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Geestelijke kernwaarden het Kompas 

Eerder dit jaar hebben wij een interactieve dienst gehouden waarbij wij op zoek gingen naar 

de geestelijke kernwaarden van onze gemeente. Wij kwamen uiteindelijk tot 6 kernwaarden, 

alhoewel we natuurlijk meer Bijbelse waarden koesteren. De 6 punten zijn: 

 

1)Goddelijk leiderschap 

2)Gebed    

3)Gericht op genade   

4)Afhankelijkheid van God  

5)Doop en Avondmaal 

6)Acceptatie 

 

1.Goddelijk Leiderschap 

Goddelijk leiderschap heeft twee uitingen of facetten, Een leider zijn voor Gods werk en 

geleid worden door God. Ik ben tot acht eigenschappen gekomen die een leider moet bezitten. 

Deze eigenschappen gelden ook als je God de leiding geeft over jouw leven. Als kan de 

uitvoering iets verschillen. 

 

De eerste eigenschap is luisteren.  
 

Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig. 

Dat staat in Spreuken 16:20 De eerste stap die je moet nemen is luisteren naar God. De 

enigste manier om je echt te ontwikkelen tot je volledige potentieel is door het op Gods 

manier te doen. En dat geld ook voor Leiderschap.  

Door de bijbel het woord van God verteld God ons hoe een leider zich moet gedragen. 

Het leven van Mozes is een geweldig voorbeeld, omdat het laat zien wat je wel maar ook wat 

je niet moet doen. Fouten kunnen een waardevolle les zijn, maar dan moet je wel openstaan 

voor wat God te vertellen heeft. Dit vereist nederigheid en acceptatie.  

 

Spreuken 22:4 

Het loon der nederigheid, met ontzag voor God , is rijkdom, en eer, en leven. 

De reden waarom deze acht eigenschappen van toepassing zijn op zowel leiders als discipelen 

van Jezus Christus  is simpel weg omdat een goede leider zich door God laat leiden. En dat 

vereist dus nederigheid en acceptatie en dat is de tweede eigenschap die eigenlijk hand in 

hand gaat met het luisteren. Want enkel luisteren is niet genoeg je moet het ook horen.  

 

Nederigheid & acceptatie 

Nederigheid is een mooi iets. Wanneer je nederig van hart bent krijg je een blik op dingen die 

je anders niet zou kunnen zien. Door het besef dat je het zelf niet beter weet gaat er een 

wereld aan mogelijkheden voor je open. Natuurlijk wanner je de hulp van mede mensen 

accepteert en naar iemands mening kan luisteren. Maar daarom ook des te meer als je naar 

God wil luisteren, want Hij is de enigste met het juiste antwoord. Het is vaak moeilijk om 
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God om hulp te vragen omdat wij ergens weten dat het antwoord waarschijnlijk niet is wat we 

willen horen. Om een voorbeeld te noemen. 

 

In America hebben wij een optreden gezien van Michel junior een christelijk komediant die 

erg goed is: een van zijn grappen was: hij was altijd bezig om mensen zo veel mogelijk aan 

het lachen te krijgen. Getting the laughs from people. Tot op een dag God zijn instelling totaal 

veranderde Hij ging het podium op niet om zoveel meel mogelijk Laughs en applaus te 

krijgen maar om de mensen een kans te geven om te lachen. Het lijkt een kleine verandering 

maar het is het verschil tussen iets komen halen en iets komen brengen nemen tegen geven. 

Hij gaf een geweldig optreden en ging met een goed gevoel naar buiten. Eenmaal buiten zag 

hij aan de overkant een zwerver zitten. Hij had deze nog nooit eerder gezien. Dat betekend 

niet dat hij er eerder niet was maar hij was altijd zo druk met het verzamelen van laughs dat 

hij de man nooit had opgemerkt. Maar nu zag hij hem en zij hij God hoe kan ik deze man een 

kans geven om te lachen.  God antwoorde: Do you really want to know? 

wil je het echt weten. NO!  

