
Conflicten

Re’eh 5782 



• Jacob vs Esau


• Jozef vs zijn broers


• Moses vs Aaron


• Jozua & Caleb vs Israel


• Shaul vs David


• Yeshua vs Farizeeën


• Hebreeuwse vs Hellenistische gelovigen 

• Maar gelukkig is dat in Yeshua’s huidige gemeentes niet meer zo… 

Zijn conflicten wel Bijbels?



• Deu 12:2 U moet al de plaatsen war de volken van wie u het land in bezit 
nemen, hun goden serveerden hebben, volledig vernielen, op de hoge 
bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom.


• 3 Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun 
gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden 
omhakken; en u moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen. 

• Deu 13:5 En die profeet of hij die die dromen heeft, moet gedood worden, 
omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de HEERE, uw God, 

• Deu 13:6,9 Wanneer uw broer, de zoon van uw moeder, of uw zoon, of uw 
dochter, of uw innig geliefde vrouw of uw boezemvriend…Integendeel, u 
moet hem zeker doden. Eerst moet uw eigen hand zich tegen hem keren om 
hem ter dood te brengen, daarna de hand van heel het volk.

Conflict oplossing in Re’eh



• Deu 13:12 Als u over een van uw steden die de HEERE, uw God, u geeft 
om er te wonen, hoort zeggen: Er zijn mannen, verdorven lieden, uit uw 
midden voortgekomen en zij hebben de inwoners van hun stad verleid 
door te zeggen: Laten we andere goden gaan dienen, die u niet kent, 


• 14-15 dan moet u het onderzoeken, grondig uitzoeken en goed navragen. 
En zie, is het de waarheid, staat de zaak vast, is zo'n gruwelijke daad in uw 
midden gedaan, dan moet u de inwoners van die stad geheel en al slaan 
met de scherpte van het zwaard, door haar met alles wat erin is, ook haar 
vee, met de scherpte van het zwaard met de ban te slaan.

Conflict oplossing in Re’eh



• Lev 19:18 U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw 
volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.


• Spr 12:10 Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.


• Spr 13:10 Overmoed geeft alleen maar ruzie, maar bij wie zich raad laten 
geven, is wijsheid.


• Spr 15:1 Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord 
wekt toorn op.


• 18 Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stilt onenigheid.


• Spr 19:11 Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is 
zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan.

Andere geboden/ raadgevingen uit de Tenach



• Mat  5:9 Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd 
worden. 

• Mat 18:15 Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en 
wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw 
broeder gewonnen.


• 16 Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, 
opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat.


• 17 Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij 
ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de 
tollenaar zijn.

Geboden / raadgevingen van Yeshua



• Efe 4:1-3 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de 
roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en 
zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te 
beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de 
vrede:


• Efe 4:3-32 Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u 
weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van 
elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus 
u vergeven heeft.

Geboden / raadgevingen uit het “N.T.”



• Col 3:13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen 
iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo 
moet ook u doen. (Mat 7:1) 


• Jac 1:19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te 
horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn.


• 20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God 
teweeg.


• 21 Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met 
zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.

Geboden / raadgevingen uit het “N.T.”



• Jac 4:1 Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier 
niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? 
2 U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om 
dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, 
maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.


• 3 U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in 
uw hartstochten door te brengen. 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u 
dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan 
nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.


• 5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt 
Die vurig naar afgunst? 6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de 
Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft 
Hij genade.

Geboden / raadgevingen uit het “N.T.”



• Als er nooit conflicten zijn dan kan dat wijzen op: 

• Broeders en zusters die er niets om geven - apathie. 


• Broeders en zusters die geïntimideerd zijn - angst.


• Broeders en zusters wat zich onveilig voelen - gebrek aan onderlinge band.


• Broeders en zusters die niet open zijn - gebrek aan vertrouwen. 

• Het kan valse harmony opleveren.


• Sektevorming ligt op de loer.


• Onethisch gedrag door te weinig verantwoording hoeven af te leggen.

