WELVAART (Rijkdom) CREËREN
IN BIJBELS PERSPECTIEF
Dit is een vertaling van het eerder
verschenen rapport “Wealth Creation:
Biblical View s & Perspectives. Het
origineel is te vinden op:
https://bamglobal.org/wealth-creationbiblical/.

U heeft toestemming om deze vertaling te verspreiden voor persoonlijk en educatie
doeleinden. Commercieel gebruik is verboden.
Wij verzoeken u vriendelijk bij gebruik de volgende referentie tekst te gebruiken: 2017 Global
Consultation on Wealth Creation for Transformation; Lausanne Movement & BAM Global,
Nederlandse vertaling mogelijk gemaakt door Stichting Business as Mission Nederland.
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Voorwoord
‘Maar gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te
verwerven’(Deut 8:18 NBG51)
‘Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u instaat stelt om die welvaart te verwerven,
omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe
heeft gedaan’ (Deut 8:18, NBV)
De Bijbel spreekt op drie manieren over rijkdom; één is slecht en twee zijn goed. Hamsteren van
rijkdom wordt veroordeeld. Het delen van rijkdom wordt aangemoedigd. Rijkdom scheppen is zowel
een goddelijk geschenk als een opdracht, en er is geen rijkdom om te delen tenzij het eerst is
gecreëerd. Maar al te vaak wordt de kwestie van het creëren van rijkdom verkeerd begrepen,
verwaarloosd of zelfs afgewezen. Hetzelfde gebeurt met hen die rijkdom en welvaart creëren.
De ‘Global Consultation on The Role of Wealth Creation for Holistic Transformation’ (Overleg
over de rol van het creëren van welvaart voor een holistische transformatie) was er op gericht dit aan
te spreken. Wij waren met ongeveer 30 mensen, afkomstig uit 20 verschillende landen, voornamelijk
werkzaam in het bedrijfsleven, maar ook vanuit kerken, zending en wetenschap. Tijdens het
consultatieproces 2016-2017 bespraken we verschillende aspecten van het creëren van welvaart,
waaronder raakvlakken met; rechtvaardigheid, armoede, de bijbelse grondslagen, cultuur,
welvaartscheppers, rentmeesterschap van de schepping en de rol van de kerk. De bevindingen zijn
samengevat in het Wealth Creation Manifesto en werden gepubliceerd in verschillende rapporten en
een boek. Zie de website van BAM-Global, https://bamglobal.org/reports/ en in de toekomst de
vertalingen van verschillende rapporten.
Al deze bevatten een schat aan kennis en inzichten, gebaseerd op de Schrift, geworteld in de
geschiedenis en onderlegd door hedendaagse gesprekken en voorbeelden.
Goud in de grond heeft geen bijzondere waarde totdat het wordt ontdekt, gewonnen en verhandeld.
Gebruik makend van de metafoor van de mijnbouw wil ik u drie 'goudmijnen' noemen waar we naar
hebben gezocht tijdens ons consultatieproces.
De bijbelse goudmijn
Uit het manifest: 'Rijkdom creëren is geworteld in God de Schepper, die een wereld heeft geschapen
die bloeit met overvloed en diversiteit. Wij zijn geschapen naar Gods beeld, om samen te scheppen,
met hem en voor hem, om producten en diensten voor het algemeen welzijn te creëren. Welvaart
creëren is een goddelijke roeping en een door God gegeven geschenk, en het wordt in de bijbel
geprezen.’ Er is nog veel meer goud te delven in de bijbelse goudmijn.
De historische goudmijn
Het creëren van welvaart die tot transformatie leidt, is niet nieuw. Uit het manifest: Welvaart creëren
door middel van het bedrijfsleven heeft bewezen de kracht te hebben om mensen en landen uit de
armoede te halen. Door de geschiedenis heen zijn er veel verhalen over holistische transformatie door
het creëren van welvaart, en sommigen zijn nog nooit verteld. het creëren van welvaart heeft een
geschiedenis en die moeten we verder onderzoeken. Via onze rapporten kunt u graven in historische
goudmijnen.
De wereldwijde goudmijn
Het creëren van welvaart is geen fenomeen uit de westerse wereld of de rijke wereld. Op alle
continenten zijn er mannen en vrouwen die via hun bedrijven een verschil maken. Uit het manifest:
3

‘Scheppers van welvaart moeten door de kerk worden bekrachtigd, en uitgerust en ingezet worden
voor dienstbaarheid in de markten van alle volken en landen.’ Wij moeten van hen en anderen leren
hoe wij het goud kunnen winnen, dat wij in deze rapporten kunnen vinden.
Ontdek, gebruik en pas de de intellectuele rijkdom toe van het Manifest, van de rapporten en
boeken en van de video, en laat ze waarde toevoegen aan uw leven en werk. Deel dit met
anderen.
Lees alstublieft het Wealth Creation Manifesto waarbij we gebruik hebben gemaakt van de vertaling
van het Engels naar het Nederlands zoals geintroduceerd door INTERSERVE Driebergen.1 Het geeft u
een context en kader om elk rapport beter te begrijpen. Zie ook de bijlage: Overleg over het Creëren
van Welvaart: Achtergond en Context.
Mats Tunehag
Voorzitter van het Convening Team
Bestuur Stichting Business as Mission Nederland: info@Businessasmission.nl

Manifest voor het scheppen van Rijkdom, het Creëren van Welvaart
MANIFEST VOOR HET SCHEPPEN VAN RIJKDOM
Lausanne Movement en BAM Global
www.bamglobal.org

Stellingen
1. Het scheppen van rijkdom vindt haar oorsprong in God, de Schepper, die een wereld van
overvloed en diversiteit heeft geschapen.
2. Wij zijn geschapen in Gods evenbeeld om samen met en voor Hem goederen en diensten te
creëren voor het algemeen belang.
3. De oproep om rijkdom te scheppen is een heilige roeping en een door God gegeven gave.
Deze worden in de bijbel aanbevolen.
4. Mensen die rijkdom scheppen horen erkend te worden in de kerk. Ook horen ze daar
toegerust te worden en uitgezonden te worden naar ‘de marketplace’ onder alle volkeren en
naties.
5. Het hamsteren van rijkdom is fout. Het delen van rijkdom dient te worden aangemoedigd. Er is
geen rijkdom te verdelen als het niet eerst wordt geschapen.
6. Er is een universele oproep tot vrijgevigheid. Tevredenheid is een deugd. In eenvoud leven is
een persoonlijke keuze en onvrijwillige armoede hoort te worden voorkomen.
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http://matstunehag.com/wp-content/uploads/2020/05/Wealth-Creation-Manifesto-Dutch.pdf
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7. Het doel van het scheppen van rijkdom door business gaat verder dan het vrijgevig geven,
hoewel wij dit moeten aanmoedigen. Het ethisch zakendoen is waardevol. Het zorgt voor
voorzieningen en het kan een middel zijn om positieve transformatie in de maatschappij te zien
ontstaan.
8. Business heeft een bijzonder vermogen om financiële rijkdom te creëren. Ook heeft het de
potentie om verschillende soorten rijkdom voor vele stakeholders te scheppen, inclusief sociale,
intellectuele, fysieke en geestelijke rijkdom.
9. Het scheppen van rijkdom door business heeft bewezen de mogelijkheid te bieden om
mensen en naties uit de armoede te tillen.
10. Het scheppen van rijkdom moet altijd gebeuren met gerechtigheid en met oog voor de
armen. Ook moet het rekening houden met de cultuur waarin het plaatsvindt.
11. Het zorgen voor de schepping is niet een keuze. Rentmeester zijn van de schepping en het
leveren van business oplossingen voor de uitdagingen die er zijn aangaande het milieu hoort een
integraal onderdeel te zijn van het scheppen van rijkdom door business.
Oproep
Wij dragen deze stellingen op aan de kerk wereldwijd, en in het bijzonder aan leiders in business,
de gemeente, regeringen en academia.
Wij roepen de kerk op het scheppen van rijkdom te omarmen als een centraal onderdeel van
onze missie om de holistische transformatie van volken en maatschappijen te zien ontstaan.
Wij roepen degenen die rijkdom scheppen op tot volharding en tot het gebruiken van hun door
God gegeven gaven om zowel God als mensen te dienen.

Ad maiorem Dei gloriam - Voor de grotere eer van God

Samenvatting – Welvaart Creëren: Bijbelse Inzichten en
Perspectieven
(Cursief gedrukte citaten komen uit het rapport, tenzij anders vermeld.)
Dit artikel onderzoekt bijbelse inzichten over het thema ‘welvaart creëren voor holistische
transformatie’: de bijbelse betekenis, basis, doel en implicaties. Eerst wordt gekeken naar de betekenis
van deze termen – wat wordt bedoeld met ‘welvaart’ en met ‘holistische transformatie’. Vervolgens
wordt er onderzoek gedaan naar de bijbelse grondslag voor het creëren van welvaart, waarbij
opgemerkt wordt dat het creëren van welvaart geworteld is in God de Schepper (Genesis 1 en Psalm
104) die ons voorbestemd heeft om door ons heen zijn creatieve karakter te tonen in ons werk en onze
zorg voor de tuin (Genesis 2).
Er is echter goed werk en slecht werk, er zijn goede bedrijven en slechte bedrijven . Deze studie
onderzoekt de bijbelse principes van ‘goede’ zaken doen. Hierbij richt het zich op de concepten
‘shalom’, het ‘algemeen welzijn’ en een duidelijk ‘zakelijk doel’ – een doel dat veel breder is dan het
maximaliseren van het rendement op uw investering.
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Het onderwerp van rijkdom en economie zit vol netelige kwesties. Deze kunnen en mogen niet
vermeden worden. De studie behandelt drie controversiële onderwerpen: samenwerking met nietchristenen in zaken, eenvoud als bevel of roeping, en gedeelde beloning in het kapitalistischeconomische systeem.
Wat betreft partnerschap met niet-christenen zijn er twee aspecten beschreven ; waarschuwingen en
aanmoedigingen, in de wereld zijn maar er niet van zijn - worden beiden behandeld. Wat betreft de
vraag of eenvoud een bevel is voor iedereen of liever een oproep voor sommigen, pleit deze studie
krachtig voor het laatste. En tot slot, wat betreft het onderwerp van gedeelde beloningen, kijkt de
schrijver hier naar de zakelijke implicaties van 1 Korintiërs 9: 9-10: Want in de Wet van Mozes staat
geschreven: Gij zult een dorsende os niet muilbanden. De apostel Paulus is duidelijk, dit bijbels gebod
is niet alleen bedoeld voor dieren. Deze studie stelt dat het kan en moet worden toegepast op
bedrijven.Indien dit toegepast wordt, kunnen veel van de spanningen die wereldwijd de samenleving
verscheuren worden verlicht.
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Welvaart (Rijkdom) Creëren: Bijbels inzichten en Perspectieven
Rod St. Hill, Roberto Costa de Oliveira, Paul Miller, Tetsuya Morita, Dong-Ho Song, Tim Weinhold
Er is terecht gezegd:
Als de volgelingen van Jezus een obscure joodse sekte waren gebleven, zouden de meesten van ons
niet hebben leren lezen, en de rest zou lezen van met de hand gekopieerde rollen. Zonder een theologie
die zich inzet voor rede, vooruitgang en morele gelijkheid, zou de wereld vandaag de dag zijn waar de
niet-europese samenlevingen waren in, bijvoorbeeld, 1800: Een wereld met veel astrologen en
alchemisten maar zonder wetenschappers. Een wereld van despoten, zonder universiteiten, banken,
fabrieken, brillen, schoorstenen en piano’s. Een wereld waar de meeste zuigelingen de leeftijd van vijf
jaar niet bereiken en veel vrouwen bij de bevalling overlijden. 2
Natuurlijk moeten we door de schrift onderwezen worden in zaken als doop, gebed, verkiezing en de
kerk. Maar de Schrift spreekt centraal tot alles in ons leven en onze wereld, inclusief technologie,
economie en wetenschap3.