 

En dat is vaak hoe het bij ons ook gaat wij vragen God wat we moeten doen, maar zijn ook 

echt bereidt te luisteren, kunnen wij accepteren dat zijn plan beter is? Al is het niet wat wij op 

dat moment willen. Michel junior zei uiteindelijk toch ja en heeft een tour gemaakt waarbij hij 

kindertehuizen, daklozen centrums, en gevangenissen bezocht om mensen die geen reden 

hebben te lachen, een kans te geven om te lachen. Er is een dvd van deze tour en hij noemt 

deze Comedy the road less travelled. En hij zei vul daar maar in wat jij kan doen voor God. 

Wanneer je, je nederig opstelt en Gods plan accepteert gebeuren en wonderbaarlijke dingen. 

Movie making the road less travelled, Cooking the road less travelled.  

Zelf kennis 

Om Gods weg te bewandelen moet je ook bewust zijn van je eigen identiteit.  

Dit klinkt misschien raar omdat de weg van God bewandelen je juist helpt ontdekken wie je 

bent.     

Efeziërs 2  

1 U was dood door de misstappen en zonden 2 waarmee u de weg ging van de god van deze 

wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God 

ongehoorzaam zijn. 3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse 

begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en 

stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. 4 Maar omdat God zo 

barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 5 heeft hij ons, die 

dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn 

genade gered.  

 

Wij zonder de genade van God  doelloos en hopeloos op zoek naar onze eigen identiteit. De 

leegte die wij allemaal voelen als mens is geen leegte maar een drang om te aanbidden. En 

wanneer die leegte gevuld word voelen wij ons meer compleet. Helaas kiezen mensen vaak 

niet de enige ware God te aanbidden maar afgoden zoals  geld of een carrière, of het lichaam. 

Alleen God kan ons als persoon compleet maken.  
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6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de 

hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe 

overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus.  

 

Het is ook logisch eigenlijk want God heeft de bouwplannen voor ieder individu. Hij is de 

Pottenbakker en wij de klei. En Hij is de enigste met alle informatie waardoor zijn beslissing 

altijd het beste is. Want hij heeft het beste met ons voor. 

 

8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan 

uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich 

erop laten voorstaan.10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus 

geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. 

 

Het is puur genade, maar laten we ok even stil zijn bij vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot 

wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God 

heeft voorbereid. Wij worden meer ons zelf naarmate wij meer het plan gaan uitvoeren 

waarvoor wij gemaakt zijn. En dat kan omdat Christus in ons leeft. Bewust zijn van je eigen 

identiteit gaat gelijk op met jouw relatie met God. Hoe Dichter wij bij God komen hoe meer 

Christus in ons kan werken en ons kan maken tot de persoon die wij moeten zijn.  

Raak Betrokken 

Het is niet alleen de relatie met God die van belang is. Als leider is het van belang dat je 

betrokken bent. Eveneens is het net zo van belang dat je betrokken bent met een leider. 

Leiderschap is in kerkelijke termen misschien beter als herder te beschrijven. Daarom is het 

ook Jezus onze (Opper) herder die de kerk leidt. Een goede leider/herder toont niet alleen de 

weg maar is samen met zijn volgelingen, zijn schapen. Hij is Immanuel,God met ons.  Daar 

komt ook die nederigheid weer bij kijken. En dit zien we in dat God als mens op aarde kwam. 

Hij werd een van ons, om ons de enige echte weg te tonen. Om de weg te worden.  In 

Johannes 14:6 staat  

6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan 

door mij.  

Hij is de Enige Bemiddelaar en is betrokken met ons. Daarom moeten wij in zijn voorbeeld 

ook betrokken zijn met elkander.  

Blijf objectief   

Er zit wel een gevaar in het betrokken zijn en dat is dat het je beslissingen kan beïnvloeden. 

