Delegeren moet je leren – Ruud Verheijen – Maastricht zondag 16 augustus 2020
Delegeren moet/kan je leren!
 Mozes versus de apostelen!
 Mozes had niets te zeggen over zijn adoptie door de dochter van de Farao van
Egypte. (Exo.2:1-10)
 De prinses adopteerde hem, nadat zij hem gevonden had in de rietkraag van de
Nijl in een biezen mandje. De prinses ging zich daar wassen, maar terwijl haar
dienaressen langs de kant van de Nijl liepen zag zij midden in het riet het mandje.
Tot haar verbazing lag er een jongetje in dat weende. Zij herkende het als een
Hebreeuwse jongen, maar kreeg medelijden met hem. Mozes zus stond op de
uitkijk en spreekt vervolgens de prinses stoutmoedig aan met het voorstel om een
Hebreeuwse voedster voor de prinses te gaan zoeken. Zo gebeurt het en Mozes
krijgt eerst volgens de afspraak tussen de prinses en zijn echte moeder de borst,
totdat hij groot genoeg was. Vervolgens werd hij door zijn moeder naar de prinses
gebracht en wordt hij verder opgevoed aan het hof van de Farao. De prinses
beschouwt hem als haar eigen zoon en noemt hem Mozes, omdat zij hem uit het
water getrokken heeft. (Welke naam hebben zijn eigen ouders hem gegeven?)
 Nadat Mozes groot geworden is en zich meer bewust werd van wat er met zijn
broeders, de Israelieten, gebeurde, werd hij op een dag kwaad en doodde hij een
Egyptenaar. Hij moet vluchten voor de wraak van de Farao, die Mozes op zijn
beurt wilde doden. (Exo.2:11-15)
 Mozes vlucht naar Midian en vestigt zich daar. Hij zit daar bij een put op een dag.
(Exo.2:15)
 Hij neemt bij die put de zeven dochters van priester Rehuel/Jethro in bescherming
tegen de andere herders die hen wegjoegen bij de waterput. We weten niet
hoeveel herders het zijn, maar we weten wel dat Mozes de zussen helpt om de
andere herders weg te jagen. Mozes helpt hen om hun kudde kleinvee water te
geven. (Exo.2:16-19)
 Vader Rehuel is verbaasd dat zij zo snel terug zijn. Zij leggen uit hoe een
Egyptische man hen beschermd heeft en geholpen heeft om hun kudde te
drenken.
 Rehuel stuurt hen gelijk terug om Mozes uit te nodigen om bij hun thuis de
maaltijd te komen houden.
 Waarom stuurt Rehuel zijn dochters gelijk terug om Mozes uit te nodigen?
 Zit er misschien meer achter dan enkel dankbaarheid?
 Mozes gaat met hen mee naar hun huis en daarna bewilligt hij erin om bij hun te
komen wonen en Rehuel geeft zijn dochter Zippora aan Mozes tot vrouw. Zij
krijgen vervolgens samen Gersom als zoon. (Exo.2:19-22)
 Meer dan “twee vliegen in één klap gevangen”!
 Extra bescherming in huis!
 Een gehuwde dochter en een paar extra sterke armen om de kudde kleinvee te
verzorgen en te zorgen voor nageslacht in het gezin van vader Rehuel.
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 Vele dagen later hoort God het gekerm van het volk Israël onder de slavenarbeid
die zij moesten verrichtten in Egypte. We weten niet hoelang Mozes al bij Jethro
woonde, maar we weten wel dat de Farao, de pleeggrootvader van Mozes, die
Mozes wilde laten doden omwille van Mozes doodslag, was overleden.
(Exo.2:23-25)
 Terwijl Mozes het kleinvee aan het hoeden is voor zijn schoonvader Jethro komt
hij met de kudde voorbij de woestijn, bij de berg van God, de Horeb. (Exo.3:1-9)
 De Engel van de HEERE verschijnt Mozes in een vuurvlam uit het midden van een
branddende doornstruik.
 De HEERE maakt Zichzelf bekend aan Mozes! (Exo.3:4-6)
 “Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van
Izak en de God van Jakob.” (Exo.3:6)
 Geboren en gevoed als Israëliet, maar groot gebracht als Egyptenaar. Schijnbaar
is Mozes weldegelijk op de hoogte van de verschillen tussen zijn afkomst en zijn
opvoeding. Hij stelt niet in vraag wat de HEERE God hem verteld.
 De HEERE roept Mozes op om voor Hem naar Egypte te gaan om namens God om
te zien naar Gods volk dat aan het schreeuwen is om hulp. (Exo.3:10)
 De HEERE God gaat in gesprek met Mozes. Mozes bedekt zijn gezicht, omdat hij
bang is God aan te kijken. Mozes is niet direct happig om te gaan doen wat God
hem vraagt te gaan doen.(Exo.3:6)
 Mozes moet in opdracht van God naar de Farao gaan om hem te vertellen het volk
Israël te laten vertrekken uit Egypte. (Exo.3:7-9)
 “Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan e n de
Israëlieten uit Egypte zou leiden?” (Exo.3:11)
 Mozes heeft veel smoesjes en uitvluchten om niet te moeten gaan, maar
uiteindelijk overtuigd God Mozes om namens Hem toch terug naar Egypte te gaan
als Gods afgezant.
 Mozes moet van God alle oudsten van Israël bij elkaar roepen en tegen hen
zeggen: (
 “En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen
zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen:
Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes:
IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN
heeft mij naar u toe gezonden.” (Exo.3:13-14)
 Uiteindelijk gebeurt het precies zoals God gezegd en gepland heeft. Mozes handelt
in opdracht van God en in Exo.12 kun je lezen dat het volk na precies 430 jaar
gewoond te hebben in Egypte het land uittrekt op weg naar de bestemming die
God beloofd heeft aan het volk en aan de voorvaderen.
 “De verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd die zij in Egypte gewoond had den,
was vierhonderddertig jaar. En het gebeurde na verloop van vierhonderddertig
jaar, op deze zelfde dag gebeurde het: alle legers van de HEERE zijn uit het land
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Egypte vertrokken. Een nacht van waken was dit voor de HEERE om hen uit het
land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de HEERE: een waken
voor alle Israëlieten, al hun generaties door.” (Exo.12:40-42)

