
Kringavond 22 november 2006

Geestelijk leiderschap

‘En wat u van mij in het bijzijn van vele getuigen hebt gehoord, geef dat
door aan betrouwbare mensen, bekwaam om op hun beurt anderen te

onderrichten.’ (2 Tim. 2:2)

We staan vandaag stil bij Handelingen 6 en Exodus 18. Het lijkt op het 
eerste gezicht absoluut geen krachtig getuigenis. Toch kunnen we uit de 
geschiedenis veel leren over geestelijk leiderschap en hoe dat toe te 
passen in ons eigen leven. 

CONNECT               20 minuten

Noem 1 persoonlijke gave en/of talent en vertel elkaar hoe je dit toepast in
de gemeente en daarbuiten. Waarin merk je dat God het zegent en wat  
vind je hierin juist moeilijk?

GROEIEN 40 minuten

Verdeel de kring in 2 groepen en geef beide groepen een verschillend
gedeelte.Draai na 15 minuten de rollen om en deel tenslotte met elkaar

wat ieder ervan geleerd heeft aan de hand van vraag 8 en 9.

GESPREKSVRAGEN

Lees Handelingen 6:1-7  Het verhaal van de groei in de eerste gemeente 

1. Noem een aantal kenmerken van de eerste gemeente zoals 
beschreven staat in het gelezen tekstgedeelte en de hoofdstukken 
daarvoor. Wat leert dit gedeelte over gemeente zijn?

2. Welke problemen ontstonden er in de gemeente? 

3. Probeer eens het gevoel van de discipelen te omschrijven. Hoe 
gingen zij met de situatie om?

4. Wat was het gevolg van het gedeelde leiderschap voor de gemeente?
Wat zegt dit over de gemeente?

Het volgende gedeelte gaat over een ervaring van Mozes als geestelijk
leider van Israel. Het volk was net, met hulp van God, uit gevangenschap
van de Egyptenaren geleid. Jetro, Mozes’ schoonvader was op bezoek.

Lees Exodus 18:13-24



5. Waar liep Mozes in zijn bediening tegen aan? 

6. Wat zouden, volgens Jetro, de taken van Mozes als geestelijk leider 
moeten zijn?

7. Wat was het gevolg van het veranderen in leiderschap van Mozes? 

8. Welke overeenkomsten zie je in beide tekstgedeelten? 

9. Welke geestelijke principes met betrekking tot leiderschap kunnen we 
uit beide gedeelten halen?


