
Preek Jan Steyn 8 September 2013. 

Tema: Ons dra saam aan leierskap in die kerk. 

Teks: Eksodus 18: 1-27, Numeri 11:14-17, Handelinge 6:1-6. 

 

Inleiding: Herder-kudde model: 

Ons het altyd gedink die herder-kudde model is iets wat net in die kerk voorgekom 

het. Dis nou daardie manier van doen van kerk waar die dominee vir alles in die 

gemeente verantwoordelik moes wees- hy moes van jeug tot bejaardes bedien, die 

kategese doen en by almal se probleme en krisisse uitkom en boonop elke Sondag 

baie keer 2 maal preek ook. Die gemeente was daar om deur die dominee bedien te 

word. Die verantwoordelikheid van bediening het op hom alleen gerus. So as dit in 'n 

gemeente nie goed gegaan het nie, het almal die vinger na die dominee gewys. Een 

Engelse skrywer het baie tong in die kies die herder kudde model wat lank in die kerk 

geheers het mooi opgesom: 

"The ideal pastor is 36 years old and has been preaching for 30 years. He is tall 

and short, thin and heavy set, handsome but not too pretty. He has one brown 

eye and one blue eye. His hair is parted down the middle. The left side is dark 

and straight, the right is brown and wavy. He has a burning desire to work with 

teenagers and spends all his time with older folks. He smiles all the time with a 

straight face because he has a sense of humor that keeps him seriously dedicated 

to his work. He makes 15 calls a day on church members, spends all his time 

evangelising the unchurched and is never out of the office while he spends time 

with his family." 

Mense dis hierdie prentjie van iemand wat alles vir almal moes probeer wees. 

 

Ons sien dit hier in Eksodus 18 ook. Die herder kudde model. In die Ou Testament al. 

Moses moes die volk lei na die beloofde land toe. Maar hy is van vroeg in die oggend 

tot laat in die aand besig om regsake aan te hoor- om oplossings en raad te gee. En 

dan is hy nog die een wat die mense soos hulle voor hom kom onderrig in die wet en 

gebooie van die Here ook. Hy is dus leier, regter en onderwyser in die wet alles in 

een. Hoekom Moses alles so alleen dra weet ons nie werklik nie. Miskien is hy soos 

ons ook maar soms is. As ek dit alleen doen, weet ek dit sal gedoen word. As ek dit 

alleen doen, sal dit reg gedoen word. Of miskien was hierdie stukkie arrogansie maar 

ook in sy hart soos dit soms in ons harte is: Ek doen dit self of ek doen dit alleen, 



want niemand anders sal dit so goed soos ek kan doen nie. Niemand anders sal dit met 

dieselfde hoeveelheid aandag of omgee as ek doen nie. Of dis miskien net hierdie 

gevoel wat ons almal maar van hou: Ek is onvervangbaar. Net een mens kan doen wat 

ek doen. 

 

Ons sien dat die apostels in Handelinge 6 ook hierdie druk begin voel dat hulle alles 

vir almal moet wees. Hulle moes die geestelike leiding gee en die geestelike 

versorging van die gemeente doen, maar ook die barmhartigheidswerk. 

 

Verandering in die struktuur van die leierskap was in Eksodus 18 en in Handelinge 6 

nodig. Meer hande moes ingenooi word om die werk te behartig. As u bekommerd is 

oor ons die struktuur van leierskap in die gemeente verander, hoop ek dat u vandag 

goeie bybelse gronde en voorbeelde daarvan sal sien.  

