Artikel 30-32: Leiderschap
Bazen zijn niet de enigen die leiderschap moeten tonen. Leiderschap is van ons
allemaal. (Ronald Meijers, partner Deloitte)
Na de artikelen over de kerk wijdt de Nederlandse Geloofsbelijdenis drie artikelen
aan het onderwerp Leiderschap. Hierover wordt, ook door niet-christenen, veel
gedacht en geschreven. In het gesprek over leiderschap valt een dubbele beweging
op: mensen van nu hebben niet veel op met leiders van toen (leiderschap is van ons
allemaal). Tegelijk is er, meer dan ooit, behoefte aan sterke leiders, mensen die
richting geven.
 Herken je bovengenoemde dubbelheid: allergie voor mensen die zeggen hoe het
moet (de leiders van vroeger) én de behoefte aan leiderschap? Aan wat voor soort
leiderschap heeft de kerk volgens jou behoefte?

Geestelijk
Artikel 30 van de NGB stelt dat de kerk geestelijk geregeerd moet worden, dat wil
zeggen: ‘Op de manier die onze HEER ons in zijn Woord geleerd heeft.’ Geestelijk
betekent hier dus: volgens de bijbel. Daarvoor is het nodig dat er mensen zijn die dat
Woord preken en de sacramenten bedienen. Dat laatste is eigenlijk hetzelfde. In de
sacramenten (doop en avondmaal) gaat het om hetzelfde Woord als in de preek.
Jezus Christus is Gods vleesgeworden Woord, in Hem worden al Gods beloften
ingelost (Joh. 1:14; 2 Kor. 1:20). Leiders in de kerk zijn dus, met een ouderwetse
uitdrukking, mensen die voorgaan in de bediening van Gods Woord.
 Geestelijk betekent: ‘Op de manier die onze HEER ons in zijn Woord geleerd heeft.’
Op welke manier is dat? Lees voor het antwoord samen de teksten onder noot 1 bij
art. 30.
 Waaraan kan je zien dat geestelijk leiderschap óók alles te maken heeft met het
geven van praktische hulp?
 Aan welke kwaliteitseisen moeten leiders in de kerk voldoen (noot 7 en 8 bij art. 30
NGB)?

Roeping en ambten
Geestelijke leiders worden geroepen. Het is niet aan hen om te solliciteren maar zij
moeten de tijd afwachten dat zij door God geroepen worden, om daarin het
overtuigend bewijs te hebben dat hun roeping van de HEER komt (art. 31 NGB).

Voor de gemeenteleden betekent dit dat zij respect moeten hebben voor
ambtsdragers. Niet om hun persoon, maar om het werk (de roeping) dat zij doen.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis onderscheidt drie ambten: de dienaren van het
Woord (predikanten), opzieners (ouderlingen) en diakenen. De predikanten vormen
een aparte categorie, vergelijkbaar met de priesters in de Rooms-Katholieke Kerk. Zij
zijn niet alleen verbonden aan één kerk – zoals de ouderlingen en diakenen, met wie
de predikanten ‘een raad’ (art. 30 NGB) vormen – maar dienen de kerken. De NGB
waarschuwt voor hiërarchie tussen predikanten onderlnig. Zij zijn allemaal gelijk en
kennen maar één bisschop: Jezus Christus.
 Hoe ervaar jij een talstelling en verkiezing? Zou het niet beter en overtuigender zijn,
voor de betrokkenen én voor de gemeente, als er na een talstelling onder aanroeping
van God geloot zou worden (vgl. Handelingen 1:23-24 waarnaar wordt verwezen
onder noot 1 bij art. 31 NGB)?

De kern
De opstellers van de Nederlandse Geloofsbelijdenis waarschuwen tegen een teveel
aan regels in de kerk. Het is goed dat de kerk een bepaalde orde heeft met de
bedoeling om het lichaam van Christus in stand te houden (!), maar niet méér dan
Christus zelf geboden heeft (art. 32 NGB). De teksten waarnaar hier verwezen wordt
spreken boekdelen en laten zien wat het schrikbeeld is van de schrijvers van de NGB:
een geloof dat aangeleerd is en door mensen wordt opgelegd (Jes. 29:13!)
 Lees samen Jesaja 29:13; Matt. 15:9 en Gal. 5:1. Wat is hier precies het schrikbeeld
en wat is het ideaal? Praat hier samen over door.
 Bedenk samen voorbeelden van regels en afspraken die nodig zijn om ‘het lichaam
van Christus in stand te houden’ en regels die door het gebruik vergaan (naar Kol.
2:22: regels die in een bepaalde tijd hun waarde hebben maar onder gewijzigde
omstandigheden kunnen/moeten veranderen).
 De NGB (art. 32) noemt één uiterste, voor de kerk onmisbare grens/regel. Welke?
Begrijp je, gezien het voorgaande, waarom?

Tot slot
In de noten onder de verschillende artikelen staan veel bijbelteksten die je samen zou
kunnen lezen. Gezang 118/119 passen ook goed bij het onderwerp. Wil je meer lezen
over leiderschap in de kerk? Check dan bijvoorbeeld mijn website (tag = leiderschap)