1.0 Introductie
Sinds de Industriële revolutie is het creëren van welvaart een relatief nieuw fenomeen, vergeleken met
de lange periode in de menselijke geschiedenis waarin er weinig economische vooruitgang was en de
meeste mensen van de wereldbevolking niet veel meer konden ambiëren dan het verkrijgen van hun
levensonderhoud. In een studie, gepubliceerd in 2000, stelt Richard Easterlin dat in veel landen in de
negentiende en twintigste eeuw de volgende keerpunten te zien waren:
Door velerlei maatregelen wordt de wereld overspoeld door een revolutie in de
leefomstandigeheden van mensen. De meesten zijn nu beter gevoed, gekleed en gehuisvest
dan hun voorouders twee eeuwen geleden. Zij zijn gezonder, leven langer en hebben meer
onderwijs gehad. De levens van vrouwen zijn minder gericht op reproductie en de politieke
democratie heeft voet aan de grond gekregen. Hoewel West Europa en zijn uitlopers voorop
liepen in deze vooruitgang, hebben de meesten landen zich in de twintigste eeuw hierbij
aangesloten, waarbij de nieuw opkomende landen van de Afrikaanse Sub-Sahara de laatsten
waren. Hoewel het beeld er niet een is van universele progressie, is het de grootste
vooruitgang in de leefomstandigheden van de wereldbevolking ooit in zo’n korte tijd bereikt 4
Easterlin presenteerde gegevens uit vijf landen (Brazilië, Frankrijk, Japan, Zweden en het Verenigd
Koninkrijk) waarin een keerpunt te zien was in levensverwachting ontstaan tijdens een of twee
generaties na een keerpunt in de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De uitzondering was
India waar het keerpunt in levensverwachting en BBP beiden in 1945 plaats vond, ruim na de anderen.
De historische data ondersteunen de gedachte dat verbeteringen in wat Easterlin beschrijft als het
levensniveau leiden tot verbeteringen in de levensstandaard waarbij vele indicatoren verbeteringen
laten zien, inclusief levensverwachting. Voor de christen wijzen de historische gegevens op de
mogelijkheid dat God de mens het creatieve vermogen en de middelen gaf om welvaart te creëren, niet
voor zichzelf, maar met een doel, dat van holistische transformatie. Deze studie richt zich op het

2

Rodney Stark, The Victory of Reason: How Christianity Led to Freedom, Capitalism, and Western Success (New
York: Random House, 2005), 233.
3
Albert Wolters, Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview, 2 ND ed. (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 2005),8
4
Richard Easterlin, ‘The Worldwide Standard of Living Since 1800,’ 14:1 (Winter 2000), 7-26.
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onderzoeken van bijbelse opvattingen en perspectieven over het creëren van welvaart en holistische
transformatie.
Het citaat, hier boven, maakt duidelijk dat de Bijbel 5 spreekt tot alle gebieden van het leven, inclusief
het economische leven.

1.1 Achtergrond
Er is weinig bekend over rijkdom in het Romeinse Rijk in de tijd dat Jezus op aarde leefde. Wij weten
dat het BBP per hoofd van de bevolking in die tijd ongeveer $700,- was in vergelijking met de
koopkracht van 1990 (ongeveer $1300,- in 2016). De elite van die tijd, inclusief de senatoren, de
ruiters, de notabelen, rijke landeigenaren en andere welvarende mensen maakten slechts 1,2 tot 1,5
procent van de bevolking uit, maar verworven 15 tot 30 procent van het totale inkomen. De niet-elite
van het hoogste niveau vormden ongeveer 7 tot 13 procent van de bevolking en zij verworven 15 tot
25 procent van het totale inkomen. Het grootste deel van de bevolking bestond uit het laagste niveau
van de niet-elite (84 tot 90 procent) en zij verwierven ongeveer 22 procent van het totale inkomen
waarbij zeker 10 tot 22 procent van hen op het niveau van uithongering leefden. De Gini coëfficiënt
lag tussen 0,42 en 0,44 (hoe dichter bij nul de Gini-coëfficiënt, hoe meer gelijk de distributie is). Er
kan weinig twijfel over bestaan dat veel van de volgelingen van Jezus en de vroege kerk heel arm
waren. 6 Paulus’ collecte voor de christenen in Jeruzalem in 57 n.Chr. (2 Kor. 8 en 9) was ingegeven
door hun armoede, het resultaat van meer dan 20 jaren van intense vervolging van de joden.
Hedendaagse landen met een Gini-coëfficiënt in de marge van het Romeinse Rijk uit de eerste eeuw
zijn onder andere Argentinië, Burundi, Tsjaad, Ghana, Israël, Kenia en Rusland. 7 Naties met BBP per
hoofd van de bevolking equivalent aan het Romeinse Rijk in de tijd van Jezus zijn onder andere
Tsjaad, Haïti, Madagaskar, Malawi, Niger, Sierra Leone, Tanzania en Zimbabwe. 8

2.0 Analyse van de concepten van welvaart en holistische
transformatie
Dit deel van de studie is gewijd aan het onderzoeken van de concepten van welvaart en holistische
transformatie. Bijbelse en wereldse opvattingen van welvaart worden vergeleken, en de bijdrage van
de Business as Mission beweging over het idee van holistische transformatie worden beschreven.
Zoals benadrukt in het eerste deel is het belangrijk voor ogen te houden dat de Lausanne Consultation
gericht is op het pleiten voor welvaartscreatie ten behoeve van holistische transformatie, niet voor
welvaartscreatie als doel op zich. Het eerste erkent uitdrukkelijk dat God bezorgd is over de armen en
5

Mats Tunehag, Business as Mission: An Introduction, February 2006,
http://www.ywamconnect.com/c9/images/15/93/2/29315/ 201638.doc
6
Walter Scheidel and Steven Friesen, ‘The Size of the Economy and the Distribution of Income in the Roman
Empire,’ Journal of Roman Studies 31 (2009): 61-91. Quoted in Kar Yong Lim, ‘Paul the Economist? Economic
Principles in Pauline Literature with the Jerusalem Collection as a Test Case,’ Evangelical Review of Theology
41:1 (2017), 19-31. Monetary amounts are measured in Geary-Khamis dollars, values that have been converted
from local currency into US dollars using 1990 purchasing power parities.
7
Based on data published in Central Intelligence Agency, ‘The World Factbook,’ Accessed August 30, 2017,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html.
8
Based on data published in Groningen Growth and Development Centre, ‘The Maddison-Project,’ Accessed
August 30, 2017, http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/home.htm, 2013 version.
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onderdrukten, het laatste doet dat niet. Het creëren van rijkdom als doel op zich is niet bijbels.
Volgelingen van Jezus doen er goed aan er aan te denken dat God tegen Israël zei dat Hij hen de
kracht had gegeven om vermogen te verwerven, om zo Zijn verbond te bevestigen. (Deut 8:18, NBG1951

2.1 Welvaart / Rijkdom
Bijbels gezien is rijkdom een concept dat kracht, macht, rijkdom en materie belichaamt. Soms komen
'rijkdom' en 'welvaart' samen voor, maar ze zijn synoniem en dienen om elkaar te versterken - een
veelvoorkomend kenmerk in oude geschriften. Kracht en macht zijn indicatief voor het wettelijke
recht van een eigenaar om bezittingen voor privé-doeleinden te gebruiken of te verwijderen. Leken
gebruiken vaak de termen rijkdom (een vast concept - op een bepaald moment) en inkomen (een
bewegend concept - over een bepaalde periode) door elkaar heen, maar in het belang van precisie
wordt rijkdom beschouwd als de waarde van netto activa (bruto activa minus bruto verplichtingen) van
een entiteit zoals een bedrijf, huishouden of individu. Het concept kan ook worden toegepast op
landen. Enderle suggereerde dat de rijkdom van een natie omvat 'het totale bedrag van economisch
relevante particuliere en openbare activa inclusief fysiek, financieel, menselijk en "sociaal" kapitaal '.9
Enderle suggereerde ook dat het creëren van welvaart in wezen gaat over iets nieuw of beter maken.
Hij zegt verder: 'Zich richtend op materiële verbetering ten behoeve van mensenlevens, omvat het
creëren van welvaart zowel een materiële als een spirituele kant en gaat verder dan de loutere
verwerving en accumulatie van rijkdom. Het is een kwalitatieve transformatie van rijkdom.’ ’10 Hij gaf
voorbeelden van het creëren van welvaart op nationale schaal, zoals Duitsland en Japan na de Tweede
Wereldoorlog en China na de Culturele Revolutie van 1966 - 1976. Een voorbeeld op kleinere schaal
is de ontwikkeling van Cyrus McCormick's mechanische maaier beschreven door Vishal Mangalwadi.
Gemotiveerd door naastenliefde probeerde McCormick machines te ontwikkelen die het zwoegen in
de landbouw zouden verlichten. Dat deed hij toen hij een mechanische maaier uitvond. Niet alleen
verloste hij duizenden landarbeiders van de slavernij van zeis en sikkel, maar zijn machine creëerde
welvaart voor boerenbedrijven. Mangalwadi wijst erop dat niet de noodzaak de 'moeder' van deze
uitvinding was, maar dat het de liefde voor zijn medemens was die hem motiveerde.11
Volgens het Global Wealth Report 2016 ,12 gepubliceerd door Credit Suisse,was de globale rijkdom in
juni 2016 een bedrag van $256 biljoen (gecorrigeerd voor wisselkoersen). Deze rijkdom was ongelijk
verdeeld waarbij de onderste helft van de vermogensbezitters minder dan één procent bezit van de
wereldwijde rijkdom en de top tien procent 89 procent van het totaal voor zijn rekening neemt. In de
Verenigde Staten waren 21 miljoen mensen die in het laagste kwintiel van de welvaart pasten.
Interessant is dat tussen 2000-2016 de landen met lage inkomens in de regio Azië-Pacific zo'n 25
procent hebben bijgedragen aan de groei van de wereldwijde rijkdom, deze bijdrage was hoger dan die
van de landen met hoge inkomens in deze regio en niet veel lager dan de bijdrage van de landen met
hoge inkomens in Europa.

