
 

 
🎄 Thema kerstviering De Nieuwe Oase 2021 🎄 
 
Leiders (week 50/51) 
Leider zijn, klinkt stoer. Dat ruikt naar macht. Dat geeft vrijheid Veel 
mensen willen dan ook graag leiding geven. Je status wordt bepaald door 
de hoeveelheid mensen die je ‘onder je’ hebt. Denken ze. Is dat zo? 
Maar leiding geven is iets anders dan ‘de baas spelen’. Lang niet elke leider 
heeft leiderscapaciteiten. Sommigen trekken de macht naar zich toe. Niet 
alleen dictators op wereldniveau, maar ook in de klas. 
Ze zeggen wel dat de oudste kinderen uit een gezin vaker ‘leiderstypes’ 
zijn. Maar klopt dat wel? En waarom vinden mannen dat meisjes geen 
leiding kunnen geven? Misschien doen vrouwen dat wel anders. Als leider 
heb je een bepaalde mate van gezag nodig. Maar hoe kom je daaraan? En 
welke kwaliteiten heb je nodig om een groep aan te sturen? Leiders kunnen 
een goede rol spelen en een slechte. Een goede leider is niet uit op 
eigenbelang. Die let op het belang van iedereen. Echte leiders scheppen 
rust. Geven vertrouwen. Komen voor hun mensen op en smeden ze samen. 
 
Bijbelse aspecten 
Waarom willen mensen een leider? En wat zijn dan de risico’s? Samuël zet 
het haarfijn uiteen. Na de mislukking met Saul wordt David koning. Een man 
met leiderskwaliteiten, ook al is hij de jongste uit het gezin. Beheerst, 
respectvol naar zijn voorganger. En naar God. Hij maakt geen misbruik van 
zijn macht (op die ene keer na), is solidair met de zwakkeren en is een mens 
zonder kapsones. Geen wonder dat zijn koningschap legendarisch is. In 
donkere tijden voorspellen latere profeten de komst van een nieuwe David 
die vrede zal brengen. En nog weer later wordt er in de stad van David, 
Betlehem, een kind geboren dat een belofte in zich draagt... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kerstviering wordt eind oktober verspreid onder scholen die het 
vieringenmateriaal besteld hebben. Het bestand wordt per mail verstuurd 
naar de contactpersoon van de school voor het Oase-abonnement.  
 
Weet u niet wie op uw school de contactpersoon is? Stuur dan een mail 
naar info@denieuweoase.nl, dan kijken wij voor u na. 


