Dienstbaar Leiderschap
Dienstbaar Leiderschap - Voortgaande Groei in Christus
Dienstbaar leiderschap vereist het uitoefenen van bepaalde disciplines (gewoonten die we uitoefenen om
de Heer te bekoren). Deze disciplines zijn de sleutelelementen waarmee we "in Christus" kunnen
vertoeven. Deze zijn voortgaand van aard en worden hier beneden uiteengezet:







Bescheidenheid - "want los van Mij kunnen jullie niets" - leidt me tot:
Hem opzoeken - en wanneer Hij Zichzelf en wat Hij aan het doen is aan mij openbaart - dan kan
ik:
Hem liefhebben - door te gehoorzamen en met Hem samen te werken - dan kan ik:
Hem dienen - en terwijl ik anderen in liefde dien schept dit gelegenheden om:
Hem te verheffen - door Hem de glorie te geven - en om mijn trouwhartigheid te optimaliseren:
Verantwoording - Ik vraag anderen om er op te letten dat ik me hier inderdaad ook aan hou.

Dienstbaar Leiderschap - Bescheidenheid Ontdekken
De belangrijkste eigenschap en het belangrijkste speerpunt van dienstbaar leiderschap is
"bescheidenheid". Waarom? "God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij
genade" (Jakobus 4:6; 1 Petrus 5:5). Wat is hoogmoed? In de context van een door Christus geleide
onderneming is hoogmoed eenvoudigweg het geloof dat ik (wij) deze onderneming wel voor God kunnen
opbouwen -- zonder Zijn betrokkenheid. Daarentegen is bescheidenheid het geloof dat wij "los van Hem
niets kunnen" (zie Johannes 15:5). In een notedop: het oprecht gevoel in je hart dat ik (wij) niet in staat
zijn om een onderneming op te bouwen die Zijn werkzaamheden weerspiegelt, liefdevol is en Hem glorie
brengt -- alleen God kan dat doen (door ons te gebruiken).
Dienstbaar Leiderschap - Hem Eerst Opzoeken
In dienstbaar leiderschap is de mate van "in Hem zijn" afhankelijk van de diepte van je begrip van wie de
wijnstok is en hoe wij daarvan de ranken zijn -- met andere woorden: hoe beter we begrijpen "wie Hij is"
en "wie wij in Hem zijn", des te meer we "in Hem kunnen zijn". Hoe zeer we "in Hem zijn" is afhankelijk
van de diepte van ons begrip van Zijn liefde, macht, genade, trouwhartigheid, gratie, mededogen, geduld,
vrede en vreugde. Op eenzelfde manier is de mate waarin we "in Hem zijn" afhankelijk van de diepte van
ons begrip van wie wij zelf in Christus zijn -- als een nieuwe schepping, kind, vriend, broer, bruidegom,
geliefde, heilige en erfgenaam van God -- en wat Hij ons gegeven heeft -- "die ons in de hemelse
regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen" (Efeziërs 1:3). Hoe dieper ons begrip
van deze zaken, des te dieper we "in Hem" zullen zijn.
Het mag duidelijk zijn dat het startpunt voor het "in Hem zijn" bestaat uit het opzoeken van Hem.
Hebreeën 11:6 toont dit principe op een levendige wijze: "zonder het geloof [Zijn werken en woorden
kennen] is het onmogelijk God welgevallig te zijn; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en
dat Hij allen beloont die Hem zoeken".
Dienstbaar Leiderschap - Hem In Gehoorzaamheid Liefhebben
De volgende discipline van het dienstbaar leiderschap -- "in Hem zijn" -- is Hem liefhebben. De
Schriftteksten maken ons duidelijk dat onze liefde voor God tot uiting komt in onze gehoorzaamheid
(Johannes 14:15, 23-24; Johannes 15:10; 1 Johannes 5:3). Zoals Henry Blackaby knap stelde: een
gehoorzaamheidsprobleem met God is in werkelijkheid een liefdesprobleem met God. Als we ons door
Christus willen laten leiden, dan moeten we bereid zijn om te gehoorzamen, ongeacht de prijs die
daaraan verbonden is. Gehoorzaamheid bestaat uit drie componenten: (1) gepaste timing (handel of
spreek wanneer de Heer dit aangeeft, niet eerder en niet later); (2) volledigheid (een gedeeltelijke
gehoorzaamheid is gelijk aan ongehoorzaamheid); en (3) vreugde (zonder te mopperen, klagen, zeuren,
etcetera).