 

Gedeelde leierskap: 

Ons sien in Eksodus 18 dat Moses besoek kry van sy skoonpa Jetro wat hoëpriester 

van Midian was. Jetro sien hoe Moses as regter optree en die oneindige lyn van mense 

wat staan en wag dat hy hulle te woord kan staan. En Jetro is nie beïndruk nie. Hy 

praat baie reguit met sy skoonseun. Sy eerste vraag is vreemd: Waarom doen jy die 

volk dit aan? Moses sou kon antwoord: Maar pa, ek bedoel goed, want ek wil tog my 

mense dien en ek wil hul probleme oplos en hulle kom tog na my toe. As iemand na 

jou toe kom met sy probleem, moet jy dit tog seker oplos? Nou kom Jetro se tweede 

vraag: Waarom tree net jy op as regter en al die mense moet van die môre tot die aand 

vir jou staan en wag? Moses, weet jy hoeveel frustrasie daardeur by jou mense 

opbou? Moses antwoord dat die mense na hom toe kom om na God se wil te vra en 

dat hy hulle raad gee en dan sommer God se wette en voorskrifte ook vir hulle leer. 

 

Moses, antwoord Jetro. Hierdie situasie is sleg vir jou. Jy kan nie hierdie pas volhou 

nie. Maar dis sleg vir die mense ook. Want hulle moet wag om eendag by jou uit te 

kom voor hulle saak aangehoor of hulle geskil besleg kan word. Moses nie net wat 

doen jy jouself hier aan nie, maar wat doen jy die volk aan? Ek is seker Moses het met 

sy werklas en verantwoordelikheid dalk baie dae gevoel soos in Numeri 11: "Ek sien 

nie langer kans om die volk alleen te dra nie, want dit is te swaar vir my." Dit het 

Moses geweet. Sy blindekol of blind spot wat Jetro kom uitwys het is dat hy nie 



gesien het hoe skadelik sy manier van doen vir die volk ook was nie. Hy het nie 

gesien hoe skadelik sy optrede vir ander potensiële leiers onder die volk is nie. 

Iemand beskryf dit so raak: "Moses was cheating those who may have been able to 

serve." 

  

Die apostels in Handelinge 6 het die wysheid gehad om te sien dat as hulle aandag 

verdeel is tussen geestelike leiding en versorging en barmhartigheidswerk, albei 

hierdie belangrike sake op die ou end skade sou lei. 

 

In beide gevalle in Eksodus 18 en Handelinge 6 is die oplossing gedeelde leierskap. 

Betrek ander leiers. Dan kan die werk gedeel word en die volk van Israel en die 

gemeente beter bedien word. Die nuwe leiers sou die makliker regsake hanteer en die 

werklik moeilike sake sou dan na Moses verwys word. Wat sal die gevolge van 

hierdie gedeelde leierskap wees vir Moses en die volk? Dit sal vir jou makliker wees 

as hulle die verantwoordelikheid saam met jou kan dra, Moses. Dan sal jy met die 

werk kan aanhou, jy sal dan teen hierdie pas kan leef wat jy kan volhou en dan sal 

hierdie mense tevrede huis toe gaan. Gedeelde leierskap sou Moses persoonlik 

bevoordeel en dit sou die volk bevoordeel. Dit staan nie so in die Bybel nie, maar dit 

sou ook die nuwe leiers bevoordeel, want hulle kry die geleentheid om ook die volk te 

dien en te ontwikkel in hul gawes van leierskap en regspraak. Die situasie in 

Handelinge 6 het die geleentheid geskep vir 7 nuwe leiers om na vore te tree en die 

gemeente te dien. 

 

Ons het vanoggend deur Tania se aanbieding gesê dat die gemeente leiers nodig het- 

in kommissies en 7 spesiale gawe mense en as wyksleiers. Die Here het dit op ons 

harte gelê dat hierdie gedeelde leierskap in die gemeente verder uitgebrei moet word, 

want die leiers tans is te min om by al die behoeftes in die gemeente uit te kom. Ons 

het leiers met goeie bestuursvaardighede en fasiliteringsvaardighede, maar ons het 

ook leiers in on wyke nodig om kontak met mense te maak en vir hulle om te gee en 