9

Georges Enderle, ‘The Entrepreneurial Vocation,’ in Bartholomew Okonkwo, ed., Finding Meaning in Business:
Theology, Ethics, and Vocation (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 21-31, 24.
10
Enderle, ‘The Entrepreneurial Vocation, 25.
11
Vishal Mangalwadi, The Book That Made Your World: How the Bible Created the Soul of Western Civilization
(Nashville, TN: Thomas Nelson), 317-26.
12
Credit Suisse Research Institute, ‘Global Wealth Report 2016,’ Accessed March 7, 2017,
http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD783798-ED07-E8C24405996B5B02A32E.
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De 'welvaartpiramide' voor 2016 laat zien dat de welvaartsverdeling in de wereld sterk geconcentreerd
is. Meer dan 73 procent van de wereldbevolking had een vermogen van 10.000 dollar of minder (tegen
de huidige wisselkoersen), goed voor slechts 2,4 procent van het wereldvermogen. Een kleine 0,7
procent van de wereldbevolking had 1 miljoen dollar of meer in bezit, dat is bijna 6 procent van de
rijkdom van de wereld. De wereldwijde Gini-coëfficiënt was 0,927.13

Figuur 1Wealth Pyramid, 2016 14

Het is bekend dat de welvaartsverdeling meer geconcentreerd is dan de inkomensverdeling.
Het National Bureau of Economic Research publiceerde een van de eerste werken over globale
vermogensverdeling. De Gini-coëfficiënt voor het mondiale vermogen voor 2000 was 0,892 (huidige
wisselkoersen), vergeleken met een schatting voor het inkomen van 0,795 in 2005. 15

2.2 Holistische Transformatie
Holistische transformatie is een concept dat enige discussie behoeft. Mats Tunehag ontwikkelde in
2006 een diagram dat het denken in de wereldwijde Business as Mission (BAM) beweging heeft
beïnvloed, hieronder wordt het weergegeven. 16

13

Credit Suisse Research Institute, ‘Global Wealth Databook,’ 109. Accessed September 18, 2017,
http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD6F2B43-B17B345EE20A1A254A3E24A5.
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See Credit Suisse Research Institute, ‘Global Wealth Report 2016,’ 24. Accessed March 7, 2017,
http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD783798-ED07-E8C24405996B5B02A32E.
15
James Davies, Susanna Sandstrӧm, Anthony Shorrocks, and Edward Wolff, ‘The Level and Distribution of
Global Household Wealth’ (National Bureau of Economic Research, Working paper 15508).
16
Mats Tunehag, ‘Business as Mission: Holistic Transformation of People and Societies,’ Accessed August 30,
2017, https://www.lausanne.org/docs/BAM_momentum_article.pdf.
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Figuur 2 Holistic Transformation 17

De transformatiegebieden worden in het diagram aangeduid als 'bedrijfsresultaten', namelijk
economisch (profit), sociaal, ecologisch (milieu) en spiritueel. De eerste drie worden omarmd door het
concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maar de toevoeging van het spirituele
resultaat benadrukt het belangrijke feit dat holistische transformatie zowel eeuwige als tijdelijke
overwegingen bevat. Bovendien noemt het diagram expliciet volgelingen van Jezus als
belanghebbenden, samen met ondernemers en andere belanghebbenden.
Een mogelijk probleem bij de interpretatie van Tunehag's diagram is dat de spirituele bottomline zou
kunnen worden geïnterpreteerd als additief, waardoor een dualistische scheiding van MVO als seculier
mogelijk is. Adams en Raithatha gaven een belangrijk inzicht in hun bespreking van MVO +:
In een beperkt zakelijk paradigma ligt de primaire of enige focus op het maximaliseren van
winst voor de eigenaren. De groeiende beweging voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO) benadrukt verantwoording aan de samenleving als geheel voor de 'triple
bottom ‒ line'-impact van zowel sociale en milieuresultaten als ook financiële resultaten.
BAM bevestigt deze allemaal, maar voegt ook een vierde bottom-line toe, het tonen en het
eren van Christus en Hem levens zien veranderen door bedrijven. BAM is als het ware
MVO+. De + kan ook worden gezien als een kruis – alles onder de heerschappij van Christus
plaatsen.18
In grote lijnen, en misschien grofweg gesproken, vormde de kerk in de pre-moderne periode de
samenleving, in de moderne tijd heeft de natiestaat de samenleving gevormd en in de hedendaagse,
postmoderne wereldmaatschappij wordt deze gevormd door het bedrijfsleven... . Als het bedrijven
zijn die de wereld vorm geven, waarom kan de kerk dan niet in en door het bedrijfsleven werken om
de wereld vorm te geven? 19
Tunehag merkt drie belangrijke verbanden op met betrekking tot de noodzaak van holistische
transformatie:
1. De meeste onbereikte volkeren zijn te vinden in de moslim-, hindoeïstische en
boeddhistische wereld. De meesten van hen wonen in het zogenaamde 10/40 Window.
17

See Mats Tunehag, ‘Business As Mission: Holistic Transformation of People and Societies,’ Accessed August
30, 2017, https://www.lausanne.org/docs/BAM_momentum_article.pdf
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Bridget Adams and Manoj Raithatha, Building the Kingdom through Business: A Mission Strategy for the 21st
Century World (Watford, Herts, UK: Instant Apostle, 2012), 11. Italics added for emphasis.
19
Adams and Raithatha, Building the Kingdom through Business, 13-14.
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2. Hier vindt men ook een groot percentage van de allerarmsten ter wereld.
3. Deze gebieden hebben vaak een zeer hoog werkloosheidscijfer tot wel 50 procent.20
Deze verbanden impliceren dat de capaciteit van bedrijven om welvaart te creëren de sleutel is om
zowel tijdelijke als eeuwige resultaten te boeken. Tunehag stelt dat BAM een nieuw paradigma biedt
voor zending, een waarin ondernemers en zakenmensen winstgevende en duurzame bedrijven starten
die focussen op alle vier de bottom lines. BAM gaat over zaken doen met een Koninkrijk-van-Godperspectief, -doel, -en impact en is een voorbeeld van het citaat van Wolters eerder in deze studie.

3.0 Bijbelse Fundamenten
In deze paragraaf worden bijbelse grondslagen voor het creëren van rijkdom en holistische
transformatie verkend. De basis voor het bespreken van omstreden kwesties in paragraaf 4 wordt hier
gelegd. Deze studie stelt dat het creëren van welvaart geworteld is in God de Schepper van de hemel
en de aarde en men als zodanig erkennen moet dat de mens geschapen is naar zijn beeld, en de rest
van de schepping betekenis en status heeft in Gods ogen. De impact van de zondeval wordt besproken.
Er wordt gesteld dat zakendoen een kracht is die oorspronkelijk door God bedoeld was voor het
welzijn van de mensheid. Dit roept de vraag op wat 'goede' zaken zijn en dat wordt diepgaand
onderzocht.

3.1 Het creëren van welvaart is geworteld in God
De bijbel beweert met klem dat welvaart creëren is geworteld in God, de Schepper. Hij is de ultieme
bron van alle rijkdom. Genesis 1: 1 verklaart: 'In den beginne schiep God de hemel en de aarde. ' En
Genesis 2: 1 merkt op dat de schepping van de hemel en de aarde op de zesde dag voltooid was. 'God
zag alles wat Hij had gemaakt, en zie, het was zeer goed' (Gen 1: 31a). Het woord in het Hebreeuws
dat met 'zeer goed' is vertaald, is nauw verwant aan shalom wat normaal vertaald wordt als 'vrede',
maar ook volledigheid of heelheid betekent, heelheid van de individuele persoon, heelheid van relaties
en heelheid tussen de mens en de gehele schepping.21
De goedheid van zijn schepping wordt gevierd in Psalm 104, die een soort geestelijke kaart geeft van
de schepping beginnend met God (vss. 1-4) en vervolgens naar de aarde bewegend (vss. 5-9), de
voorziening van productieve middelen (vv. 10-13), de relatie tussen mens en schepping (vv. 14-26), de
relatie tussen geschapen wezens en God (vv. 27-30), en erkenning van God de Schepper (vv. 31-34).
God schiep de mensheid 'naar ons beeld, naar onze gelijkenis' (Gen. 1: 26a) en delegeerde de rol van
co-creatie naar de mensheid. In Genesis 1:28 wordt deze rol gespecificeerd als 'Wees vruchtbaar en
wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en het gevogelte des
hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt'(zie ook Ps 8: 6-8). Daarbij heeft God het
eigendom niet overgedragen (zie ook Ps 50: 10-12).
Dat de schepping van rijkdom uiteindelijk geworteld is in God de Schepper wordt benadrukt in
Leviticus 25:23 en Spreuken 8: 18-21, en herhaalt zich in 1 Kronieken 29: 11-12.
20

Mats Tunehag, ‘Business as Mission: An Introduction,’ February 2006,
http://www.ywamconnect.com/c9/images/15/93/2/29315/201638.doc.
21
1 Al Tizan, Transformation After Lausanne: Radical Evangelical Mission in Global-Local Perspective (Oxford,
UK: Regnum, 2008), 111.
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In Deuteronomium 8: 11-18 herinnerde God Israël eraan dat hij hen naar een land bracht ‘waarin gij
aan niets gebrek zult hebben' en 'uit welks bergen gij koper zult houwen'. Hij waarschuwde zijn volk:
'Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar
gij zult aan de Here, uw God, denken, want Hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven
(vgl ook Prediker5: 19).
De viering van de schepping in Ps 104: 14-15, 23 bevat een poëtisch beeld van God als de ultieme
bron:
Hij doet het gras ontspruiten voor het vee.
het groene kruid ter bewerking door de mens,
brood uit de aarde voortbrengende
en wijn, die het hart des mensen verheugt,
het aangezicht doende glanzen van olie;
ja, brood, dat het hart des mensen versterkt.
De mens gaat dan uit tot zijn werk,
en naar zijn arbeid tot de avond toe.
Deze gedachte wordt ook gevonden in Deuteronomium met de zegen van Gods ultieme voorziening,
ervanuit gaande dat Israël Gods geboden gehoorzaamt:
Ook zal de Here u overvloedig het goede schenken, in de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw
bodem – in het land, waarvan de Here aan uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou. De
Here zal zijn rijke schatkamer, de hemel, voor u openen om op zijn tijd de regen voor uw land te
geven en al het werk uwer handen te zegenen (Deut 28: 11 – 12a).

3.2 Het scheppingsmandaat is gericht op het werken en verzorgen van een tuin
Het is opmerkelijk dat Genesis 2: 1-6 impliceert dat de zes scheppingsdagen Gods visie op de aarde
niet volledig vervulde, want 'er was geen mens om de aardbodem te bewerken' (Gen 2: 5b). ‘En de
Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren ( Gen
2:15). Het is ook opmerkelijk dat God een ‘helper’heeft gemaakt voor Adam (Gen 2: 18, 20), zijn
vrouw. Het Hebreeuwse woord 'helper', 'ezer' , betekent hulp of steun. Eva's rol was even belangrijk
in die zin dat de Heer van haar verwachtte dat ze zou deelnemen aan en samenwerken met Adam bij
het werken aan voortplanting en zorg voor de schepping.
Er zijn een aantal aspecten aan werk die in de Bijbel duidelijk zijn:
•

•

•

God bepaalt het (draagt het op) - Gen 2:15; Exod 20: 9; Deut 5:13; Kol 3: 23-24. Adam kreeg
voor de zondeval het bevel te werken, en dit moeten wij de zes dagen tussen de sabbatten
doen. Kolossenzen herinnert ons er aan dat we 'voor de Heer werken, niet voor mensen'.
Correct uitgevoerd werk is kenmerkend voor Gods volk.
God ondersteunt (bevestigd) het - Deut 28: 8-12; Ps 104: 14; Prediker 3:13, 5: 9; Ps 128: 1-2.
God beloofde Israël dat als ze hem gehoorzaamden, hij het werk van hun handen zou zegenen.
God ‘maakt dat gras groeit voor het vee, en planten voor de mens om te oogsten.' God maakt
het mogelijk dat wij voldoening vinden in ons 'zwoegen'. Zelfs 'de koning zelf profiteert van
de velden'. Degenen onder ons die de Heer vrezen, zullen 'de vruchten van [onze] arbeid eten'.
God onderwijst het - Jes 28: 23-29. God instrueert 'de boer' en 'onderwijst hem over de juiste
wijze'.
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•

•

God vereist het - 2 Thess 3: 10-12; 1 Tim 5: 8. We worden gewaarschuwd om niet om te gaan
met mensen die zelf niets doen ( zij bemoeien zich in plaats dat zij moe worden) en leert ons
dat werk de weg is waarmee God voorziet in ons levensonderhoud.
God beloont het - Spr 12:11, 14b, 24; 14:23; Jes 65: 22b. In Spreuken wordt een oorzakelijk
verband tussen werk en zegen gevestigd. In Jesaja belooft God dat in zijn eeuwig koninkrijk:
‘want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner
handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen.’

