?” Die
zin bleef bij mij haken. Want waarom ben ik zo druk met mijn werk? Wat is de zin
daarvan? Daar is niet altijd zomaar een antwoord op te geven. We willen allen graag
zinvol bezig zijn. Maar er moet ook gewoon brood op de plank komen, het huis
moet netjes blijven en het eten worden gekookt. Ervaren we dat als zinvol bezig zijn
in Gods koninkrijk? Kortom, er valt best iets te zeggen en na te denken over dit
onderwerp.
Werk – leiding geven- zingeving – geloof – Koninkrijk.
Laat deze WegWijs u de nodige inspiratie mogen bieden.
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