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Woord vooraf

Het is nogal een pretentieuze titel, 
Woorden van wijsheid voor onderne

mers en leidinggevenden. Alsof een buiten-
staander precies zou kunnen aangeven 
wat goed ondernemerschap of goed 
leiderschap inhoudt. Zó moet u deze 
bijdrage echter niet zien. Het is niet 
meer dan een poging om op grond van 
de Schrift wat aan te reiken, waarmee 
ondernemers en leidinggevenden hun 
voordeel zouden kunnen doen. Het is 
nuttig dat we zo nu en dan ook eens 
naar onszelf kijken. Als we de Schrift 
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nagaan, zien we tot onze verrassing dat 
ook voor dit onderwerp de Bijbel ons 
veel heeft te zeggen. Al zijn de omstan-
digheden vandaag geheel verschillend 
van die van de tijd van de Bijbel, er zijn 
waarheden die voor alle tijden en in alle 
omstandigheden zeggenschap hebben. 
Ik heb geprobeerd om steeds te laten 
doorklinken dat ook ondernemers en 
leidinggevenden in alles van de Heere 
afhankelijk zijn. Voor elke christen, of 
hij nu ondernemer, leidinggevende of 
ondergeschikte is, geldt: ‘Zonder Mij 
kunt gij niets doen.’ Het is ook daarom 
dat we de bijdragen afsluiten met te 
wijzen op de oproep van de Heere Jezus 
Zelf: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk van 
God en Zijn gerechtigheid.’

Zomer 2014 Ds. W. Silfhout
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En houdt uw wandel eerlijk onder  
de heidenen. 

1 Petrus 2:12a

Het heil van de naaste (1)

Een ondernemer heeft niet alleen een 
verplichting tegenover zijn werkne-

mers en zijn mogelijke aandeelhouders, 
ook staat hij met zijn onderneming 
midden in de samenleving. Dat brengt 
ook verplichtingen met zich mee. Goede 
werken moeten ertoe dienen dat God 
verheerlijkt wordt door degenen die 
Hem niet kennen. Eerlijk wandelen en 
goed doen heeft in de Griekse context 
betrekking op álle mensen: ouders, 
vrienden, maar ook de stad en de staat. 
Niet om er zelf eer mee te behalen, maar 
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ze moeten dienen tot lof van God. Het 
maakt deel uit van de roeping die elke 
christen heeft, maar in het bijzonder ook 
wel een christelijke ondernemer. Hij 
hoeft niet in de eerste plaats te evange-
liseren met woorden, maar met de daad. 
Ook een leidinggevende die werkt te 
midden van mensen die ‘nergens aan 
doen’ kan door zijn eerlijke en oprechte 
handel en wandel laten zien wat het 
betekent om christen te zijn. Welk een 
vreugde dat geeft in het persoonlijke 
leven, maar ook voor de omgang met 
onze naaste. Ja, zelfs welk een heilzame 
werking dat heeft voor het geheel van de 
samenleving. Dat vraagt om voortdurend 
gebed. Gebed of wij door onze handel 
en wandel niet eerder tot oneer van God 
zijn, dan tot verheerlijking van Zijn 
Naam. Hoe gemakkelijk wordt door ons 
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niet-eerlijk zijn en door onze wandel op 
het randje van het geoorloofde, Gods 
Naam niet gelasterd. We moeten altijd 
maar bedenken dat we eenmaal met  
hen – voor wie we ook in dit leven ver-
antwoording hebben gedragen – zullen 
staan voor de rechterstoel van God. Ook 
dan geldt: ‘Voor zoveel gij dit één van 
deze Mijn minste broeders gedaan hebt, 
zo hebt gij dat Mij gedaan.’
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