Het lijkt er op dat God van plan was dat mensen zouden werken met als doel om aan hun menselijke
behoeftes te voorzien (maar ook, om tot bloei te komen) en dat hij wil dat er welvaart gecreëerd wordt.
Paul Stevens zegt treffend:
Het creëren van rijkdom is het proces waarbij aan behoeften en wensen wordt voldaan. Het is
niet een zero-sum game die ervoor zorgt dat het verlies van de een de winst van de ander is,
hoewel dat misschien wel zo het geval is geweest vóór de industriële revolutie, toen het
aanbod beperkt was en de maaltijd van de een vaak ten koste ging van het eten van de ander.
Het creëren van welvaart is een onderdeel van het brengen van shalom naar mensen en de
wereld.22
In deze context is Spreuken 11:26 relevant - 'Wie koren achterhoudt, hem vloekt het volk; maar
zegening daalt neer op het hoofd van de verkoper. '
Voor de christen is werk verlossend. Het is koninkrijksgericht, want het creëren van welvaart
belichaamt het principe van shalom. Volgens Wolters:
Dus in de persoon van Jezus is het Koninkrijk van God al aanwezig. Toen de Farizeeën hem
vroegen wanneer het Koninkrijk zou komen, antwoordde Jezus: In feite is het Koninkrijk van
God onder u '(Lucas 17:21, NBV). En toch instrueerde hij zijn discipelen ook om te bidden
'Uw Koninkrijk kome', en leerde hij dat zijn komst nog geen voltooide realiteit is.
Zowel de 'al' als de 'nog niet' aspecten kenmerken het intermezzo tussen de eerste en tweede
komst van Christus. . . . Sinds zijn hemelvaart is Jezus doorgegaan met de komst van zijn
Koninkrijk, maar nu door middel van de bediening van zijn volgelingen en bekrachtigd door
de Heilige Geest. Dit is het punt van de gelijkenis van de ponden (Lucas 19: 11-27). . . .
Concreet betekent deze gelijkenis dat in naam van Christus en zijn Koninkrijk christenen nu al
hun door God gegeven middelen gebruiken moeten om de ziekte en demonisering van de
schepping te bestrijden - en dus de schepping te herstellen- in afwachting van de definitieve
'wedergeboorte' bij de tweede komst (Matt 19:28). Deze richtlijn geldt voor ons privé leven
(bijvoorbeeld in het houden van beloften, het helpen van vrienden, gastvrijheid beoefenen),
maar ook voor publieke ondernemingen, zoals reclame, arbeidsmanagement betrekkingen,
onderwijs en internationale zaken .23
In Spreuken wordt luiheid ronduit veroordeeld ( bv. Spr 10: 5; 12:27; 16: 6-11; 19:15; 24: 30-34), ook
in 2 Tessalonicenzen 3: 6-12, waarin de luie mens wordt aangespoord 'dat zij rustig bij hun werk
blijven en hun eigen brood eten ', en 1 Timoteüs 5: 8 waar het nietsdoen eeuwige gevolgen lijkt te
hebben. Bovendien houdt werk verband met redding, in Efeziërs 4: 28 - 'Wie een dief was stele niet
meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan
mededelen aan de behoeftige. '

22
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Dat God bedoelde dat de mensheid een nauwe relatie met zijn schepping zou hebben, wordt onthuld in
het verslag in Genesis van de schepping van de mens. 'De Here God vormde de man uit het stof van de
aardbodem.' De Hebreeuwse woorden voor 'man', adam en voor 'grond', adamah zijn etymologisch
nauw verwant. Dus creatie van rijkdom is onderworpen aan de zorg voor heel Gods schepping (alles
wat in de ‘tuin’ zit). De relatie met de vruchtbare schepping werd in de val verbroken, maar is
inbegrepen in de verlossing:
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen
Gods.Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de
wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping
zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de
heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar
delen zucht en in barensnood is. (Rom 8: 19-22)
Deze passage verwijst naar de val. Gezien Adams connectie met 'stof', beschadigde zijn zonde de
aarde en alles wat ermee samenhangt - de hele ondermenselijke schepping (natuur).
Volgens Doug Moo suggereert het Griekse woord dat met 'frustratie' is vertaald dat de schepping niet
in staat is geweest om het doel te bereiken waarvoor het is gemaakt en het Griekse woord dat is
vertaald met 'verval' suggereert de onvermijdelijke desintegratie waaraan alle dingen na de val
onderworpen waren. Moo stelt dat deze passage op dezelfde manier aangeeft dat de natuur een
toekomst heeft in het plan van God.24 Aangezien de natuur deel uitmaakt van de schepping en werk
een verlossende dimensie heeft, moet ons werk zorg voor de natuur omvatten. Een groep theologen
stelt voor:
Erkenning van de verbondenheid van de mensheid met de schepping verzet zich tegen de
opvatting dat de degradatie van de aarde een signaal is van de komst van Christus. In plaats
daarvan plaatst het de degradatie in het verhaal van de zonde - het verbindt de schade van de
aarde met het falen van de mensheid om te leven naar het gebod om bekwaam de beheersing
[van heerschappij] uit te oefenen. . . . Misschien wacht de schepping op ons tot we onthouden
wie we zijn, om onszelf te herplaatsen als grondige aarde-gebonden wezens, om onze roeping
te omarmen en bekwaam rentmeesterschap uit te oefenen en manieren te vinden om genezing
en hoop te brengen op de aarde. . Zo'n perspectief herinnert ons aan de hoop die we hebben,
geplaatst in onze eigen identiteit als kinderen van God.25
De wet van het Oude Testament beschermde rijkdom door wetten betreffende privébezit. De instelling
van privé-eigendom was zowel een geschenk als een kracht om het rentmeesterschap van de 'tuin' te
faciliteren. Relevante geschriften zijn onder meer Exodus 20:15, 17 (zie ook Deut 5:19, 21), 21: 28-36,
en 22: 1-12.
Genesis 23 beschrijft in detail de uitwisseling van privé-eigendom toen Abraham een begraafplaats
kocht voor zijn vrouw, Sarah. Blijkbaar is vrijheid van uitwisseling verweven met privé
eigendomsrechten.
Een van de factoren die geassocieerd lijken te zijn met armoede in de lage-inkomenslanden vandaag
zijn slecht gedefinieerde en inconsistent beschermde private eigendomsrechten. Een van de best
bekende voorstanders van het formaliseren van eigendomsrechten in landen met lage inkomens is
Hernando de Soto. In The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails
24
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Care,’ in Noah Toly and Daniel block (eds.), Keeping God’s Earth: The Global Environment in Biblical Perspective
(Downers Grove, IL: IVP Academic, 2010), 28-31.
25
Daniel Brunner, Jennifer Butler, and A. J. Swoboda, Introducing Evangelical Ecotheology: Foundations in
Scripture, Theology, History, and Praxis (Grand Rapids: Baker Academic, 2014), 63.
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Everywhere Else beargumenteert de Soto dat alleen een elite-minderheid juridisch het economische
voordeel geniet van wettelijk gedefinieerd en beschermd privébezit en dat arme ondernemers
wegkwijnen omdat hun activa 'dood kapitaal in de schaduw van de wet' zijn.26 Hij beweert dat er
ongeveer USD 10 biljoen aan activa in handen van de armen zijn.

3.3 Zaken (Business) doen als kracht
Een manier om te begrijpen wat het betekent om gemaakt te worden naar het beeld van God of om wat
het dragen van het imago Dei inhoudt, is het vanuit een antropologisch perspectief te beschouwen. In
deze context zouden mensen kunnen worden beschouwd als creatief (door God aangewezen om met
hem mede-schepper te zijn naarmate het werk vordert in de 'tuin' van Genesis en zo deze te
transformeren in de 'stad' van Openbaring), relationeel (gemaakt door God voor het leven in
gemeenschap), doelgericht (werkend in het heden om een doel te bereiken in de toekomst) en moreel
(God geeft de vrijheid om keuzes te maken). Dit perspectief werd ontwikkeld door een van de
belangengroepen van het BAM Global Congress in 2013.27
Werk kan worden gedefinieerd als de ijverige, consistente toepassing van het imago Dei om goederen
en diensten te leveren die bijdragen aan de menselijke bloei. In de huidige tijd is een groot deel van
het werk geformaliseerd in structuren met beleid, processen en praktijken die worden aangeduid als
bedrijven. Een bedrijf kan worden gezien als een institutioneel arrangement, formeel of niet, dat het
algemeen belang dient door het leveren van goederen en diensten die het mogelijk maken dat de
gemeenschap tot bloei komt en waar medewerkers worden voorzien van (een deel van) de
mogelijkheden om hun door God gegeven identiteit te realiseren door creatief, doelgericht werk.28
Natuurlijk vinden niet alle creatieve, doelgerichte werkzaamheden binnen bedrijven plaats. Er gebeurt
veel binnen het huishouden, bijvoorbeeld de zorg voor kinderen, het produceren van voedsel dat
binnen het huishouden geconsumeerd wordt en het beschermen van eigendommen. Niettemin is het
bedrijfsleven een belangrijke institutionele regeling waarbinnen werkzaamheden plaatsvinden.
Er wordt beweerd dat bedrijven een macht zijn:
In de brieven verwijst Paulus negen keer naar iets dat hij 'krachten' noemt (soms alleen en
soms in verband met schijnbaar gerelateerde begrippen van 'vorstendommen', 'tronen' en
'heerschappijen'). Tot halverwege de vorige eeuw werden deze zinnen over het algemeen
beschouwd als verwijzingen naar engelen en demonen, en werd er weinig aandacht aan
geschonken. Na de Eerste Wereldoorlog en vooral in het kader van de opkomst van het
nazisme begon men deze passages aandachtig te bestuderen met nieuwe wetenschappelijke
belangstelling. Een aantal geleerden is deze concepten nu gaan associëren met structuren,
wereldbeelden, instellingen en andere regimes die vorm geven aan de wereld waarin wij leven,
of, als alternatief, voor spirituele krachten die deze structuren aansturen en bezielen. Als deze
interpretatie correct is, dan kunnen bedrijven, mondiaal kapitalisme, vrije markteconomische
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systemen en zelfs de instelling van het bedrijfsleven zelf worden gezien als de presentatie van
(of tenminste als bezield door) sommige van deze bijbelse 'bevoegdheden'. 29
Het doel van deze krachten, die oorspronkelijk door God zijn geschapen (Kol 1: 16-17), is orde te
brengen waar anders chaos zou zijn ( vgl. Gen 1: 2). Paul Stevens zegt: 'De bevoegdheden zijn als
dijken die de chaos tegenhouden. ' 30

