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Suggestie om te beginnen:
Leiderschap is….
Bart deelt 2 elementen van
leiderschap die we allemaal
beoefenen. Wat opvalt is dat
ze te maken hebben met de
omgang met mensen (niet
met het leiden van een
organisatie, bedrijf o.i.d.) nl.
- beïnvloeden van mensen
- mensen helpen omgaan
met hun problemen
Hoe ervaar jij je leiderschap.
Welke vaardigheden heb je
ontvangen en zet jij in?
Kun je voorbeelden noemen
uit je eigen leven? Hoe kan
beïnvloeden goed uitpakken,
heb je wel eens meegemaakt
dat dat verkeerd loopt? Wie
help jij omgaan met hun
problemen? Hoe pak je dat
aan?
Om te zingen:
Opw 123
Opw 733
Opw 798

Numeri is hét boek over de overdracht van leiderschap
We zijn bezig met een serie preken over ‘generaties verbinden’. Het boek Numeri is heel
toepasselijk voor dit onderwerp. Numeri is namelijk hét boek in de Bijbel waarin het gaat over de
overdracht van de ene generatie naar de volgende. Als je leest in Numeri 1 begint Mozes met een
volkstelling. Alle weerbare mannen worden geteld, om te kijken met hoeveel ze zijn om ten strijde
gaan om dat beloofde land in te nemen. Maar ze haken één voor één af, ze zondigen, ze
mopperen, ze vertrouwen niet op God, ze gehoorzamen Mozes niet. En dan zegt God: ‘dan ga ik
niet met jullie het beloofde land in. Dat betekent dat ze 40 jaar zullen rondtrekken in de woestijn.
Ze wachten op de nieuwe generatie en dan mogen zij het beloofde land ingaan.
In Num. 26 lees je weer over een volkstelling, opnieuw worden alle strijdbare mannen geteld. Op
een enkeling na lees je alleen nog maar mensen uit de nieuwe generatie. Dat is voor het volk
Israël geen makkelijk proces, dat stokje overnemen ging niet zonder slag of stoot. Door heel
Numeri heen lees je over veel ‘gedoe’: frustraties, ze klagen, misverstanden, ruzies onderling, ze
zijn boos op Mozes, ze zijn boos op God. En dan, in Numeri 27: 12-23 draagt Mozes het
leiderschap over aan Jozua.
Leiderschap
Het kan zijn dat je denkt: ‘Ik ben geen leider’. Toch is leiderschap een thema dat relevant is voor
ons allemaal. Als je alle definities van leiderschap op een hoopje gooit en kijkt naar de
overeenkomsten, dan kom je twee elementen tegen:
• Bij leiderschap gaat het over beïnvloeden van mensen, en vaak is dat iets goeds. Het is iets
wat we allemaal vroeg of laat doen, en daarom goed om over na te denken.
• Leiders helpen mensen een weg te vinden in ingewikkelde problemen, om iemand te helpen
om te gaan met die problemen
Iedereen gebruikt weleens deze leiderschapsvaardigheden.

Mozes leert ons een aantal aspecten van leiderschap, we lichten er drie uit: visie, vriendschap en
verootmoediging.
1. Visie: Wat is jouw beloofde land?
Om te lezen:
In vs 12 lezen we dat Mozes de berg op moet. God zegt tegen Mozes: je gaat sterven (vs 13).
Numeri 27: 12 23
Daarop vraagt Mozes aan God: maar zorg dan voor een opvolger, iemand die het volk kan leiden
Numeri 20: 1-13
als ik er niet meer ben (vs 15). Dat is best bijzonder dat Mozes dit doet, want Mozes leidt een
Deuteronomium 34: 1-12
mopperend volk, vanaf het eerste moment. Ze klagen over de onderdrukking in Egypte en ze
smeken om terug te mogen naar Egypte. Ze hebben te weinig eten of ze hebben te veel eten. Ze
Voor het gebed:
willen net als Mozes rechtstreeks met God spreken en ze zijn als de dood voor God en vragen of
Je kunt stil worden en
Mozes toch alsjeblieft hun plaats mag innemen. Veertig jaar geeft Mozes leiding aan dit morrende
bidden voor het leiderschap volk. Veertig jaar pijn en moeite. En allemaal om dit volk vanuit de slavernij te leiden naar vrijheid
van onze gemeente, voor
in een eigen land. En als ze dan op de grens van dat land staan zegt God: maar jij mag niet mee.
Robert, Bart en Richard, voor Hoe reageert Mozes? Hij zegt: Heer, wijst U een opvolger aan want anders gaat het alsnog mis.
de staf en voor de
Wat Mozes hier in essentie zegt: die vrijheid voor het volk, dat beloofde land, dat overstijgt mij.
oudstenraad, voor jonge
Dat is groter dan ik ben. Het beloofde land is de visie en het verlangen. Alles is aan die visie
leiders
ondergeschikt. Als hij het volk dan niet mag leiden de Jordaan over, het beloofde land in, dan toch
in elk geval iemand anders. Want anders wordt die visie, die droom, die belofte nooit
Verootmoediging: luister of werkelijkheid.
zing Opwekking 763.
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Voor het geloofsgesprek
1. In Numeri 27: 12-23 lees
je over de overdracht van
het leiderschap van Mozes.
In
Deuteronomium 34:1-12.
lees je hoe het verder gaat
als Mozes sterft. Wat lees je
over het leven van Mozes en
over Jozua? Wat lees je over
God? Wat valt je op?