Als leider kan je te veel accepteren voor je actie onderneemt om een situatie te verhelpen, of 

je kan je te meegaand zijn. Zo is het ook dat een leider soms niet de feedback krijgt die nodig 

is om verder te groeien. God heeft zo veel liefde voor ons, dat hij een persoonlijke relatie met 

ieder van ons wil als Vader Zoon en Heilige Geest, de drie-ene God. Het doet God verdriet en 

pijn wanneer wij moeilijkheden hebben, maar wij hebben die beproevingen nodig om sterker 

te worden in ons geloof en om dichter bij God te komen. Hij voorkomt niet onze 

beproevingen omdat hij weet dat het ons dichter bij Hem brengt. Hij kijkt naar the “the big 

picture” Maar als de genadevolle God die hij is helpt hij ons wel in die moeilijkheden en laat 

hij ons nooit alleen. Dit lezen we ook in 1 Korintiërs 10:13 
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 13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw 

en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving 

ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.    

 

Vertrouwen op God 

Voor dit alles is natuurlijk vertrouwen op God nodig en de laatste eigenschap is dat een waar 

leider het niet accepteert als iets ok is. Het moet niet alleen goed zijn er moet ook 

ontwikkeling zijn. Net zoals God met ons in zijn relatie constant aan het werk is moet een 

leider ook voort strevend zijn om de mensen dichter bij God te brengen. En wanneer je Jezus 

Christus volgt moet je ook een instelling hebben van Groei en vooruitgang. Stilstand is 

achteruitgang. 

Dus de eigenschappen nog een keer op een rij zijn. 

 

Luisteren, Nederigheid, Acceptatie, Zelfkennis in God, betrokken zijn, Objectief blijven, en 

voort strevend zijn. 

Dan nu punt 2. 

2. Gebed 

Gebed is communicatie met God 

 

Gebed is om te vragen te stellen  

Lucas 11:9-10 

9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 

zal voor je worden opengedaan. 10 Want wie vraagt ontvangt,  

 

In psalm 150 wordt god gelooft en het laatste vers zegt: 6 Alles wat adem heeft, loof 

de HEER.  

En dat kan je door gezang doen door zijn werk te doen en het evangelie uit te dragen maar 

ook in de relatie die je met God hebt wanneer je met God praat. En dat is voor mij een van de 

mooiste dingen gewoon praten met God dan voel ik mij het dichts bij God en dat zien we ook 

in het leven van Jezus. 

 

Jezus praatte met God de Vader dit zien we keer op keer Johannes 17 is mooi om daar over na 

te lezen en ook zijn gesprek in Getsemane dat we lezen in Mattheüs 26:36-44. Hij vraagt hier 

Vader laat mij deze beker voorbij gaan. Een persoonlijk gesprek met God de Vader.  

In Filippenzen 4:6 staat Dank hem in al uw gebeden 

 

Dus gebed kan dienen om vragen te stellen, de eren en loven, te danken, en om te praten met 

God 
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En praten met God hoeft niet altijd over zware onderwerpen te gaan want Jezus is ook onze 

vriend dus je mag ontspannen zijn wanneer je tot God bid met hem praat. 

We mogen God danken voor grote dingen maar ook voor kleine dingen zoals dat mijn fiets de 

nacht heeft overleeft bij het station. En Hem komt alle eer toe. Dus laten we nu een kijken wat 

voor soort vragen wij kunnen stellen aan God enkele die in mij opkomen zijn: 

welke keuzes moet ik maken? wat betekend dit? waarom, wanneer, hoe? Maar ook vragen om 

versterking, versterking van geloof vertrouwen liefde hoop en troost. 

 

Iemand die veel vragen had voor God is David dit lezen we in de psalmen. En In die zelfde 

palmen loofde hij ook God en bedankt hij hem. Hij vroeg God om hulp en troost en 

verhoogde hem. De teksten van de psalmen en opwekkingliederen die we zingen zijn vaak 

ook prachtige gebeden.  

 

Gebed is dus communiceren met God en dat heeft vele aspecten. Door te communiceren met 

God groeien wij in onze relatie met hem. 

 

3 Gericht op genade 

Leiderschap van God en het gebed en die persoonlijke relatie is enkel mogelijk omdat God 

naar ons kwam want wij konden niet tot Hem komen door onze zonde. En dat is puur genade. 