3.4 Bijbelse principes voor ‘goed’ zakendoen
Zoals hierboven opgemerkt, is het bedrijfsleven een institutioneel arrangement waarin wordt gewerkt.
Toen de eerste markten ontstonden, waren bedrijven voornamelijk huishoudens die hun goederen
ruilden met andere huishoudens voor goederen of geld op de Griekse agora (openbare pleinen). De
Griekse wortel van het Engelse woord 'economics', oikonomia , betekent 'beheer van het huishouden ',
wat tevens het beheer van de productieve onderneming betekende. In het Nieuwe Testament wordt dit
woord meestal geassocieerd met rentmeesterschap. Na verloop van tijd verplaatste steeds meer
productie uit het huishouden en werd deze geformaliseerd in gespecialiseerde instellingen, bedrijven,
met wettelijke bescherming (en verantwoordelijkheden), en zo werd productie uitgewisseld in
geformaliseerde markten.
Het is vermeldenswaard dat de fundamenten van markten aanwezig waren bij de schepping:
Als helper introduceert Eva ten minste vier belangrijke economische overwegingen: de
werkverdeling (arbeidsverdeling), bescherming (hoewel geen levensvatbare fysieke bedreiging
wordt verwacht in de Tuin zelf), samenwerking (samenwerking in denken en doen), en
voortplanting (seksualiteit gegeven voor het voortbestaan van de soort en het bredere
faciliteren van de eerste drie functies). Deze dragen respectievelijk bij aan efficiëntie,
zekerheid (fysiek en economisch), creativiteit en de verdere arbeidsverdeling. . . . De basis
voor een markteconomie is gelegd - de productiemiddelen (de Tuin zelf, en de aarde,
atmosfeer en zon), arbeid, beheer ( bewerken van het land), beheer (zorg voor de schepping)
en de coöperatieve impuls om de vereiste taken en inspanningen te verdelen - als onderdeel
van Gods seculiere orde. 31
Tegenwoordig is er ruim bewijs van arbeidsverdeling, maar het valt te betwisten dat de impuls om te
delen ontbreekt, vooral in die landen waar de naamloze en/of besloten vennootschap (NV, BV)
domineert.
De principes van corporate governance schrijven voor dat bestuurders handelen in het belang van het
bedrijf (aandeelhouders), en die zijn meestal gericht op winst, ondanks maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Bedrijven kunnen een krachtige motor zijn om de armoede in de wereld terug te dringen. Wayne
Grudem benadrukt dit:
Ik geloof dat het bedrijfsleven de enige langetermijnoplossing is tegen armoede in de wereld.
Want bedrijven produceren goederen en bedrijven produceren banen. En bedrijven gaan jaar
na jaar door met het produceren van goederen, en blijven jaar na jaar loon betalen. Daarom, als
we ooit langetermijnoplossingen voor armoede in de wereld gaan zien , geloof ik dat dit het
29
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resultaat zal zijn van het starten en behouden van productieve, winstgevende bedrijven. In
grote mate zal dit tot stand komen door startende bedrijven in arme landen en in arme buurten
in ontwikkelde landen. Een andere, minder zichtbare manier van bedrijven om armoede helpen
bestrijden is door de efficiëntie en productiviteit te verhogen, en dus goederen goedkoper te
maken op de wereldmarkt. 32
In het voorwoord van het World Development Report 2013, gaf de president van de Wereldbank als
observatie: 'De particuliere sector is de belangrijkste motor voor het scheppen van banen, goed voor 90
procent van alle banen in de derde wereld. ' 33 De meesten van dergelijke banen worden gecreëerd
door micro-ondernemingen, bedrijven die tien of minder mensen in dienst hebben. 34 Veel banen die
door micro-ondernemingen worden gecreëerd komen niet met een loon, vooral die in de landbouw en
verschillende vormen van zelfstandig ondernemerschap. Bovendien zijn de lonen, waar ze bestaan,
doorgaans lager in micro-ondernemingen dan in grotere bedrijven. 35 Het belang van microondernemingen uit de particuliere sector voor de werkgelegenheid wordt geïllustreerd in Figuur 3
hieronder. Van de landen die in de grafiek zijn opgenomen, heeft Ethiopië veruit het hoogste aandeel
werkgelegenheid in micro-ondernemingen. Het is opmerkelijk dat micro-ondernemingen alleen in
landen met de laagste inkomens zorgen voor het grootste deel van de werkgelegenheid. In landen met
een hoger inkomen bieden grotere bedrijven de meeste werkgelegenheid. Het is misschien een gebrek
aan kansen om te groeien, wat de verklaring vormt waardoor micro-ondernemingen het grootste deel
van de werkgelegenheid in de landen met de laagste inkomens vormen. 36
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Figuur 3 Private Sector Microenterprises in developing countries 37

Banen zijn belangrijk omdat zij gezorgd hebben voor het grootste deel van de recente daling van de
extreme armoede. Dit is niet onbelangrijk, tussen 1990 en 2013 is het percentage van de
wereldbevolking die in extreme armoede leeft (minder dan 1,90 dollar per dag) gedaald van 35 procent
naar minder dan 11 procent. Bovendien, ondanks de bevolkingsgroei, is het aantal mensen dat in
extreme armoede leeft gedaald van 1,85 miljard in 1990 tot 767 miljoen in 2013 - een afname van
bijna 1,1 miljard. 38 'Deze reductie is het gevolg van meerdere factoren, maar het ontstaan van
miljoenen nieuwe, productievere banen, vooral in Azië maar ook in andere delen van de derde wereld,
is de belangrijkste oorzaak geweest. ' 39
China, India en Indonesië zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de verbetering, maar er is
overtuigend bewijs van de Wereldbank dat veel landen verbeteringen hebben ervaren. Figuur 4 geeft
een informatieve grafiek weer. In de grafiek wordt armoedebestrijding door banen aangeduid als
'arbeidsinkomen', bestaande uit verandering in werkgelegenheid en inkomen. Banen zijn in sommige
landen veel belangrijker geweest dan in andere ( bijv. Bangladesh en Peru) en in sommige landen
hebben zij een negatieve bijdrage geleverd ( bijv. Roemenië en El Salvador).
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Figuur 4 Reduction in Extreme Poverty Attributable to Jobs. 40

Extreme armoede blijft hardnekkig hoog in Sub-Sahara Afrika waar het aantal mensen die leven in
extreme armoede tussen 1990 en 2013 met slechts 4 miljoen is gedaald. Ruim de helft van de
wereldbevolking die in 2013 in extreme armoede leefde, woonde in dit deel van de wereld.
De meeste armen in de wereld leven op het platteland, werken in de landbouw, hebben geen onderwijs
gevolgd en meer dan de helft van hen zijn jonger dan 18 jaar 41 en / of ze leven in mislukte of fragiele
staten. 42 Met betrekking tot het laatste, identificeerde De Wereldbank een verband tussen veiligheid
(gemeten in termen van staatsgrepen) en inkomen (gemeten aan het BBP per hoofd van de bevolking
bij koopkrachtpariteit). 43
Dit wordt geïllustreerd in figuur 5.
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Figuur 5 Relationship between security and income 44

Er moet duidelijk nog veel worden gedaan, maar bedrijven die banen scheppen, blijven een
belangrijke factor bij het bevrijden van de wereld van extreme armoede. Dit roept de vraag op wat
goed zakendoen inhoudt. In dit verband kunnen twee baanbrekende bijdragen worden onderscheiden,
beide gepubliceerd rond dezelfde tijd, maar onafhankelijk van elkaar ontwikkeld.
Van Duzer benoemt goed zakendoen in termen van 'het juiste doel', uiteindelijk om God te
verheerlijken. Hij betoogde dat een bedrijf God het beste verheerlijkt wanneer het dient.
In het bijzonder moet een bedrijf dat God verheerlijkt, ernaar streven op twee
manieren te dienen: Ten eerste moet het proberen de goederen en diensten te leveren
die een gemeenschap nodig heeft om te bloeien (een externe focus). Ten tweede moet
het ernaar streven kansen te bieden aan individuen om aspecten van hun door God
gegeven identiteit uit te drukken door middel van betekenisvol en creatief werk (een
interne focus). Bovendien, zo te bloeien heeft voor een gemeenschap twee kernpunten.
Is er een creatief, toekomstgericht stuk: is er innovatie, een nieuw product, een nieuwe
manier om een dienst te leveren, een nieuwe markt die zal helpen een gezonde,
toenemende overvloed voor de gemeenschap te geven? Maar het heeft ook een
herstellend, verlossend perspectief: is er een product of dienst dat kan helpen bij het
aanpakken van de verbroken relaties, de onderdrukking en het onrecht in de wereld
van vandaag? 45
Van Duzer voert aan dat deze benadering suggereert dat de eerste vraag die beantwoordt moet worden
bij zakelijke besluitvorming niet is wat het investeringsrendement kan maximaliseren, maar wel wat
44
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de gemeenschap in staat stelt te bloeien en kansen biedt voor zinvol en creatief werk. Daarnaast moet
een bedrijf duurzaam opereren en samenwerken met andere instellingen bij het nastreven van het
algemeen belang.
Met betrekking tot duurzaamheid moet een bedrijf shalom zoeken zoals vastgelegd in de Tuin. Shalom
heeft betrekking op duurzame relaties tussen God en de mensheid, tussen mensen onderling, en tussen
de mensheid en de hele geschapen wereld. Een bedrijf mag in ieder geval 'geen kwaad doen'.
Dit vereist dat bedrijven:
● Het ritme van werk en rust respecteren zoals vastgesteld door God en een voldoende loon betalen
om ruimte te maken voor rust;
● Een rechtvaardige opbrengst leveren aan eigenaren en leveranciers, producten op de markt brengen
zonder misleiding en tegen eerlijke prijzen, en het juridische, sociale, esthetische en intellectuele
kapitaal nodig voor het bedrijfsleven en verstrekt door de gemeenschap niet ondermijnen;
● Hun zaken beheren op een manier die rekening houdt met de natuurlijke omgeving, en daarbij
erkennen dat de hele schepping voor het welbehagen van God is.
Van Duzer geeft de voorkeur aan deze benadering voor het definiëren van goede zaken in
tegenstelling tot meer conventionele brede uitspraken over het 'dienen van het algemeen belang' of
'rijkdom creëren'. Deze brede verklaringen waren naar zijn mening te ruim, waardoor men kon betogen
dat winst maken (aandeelhoudersmaximalisatie) de bijdrage is die het bedrijf levert aan het
gemeenschappelijk goed. Evenzo lieten ze zo de mogelijkheid open de kwesties van hoe en voor wie
rijkdom gecreëerd werd te negeren. 46
Kenman Wong en Scott Rae, bekend om hun werk op het gebied van bedrijfsethiek, publiceerden hun
baanbrekende boek over zaken in 2011 onder de titel Business for the Common Good . Zij stellen dat
het bedrijfsleven een oproep is tot transformationele dienstverlening voor het algemeen welzijn. . . een
roeping op persoonlijke, institutionele en structurele niveaus om God te dienen en deel te nemen aan
zijn missie om het leven van anderen in meerdere dimensies te verbeteren. ' 47
Wat het algemeen belang betreft, zorgden Wong en Rae voor een kader dat duidelijk verband houdt
met het verbeteren van het leven van mensen, als individu en als gemeenschap, zowel nu als in de
toekomst. Dit kader is uiteengezet in onderstaande tabel 1, waarin particulier voordeel en algemeen
welzijn tegenover elkaar zijn gezet. Bedrijven die zijn gebaseerd op particulier voordeel met
uitsluiting van het gemeenschappelijke goed weerspiegelen de gebrokenheid van de menselijke
instellingen sinds de val. Zij die gebaseerd zijn op het algemeen welzijn zijn in overeenstemming met
Gods oorspronkelijke bedoelingen met het bedrijfsleven en zijn het resultaat van uiteindelijke
verlossing.
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Tabel 1: Prive voordeel en algemeen welzijn.48
Prive-voordeel.............................................................................................................Algemeen welzijn

Missie/Doel

Relaties (met God,
anderen en jezelf)

Middelen –
Economisch,
Fysiek etc.

Producten /
Diensten (welke
zaken doen we).

Methodes (hoe
doen we zaken)

48

Weerstand bieden /
Hervormen
Op korte termijn rijkdom
verkrijgen. Overvloed wordt
verkregen ten koste van andere
belanghebbende of van andere
maatstaven van welzijn.

