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46. Leiding geven  Stille tijd 

Dag 1 Deuteronomium 1:9-18. 

(Mozes) Leiding betekent taken verdelen en samen de 

last dragen 

9 Daarna heb ik tegen u gezegd: ‘Ik alleen kan de verantwoor-

delijkheid voor u niet dragen. 10 De HEER, uw God, heeft u zo in 

aantal doen toenemen dat u nu zo talrijk bent als de sterren aan de 

hemel, 11 en moge hij, de God van uw voorouders, u nog 

duizendmaal zo talrijk maken en u zegenen zoals hij heeft beloofd. 

12 Maar hoe zou ik alleen de last van uw problemen en geschillen 

kunnen dragen? 13 Wijs daarom in elke stam bekwame, verstandige 

en ervaren mannen aan, dan zal ik hen als leiders over u aanstellen.’ 

14 Toen antwoordde u: ‘Uw voorstel is goed, dat zullen we doen.’ 

15 Daarop koos ik de hoofden van uw stammen uit, bekwame, 

ervaren mannen, en gaf hun de leiding over groepen van duizend 

man, van honderd, van vijftig en van tien; anderen stelde ik voor uw 

stammen als schrijver aan. 16 De rechters gaf ik toen deze instructie: 

‘Hoor beide partijen en doe rechtvaardig uitspraak, zowel tussen twee 

volksgenoten als wanneer er een vreemdeling bij betrokken is. 

17 Oordeel zonder aanzien des persoons, hoor de arme evengoed als 

de rijke. Laat u door niemand bang maken, want u spreekt recht 

namens God. Wanneer iets u te moeilijk is, leg het dan aan mij voor 

en ik zal me erover buigen.’ 18 En zo heb ik u destijds vele 

aanwijzingen gegeven.  

 

Dag 2 Marcus 10:42-45. 

(Jezus) Leiding geven betekent voorgaan in dienen 

42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken 

onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun 

macht misbruiken. 43 Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie 

de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, 44 en wie van 

jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 want ook de 

Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te 

dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 

 

Dag 3 1 Korintiërs 9:24-27. 

(Paulus) Leiders zijn doelgericht en houden zich aan de 

spelregels 

24 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop 

houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. 

25 Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; 

atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een 

onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand die geen doel 

heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard 

mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de 

spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.  

 

Dag 4 Openbaring 1:5-20. 

Christus is als soeverein Leider aanwezig en actief in het 

midden van de gemeenten 

5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van 

de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons 

liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, 6 die 

een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot 

priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de 

macht, tot in eeuwigheid. Amen.  

7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, 

ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen 

over hem weeklagen. Ja, amen.  

8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, 

die was en die komt, de Almachtige.’  

9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook 

door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was 

op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus 

had getuigd. 10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik 

hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin 11 en die 

tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 

zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, 

Filadelfia en Laodicea.’ 12 Ik draaide me om, om te zien welke stem er 

tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13 en 

daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een 

lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en 

zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als 

een vlammend vuur. 15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. 

Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn 

rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, 

tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17 Toen 

ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn 

rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de 

laatste. 18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot 

in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 

19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal 

gebeuren. 20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn 

rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven 

sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven 

standaards zijn de zeven gemeenten zelf.  
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Dag 5BS Handelingen 20:17-38. 

(Paulus) Oudsten (ouderlingen) zijn herders en 

opzieners 

17 Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan 

de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. 18 Toen ze waren 

gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe: ‘U weet hoe ik te midden van 

u geleefd heb, vanaf de eerste dag dat ik in Asia was: 19 ik heb de 

Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de 

beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden 

doorstaan. 20 U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw 

welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis 

heb onderricht. 21 Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te 

bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer. 22 Nu ben ik op 

weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me 

daar te wachten staat, 23 behalve dan dat de heilige Geest me in iedere 

stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. 

24 Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn 

leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht 

uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het 

evangelie van Gods genade.  

25 Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het 

koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. 26 Daarom verklaar ik 

hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk 

ben; 27 ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te 

maken met Gods wil. 28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde 

waarover de heilige Geest u als herder heeft aangesteld; u bent de 

opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed 

van zijn eigen Zoon. 29 Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven 

bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. 30 Uit 

uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien 

om de leerlingen voor zich te winnen. 31 Wees daarom waakzaam en 

vergeet niet hoe ik ieder van u drie jaar lang dag en nacht onder 

tranen steeds weer raad heb gegeven.  

32 Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn 

genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde 

erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren. 33 Geld of kleding 

heb ik van niemand verlangd; 34 u weet wel dat ik eigenhandig heb 

voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. 35 In 

alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, 

moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers 

gezegd heeft: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”’  

Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer 

om te bidden. 37 Niemand kon zijn tranen bedwingen. Allen vielen 

ze Paulus om de hals en kusten hem. 38 Ze waren vooral zo ontdaan 

omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden 

ze hem uitgeleide naar het schip.  

 

Dag 6 1 Tessalonicenzen 5:12-18. 