 Mozes begon aarzelend, weigerachtig en twijfelachtig, maar hij groeide in zijn rol
en uiteindelijk wordt hij een standvastig leider van het volk Israël. Precies zoals
God gepland had. God zelf stuurde Mozes aan en hielp hem om Zijn spreekbuis te
zijn richting het hardnekkige volk Israël.
 Snap je dat Mozes op een gegeven moment alle touwtjes zelf in handen begint te
houden?
 Hij heeft een rol gekregen die hij niet ambieerde. Hij heeft gezag genoeg gezien
aan het hof van Farao, maar koos uiteindelijk voor een relatief rustig bestaan als
hoeder van een kudde kleinvee!
 Vervolgens krijgt hij te maken met een hardnekkig tegenwerkend volk en moet hij
steeds de spreekbuis zijn tussen God en het volk.
 Uiteindelijk lijkt hij misschien meer op een autoritaire farao of leider dan op een
hoeder van kleinvee die in alle rust van de bergen en de woestijn zijn kudde
kleinvee hoedt.
 Vervolgens hoort Jethro, Mozes zijn schoonvader van alle grote daden die God
gedaan heeft voor het volk Israël. (Exo.18:1)
 Jethro gaat Mozes bezoeken en brengt gelijk Zippora en zijn twee zonen naar
Mozes terug, die hij op een bepaald moment naar Midian had terug gestu urd. We
weten niet waarom Mozes hen heeft terug gestuurd. Misschien wilde hij zijn gezin
beschermen. Wat de reden ook was. Zijn vrouw en kinderen zaten bij Jethro.
(Exo.18:5-12)
 Er stond duidelijk niets tussen Mozes en Jethro in. Mozes begroet zijn
schoonvader op een hartelijke en respectvolle manier. Hij boog zich voor hem
neer en kuste hem. Zij vroegen naar elkaars welstand en Mozes verteld zijn
schoonvader alle dingen die de HEERE God voor het volk Israël gedaan heeft.
(Exo.18:6-9)

