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Mentor
U heeft wel eens van een mentor gehoord. Een mentor is een raadsman en een vrouwelijke mentor heet een mentrix.
Laatst vroeg een bevriend voorganger aan mij, of ik zijn mentor wilde worden. Omdat hij een respectvolle broeder is en ook niet zo jong
meer, vroeg ik op mijn beurt aan hem, of hij ook mijn mentor wilde
zijn.
Dat noemen ze een co-mentorschap en dat treffen we ook in de bijbel
aan. Een voorbeeld van een co-mentorschap is David en Jonathan.
We hebben eigenlijk allemaal een mentor in ons leven nodig. Iemand die je om raad kunt vragen; die je kunt vertrouwen en die je
ook durft te vermanen want we hebben allemaal correctie nodig in
ons leven.
Velen vinden in het huwelijk een co-mentorschap waarin de man
raad en tips geeft aan zijn vrouw en omgekeerd de vrouw aan de
man.
Wie was de mentor van Elisa ? Elia
Wie was de mentor van Samuël? Eli.
En wie was de mentor van Jozua? Mozes.
Het mentorschap komt ook in het Nieuwe Testament voor. Wie was
de mentor van Paulus toen hij pas tot bekering was gekomen …? Allen schuwden hem maar Barnabas trok zich hem aan.
En wie was de mentor van Timotheüs …? Paulus.
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Een mentor moet je dus raad kunnen vragen en je moet hem kunnen
vertrouwen en hij moet je kunnen vermanen zodat je niet scheef gaat
op één of ander gebied.
Onze hemelse Mentor is Jezus.
Hij kan meevoelen met onze zwakheden. Hij is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Er zijn ook historische mentoren, die al overleden zijn en door hun
leven een voorbeeld en mooie boeken hebben nagelaten waar wij nut
van kunnen hebben.
Denk b.v. aan boeken over Hudson Taylor en boeken van Andrew
Murray en anderen.
Er zijn ook historische Bijbelse mentoren en één daarvan komt met
heel praktische tips namelijk Jacobus.
Hij geeft aansporingen en vermaningen en spreekt dikwijls over
"mijn geliefde broeders" dus hij was een barmhartig man.
Denk b.v. aan dat wat in Jacobus 3:13 schrijft:
NBG: Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. HSV: Laat hij uit zijn
goede levenswandel zijn werken laten zien; in zachtmoedige wijsheid.
Wie op de juiste manier zachtmoedig is, is wijs. Uit iemand zijn handel en wandel zal blijken, of hij of zij wijs is.
Wijze zachtmoedigheid! Dat zijn heerlijke woorden om in het hart te
sluiten.