Kunnen conflicten goed zijn?



• Spanningen moet je niet 
mijden maar managen. 

• Fil 2:4 Laat eenieder niet 
alleen oog hebben voor 
wat van hemzelf is, maar 
laat eenieder ook oog 
hebben voor wat van 
anderen is.


• De slag willen winnen 
maar de oorlog verliezen…

Hoe gaan we met (groeps-)conflicten om?
                Meegaand 

 
Staat anderen  

toe te  
winnen

Dominerend  
 

Wil het gesprek 
 “winnen”

Samenwerkend 
 

        Problemen  
        oplossen  
         doe je  
          samen  

Ontwijkend  
 

Mijd een conflict  
zoveel mogelijk 

Compromissen  
sluitend 

 
Acceptabele  

oplossing  
zoeken voor allen 

Externe  
focus 

Interne focus 

Laag

Laag Hoog

Hoog



• Een gezonde conflictbeheersing zorgt voor: 

• Een open en eerlijke omgeving waar meningen van iedereen worden 
gewaardeerd. Ook al “winnen” we niet, we zijn toch gehoord. 

• Voordeel is dat je vele invalshoeken krijgt, en dus ook meer creativiteit, 
om je gemeenschappelijke doel te bereiken.  
Dat brengt het beste in mensen naar voren.


• Je voorkomt het onderdrukken en begraven van issues waardoor veel 
frustratie en onbegrip ontstaat en mensen uiteindelijk op een pijnlijke 
manier hun wegen laten scheiden.

Resultaat



• 1-2 (tegen hen ontstond) >> Er was dus onenigheid over het evangelie.


• 2 >> Men besloot dat men raad moest zoeken bij de apostelen.


• 3-4 >> Verslag van alle werken van God waardoor iedereen blij werd.


• 5-6 >> Het geschilpunt, waar men zich samen over ging buigen.


• 7 (ontstond) >> De gemoederen waren erg verhit (apostelen en ouderlingen!).


• 7-11 >> 1e conclusie.


• 12-13 >> iedereen zweeg.


• 14-21 >> 2e conclusie en besluit.


• 22-23 >> alle aanwezigen kozen enkelen onder hen om het besluit te delen.

Hand 15



• 1 In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor 
van de Griekssprekenden (Ἑλληνιστῶν) tegen de Hebreeën, omdat hun 
weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. 

• Ontstond er gemor: tot nu toe gebruikte satan intimidatie van buitenaf maar nu 
kwam er een nieuwe tactiek: verdeel en heers…


• Interne onvrede kwam op >> omgang daarmee maakte het verschil. 

• Tegen de Hebreeën vanuit de hellenisten: tussen deze groepen bestond al 
divisie voordat ze Yeshua kenden.

Hand 6



• 1 In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor 
van de Griekssprekenden (Ἑλληνιστῶν) tegen de Hebreeën, omdat hun 
weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden.


• Dagelijkse dienstbetoon: zorg voor weduwen nam men toen serieus! 

• Over het hoofd gezien: er is geen suggestie dat dit opzettelijk werd gedaan, in 
grote groepen is het voor de hand liggend dat men iets mist.


• Niet opzettelijke fouten zijn satans lievelingswerktuigen 


• Hebreeën hebben een correcte hartsgesteldheid en hellenisten hebben gelijk 
in hun feiten. 

Hand 6:1



• 2 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.


• Apostelen legden uit dat ze hun bediening niet konden opgeven.


• Ze moesten zich blijven inzetten voor verspreiding v/h Woord! 

• Iemand die het Woord verkondigt zou zich niet moeten bezig houden met 
huishoudelijke taken. Echter: van mening zijn dat huishoudelijke taken te min 
voor hem zijn toont dat hij nog tekort komt. 

• Tafels te dienen: gaat niet over tafels klaarzetten, maar praktische zaken 
regelen omtrent distributie van geld en goederen.

Hand 6:2



• 3 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. 

