Inhoud
Woord vooraf

17

Het heil van de naaste (1)
En houdt uw wandel eerlijk onder
de heidenen.
1 Petrus 2:12a

19

Het heil van de naaste (2)
En houdt uw wandel eerlijk onder
de heidenen.
1 Petrus 2:12a

22

Leiderschap en motivatie
25
Toen zeiden zij: Laat ons op zijn, dat wij
bouwen; en zij sterkten hun handen ten
goede.
Nehemia 2:18b
Leiderschap en vertrouwen (1)
Leg toch uw hand onder mijn heup.
Genesis 24:2b

28

Leiderschap en vertrouwen (2)
31
Het vertrouwen op een trouweloze ten dage
der benauwdheid, is als een gebroken tand
en verstuikte voet.
Spreuken 25:19
Grenzen aan de groei
34
Deze drie dingen worden niet verzadigd, ja,
vier, zeggen niet: Het is genoeg!
Spreuken 30:15b

Gierigheid en hebzucht
Die zijn goed vermeerdert met woeker en
met overwinst, vergadert dat voor degene
die zich des armen ontfermt.
Spreuken 28:8

37

Doornen en distelen
40
Ook zal het u doornen en distelen voort
brengen.
Genesis 3:18a
Belastingmoraal
Geeft dan de keizer, wat des keizers is,
en Gode wat Gods is.
Mattheüs 22:21b

43

Ondernemerschap en de kerk
Doch ijvert naar de beste gaven.
1 Korinthe 12:31a

46

Sociale verantwoordelijkheid
49
Haar man is bekend in de poorten, als hij
zit met de oudsten des lands.
Spreuken 31:23
Het milieu
52
En God zag al wat Hij gemaakt had, en
zie, het was zeer goed.
Genesis 1:31
Zondagsrust
55
Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk
doen.
Exodus 20:9
Zondagsheiliging
Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt.
Exodus 20:8

58

Het buitenland
Alzo zegt de Heere: Bewaart het recht
en doet gerechtigheid.
Jesaja 56:1a

61

Gezin
En hij had bezitting van schapen en
bezitting van runderen en groot gezinde.
Genesis 26:14a

64

Visie
En indien iemand van u wijsheid
ontbreekt, dat hij ze van God begere.
Jakobus 1:5a

67

Toekomst
Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de
toekomst des Heeren.
Jakobus 5:7a

70

Een goede naam
Beter is een goede naam dan goede olie.
Prediker 7:1a

73

Corruptie
76
Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
Romeinen 12:17b
Christelijk leiderschap
79
Ik heb knechten te paard gezien, en vorsten
gaande als knechten op de aarde.
Prediker 10:7
Vreugde in het werk
Ga dan heen, eet uw brood met vreugde.
Prediker 9:7a

82

Rusten van het werk
En rust een weinig.
Markus 6:31m

85

Regeren of heersen
En gij heren, doet hetzelfde bij hen,
nalatende de dreiging.
Efeze 6:9a

88

Delegeren
Want deze zaak is te zwaar voor u,
gij alleen kunt het niet doen.
Exodus 18:18b

91

Laven aan de Bron
Want zonder Mij kunt gij niets doen.
Johannes 15:5b

94

Zegen of vloek
Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen
hebt in uw leven.
Lukas 16:25m

97

Beleid met verstand
En heeft hen geleid met een zeer
verstandig beleid zijner handen.
Psalm 78:72b

100

Eerlijkheid en waarheid
Tweeërlei weegsteen, tweeërlei efa is de
Heere een gruwel, ja, die beide.
Spreuken 20:10

103

Het Koninkrijk van God
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods
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H

et is nogal een pretentieuze titel,
Woorden van wijsheid voor onderne
mers en leidinggevenden. Alsof een buitenstaander 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 omstandigheden 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
af hankelijk 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
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En houdt uw wandel eerlijk onder
de heidenen.
1 Petrus 2:12a

Het heil van de naaste (1)

E

en ondernemer heeft niet alleen een
verplichting tegenover zijn werknemers 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 evangeliseren 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 verantwoording 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.’

F
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