En dat is ook wel zo het feit dat we wakker worden van de zon die ons licht geeft de sterren 

aan de hemel in de nacht. De natuur waar wij van mogen genieten. Onze gezondheid , de 

goede relatie met onze mede broeders en zusters, vrienden en familie, net de bus halen als je 

een schietgebedje hebt gedaan en ga zo maar door. Kortom overal waar we dankbaar voor 

mogen zijn is pure genade. Want als God zich ook maar een moment van ons los zou trekken 

zouden wij niets zijn. Hij is het begin en het eind. Het offer is het grootste teken van genade 

en de grootste getuigenis van Gods oneindige liefde voor ons. En daarom is het zo belangrijk 

dat wij op genade gericht zijn. Want ons doel op deze aarde is om een relatie met God te 

hebben en zijn geweldige nieuws te delen met mensen die op ons pad komen. En wanneer je 

niet genadig kan/wil zijn verwijder je je zelf van God. Wanneer iemand jouw iets aan doet 

moet je vergeving gezind zijn, genade tonen. Want als je dat niet doet raak je verbitterd. En 

een bittere geest heeft de deur op slot. Je staat niet meer open voor de dingen die God je wil 

geven. Maar er is een ding dat al reden genoeg geeft om genade gericht te blijven en dat is het 

Nieuwe Verbond dat God met ons heeft gesloten. Door een verlossing die puur genade is 

heeft God het verbond met ons gesloten en Jezus gaf ons het belangrijkste gebod. Heb je 

naaste lief als je zelf en God boven alles. We zijn onder de wet van Christus, de wet van 

Liefde .Wanneer jij niet genadig bent behandel je je naaste niet zoals jij behandeld zou willen 

worden. En door nooit te vergeten wat een geweldige genade God ons betoond heeft door zijn 

enige zoon te offeren, onthouden wij dat God alle eer waard is dan kan je ook niet anders dan 

van Hem houden.  

 

Dus de genade herinnerd ons om van God te houden omdat hij eerst van ons hield. En dat het 

helpt ons te groeien in onze relatie met hem.    
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4 Afhankelijkheid van God 

Met de voorgaande punten is er niet anders te concluderen dan dat wij volledig afhankelijk 

zijn van God. Het is niet zo zeer dat wij ons afhankelijk moeten maken van God, dat zijn we 

al maar soms vergeten we dat even en denken we het zelf beter te weten. Je zou hier de vraag 

kunnen zetten waarom moeten wij afhankelijk zijn van God. Nou laten we even het geheugen 

opfrissen over wie God is. God is… De schepper, hij is de weg de waarheid en het leven. Als 

dat nog niet genoeg overtuiging is God is Liefde. En in 1 Kor. 13 kunnen we lezen wat een 

geweldig iets dat is. 

 

1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou 

niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te 

profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat 

bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn 

bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik 

daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 

4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 

geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken 

en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in 

de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 

8 De liefde zal nooit vergaan.  

 

al die geweldige eigenschappen maar ook zoals vers 8 zegt de Liefde zal nooit vergaan. Het is 

rustgevend om je vertrouwen te leggen op God omdat wij weten dat hij onveranderlijk is.  

en om dan even verder te gaan naar vers 13 

13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

En God is de enigste die ons kan leren wat Liefde is wat het betekend om lief te hebben.  

Maar eigenlijk stond de reden dat wij op afhankelijk zijn van God al in vers 1-3 zonder de 

liefde zijn we niks. En God is liefde en leert ons de ware betekenis daarvan. 

 

Dus wij zijn afhankelijk van God om dat hij de alfa en omega is, en dat moeten wij nooit 

vergeten omdat hij de enigste bron van ware Goddelijke liefde is. En dat helpt ons weer om 

dichter bij God te komen. 

 

5 Doop en Avondmaal 

Doop (door onderdompeling) 

De doop is een bevestiging van de relatie die jij persoonlijk met God aan gaat. Het is het 

moment waarop je voorgaande punten aanvaard. Met de doop zeg je tegen God ik ben 

volledig afhankelijk van u en daarom wil ik mij door u laten leiden. En dat doe je bewust van 

het feit dat Gods liefde voor jouw Genade is. En door je leven over te geven aan God wordt je 

weder geboren en begin je aan een nieuw leven waarin je geaccepteerd hebt dat Jezus in je 

woont. Je begint aan de reis die je dichter en dichter bij God brengt. Wij kunnen nooit 

dankbaar genoeg zijn voor al wat God voor ons deed en nog steeds doet. Maar met de doop 
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bewijs je dat je God vertrouwd en van Hem houdt ,en laat je het ook aan de wereld zien!  