(Paulus) Oudsten (ouderlingen) moeten voorop lopen in 

het dienen van anderen 

12 Wij vragen u, broeders en zusters, diegenen onder u te erkennen 

die zich op gezag van de Heer ervoor inzetten u te leiden en terecht te 

wijzen. 13 U moet hun om hun werk veel liefde en respect betonen. 

Leef in vrede met elkaar. 14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, 

iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de 

moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met 

iedereen geduld te hebben. 15 Zie erop toe dat niemand kwaad met 

kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als 

voor ieder ander. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 

18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, 

die één bent met Christus Jezus, verlangt.  

 

Dag 7 Jesaja 8:5-20. 

(Achaz) Leiders moeten geen plannen maken met 

verkeerde bondgenoten 

5 De HEER zei verder nog tegen mij: 6 ‘Omdat dit volk geen 

vertrouwen meer heeft in het kabbelende water van Siloach en zijn 

geluk zoekt bij Resin en de zoon van Remaljahu, 7 zal de Heer de 

koning van Assyrië en zijn geweldige legermacht over hen uitstorten 

als de grote watermassa’s van de Eufraat: ze zullen buiten hun oevers 

treden en over alles heen stromen. 8 Ze zullen Juda binnendringen en 

het overspoelen, zodat het water ieder tot de lippen stijgt. Ze zullen je 

land over de volle breedte overvleugelen, Immanuel.’  

9 Roep op tot de strijd, volken, beef van angst. Luister, volken van de 

verste hoeken van de aarde. Gord je wapens aan en beef van angst, ja, 

gord je wapens aan en beef van angst. 10 Smeed een plan – het zal 

verijdeld worden; sluit een verbond – het zal nergens toe leiden. Want 

God is met ons.  

11 Toen greep de HEER mij bij de hand en hield me voor dat ik me 

anders moest gedragen dan dit volk. Hij zei: 12 ‘Noem niet alles een 

samenzwering wat zij een samenzwering noemen. Wees niet bang voor 

wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor. 13 Alleen de HEER 

van de hemelse machten is heilig, voor hem zijn angst en ontzag op 

hun plaats. 14 Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan 

men zich stoot, de rots waarover de twee koningshuizen van Israël 

struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem 

verstrikt raken. 15 Velen zullen struikelen, ze komen ten val en 

worden vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen. 16 Bewaar 

mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit onderricht in mijn leerlingen.’  

17 Ik stel mijn vertrouwen in de HEER, hoewel hij zich voor het volk 

van Jakob verborgen houdt; ik heb mijn hoop op hem gevestigd. 18 Ik 

ben, met de kinderen die de HEER mij heeft gegeven, een teken voor 

Israël, een zinnebeeld van de HEER van de hemelse machten, die op 

de Sion woont.  

19 Wanneer men jullie vraagt om de geesten van doden te raadplegen 

en naar fluisterende en mompelende waarzeggers te luisteren – elk 

volk raadpleegt toch zijn goden en vraagt de doden toch om raad voor 

de levenden? –, 20 ga dan alleen af op dit onderricht, op mijn 

getuigenis. Spreek uitsluitend volgens deze woorden, waartegen geen 

bezwering bestand is.  

 

Context bij Jesaja 8:5-20. Koning Achaz van het zuidelijke koninkrijk 

van Juda werd aangevallen door koning Pekah van het noordelijke 

koninkrijk van Israël (Samaria) in bondgenootschap met koning Rezin 

van Syrië (Damascus). Toen ging koning Achaz hulp zoeken bij 

koning Tiglatpilezer van Assyrië (Nineve). Maar dit beledigde God. 
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Dag 8 Jesaja 30:1-5. 

(Hizkia) Leiders moeten geen plannen maken zonder 

God te raadplegen (zie ook Jesaja 31:1-3) 

1 Wee jullie, koppige kinderen – spreekt de HEER –, die plannen 

uitvoeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde 

op zonde stapelen; 2 die zonder mij te raadplegen op weg gaan naar 

Egypte, om te schuilen in de vesting van de farao en bescherming te 

zoeken in de schaduw van Egypte. 3 De vesting van de farao zal jullie 

schande brengen, de bescherming van Egyptes schaduw smaad. 4 Al 

gaan jullie leiders naar Soan, al komen jullie gezanten tot in Chanes, 

5 ze bereiken er helemaal niets, want dat volk heeft niets te bieden. 

Het brengt hun geen hulp of voordeel, maar slechts schande, spot en 

hoon.  

31 1 Wee hun die naar Egypte gaan om hulp, die hun heil zoeken bij 

paarden, vertrouwen op een groot aantal wagens en een overmacht 

aan ruiters. Voor de HEER hebben zij geen oog, de Heilige van 

Israël zoeken zij niet. 2 Maar hij weet wat hij doet, hij brengt onheil 

en neemt zijn woord niet terug. Hij keert zich tegen dat verdorven 

volk en tegen hun metgezellen in het kwaad. 3 De Egyptenaren zijn 

mensen, geen goden, hun paarden zijn vlees, geen geest. Strekt de 

HEER zijn hand uit, dan struikelt de helper en valt degene die hulp 

zocht, en samen gaan ze te gronde. 