• Zoek er zeven uit uw midden: ze hadden iedereen bij elkaar geroepen (ook 
die geklaagd hadden) en gevraagd 7 mannen uit te kiezen.


• Stelden sommigen voor dat de 12 het deden? Ongetwijfeld…Maar dit was 
een gouden kans om meer mensen actief erbij te betrekken!


• Wat deed men NIET:

• Klagers werden er niet uit gegooid!

• Er werden GEEN twee gemeenten opgericht!

• Klagers werden niet publiekelijk te schande gezet!

• Geen comité opgericht om het probleem eindeloos te bepraten! 

Hand 6:3



• 3 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. 

• Goed getuigenis, HG en wijsheid: het karakter ipv uiterlijk was belangrijk.


• Ze moeten praktisch (getuigenis & wijsheid) en geestelijk (HG) zijn.


• Praktisch omdat de verdeling en organisatie goed geregeld moeten zijn.


• Je hebt een geestelijk iemand nodig om te kunnen zien dat een weduwe 
MEER dan enkel eten nodig heeft, en om de divisie tegen te gaan. 

• Wij zullen aanstellen: ze betrokken iedereen bij de keuze maar de beslissing 
lag toch bij de apostelen. 

Hand 6:3



• 4 Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord.  
5 En dit woord behaagde heel de menigte; en zij kozen Stefanus, een man 
vol van geloof en van de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, 
Parmenas en Nicolaüs, een proseliet uit Antiochië. 

• Volharden: Verkondiging van het evangelie bleef, TERECHT, centraal staan.


• Behaagde menigte: Niet het doel, maar wel een teken van bevestiging.


• Stefanus, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaüs: de 
meeste, zo niet alle, van deze namen zijn Grieks >> hellenisten?


• Opnieuw een grote mate van fijngevoeligheid! 

Hand 6:4-5



• 6 Zij leidden hen vóór de apostelen, en die legden hun, nadat zij gebeden 
hadden, de handen op.


• 7 En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem 
nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam.


• Handen opleggen: διακονία / dienstbetoon (6:1), bediening (6:4) >> daarom 
worden de handen opgelegd door de 12 want het blijft service VOOR Hem!! 
Yeshua ging ons voor in “simpel” dienstbetoon >> voeten wassen… 

• Het Woord verbreidde zich: er kon veel misgaan maar men handelde goed!

• Hellenisten uitten het onrecht en vertrouwden op de oplossing

• Hebreeën erkenden het onrecht en vertrouwden op de oplossing.

• De zeven accepteerden deze niet glamoureuze taak.

• De apostelen zorgden voor een oplossing en bleven hun taak uitvoeren. 

Hand 6:6-7



• Satans nieuwe tactiek faalde miserabel deze eerste keer, want hij 
probeerde: 
 

• De gemeente op te splitsen en faalde! 

• De apostelen van de verspreiding v/h evangelie af te brengen en faalde!



• 8 En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder 
het volk.


• Deed wonderen en grote tekenen: het “simpele” werk waar Stefanus zich 
zonder mopperen aan had toegewijd, mondde uit in veel meer.


• 23 En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, 
verlenen wij groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer.


• 24 Onze eerbare leden echter hebben dat niet nodig. Maar God heeft het 
lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekort komt, groter eer gaf,


• 25 opdat er geen verdeeldheid IN het lichaam zou zijn, maar de leden 
voor elkaar gelijke zorg zouden dragen.


• God kan dienaren in Zijn Koninkrijk goed gebruiken!! 

Hand 6:8



• 1 Kor 12:12 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. 13 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.


• 14 Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele.15 Als de voet 
zou zeggen: Omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom 
dan niet van het lichaam? 16 En als het oor zou zeggen: Omdat ik geen oog 
ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam?


• 17 Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam 
gehoor was, waar zou de reuk zijn? 18 Maar nu heeft God de leden, elk van hen 
afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild heeft.

1 Gemeente met vele verschillende taken


