
"De kerk kan niet zonder navolgbare leiders"

"Als er iets met leiders in een gemeente fout gaat dan heeft dit vaak 
te maken met de karakters van mensen. Leiders zijn dan 
bijvoorbeeld niet corrigeerbaar, men manipuleert, of er wordt 
verkeerd gereageerd op moeilijke situaties. Ook gebrek aan intimiteit 
speelt regelmatig een grote rol: een leider kan het zo druk hebben 
dat hij geen tijd meer neemt om te bidden. Dan kun je beter 
stoppen." Aan het woord is Pim van Arnhem. Hij ondersteunt in zijn 
dagelijks leven gemeenten met advies en coaching. Wanneer er 
nieuwe visies worden ontwikkeld of wanneer er problemen zijn komt 
Pim helpen. Hij schreef een boekje over leiderschapsontwikkeling en 
geestelijke groei onder de titel 'Notities van een leerling'. In korte 
verhaaltjes worden elementen die belangrijk zijn in 
leiderschapsontwikkeling op een toegankelijke manier uitgelicht. 
Vaak in sterke anekdotes.

Het kenmerk van een leider zou in eerste instantie geestelijkheid moeten zijn, vindt Pim. "Worden leiders geselecteerd als oudste omdat ze geestelijk zijn en 
vervuld van de Heilige Geest? Ik denk dat er te vaak werelds denken wat betreft leiderschap de kerken is binnengeslopen. Iemand moet als leider vaak 
populair zijn, goed kunnen organiseren. Maar dat iemand goed in managen is, betekent niet dat die persoon een goede leider is. Ook is populariteit niet gelijk 
aan geestelijkheid. Geestelijkheid is de hoofdkwalificatie van een leider. Er zijn veel misverstanden over leiderschap. Omdat de Bijbel minder en minder 
gelezen wordt, belichten we leiderschap in de kerk vaak met behulp van management boeken. Daarin wordt echter de schakel tussen een leider en God 
gemist. Het heeft andere uitgangspunten. Vervolgens is er over het algemeen weinig aandacht op een gebalanceerd groeitraject voor jonge leiders. Enorm 
jammer. Ik wil Bijbels leiderschap en in het bijzonder leiderschapsontwikkeling om die reden opnieuw aandacht geven. Op een toegankelijke manier."

"We zeggen vaak dat de Bijbel belangrijk is voor ons leven. Maar het lijkt soms wel alsof we heel selectief en oppervlakkig Bijbel lezen. We bestuderen vaak 
niet de grote processen die we in de Bijbel tegenkomen. Zo staat de Bijbel vol van principes over leiderschapsontwikkeling. Dat zien we vaak niet expliciet. We 
kunnen, om bijvoorbeeld één principe te noemen, leren uit de Bijbel hoe belangrijk het is om als leider zelf het voorbeeld te geven. 'We moeten met z'n allen 
gaan evangeliseren' hoor je wel eens in de kerk. Dan denk ik: 'beste voorganger, geef dan eerst zelf het voorbeeld.' Vaak zit er een kloof tussen een 
boodschap en de toepassing ervan in je eigen leven. Een preek zegt niet alles. Er is ook actie nodig. Daar zijn leiders met karakter voor nodig. Paulus was 
'navolgbaar'. Hij kon zeggen: 'volg mij na'. Iedere kerk moet zich afvragen of hun leiders navolgbaar zijn en of zij zelf als christen navolgbaar zijn. De kerk kan 
niet zonder 'navolgbare' leiders," aldus Van Arnhem.

Klik hier om het boekje 'Notities van een Leerling' te bestellen. 
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