 

Dag 9 2 Kronieken 20:11-23. 

(Josafat) Leiders die volledig op God steunen mogen op 

Gods overwinning rekenen 

11 En als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te 

verdrijven uit uw eigen land, dat u ons in bezit hebt gegeven! 12 God, 

straft u hen af. Wij zijn niet opgewassen tegen de grote legermacht die 

ons nu aanvalt. Wij weten niet wat we moeten doen, op u zijn onze 

ogen gevestigd.’  

13 Heel Juda stond opgesteld voor de HEER, ook de vrouwen en 

kinderen. 14 In hun midden bevond zich ook Jachaziël, de zoon van 

Zecharja, die de zoon was van Benaja, de zoon van Jeïël, de zoon van 

Mattanja, een Leviet uit de familie van Asaf. Hij werd ter plekke 

gegrepen door de geest van de HEER en zei: 15 ‘Juda en Jeruzalem en 

u, koning Josafat, luister goed! Dit zegt de HEER: Jullie hoeven niet 

bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt, want dit is 

niet jullie strijd, maar die van God. 16 Ga hun morgen tegemoet. Zij 

trekken nu over de pas van Sis. Waar de wadi uitkomt in de woestijn 

van Jeruel, zullen jullie hen treffen. 17 Jullie hoeven in deze strijd geen 

slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER, 

die jullie, Juda en Jeruzalem, bijstaat, voor jullie de overwinning 

behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen 

tegemoet, de HEER staat jullie bij.’ 18 Josafat boog diep voorover en 

heel Juda en Jeruzalem knielde neer om de HEER hulde te brengen. 

19 En de Levieten uit de familie van Korach, die weer behoorde tot de 

familie van Kehat, zongen staande met luide stem de lof van de 

HEER, de God van Israël.  

20 De volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn van 

Tekoa. Bij hun vertrek trad Josafat naar voren en sprak hen als volgt 

toe: ‘Juda en Jeruzalem, luister! Vertrouw op de HEER, uw God, en u 

zult standhouden, vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is 

verzekerd.’ 21 In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof 

van de HEER te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht 

uit, de heilige glorie prijzend met de woorden: ‘Loof de HEER, 

eeuwig duurt zijn trouw.’ 22 Zodra zij jubelend hun lofzang 

aanhieven, zorgde de HEER ervoor dat de Ammonieten en Moabieten 

en de bewoners van het Seïrgebergte, die Juda wilden aanvallen, 

vanuit verdekte stellingen werden belaagd, en zo werden ze verslagen. 

23 De Ammonieten en Moabieten raakten slaags met de bewoners van 

het Seïrgebergte en doodden hen tot de laatste man. En nadat ze met 

de bewoners van Seïr hadden afgerekend, stortten ze zich op elkaar.  

 

Dag 10 Daniël 6:1-11. 

(Daniël) Leiders moeten onbesproken zijn, zelfs al 

worden zij belaagd 

1 Darius de Mediër verkreeg het koningschap; hij was toen 

tweeënzestig jaar.  

2 Darius ging ertoe over honderdtwintig satrapen over het gehele 

koninkrijk aan te stellen. 3 Boven hen stelde hij drie rijksbestuurders 

aan, van wie Daniël er een was; aan hen moesten de satrapen 

rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. 

4 Daniël nu onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen 

door zijn buitengewone begaafdheid. De koning overwoog zelfs hem 

over het hele koninkrijk aan te stellen. 5 Daarom probeerden de 

rijksbestuurders en satrapen in Daniëls bewind iets te vinden om hem 

voor aan te klagen, maar zij konden geen grond voor een aanklacht 

vinden of hem op een misstap betrappen, want hij was betrouwbaar 

en hij had nooit zijn plicht verzuimd of een misstap begaan. 6 Toen 

zeiden die mannen: ‘Met geen mogelijkheid zullen wij deze Daniël 

kunnen aanklagen, tenzij we iets zoeken dat verband houdt met de 

wet van zijn God.’ 7 Daarop richtten de rijksbestuurders en satrapen 

zich tot de koning met een dringend verzoek: ‘Koning Darius, leef in 

eeuwigheid! 8 Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, stadhouders en 

satrapen, raadsheren en gouverneurs, zijn van mening dat er een 

koninklijk besluit moet worden uitgevaardigd waarin wordt vastgelegd 

dat eenieder die de komende dertig dagen een verzoek tot een god of 

een mens richt in plaats van tot u, majesteit, in de leeuwenkuil zal 

worden geworpen. 9 Welnu, majesteit, vaardig dat verbod uit en stel 

het op schrift, zodat het niet veranderd kan worden, zoals geen enkele 

wet van de Meden en de Perzen kan worden herroepen.’ 10 Hierop 

stelde koning Darius het verbod op schrift.  

11 Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging 

hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van 

Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en 

prees hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.  

 

 

Denk na over Psalm 32:8-9.  

8 ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan.  

Ik geef raad, op jou rust mijn oog.  

9 Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden 

bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.’  

    

“Dank God dat Hij je leidt”. 

 

Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet 

(Psalm 5:4) 

4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij 

tot u en wacht. 


