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Een van de songs van de Engelse band Coldplay heet The Scientist. In het refrein komt steeds deze
Suggesties om te beginnen: zin terug: “Nobody said it was easy”. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk was; christen-zijn,
en samen een gemeente vormen. Het boek Handelingen is daar heel realistisch over, er is niet
Om te zingen:
alleen aandacht voor verhalen waarin de Heilige Geest krachtig werkt. Er is evenveel aandacht
Opw. 411
voor problemen in de kerk. De kwetsbaarheid van de gemeente wordt niet over het hoofd gezien.
Opw 378
Crisis
Opw. 705
Hand. 6:1: Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment
Opw. 601
ontevredenheid…
Het aantal leerlingen nam toe: Prachtig toch, zou je zeggen. Ja en nee – mede vanwege de groei
Om te luisteren:
ontstond er ook ontevredenheid, er groeide gemor. Met deze uitdrukking verwijst Lucas naar
‘The Scientist’ van Coldplay Numeri 11. Tijdens hun rondreis in de woestijn begonnen de Israëlieten te klagen en te mopperen
‘Maak ons hart onrustig’ van op het eten (of gebrek daaraan) en op het leiderschap. Dat lijkt enigszins op wat we zien in Hand.
Schrijvers van Gerechtigheid 6. De groei van de eerste gemeente zorgt voor een groot probleem. Er is sprake van een crisis, dit
kán verkeerd aflopen – net als destijds in de woestijn. Een conflict kan in elke kerk of gemeente
Om te lezen:
voorkomen, ook bij ons. De centrale vraag is dan ook niet: hoe voorkóm je conflicten? Want
Hand. 6: 1-7
conflicten zijn niet altijd te voorkomen; dat moet je zelfs ook niet willen. Het kan juist een teken
Numeri 11: 4- 25
van leven zijn, en van een gezonde relatie, dat je een conflict durft aan te gaan. Als je ontevreden
Micha 6: 8
bent over een bepaalde gang van zaken, en dit kenbaar maakt, dan kán dat het begin zijn van een
Lucas 22: 26-27
positieve verandering (zoals in Hand. 6).
Discriminatie
Voor het gebed:
Hand. 6:1 de Griekstaligen, die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij
Er zijn nieuwe mensen nodig de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld.
in de staf, de oudstenraad Zie je wat hier speelt? Hier is sprake van groepsvorming, van een dreigende tweedeling in de
en de gemeente. Bid voor
gemeente. ‘Jullie verwaarlozen onze weduwen’, morren de Griekssprekenden tegen de Hebreeën.
dienende leiders, vervuld
Discriminatie!’ Hoe moet je reageren als er zoiets gebeurt. Misschien zeg je: ik weet het al, de
van de Heilige Geest om te apostelen gaan bidden! Is dat zo?
bouwen aan Gods
De eerste gemeentevergadering
Koninkrijk. Ben jij of ken jij Hand. 6:2: Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen…
iemand? Vraag God wat
Er is een tijd om te bidden – en er is een tijd om te vergaderen. Nu ontdekt deze gemeente de
jouw plek is in de gemeente noodzaak van organiseren! In Hand. 6 vindt de eerste officiële gemeentevergadering plaats. De
om tot Zegen te zijn.
apostelen laten zien dat ze een open oog en een open oor hebben voor het ongenoegen van een
bepaalde groep (de Griekstaligen). Ze hebben geluisterd en ze komen direct in actie. Ze riepen de
Tip:
gemeente samen. … en zeiden: ‘Het is niet goed dat… de weduwen van de Griekssprekenden
worden verwaarloosd.’ Toch? Dat zou je verwachten. Want dat was de klacht. Maar er staat iets
De cursus: Goed boos
anders! De apostelen zeiden:
De cursus bestaat uit vier
Hand 6:2 “Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden
bijeenkomsten aan de hand [diakonia], want daardoor verwaarlozen wij de verkondiging van Gods woord.”
van het werkboek Goed
Wijs leiderschap
Boos. De thema’s zijn:
Je merkt, de apostelen herdefiniëren het probleem – ze zetten het in een breder kader. Zij zijn nog
steeds de enige officiële leiders van de ‘mensen van de Weg’ De veelheid van taken en
1. De waarheid
verantwoordelijkheden groeit hun boven het hoofd. De organisatiestructuur is achterhaald, er
vertellen in liefde moeten hoognodig leiders bij komen. We zien hier wijs leiderschap in de praktijk. Als er ergens
2. Over reageren bij een conflict is of dreigt te ontstaan, is het bijna altijd nodig om het probleem dat wordt benoemd
irritaties
te herformuleren (Eng. reframen). Eerst moet er een heldere diagnose worden gesteld. Voor wie is
3. Verschillen leren
dit een probleem? Waarom? Welke geschiedenis gaat eraan vooraf? Wat zijn eventuele
waarderen
onderliggende zaken die meespelen? Pas als je de diagnose scherp hebt kun je het probleem
4. Vergeven, vergeten verhelpen. Ik wil graag een interne cultuur bevorderen – niet van mopperen en klagen, maar wel
en verzoenen
van openheid en eerlijkheid. En van jezelf mede verantwoordelijk weten.
Bron:
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Voor het geloofsgesprek
1. Lees Numeri 11: 4 – 25 en
Handelingen 6: 1 – 6.
Welke overeenkomsten en
verschillen merk je op bij
deze twee Bijbelgedeelten
rondom conflicthantering en
leiderschap?