wat verhoudings met mense en tussen mense sal bou. Ons het mense met goeie 

vaardighede rondom finansies en eiendomme, maar ons het ook die dromers en 

profete nodig wat by God sal stil raak om te hoor waarheen Hy met hierdie gemeente 

van Hom wil gaan. En agter alles moet die doeners wees wat dit wat ons saam met 

God droom voete en hande sal gaan gee. Ons het dus verskillende soort leiers in 



Swartland-Noord nodig. Eddie Gibbs skryf dat daar meer as een vlak van 

leierskap in die kerk of in die gemeente moet opereer. Die eerste vlak van 

leierskap is leiers wat ons help om die belangrikste dinge die belangrikste dinge 

te hou. George beskryf hulle graag as die gewete van die gemeente. Hierdie eerste 

vlak leiers werk met uitdagings (challenges) en insigte wat invloed op die hele 

gemeente kan uitoefen. Dan is daar die tweede vlak leiers, nie minder belangrik 

omdat ons hulle tweede vlak noem nie. Wat is hierdie leiers se doel? They use 

their individual expertise in order to address a particular challenge. Wat doen 

ons rondom ons getuienis na buite, met die jeug, met ons finansies of geboue of die 

erediens. Hoe organiseer ons die basaar? Albei hierdie vlakke van leierskap is 

belangrik in die kerk. 

 

As leierskap gedeel word, kom almal uit by dit wat die belangrikste is: 

Ons sien dit baie duidelik in Eksodus 18. Moses moes eintlik soos hierdie priester 

wees wat sy mense voor die Here bring. Dan moes hy ook die een wees wat sy volk 

die voorskrifte en wette van die Here leer. En hy moes net die moeilikste regsake 

hanteer. Hy moes vorentoe dink en aan die groter prentjie: Hoe kry en hierdie mense 

by die beloofde land en nie verstrik raak in dag tot dag sleurwerk wat ande ook kan 

doen nie. Toe Moses vry gemaak word van elke klein en maklik oplosbare regsaak en 

dit aan ander toegeken word, word hy vry om te doen wat hy werklik moes doen en 

wat die belangrikste was. Ons sien dit ook in die kerk in Handelinge 6. 7 Mans word 

aangewys om die versorgingswerk of barmhartigheidswerk in die gemeente te doen. 

Die apostels word daarmee losgemaak om te doen wat die belangrikste vir hulle is- 

die verkondiging van die Woord en gebed.  

  

Hoe lyk hierdie leiers in Eksodus 18 en Handelinge 6? 

Ons Westerse mindset is mos maar baie om leiers, ook in die kerk te soek wat sekere 

skills of vaardighede het- is finansieel kundig of verstaan tieners of is handig met 

bouwerk en herstelwerk of het mooi gedagtes oor hoe om die erediens in te rig of is 

musikaal. Die Bybel het anders gewerk. Hier het dit nie begin by mense se skills of 

vaardighede nie, maar watter soort mense hulle was, wat hulle karakter was. 

 

Kyk maar na watter soort manne Moses moes soek om hulle te help. Manne wat 

bekwaam was om so leiding deur regspraak te kan gee. Maar hulle moes dienaars van 



die Here wees, mense wat die waarheid liefhet en nie hulle eie voordeel soek nie. 

Moses die belangrikste is nie hierdie mense se kwalifikasies nie, maar dat hulle eerlik 

is en nie omkoopbaar is nie en nie die waarheid sal verdraai tot hulle eie voordeel of 

die van ander nie. 

 

Kyk maar na watter 7 mans gesoek moet word om die apostels te kan help. Hulle het 

geen bewese ervaring van barmhartigheidswerk of maatskaplike grade nodig nie. 

Manne wat vol van die Heilige Gees en wysheid is. Want manne wat vol van die 

Heilige Gees is gaan ook omgee vir die mense wat hulle moet help en bedien. En 

manne wat vol van wysheid is sal weet waar die eerste en belangrikste plekke is om 

die gemeente se middele aan te wend om mense se nood te verlig. 