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Dienstbaar Leiderschap - Hem in Alles Dienen
In management-kringen is "dienstbaar leiderschap" een populaire term geworden. Jezus stelde dit
Bijbelse principe in toen Hij de vraag van zijn discipelen beantwoordde wie de grootste onder hen zou zijn
-- Hij legde het volgende aan hen uit: "De grootste van u zal uw dienaar zijn" (Matteüs 23:11).
Jezus gaf hieraan nog een andere draai toen Hij hen over de dag des oordeels onderwees. In Matteüs
25:34-40 legt Hij uit dat de mensen die in Zijn koninkrijk zullen worden toegelaten geprezen zullen
worden: "Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te
drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me
gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar
Me toe. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: 'Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en
U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien
en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed? Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis
gezien en zijn we naar U toe gekomen?' De koning zal hun antwoorden: 'Ik verzeker jullie, alles wat je
voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan'".
Met andere woorden: voor de Christelijke ondernemer en manager heeft "dienstbaar leiderschap" een
diepere betekenis dan voor de buitenwereld -- het betekent niet alleen dat we dienaren zijn -- het
betekent ook dat we, wanneer we dienen, niet alleen andere mannen en vrouwen dienen, maar ook
Jezus Zelf.
Dienstbaar Leiderschap - Hem Boven Alles Verheffen
Dienstbaar leiderschap is leiding geven voor Zijn glorie en niet voor onze eigen glorie. Paulus spoorde
ons als volgt aan: "Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God" (1
Korintiërs10:31). Jezus droeg ons op om Zijn licht in ons te laten stralen: "Laat zo jullie licht schijnen voor
de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken." (Matteüs 5:16).
God wil dat Zijn naam over de hele aarde verheerlijkt wordt (niet de naam van de Christelijke zakenman)
door middel van de werkzaamheden die door Zijn kinderen in Zijn liefde en Zijn macht worden uitgevoerd!
Dienstbaar Leiderschap - Verantwoording is een Vereiste
Of we het hier nu wel of niet mee eens zijn, dienstbaar leiderschap gaat hand in hand met
verantwoordelijkheid. In Efeziërs 4:15 legt Paulus uit hoe het Lichaam van Christus naar volwassenheid
groeit wanneer de leden tegenover elkaar de "waarheid in liefde spreken". Vervolgens maant Paulus ons
in het volgende hoofdstuk om God te imiteren door een leven van liefde te leiden, ontucht en
onzedelijkheid achter te laten, te leren wat de Heer behaagt, voorzichtig te zijn hoe we leven, en voor
alles dankbaar te zijn. In het laatste hoofdstuk sluit hij zijn "les" af met het aanbieden van een sleutel hoe
we dit kunnen doen -- en Johannes voegt hieraan toe: "...als wij onze weg gaan in het licht - zoals Hij zelf
in het licht woont - dan zijn wij met elkaar verbonden en reinigt het bloed van zijn Zoon Jezus ons van
elke zonde" (1 Johannes 1:7).
Met andere woorden: elk lid van het Lichaam van Christus heeft de verantwoordelijkheid om: (a) zijn of
haar "weg in het licht te gaan" (kwetsbaar te zijn en niets in duisternis verborgen te houden); (b)
verantwoording af te leggen met betrekking tot zijn of haar levensweg met Christus; en (c) anderen
verantwoordelijk te houden voor hun levensweg met Christus. We moeten onze weg in openheid
bewandelen, bescheiden en in liefde de waarheid spreken, en zelf een dergelijke liefde gretig ontvangen.
Om dus de discipline van verantwoording te kunnen uitoefenen, moet een Christelijk ondernemer of
manager een diepe relatie met een groep mannen of vrouwen hebben: (1) met wie hij openlijk en
kwetsbaar samen zijn weg kan bewandelen (1 Johannes 1:7); (2) die hij of zij kan corrigeren of door wie
hij of zij gecorrigeerd kan worden (de wonden die door een vriend worden geslagen -- Spreuken 27:6)
wanneer de waarheid in liefde wordt gesproken (Efeziërs 4:15); (3) aan wie hij of zij zonden kan
bekennen (1 Johannes 1:9); en (4) door wie hij of zij raad kan worden geven (Spreuken 27:9).
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