2.’ Het kan juist een teken
van leven zijn, en van een
gezonde relatie, dat je een
conflict durft aan te gaan’.
Wat is jouw houding als
verschillende belangen
blijken te botsen? Als we
uiteenlopende idealen en
ideeën hebben?
3. Stel dat iemand jou vraagt
om deze zin af te maken als
het gaat om De Lichtboog:
“Het is niet goed dat…” Wat
zou jij dan zeggen?
Misschien formuleer je het
liever positief: “Het zou
goed zijn als …”, of: “Ik
verlang ernaar dat…”
Lees Micha 6: 8 en
Lucas 22: 26-27: recht doen,
nederig de weg gaan, de
leider dienaar; een
blauwdruk van Jezus en Zijn
karakter. Luister hierbij eens
naar het lied: ‘Maak ons hart
onrustig’ van Schrijvers van
Gerechtigheid. Welk
voorbeeld, verhaal,
getuigenis zou je kunnen
delen?
De negen wijze lessen uit
Handelingen 6. Wat kun jij
hier zelf mee, op plekken
waar jij zelf leidinggeeft?
(Bijvoorbeeld je gezin, in je
werk, of je sportclub, of in
De Lichtboog!)

Medeverantwoordelijk
Hand. 6:3 Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden… Zie je het? De apostelen delegeren
hier een belangrijke taak – namelijk die om nieuwe leidinggevenden te kiezen En waarschijnlijk
gaat het om juist díe gemeenteleden die het probleem van ‘discriminatie’ signaleerden en
aanhangig maakten. De twaalf apostelen maken hen medeverantwoordelijk voor de oplossing.
Tegelijk geven de apostelen wel kaders mee. Hand 6:3[kies] … zeven wijze mannen die goed
bekendstaan en vervuld zijn van de Heilige Geest.
De taakverdeling die zij zich voorstellen, beschrijven ze als volgt:
Hand 6:3,4 ‘Aan hen zullen wij deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en
aan de verkondiging [diakonia] van het woord van God.’
Geestelijk leidinggeven aan de gemeente heeft te maken met Woord en gebed, en met diakonia
= dienst. Bijvoorbeeld de zorg dragen voor gemeenschappelijke maaltijden’ uit vers 2 – ook dat is
diakonia. Wij lezen hier misschien gemakkelijk overheen, maar destijds was het samen eten een
grote zaak. Jezus gebruikte de maaltijd met prostituees, corrupte belastingambtenaren, of met
mensen ‘aan de rand’ (= in de marge), zoals weduwen. Alleen al door zijn gastvrijheid aan tafel
kwam Hij op voor degenen die geen stem hebben, en stelde Hij hypocrisie en ongerechtigheid
aan de kaak.
Dienstbaar
In Hand. 6 gaat het niet om de eerste diakenen, maar om twee soorten diakonia. twee soorten
dienst: aan de ene kant de dienst van gebed en het woord. Aan de andere kant de dienst
waardoor zwakkeren worden ondersteund, onder andere met maaltijden. Dit is één reden
waarom Handelingen 6 goed past bij Micha 6, een gedeelte dat in veel kerken wordt gelezen op
deze Michazondag. Micha 6:8 gaat het over recht doen, en ook om ‘nederig te wandelen’ met
God. En ook hierin gaat Jezus ons voor. Tijdens het laatste Avondmaal omschrijft Hij zichzelf als
iemand die dienstbaar is (Lucas 22:27). Dit in onderscheid met iemand die een belangrijke
positie bekleedt. En Jezus roept de discipelen om te zijn als ‘iemand die dient’ (Lucas 22:26).
Hand. 6:5 Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man,
die vervuld was van de Heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochurus, Nikanor, Timon,
Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
Opvallend, niet? Zeven Griekse namen! Het zijn deze zeven die vervolgens onder handoplegging
worden ingezegend door de Arameessprekende apostelen.
Wijze conflicthantering en dienend leiderschap, vertrouwend op de Heilige Geest!
1. Het leiderschapsteam uit de eerste gemeente luistert naar kwetsbare mensen met weinig
invloed of macht.
2. Ze hebben de wijsheid om problemen helder te (her)definiëren.
3. Ze komen direct in actie als de identiteit en de kernwaarden in het geding zijn.
4. De Twaalf beschikken over de praktische wijsheid om voorstellen te doen.
5. De apostelen zijn bereid en in staat om rekening te houden met verschillen in de gemeente.
6. Ze zijn flexibel genoeg hun strategie en leiderschapsstructuur aan te passen, om daarmee het
hoofd te bieden aan ‘groeipijnen’ in de gemeente.
7. Ze zijn nederig, dienstbaar en ‘permissie-gevend’, getuige het feit dat ze hun macht en invloed
delen met anderen, en belangrijke taken delegeren. Tegelijk maken ze gemeenteleden
medeverantwoordelijk voor hoe het eraan toegaat in de gemeente. Zij die problemen
signaleren, worden ingeschakeld om mee te werken aan een oplossing.
8. Ook geven de apostelen een aantal (algemene) kaders mee
9. Tot slot zien we dat de eerste gemeente als geheel openstaat voor de Gods leiding door de
Heilige Geest.
Zijn dit geen mooie lessen voor ons vandaag? En toch: “Nobody said it was easy. Misschien voel
jij je ook weleens buitengesloten, over het hoofd gezien, of niet volledig serieus genomen. Als dit
zo is, laat het weten aan de leiding van de kerk. Dan willen we jou ontmoeten. Come up to meet
you, zoals Coldplay het zingt.