2. Vriendschap - Wie is jouw Jozua?
Mozes vraagt om een opvolger. God wijst Jozua aan en geeft Mozes instructies over de
overdrachtsprocedure (vers 18-20): Mozes moet hem de handen opleggen, voorstellen aan de
priester en de oudsten en de leiding formeel aan het overdragen. Mozes zet dit proces in gang.
De overdracht lijkt daarmee afgerond, maar als je verder bladert door Numeri (nog 10
hoofdstukken) en Deuteronomium (35 hoofdstukken), dan zie je dat Mozes nog aanwezig is.
Jozua en Mozes lijken co-leiders van het volk. En trouwens: vanaf Exodus 17 lees je dat Jozua de
assistent is van Mozes, al 40 jaar lang. Op allerlei momenten neemt Mozes hem mee. Mozes
deelt zijn leven met Jozua. En dat is het tweede aspect van leiderschap dat we hier tegenkomen:
vriendschap, of mentorschap. Mozes is als een vriend of een mentor voor Jozua. Mozes neemt
uitgebreid de tijd om Jozua voor te bereiden op zijn toekomst als leider van het volk.

2. Wat is jouw beloofde
land? Wat is voor jouw die
droom waaraan alles
ondergeschikt is? Wat is de
overkoepelende visie waar
jij pijn noch moeite voor
bespaard. Een visie die jou
gaande houdt maar waarvan
je tegelijkertijd weet dat het
niet om jou draait?

3. Verootmoediging. Waar zit je worsteling?
Er zit wel een moeilijkheid in deze tekst. We hebben iets belangrijks overgeslagen, want Mozes,
die 40 jaar lang zijn uiterste best doet om dat volk te leiden, die Mozes mag het beloofde land
niet in. Je leest erover in vs 14; Waarom mocht Mozes niet mee? In Numeri 20 lees je dat er iets
met dat leiderschap van Mozes is gebeurd. Het lijkt dat dat leiderschap hem naar de bol stijgt.
Als het volk dorst heeft zegt Mozes tegen het volk “ik zal jullie drinken geven” . God grijpt in als
Mozes zich gaat gedragen als God. Wat leren we hiervan? Het derde aspect van leiderschap is
verootmoediging. Die grote Mozes, die zulke geweldige dingen heeft gedaan: voor hem geldt
ook dat Hij de genade van God nodig heeft. Leiders hebben net zo hard de genade van God
nodig als de mensen die ze leiden. Wees daar maar eerlijk over. Dat is voor iedereen het beste.
Als je dingen achterhoudt geef je een verkeerd beeld van leiderschap, als bij jou zogenaamd
3. Hoe vind je jouw visie? Je alles perfect loopt geef geen eerlijk beeld van discipel-schap. Dat is wat we hier leren van
kunt gebruik maken van de Mozes. Ook Hij heeft de genade van God nodig.
vragen rechts onderaan.
Neem even in stilte de tijd, Jezus
en vraag God zijn visie voor De vraag van Mozes lijkt beantwoord. God wijst Jozua aan als opvolger en als herder voor het
jou te laten zien, misschien volk. Maar als je doorleest, blijkt het slechts een tijdelijke oplossing. Pas zo’n 1500 jaar later
weet je hem al wel. Pik er volgt het deﬁnitieve antwoord: Jezus. Hij geeft echt leiding aan zijn volk, hij zal het volk redden.
één vraag uit, waar je blik
En van Jezus leren we echt wat leiderschap is.
aan blijft vasthouden.
• Visie - Hij was aan God gelijk, maar gaf dat op om ons in het beloofde land te brengen. Hij
wilde zelfs de schande van het kruis verdragen. Het ging niet om hem, het ging om het
4. Wie is jouw Jozua? Met
grotere plaatje. Om het hemelse beloofde land (Hebr. 11:15, 12:1-3). Om ons in Gods Nabijheid
wie van de volgende
te brengen.
generatie deel je
• En Jezus koos twaalf jonge gasten uit als zijn vrienden. Stapje voor stapje bereidde hij hen
vriendschap? Hoe ziet die
voor op hun toekomst: zij werden de leiders van de kerk.
vriendschap eruit? Zie je
Als we naar Jezus kijken, zien we werkelijk wat leiderschap is.
paralellen met Mozes en
Jozua?
5. Een leider heeft de
genade van God nodig, kent
zijn kwetsbare kant, en deelt
die worsteling met zijn of
haar ‘Jozua’, dat is een
eerlijk beeld van discipel
zijn. Herken je dit? Hoe?
Wat levert het op? Wat
betekent Jezus in die
worsteling of die verleiding?

Hoe vind je jouw visie? Vier vragen die daar misschien bij kunnen helpen.
a) Waarover ben je gefrustreerd of verdrietig? Wat zie je waarvan je zegt: zo moet het niet, zo is
het niet bedoeld? Mozes zag zijn volksgenoten in slavernij.
b) Wat is je droom, je verlangen? Wat is jouw antwoord op de vraag ‘hoe zou het zijn als…
Mozes zag Israël in een eigen land, met eigen akkers, eigen steden, een leven in vrijheid.
c) Waar ben je goed in, wat zijn je vaardigheden? - Mozes had jaren ervaring met het hoeden
van een kudde schapen. En mensen lijken soms net op schapen: dom, dwars en niet te leiden.
Dit kon hij als geen ander.
d) Waar krijg je energie van? Wat geeft je vuur? Mozes kreeg er energie van als hij God aan het
werk zag (Ex. 15, Mozes lofzang na de doortocht van de Rode Zee).
Denk niet meteen heel groot, maar wat heeft God in jouw hand gelegd?