Anderen worden behandeld
alsof zij slechts bestaan voor
ons doel of als objecten om te
plaatsen waar we willen.
Kwetsbare mensen blijven
onzichtbaar en stom. Dit
verdeeld nodeloos, veroorzaakt
jaloezie en afgunst. Hebzucht,
oneerlijkheid en het
ontmenselijken van anderen
wordt aangemoedigd. Dit
beschadigt een
gezond
zelfbeeld.Materie, individueel
financieel succes, ambitie,
eigendunk en macht worden
aanbeden als resultaat.
Onzorgvuldig beheerd zonder
respect voor de impact op
lange termijn

Producten of diensten met
weinig of geen aandacht voor
het verbeteren van de
leefomstandigheden en zonder
respect voor onze
leefomgeving.
Oneerlijk, manipulatief en
onrechtvaardig. Zonder respect
voor zichzelf en anderen. We
willen niet van plaats ruilen
met een klant, werknemer,
bevoorrader, aandeelhouder of
lid van de gemeenschap.

Tolereren

Ideaal /Bevestigen
Blijven en holistische waarde
creatie, geoptimaliseerd voor
alle belanghebbenden. Doel is
omrand en naadloos
weerspiegeld in alle functies
en beslissingen (sourcing,
productie, marketing,
boekhouden, enz.)
Anderen worden behandeld
met waardigheid en respect en
hebben een groter doel. De
kwetsbaren hebben een stem.
Mensen komen bij elkaar in
een in een geest van
verzoening en harmonie.
Vrijgevigheid, zorg,
eerlijkheid, nederigheid
worden aangemoedigd. Een
gezond zelfbeeld wordt
versterkt. God wordt geprezen
en de schoonheid van anderen
benadrukt
Beheerd op een wijze waarmee
de geest van rentmeesterschap
en dienen geëerd wordt. Er is
een diepgaande zorg voor de
impact op lange termijn en de
levens van toekomstige
generaties.
Producten of diensten die het
even verbeteren en het
mogelijk maken waarheid,
schoonheid, goedheid en
verzoening te laten bloeien in
de levens van mensen.
Eerlijk, waardig en respectvol.
De ander wordt behandeld als
familielid. We zouden zo van
plaats ruilen met andere
belanghebbenden.
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Wong en Rae verwezen naar Adam Smith's An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations (oorspronkelijk gepubliceerd in 1776) waarin hij uitlegde hoe het kapitalisme het eigenbelang
verlichtte om iedereen er beter van te laten worden. 49 Het primaire belang van Smith was het
materiële welzijn van een natie; de focus lag op 'het algemeen welzijn' en niet alleen op individueel
gewin. Het is belangrijk op te merken dat Smiths perspectief op twee cruciale veronderstellingen
rustte:
Ten eerste probeert elk individu zijn kapitaal zo dicht mogelijk bij huis te gebruiken. . . . In de
binnenlandse handel is zijn kapitaal nooit zo lang uit het oog verloren als in de buitenlandse
handel en consumptie. Hij kent het karakter en de situatie van de personen die hij vertrouwt en
als hij zou worden misleid, weet hij beter bij welke wetten van het land hij verhaal moet
zoeken. . . . Ten tweede, elk individu die zijn kapitaal inzet ter ondersteuning van de
binnenlandse industrie, streeft noodzakelijkerwijs naar inspanningen om die industrie zo te
sturen dat haar producten van de hoogst mogelijke waarde kunnen zijn. . . . Naarmate de
waarde van deze producten groot of klein is, zal dat ook het geval zijn met de winst van de
werkgever. . . . Ieder individu streeft daarom zoveel mogelijk naar het aanwenden van zijn
kapitaal ter ondersteuning van de binnenlandse industrie, zodat die industrie producten maakt
die van de grootste waarde kunnen zijn; noodzakelijkerwijs werkt elk individu er aan om de
jaarlijkse inkomsten van de samenleving zo groot mogelijk te maken. . . Hij beoogt alleen zijn
eigen gewin, en hij wordt hierin, zoals in veel andere gevallen, geleid door een onzichtbare
hand om een doel te begunstigen dat geen deel uitmaakte van wat hij wilde bereiken. 50
Gezien het feit dat Smith tijdens de vroege Industriële Revolutie schreef, is het niet verwonderlijk dat
hij zich concentreerde op materieel welzijn, want voor het eerst in de menselijke geschiedenis was er
het vooruitzicht dat hele naties uit afhankelijkheid zouden worden gehaald.
Met betrekking tot transformationele service suggereren Wong en Rae dat het concept twee dimensies
bevat: het scheppingsmandaat en de eschatologische transformatie van de nieuwe schepping. Wat het
scheppingsmandaat betreft, betogen Wong en Rae 'dat we met God samenwerken in de vooruitgang
van zijn heerschappij over de schepping, die volgens het Genesisverslag van de Val ook inhoudt dat de
gevolgen van de intrede van zonde (kwaad) in de wereld worden verlicht. ' 51 Met betrekking tot
eschatologie beweren Wong en Rae dat de Heilige Geest ons in ons werk in staat stelt, om samen te
werken met God in zijn koninkrijk dat de schepping voltooit en de hemel en aarde vernieuwt. Ze
stellen: 'Werk is dus niet alleen een vervulling van het scheppingsmandaat, maar het is het ook dienst
aan God, in samenwerking met hem in de transformatie van de wereld. Met andere woorden, werk is
ook een transformationele dienst aan God in zijn nieuwe schepping. ' 52
Wong en Rae breiden het concept van transformationele service uit en bieden de volgende analyse:
De term transformatie impliceert een positieve verandering ten opzichte van onszelf, anderen
en onze sociale instellingen om menselijke bloei te weerspiegelen. Transformatie (versus
herbouw ) betekent ook dat zaken al tot op zekere hoogte Gods bedoelingen weerspiegelen. . .
Dus in veel gevallen is onze taak meer verwant aan het verbouwen van een huis dan het
afbreken van een huis en het volledig opnieuw opbouwen, hoewel sommige delen totale sloop
en opbouw vanaf de grond nodig hebben. Het woord dienst past goed als we kijken naar het
overkoepelende thema van de Schrift. Jesaja 53 beschrijft de komende Messias als een
lijdende dienaar. Het idee dat 'de eersten de laatsten zijn' is een belangrijk onderdeel van het
49
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koninkrijk dat Jezus in Matteüs 19-20 beschrijft. De evangeliën vermelden dat Jezus
'dienstbaarheid' door zijn leven manifesteerde. . . . Voor de volgelingen van Christus is dienen
niet alleen een morele verplichting of oriëntatie op anderen, het is ook een oefening of
spirituele discipline die een weg biedt naar een leven van ware overvloed. . . (en) uit
onderzoek is gebleken dat handelingen van dankbaarheid, vriendelijkheid en altruïsme (en niet
noodzakelijkerwijs hogere inkomens) behoren tot acties die een boost kunnen geven aan
menselijk geluk. . . . Sommige behoeftes en wensen van consumenten of werknemers (die
schadelijk kunnen zijn voor zichzelf of anderen) moeten niet worden gegeven of vervuld.
Gezien de aard van Gods primaire missie, moet de centrale kwaliteit of vorm van de
aangeboden dienst worden gekenmerkt door transformatie van mensenlevens en instellingen
die het mogelijk maken te bloeien op alle manieren die God heeft bedoeld. 53
De rode draad in de visies van zowel Van Duzer als Wong en Rae is dat het Gods bedoeling voor het
bedrijfsleven is dat het een positieve bijdrage levert aan de bloei van het individu en de gemeenschap
terwijl ze de hele schepping van God beheren op een manier die haar status in de schepping respecteert
en waarbij de bloei van toekomstige generaties niet in gevaar wordt gebracht. Dit werd ook
uitgesproken door Max de Pree, voormalig CEO van de Herman Miller Furniture Company in de
Verenigde Staten. Hij zag het doel van bedrijven als tweeledig: 'Het produceren van producten die een
echte behoefte verhelpen en esthetisch goed zijn, en het bieden van zinvol werk in een prettige
omgeving aan hen die werkzaam zijn in het bedrijf. ' 54
Het is belangrijk op te merken dat niets van het bovenstaande impliceert dat winst en het creëren van
rijkdom negatieve concepten zijn. Het houdt echter wel in dat winst en rijkdom middelen zijn (voor
menselijke bloei of holistische transformatie) in plaats van op zichzelf staande doelen. Vandaar de titel
van deze Lausanne Consultation.
Dat het bedrijfsleven door God bedoeld was om een positieve bijdrage te leveren aan de bloei van het
individu en de gemeenschap wordt empirisch verder ondersteund door de resultaten van onderzoek
naar geluk. Volgens het meest uitgebreide jaarverslag over geluk, het 'World Happiness Report ', 55
zijn de belangrijkste invloeden op geluk inkomen (gemeten naar BBP per capita in termen van
koopkracht), gezonde levensverwachting bij geboorte, sociale steun (iemand hebben om op te rekenen
in tijden van moeilijkheden, een indicator van gemeenschap), vrijgevigheid (gemeten door donaties),
vrijheid om levenskeuzes te maken en vertrouwen (gemeten aan de afwezigheid van corruptie bij
bedrijven en overheid). 56 Bedrijven zijn belangrijk voor geluk, gezien de invloed van inkomen,
gezonde levensverwachting bij geboorte en vertrouwen, maar zijn zeker ook belangrijk bij sociale
ondersteuning. Vrijgevige bedrijven kunnen er ook toe leiden dat mensen zelf vrijgevig zijn. Het
onderzoek liet ook zien dat werkgelegenheid een overweldigende invloed heeft op geluk en dat
betekent dat periodes van werkloosheid blijvende negatieve effecten op geluk hebben. 57 De cruciale
rol van het bedrijfsleven in het creëren van banen is elders in dit document besproken.
Het onderzoek naar geluk lijkt sterk op Jesaja 65: 17-25, waar staat: Want zie, Ik schep een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde.....Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep,
want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap... Daar zal niet langer een zuigeling
zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt...Zij zullen
huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten....van het werk hunner
53
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handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen
voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en
hun nakomelingen met hen.

4.0 Omstreden kwesties
Het is een feit dat rijkdomcreatie de levensstandaard sinds de Industriele Revolutie voor de overgrote
meerderheid der mensen heeft verbeterd. Er blijven echter, zelfs in hoog-inkomenslanden zoals de
Verenigde Staten, vele miljoenen mensen die niet veel ontvangen, of helemaal niets, en die niet
profiteren van het grootse ontwikkelingsverhaal. God houdt zich niet bezig met gemiddelden, maar is
geïnteresseerd in elk individu. Dit roept een aantal controversiële kwesties op waarover actief wordt
gedebatteerd onder christenen. De eerste hieronder besproken is of gelovigen wel of niet een
partnerschap moeten vormen met niet-gelovigen. De tweede is of 'eenvoud' een gebod is of een
roeping. De derde is of de excessen van het kapitalisme al dan niet kunnen worden verzacht door de
implementatie van gedeelde beloningen. Andere problemen hadden ook kunnen worden besproken,
maar zij vielen buiten de reikwijdte van de Consultation

4.1 Partnerschap en creëren van welvaart
Een probleem dat naar voren komt in veel discussies over christelijke interactie met de wereld is of we
alleen zakelijke partnerschappen zouden moeten hebben met christenen, of ook met niet-christenen.
Gezien de complexe zakelijke omgeving van vandaag, met verschillende wegen om toegang te krijgen
tot kapitaal, technologie en markten, wordt deze vraag steeds belangrijker. Deze vraag heeft geen
eenvoudig, direct antwoord, gezien het feit dat christenen op verschillende manieren in de wereld
opereren, ondanks dat zij waarden, doelen en strategieën uit het Koninkrijk van God delen. De Schrift
geeft echter wel enkele partnerschapsprincipes en woorden van wijsheid die door de serieuze christen
moeten worden opgevolgd. Drie zeer interessante passages geven richting aan bij deze soms
kwellende keuzes.