 

Ons dink die belangrikste dinge rondom leierskap is dat jy sal groei in jou skills 

of vaardighede en dat jy sal groei in invloed- al hoe meer mense agter jou sal kry. 

Dan sal jy 'n goeie en al hoe beter leier word. Die Woord leer ons vanoggend dat 

die belangrikste is as jy as leier in die kerk dien of as kind van die Here iewers 

leiding neem, jy veral sal groei in karakter, in wie jy as mens hier binne is. 

Leierskap in die kerk begin by karakter en nie by skills of vaardighede nie. Hoor 

dit as die Here jou roep as leier vanoggend- dit gaan eerstens oor wie jy as mens is, 

oor wie jy in verhouding met die Here is en wie jy vanuit daardie verhouding bereid is 

om vir mense te wees. 

 

Leierskap in die kerk het met ons elkeen en ons almal saam te make: 

Ons het vanoggend die voorsitter en ondervoorsitter van ons kerkraad as ouderling en 

diaken bevestig. Daar sal nog baie ander leiers as ouderlinge en diakens bevestig 

word. Daar sal nog mense as wyksleiers bevestig word. Maar leierskap werk net as 

die gemeente bereid is om daardie leierskap te ondersteun- deur hulle gesindheid, 

maar ook deur hul dade en betrokkenheid. Die belangrikste amp in die kerk, het 

iemand al baie jare gelede geskryf, is die amp van gelowige. 

 

Paulus skryf in Efesiërs 4:11 dat die Here sekere leiersfunksies in die kerk gegee 

het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. En wat was die 

oorspronklike doel van hierdie leiers? Vers 12: Sy doel daarmee was om die 

gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van 



Christus. Dit veronderstel ons het elkeen ons dienswerk in die kerk en koninkryk 

en nie net die leiers nie. Dit is wat die amp van gelowige beteken. Ons is elkeen 

verantwoordelik vir die opbou van die liggaam van Christus en nie net die leiers 

nie. Leierskap in die kerk het dus met ons elkeen en ons almal saam te make. 

 

Ek het in die kerk groot geword met hierdie hierargiese of top down struktuur van 

predikante bo en dan die kerkraad en dan die gemeente. Ons moet vandag eerder as 

hierargie dink aan netwerk. Hierargie gaan oor gesag. Netwerk gaan oor verhoudinge 

waarin mense tot mekaar staan. Ons gemeente is hierdie netwerk van verhoudinge en 

ons elkeen is belangrik met ons gawes en bydrae in daardie netwerk. Leiers is net die 

first among equals, hulle wat tussen die gemeente opstaan en sê: Kom ons gaan 

vorentoe. Kom ons doen dit. In die Here se krag. 

 

Nehemia was hierdie leier in die Ou Testament. Hy was 'n baie bekwame leier en het 

ander leiers aangestel om te help met die herbouwerk aan Jerusalem. Nehemia het ook 

geweet wat eerste moes gebeur en dit is dat die muur van Jerusalem herbou moes 

word. Hierdie leiers wat Nehemia aangestel het, het elkeen mense saam met hulle 

gehad. Elke leier wat Nehemia aangewys het en sy mense het verantwoordelikheid 

aanvaar om hulle stukkie van die muur te van Jerusalem te herbou. Hulle het ook baie 

teenstand van vyande van hierdie projek gehad en sommige moes wagstaan en ander 

moes bou. Wat was die geheim hoekom hulle hierdie muur so vinnig kon herbou? Ja 

Nehemia was 'n goeie leier en hy goeie leiers gehad wat saam met hom gewerk het. 

Die geheim hoekom die Nehemia en die ander leiers kon slaag in wat die Here van 

hulle gevra het en vir hulle oortuig het om te doen is in Nehemia 4:6: Ons het bly bou 

aan die muur. Die mense se hart was in die werk. Nie net die leiers se harte nie. Elke 

hart. 

Amen. 