3

Delegeren moet je leren – Ruud Verheijen – Maastricht zondag 16 augustus 2020
 Jethro was duidelijk zeer verheugd over alle grote dingen die God voor het volk
Israël gedaan had en aan het doen was. Er werden brandoffers en slachtoffers
gebracht aan de HEERE. (Exo.18:11-12)
 Jethro ziet de volgende dag hoeveel moeite Mozes heeft en moet doen om recht
te spreken over het volk.
 Jethro spreekt Mozes aan op de wijze waarop Mozes alle taken voor zichzelf
houdt, in plaats van te delegeren en los te laten. (Exo.18:13-17)
 “Wat je doet is niet goed Mozes!” (Exo.18:17)
 Dit laat zien welk een goede band Mozes heeft ontwikkeld met zijn schoonvader
en dat de schoonvader Mozes kan aanspreken op diens handelen.
 Mozes luistert naar het advies van zijn schoonvader Jethro en voert het precies
uit zoals hij geadviseerd heeft. Hij delegeert de zaken en doet zelf enkel nog de
grote moeilijke zaken. Er kwamen rechtsprekers/leiders over 1000, over honderd,
over vijftig en over 10.(Exo.18:25-26)
 Vergelijk deze handelswijze met de apostelen in Handelingen hoofdstuk 6:1-7
 Er ontstaat gemor!
 De Griekssprekende weduwen worden achtergesteld bij het dagelijkse
dienstbetoon. De Hebreeuwse weduwen worden voorgetrokken. (Hand.6:1)
 “En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden: Het is niet
behoorlijk dat wij nalaten het Woord van God te verkondigen om de tafels te
dienen.” (Hand.6:2)
 “Zie daarom uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden, van wie men een
goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze
noodzakelijke taak zullen aanstellen.” (Hand.6:3)
 “Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het
Woord.” (Hand.6:4)
 Hoe komt het dat de twaalf zo snel de juiste conclusie trekken en dat zij een
aantal zeer belangrijke taken, zoals het voorzien van voedsel en het gelijk
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behandelen van de weduwen, neer kunnen leggen en het over kunnen laten aan
zeven diakenen, terwijl zij zich verder gaan concentreren op hun kerntaken!
 Welke les ligt hier voor de broeders in de plaatselijke gemeente? (Niet dat zij te
vergelijken zijn met de (taken van de) apostelen natuurlijk.)
 Zouden zij dit voorbeeld gezien hebben tijdens hun opleiding door de Here Jezus?
 Hoeveel apostelen koos Jezus uit om persoonlijk op te leiden?
 Hoeveel discipelen volgende Jezus elke dag?
 Kijk naar de vervanging van Judas! (Hand.1:15-26)
 Er waren buiten de apostelen om mannen die met hun meegegaan gedurende
heel de tijd dat de Heere Jezus onder hen in- en uitging. Te beginnen met de
doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van hen opgenomen werd.
Uiteindelijk werd Matthias aan de elf apostelen toegevoegd ter vervanging van
Judas. (Hand.1:21-22)
 Hoe ga ik er voor zorgen dat ik t(z)aken los laat en niet zelf alle touwtjes per se
in mijn handen moet houden?
Hoe kan ik mijzelf beschermen door niet “ teveel hooi op mijn vork” te nemen?
(Overschat jezelf niet! Wees tevreden met de positie waarin God jou geplaatst
heeft in het leven.)
 Hoe ga ik voorkomen dat ik
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te weinig

verantwoordelijkheid opneem als

broeder? (Schuw jouw verantwoordelijkheid niet, die God je gegeven heeft!)
De gemeente is geen bedrijf met als hoofddoel winstoptimalisatie. Uiteraard is
het doel om meer en meer leden toegevoegd te krijgen aan het gezin, maar niet
om financieel winstbejag na te streven of raden van bestuur in te stellen om de
aandeelhouders gelukkig te maken.
Hoe help ik mijn broeders en zusters door mij op gepaste wijze in te zetten en
dat wij samen elkaars lasten meedragen?
Er is nog werk aan de winkel in mijn eigen leven! Mijn verantwoordelijkheid
opnemen en/of mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen!
Laten wij elkaar bijstaan in het zoeken naar de juiste balans!
“Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene
lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus.
Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij
Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één
Geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit
vele.” (1 Kor.12:12-14)
Konklusie: Welke levenslessen liggen hier voor ons als broeders en zusters, als
gemeente?
Uitdaging: Werk deze principes verder uit in jouw leven! Laten wij ze samen
verder uitwerken als plaatselijke gemeente!
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