4.1.1 Partnerschap tussen Josafat en Achazja
Josafat regeerde 25 jaar over het zuidelijke koninkrijk Juda, in de hoofdstad van Jeruzalem jaren (870 845 v.Chr.) en 'hij deed wat recht was in de ogen van de Heer' (2 Kron 20:32). Hij was een
godvrezende succesvolle staatsman die het gerechtelijk apparaat thuis reorganiseerde. In het
buitenland leidde hij overwinningen tegen de enorme vijandelijke legers (Moabieten, Ammonieten en
sommigen Meuniten) die zich verzamelden tegen Juda, zonder zelfs maar te hoeven vechten, en
vestigde vrede met het noordelijke koninkrijk van Israël. 'En het koninkrijk van Josafat had rust, want
zijn God gaf hem vrede aan alle kanten', zegt 2 Kronieken 20:30. In alle opzichten was het dit gelovige
en bekwame leiderschap dat zo hard nodig was voor de relatief kleine natie Juda op een cruciale tijd in
zijn geschiedenis.
Zodra er vrede was gevestigd in de regio en het gerechtelijk apparaat thuis werkte,was het tijd om
verder te gaan en de rijkdom van de natie door handel te vergroten. Er was een belangrijke markt voor
het halen van goud, zilver, sandelhout en edelstenen uit Ofir. Dit was een lucratieve onderneming, een
belangrijke bron van rijkdom voor die van Josafats voorganger, koning Salomo, die deze handel had
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opgezet in samenwerking met Hiram, de koning van Tyrus. Salomo had de opbrengst gebruikt om de
tempel te bouwen. Dit alles wist Josafat. De kansen waren duidelijk, het bedrijfsplan bewezen, de
strategie goed gedefinieerd, en de de vooruitzichten waren goed. Alles voorspelde een gunstige
invloed op de natie. Dus Josafat begon de strategie uit te voeren en bouwde niet één, maar een vloot
van handelsschepen, een cruciale succesfactor voor de onderneming.
Wat kan er misgaan in zo'n solide onderneming? Hij immiteerde Salomo, en om de veiligheid en
winstgevendheid van het plan te vergroten, vestigde hij een partnerschap met zijn familielid Achazja,
de koning van Israël in Samaria. Achazja was tenslotte een familielid en Israël was een machtige
noordelijke naburige natie met wie Josafat goede betrekkingen had. De grondgedachte was logisch,
maar problematisch. Het probleem was: 'Hij [Achazja] deed kwaad in de ogen van de Heer '(2 Kron
22: 4) en' was schuldig aan goddeloosheid '(2 Kron 20:35), net als zijn ouders. Hij had waarden die in
schril contrast stonden met die van Josafat.
De uitkomst was rampzalig:
“Nadat deze (schepen) waren gebouwd bij Esjon Geber, Eliëzer, zoon van Dodavahu van Mareshah
profeteerde tegen Josafat, zeggende: En zij bouwden schepen te Esjon-Geber. Maar Eliëzer, de zoon
van Dodawahu, van Maresa, profeteerde tegen Josafat: Omdat gij u verbonden hebt met Achazja,
verbreekt de Here uw werken. En de schepen leden schipbreuk, zodat zij niet naar Tarsis konden
varen (2 Chron 20: 36b-37)”.
God heeft de onderneming eenvoudigweg (letterlijk) tot zinken gebracht vanwege de samenwerking
met een slechte koning. De partner van Josafat was de oorzaak van het falen. Zijn partnerschap was
een gruwel voor God. Het was niet Gods soevereine plan om op dat punt in de geschiedenis welvaart
te brengen in het noordelijke koninkrijk van Israël, dat geleid wordt door iemand die zo ver verwijderd
is van de Koninkrijkswaarden als Achazja. De 25-jarige regering van Josafat was over het algemeen
gezond, maar eindigde hier op een zure wijze.
Aan de ene kant illustreert dit verhaal heel goed dat men geen partnerschap mag hebben met een
andere partij die slecht is, in staat om de woede van de Heer op te wekken, of die waarden in stand
houdt die contrasteren met de waarden van het Koninkrijk, omdat het samenwerken met dergelijke
waarden Gods volk af kan leiden van het nastreven van goddelijke waarden.
Anderzijds volgt uit het voorbeeld van Josafat niet dat we zakelijke transacties of betrekkingen
uitsluitend met christenen kunnen hebben. De vruchtbare associatie van Salomo met de Fenicische
koning Hiram I van Tyrus (volgend op Davids partnerschap) bracht goud en edelstenen uit Ofir en
verrijkte beide koninkrijken. Hun opbrengst werd rijkelijk gebruikt bij de bouw van de eerste tempel,
waarvan de voltooiing het hele volk veel vreugde bracht. Partnerschap met een eerlijke, niet-joodse (in
die tijd 'Gods volk') vreemdeling was veel aangenamer voor God dan samenwerking met een slechte
Joodse koning.
Hoe we de implicaties van deze oudtestamentische les kunnen toepassen op onze huidige tijd, wordt
meer en meer ingewikkeld, gezien de complexiteit van onze huidige bedrijfsstructuren met hun verreikende fusies en overnames, joint ventures of kapitaalinjecties. Men moet oprecht bidden voor
onderscheiding.

4.1.2 Geen omgang met goddelozen
Vele eeuwen later leek Paulus deze geschiedenis in gedachten te hebben toen hij aan de Korinthische
gelovigen schreef. De stad Korinthe was een commercieel en industrieel centrum (keramiek en andere
producten), met twee havens en vele bedrijven. De tempel van de stad was gewijd aan Aphrodite, de
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Griekse godin van liefde, schoonheid, plezier en voortplanting, en was een voorbeeld van
spreekwoordelijke immoraliteit. Na achttien maanden in deze context te hebben geleefd, waarschuwde
de directe Paulus de christenen:

“Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij niet moest omgaan met hoereerders; niet met
de hoereerders uit deze wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of
afgodendienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik

u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder,
geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet
gij zelfs niet samen eten. (1 Kor 5: 9-11)”.
De waarschuwing van Paulus roept christenen niet op om enige vorm van relatie met de mensen in de
wereld te vermijden. Zoals Paulus later in 1 Korinthiërs 10:31 beweert:’Of gij dus eet of drinkt, of wat
ook doet, doet het alles ter ere Gods.’ Het basisprincipe hier is niet of christenen omgaan met nietgelovigen, of dat christelijke zakenmensen deals sluiten met niet-gelovigen. Zijn waarschuwing is
veeleer om afstand te nemen van alle vormen van slechtheid die zonder berouw besproken worden
onder zogenaamde broeders. Nogmaals, dit vereist onderscheidingsvermogen: hoe kan men zich
distantiëren van de zonden van onze wereld terwijl we blijven associëren, in zaken en in het leven, met
het wereldse.

4.1.3 Samen verbonden
In een derde passage, in de context van de scheiding van een zuiver volk voor God, schrijft Paulus
opnieuw aan dezelfde Korinthiërs om de kwestie van partnerschap aan te pakken:
“Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met
wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er
tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke
gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de
levende God, (2Kor 6:14 – 16)”.
Deze verzen worden traditioneel toegepast op het huwelijk, waarbij het huwelijk met niet-Christenen
wordt afgewezen. Ze kunnen echter evengoed op het bedrijfsleven worden toegepast. Het bevat
dezelfde bedrijfstaal waarmee zowel Paulus als zijn lezers bekend zijn geweest.
Er zijn veel gezonde bedrijven, scholen en organisatorische ondernemingen die goed zijn begonnen
maar door deze kwestie van een ongoddelijk span volledig van hun oorspronkelijke doel werden
weggetrokken.
De openingsverklaring in de Mission Drift van Greer en Horst luidt: 'Zonder zorgvuldige aandacht
zullen op geloof gebaseerde organisaties onvermijdelijk afdrijven van hun oprichtingsmissie. ' 58 Zij
bieden talloze voorbeelden van organisaties die begonnen met een bijbelse basis, maar in de loop der
tijd afdreven vanwege verschillende soorten ongelijke combinaties. Volgens deze auteurs is een
fundamentele beveiliging hiervoor dat een organisatie zeker moet zijn van haar doel en moet cultuur
zwaarder laten wegen dan strategie. Hoewel de auteurs zich richten op non-profitorganisaties, gelden
de principes zeker ook voor bedrijven.
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2 Korintiërs 5: 16-21 benadrukt het verlangen van God dat we het juk van Christus dragen en zijn
ambassadeurs worden bij het vervullen van zijn doel om de zondige wereld met zichzelf te verzoenen.
Jezus moedigt ons aan met de woorden: 'Mijn juk is zacht en mijn last is licht' (Matt 11:29) en dit
geeft ons kracht bij de uitvoering van ons mandaat als zijn verzoeningsambassadeurs. Hierbij kan het
nodig zijn om met zowel gelovigen als ongelovigen samen te werken.

4.2 Het idee van eenvoud
Het pleiten voor 'welvaartscreatie voor holistische transformatie' veronderstelt de legitimiteit en
wenselijkheid van 'rijkdom'. Dat wil zeggen, als rijkdom op de een of andere manier niet-christelijk is,
dan heeft het geen zin te vragen hoe deze bijbels kan worden vergroot. Maar de aanname van de
legitimiteit of wenselijkheid van rijkdom wordt niet algemeen erkend. Het is een omstreden kwestie.
Er kunnen hierbij verschillende posities worden ingenomen: ofwel dat rijkdom inherent twijfelachtig
is, of, minder negatief gezegd, dat het creëren van rijkdom voor anderen legitiem is, maar hier aan toe
geven voo rjezelf in het slechtste geval zondig en op zijn best onverstandig is. Of, het meest positieve,
dat het zowel voor anderen kan worden verworven als voor jezelf kan worden genoten.
Het Lausanne-convenant van 1974 nam hier een vrij duidelijke positie in. Het pleitte voor 'eenvoud':
'Degenen onder ons die in welvarende omstandigheden leven, aanvaarden onze plicht om een
eenvoudige levensstijl te ontwikkelen om genereuzer bij te dragen aan zowel hulp als evangelisatie. ' 59
Dit verbond van eenvoud werd opnieuw bevestigd in The Cape Town Commitment van 2011, waarin
stond: 'Wij bevestigen Lausanne's historische roep om een eenvoudige levensstijl. ' 60 Rijkdom voor
jezelf was dus geen optie die omarmd werd. Het tegendeel werd juist vereist.
The Cape Town Commitment inzake eenvoud kan het best worden begrepen wanneer het in de context
wordt gezien: ten eerste dat het een specifieke reactie was op het Welvaartsevangelie of de Prosperity
Theology (PT). Het stelde eenvoud tegenover PT, wat suggereerde dat eenvoud de bijbelse manier was
om 'de afgoderij van hebzucht' 61 af te wijzen, die als de basis van het welvaartsevangelie wordt
beschouwd. Ten tweede, The Cape Town Commitment bevestigde tegelijkertijd de menselijke
welvaart en zei: 'Wij bevestigen dat er een bijbelse visie is op menselijke voorspoed, en dat de bijbel
materiële welvaart (zowel gezondheid als rijkdom) noemt binnen haar leer over de zegen van God. ' 62
Deze thema's zijn nader onderzocht tijdens een volgende bijeenkomst 'The Lausanne Global
Consultation on Prosperity Theology, Poverty and the Gospel ' in Atibaia, Brazilië (30 maart - 2 April
2014). Tijdens dit overleg heeft een van de deelnemers, Paul Miller, een fundamenteel bezwaar
gemaakt op twee punten: de voorstelling van het Prosperity Gospel door The Cape Town Commitment-
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suggereerde dat het onnauwkeurig was en een zwart-wit weergave is van wat in feite varianten van
'welvaartsevangeliën' zijn 63 - en, meer fundamenteel, op het mandaat van CTC op 'eenvoud'.
Met betrekking tot het 'eenvoud'-principe noemde Miller drie fundamentele uitdagingen: allereerst hoe
bij de Lausanne Movement toewijding aan eenvoud in harmonie kan worden gebracht met haar
omarming van menselijke voorspoed, ten tweede of de 'plicht tot eenvoud' werkelijk schriftuurlijk
was, en ten derde hoe eenvoud in de eerste plaats moet worden gedefinieerd. We kijken naar elk van
deze uitdagingen.