Het avondmaal    

Tijdens het avondmaal herinneren wij ons wat Jezus heeft gedaan voor ons. Het doel van het 

avondmaal om op Jezus gericht te blijven. Doe dit in mijn gedachtenis. Tijdens het avondmaal 

herdenken we het offer van christus. Maar het helpt ons ook om christus voor ogen te houden 

als onze leider. Het helpt ons herinneren dat wij afhankelijk zijn van God. Zonder het offer 

waren wij verloren. En dat is de kracht van de avondmaalviering: het brengt ons weer terug 

naar de basis: Jezus Christus. En daarmee dient het ook om onze relatie met God soms nieuw 

leven in te blazen, maar ook om onze relatie met hem te versterken. Het brengt ons dichter bij 

God. Een verschil met de doop die ons op een andere manier ook dichter naar God brengt. 

Dient het avondmaal om de gemeenschap.  De doop is heel persoonlijk en tussen jouw en 

God. Het is natuurlijk nog steeds een prachtig iets dat met je broeders en zusters gevierd mag 

worden. Maar bij het avondmaal ga je als gemeente als eenheid terug naar Jezus. En dat is een 

prachtig iets dat je samen als kinderen van God, je Kompas weer af mag stellen om Jezus 

Christus het hoofd van de kerk.  

 

En dat is waar het om draait. Met de doop bevestig je dat je voor God leeft, en het avondmaal 

helpt je om weer op Jezus te richten en gericht te blijven op hem.      

6 Acceptatie 

Ik heb bij het eerste punt ook al acceptatie genoemd. De acceptatie van Gods leiderschap en 

de weg die hij voor ons bepaald. Er zijn veel dingen in het leven die acceptatie vereisen. Grote 

en kleine dingen.  Door Gods vergeving ga je je zelf accepteren en vindt je je identiteiten leer 

je anderen te accepteren, door hen te vergeven. 

 

Romeinen 5:8 

8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog 

zondaars waren. 

 

Efeziërs 2:19-22 

19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en 

huisgenoten van God,20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met 

Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, 

uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt 

tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 

Het feit dat de grote almachtige God in ons wil wonen en een persoonlijke relatie met ons wil 

hebben geeft al iets aan van onze waarde. Hij noemt ons zijn kinderen. En in Genesis 2 lezen 

we dat wij mensen de kroon op de schepping zijn. Wij zijn gemaakt om een relatie met God te 

hebben dus wij zijn zeker wel van waarde. Maar met dat alles gezegd is het soms nog lastig 

voor ons om dit te zien. Ik heb weer opnieuw mij zelf leren accepteren zoals ik ben. En de situatie 

waar ik in ben. De relatie met God is een levende en elke dag weer moeten wij in alle nederigheid 

zijn leiderschap accepteren, onze afhankelijkheid van hem. Wij moeten onze verantwoordelijkheid 
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accepteren die God ons geeft. En zijn geweldige Liefde die God ons toonde in het offer van zijn zoon. 

Die Genade mogen wij ook dag op dag weer accepteren. En de Doop en het avondmaal houden ons 

Kompas gericht op Jezus. 

En dit kunnen wij door te bidden met God ,te praten vragen te stellen, en Hem de eer te geven die 

hem toekomt.    

Deze zes punten hebben allemaal een ding in gemeen . Ze dienen allemaal om onze relatie met God 

te laten groeien om dichter bij Hem te komen. En deze geestelijk kenwaarden geven daar allemaal 

een eigen invulling aan. Elk geeft een ander aspect van onze relatie met God zou je kunnen zeggen. 

van ons gezamenlijk als gemeente tot persoonlijk als individu.  

 

 

 

 