4.2.1 Probleem 1: welvaart harmoniseren met eenvoud
Cape Town bevestigde zijn eigen vorm van een welvaartsevangelie toen het verklaarde: 'We
bevestigen dat er een bijbelse visie is op voorspoed voor de mens, en dat de bijbel materieel welzijn
omvat (beide gezondheid en rijkdom) binnen haar leer over de zegen van God. ' 64 Een visie voor ' het
floreren van de mens’ is slechts een andere manier om ‘menselijke voorspoed’ te zeggen. Maar hoe dit
zich verhoudt tot Cape Town’s geliefde principe van de eenvoud wordt niet onderzocht. Met name de
spanning tussen het omarmen van 'menselijke welvaart' en 'eenvoud' wordt niet genoemd. Hoe deze
twee principes naast elkaar kunnen bestaan, moet worden uitgelegd. Aanvankelijk lijken zij zeker
totaal tegenstrijdig. Men kan niet logischerwijs zowel bevestigen dat materiële rijkdom legitiem is of,
in bepaalde gevallen, zelfs wenselijk voor christenen, en tegelijkertijd eenvoud vereisen. Het is
essentieel dat we dit goed begijpen.
Men zou natuurlijk elke tegenstrijdigheid kunnen vermijden door de zwakkere versie van The Cape
Town Commitment aan eenvoud aan te nemen, dat wil zeggen : 'We bevestigen de historische oproep
van Lausanne tot eenvoudige levensstijl. ' 65 Misschien is de oproep tot een 'eenvoudigere stijl van
leven’ een relativering en verzachting van de oproep van Lausanne uit 1974 voor een 'eenvoudige
levensstijl'. Dat wil zeggen, men zou welvarend kunnen leven en er toch kunnen voldoen aan de
roeping ‘eenvoudiger’te leven, door slechts één of twee kopjes koffie per week op te geven; dat zou
relatief gezien ‘eenvoudiger’zijn . Maar het valt te betwijfelen of Cape Town zich terugtrok van The
Lausanne Covenant , vooral gezien het feit dat de koers naar sectie IIE de echo van de sterkere versie
heeft als het zegt: 'De kerk van Christus terugroepen naar ... eenvoud.' Hier pleit CapeTown niet
alleen voor de afgezwakte vorm van een 'simpelere' levensstijl, maar ook voor 'eenvoud' zelf, dus voor
dezelfde absolutistische 'simpele levensstijl' van Lausanne in 1974. 66
De schijnbare tegenstrijdigheid blijft dan bestaan tussen Cape Town / Lausanne’s bevestiging van de
sterkere versie van het 'eenvoudsbeginsel' en de gelijktijdige bevestiging van de menselijke voorspoed.
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Dit vraagt om uitleg. Het grotere probleem is echter The Lausanne Convenant waarin eenvoud een
'plicht' wordt genoemd.

4.2.2 Probleem 2: is een plicht tot eenvoud eigenlijk bijbels?
Het Lausanne Convenant noemt de eenvoudige levensstijl een 'plicht'. The Cape Town Commitment
volgt dit voorbeeld door het in sectie IIE uit te beelden als een van de bijbels verplichte vijf manieren
67
waarop Christenen moeten 'wandelen', daarbij verwijzend naar Efeziërs: 'In Efeziërs spreekt Paulus
zeven keer over hoe Christenen moeten of niet moeten wandelen. ' 68 Paulus 'instructies aan de
Efeziërs over wandelen zijn niet optioneel; het zijn vereisten van het christelijk leven. Met andere
woorden, ze stelden plichten vast - mandaten, geen suggesties. De vraag is dan of Lausanne / Cape
Town bij het stellen van 'eenvoud' als 'plicht' en als verplichte manier van handelen een roeping
verwarren met een deugd. Dat wil zeggen, heeft het een roeping die sommigen hebben verward met
een deugd die gewoonlijk verwacht wordt? Dit is zeer waarschijnlijk. Eenvoud is duidelijk een geldige
en belangrijke optie voor hen die er toe geroepen zijn; maar het is niet voor iedereen. En de mate
waarin sommigen tot eenvoud geroepen zijn, kan variëren.
Het fundamentele probleem met het zonder onderscheid verlangen van eenvoud en een 'eenvoudige
levensstijl' is de stilte van de Schrift over een dergelijke plicht. Nergens beveelt de Schrift
ondubbelzinnig dat Christenen leven met een absoluut minimum (dit is de meest algemeen-zinnige
definitie van eenvoud). Zeker, geen van de in The Lausanne Commitment aangehaalde Schriftplaatsen
deed dit (zie boven de eindnoot). En toen de apostel Paulus de rijken toesprak, eiste hij vrijgevigheid,
niet eenvoud. Hij instrueert Timoteüs hoe hij met de rijken moet omgaan: Hun, die rijk zijn in de
tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet
op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wèl te doen, rijk te
zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, (1 Tim 6: 17-18). Vrijgevigheid jegens anderen
stond centraal, niet de noodzaak zichzelf alles te ontzeggen. Dergelijke vrijgevigheid weerspiegelde
Gods vrijgevigheid, hier afgebeeld als 'rijkelijk ten gebruike geven' voor ons.
Evenzo schreef Paulus aan de Korinthiërs:’En God is bij machte alle genade in u overvloedig te
schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk
overvloedig moogt zijn, ....terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door
onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt. Want het dienstbetoon met deze ondersteuning
draagt niet alleen bij tot de behoeften der heiligen, maar het is ook overvloedig door vele
dankzeggingen aan God. (2 Kor 9: 8-12) ‘. Nogmaals, vrijgevigheid is de vereiste deugd. Bovendien,
om een dergelijke vrijgevigheid mogelijk te maken, is een deze een vereenvoudigde levensstijl voor
deze Korinthiërs is precies niet wat God van plan was. Paulus zegt liever dat God hen 'rijk maakt in
elk opzicht'.
Het boek Handelingen legt eveneens de nadruk op vrijgevigheid, niet op eenvoud. Er is bijvoorbeeld
de bekende beschrijving van de vroege kerk in Handelingen 4: 32-35 (' zij deelden alles wat ze
hadden. . . . er waren geen behoeftigen onder hen 'enz.), soms geïnterpreteerd als een experiment in het
gemeenschapsleven. Intrigerend als je kijkt naar het 'eenvoud' argument, leefden de gevers hier niet
in eenvoud. Dat wil zeggen, ze hadden 'bezittingen'; de sleutel was niet de overvloed of anderszins van
67

The five ways are: walk in distinctiveness, in love, in humility, in integrity, and in simplicity. Each of these is
taken to be a biblical imperative. The Lausanne Covenant, par. 9.
https://www.lausanne.org/content/covenant/lausanne-covenant.
68
The Cape Town Commitment, in footnote 82, cites Paul’s Ephesians texts mandating the way we should
‘walk’—Eph 2:2, 10; 4:1, 17; 5:2, 8, 15.

31

hun bezittingen, maar het feit dat zij er niet aan vasthielden (v 32). Het is duidelijk dat sommigen uit
hun overvloed gaven - het tegenovergestelde van een eenvoudig leven. Handelingen merkt op (v 34)
dat ze 'land en huizen bezaten' die ze verkochten 'van tijd tot tijd' (dus bleven ze ook andere huizen
bezitten ook al verkochten ze sommigen).
Het volgende hoofdstuk in Handelingen geeft ons, in de personen van Ananias en Saffira, een
voorbeeld van sommige van deze landeigenaren. De apostel Petrus was heel duidelijk dat hun
wangedrag niet het gevolg was van hun bezit van eigen land of hun overvloed. Hij erkende de
legitimiteit van hun eigendomsrechten toen hij zei: 'Was het niet van u voordat het werd verkocht'
(Hand 5: 4)? Hij erkende ook de legitimiteit van hun keuze voor overvloed of eenvoud toen hij zei: 'En
nadat het was verkocht, stond het geld niet tot uw beschikking?' (Handelingen 5: 4). Hun dwaling was
niet het geld, maar het liegen tegen de Heilige Geest.
Hoe zit het met Jezus? Jezus leefde, toen hij eenmaal zijn openbare bediening was begonnen,
inderdaad eenvoudig. Hij kon 'nergens zijn hoofd neerleggen' en hij had niet eens de controle over de
portemonnee van zijn reizende team. Is Jezus niet de perfecte, zondeloze belichaming van het
evangelie, die we moeten navolgen bij elke stap, ook in zijn eenvoud? Het antwoord is een duidelijk
ja/nee! Het ingewikkelde van deze vraag is dat Jezus, als mens en God, twee realiteiten combineerde:
als de Volmaakte Mens leefde hij de universele deugden na die door ons allemaal gekopieerd moeten
worden, en als de goddelijke Heiland oefende hij zijn eigen unieke en onnavolgbare bediening en
roeping uit. Alleen hij, de unieke Heiland, kon een zoenoffer brengen. Wij kunnen hem daar niet
volgen. Maar zelfs in zijn levensstijl had hij unieke roepingen. Hij was bijvoorbeeld celibatair. Terwijl
dit voor de Rooms-Katholieke Kerk een universele vereiste voor haar priesters is, vereisen
protestanten dit niet - ze categoriseren zijn celibaat als uniek voor zijn eigen persoonlijke roeping (en
voor anderen die tot een celibatair leven geroepen zijn).
De vraag wordt dan of Jezus' eenvoudige levensstijl lijkt op zijn celibaat: een bijzondere roeping, niet
van alle christenen vereist, of is het een algemene deugd die van iedereen wordt verlangd? De stilte
van De Schrift over deze kwestie op andere plaatsen toont ons dat Jezus’ eenvoud een bijzondere
roeping was en geen universele vereiste. Bovendien was Jezus’ eenvoudige levensstijl alleen
gedurende de drie jaar tijdens zijn bediening. Voorafgaand aan zijn driejarige ambulante lesgeving
werkte hij tot op 30-jarige leeftijd als timmerman bij Josef en profiteerde waarschijnlijk van de
voordelen van productiviteit en industrie. In plaats daarvan is wat universeel verplicht is voor alle
christenen vrijgevigheid. Dit is het echte bijbelse tegengif voor hebzucht.
Als de bovenstaande analyse correct is, dan introduceren The Lausanne Covenant en The Cape Town
Commitment, onbedoeld en met de beste bedoelingen, een nieuwe vorm van legalisme in het
evangelicalisme. Iemand heeft ooit opgemerkt dat 'liberalisme wegneemt van de Schrift terwijl
wetticisme toevoegt aan de Schrift. ' Legalistische (wettische) maatregelen, hoewel ze direct nuttig
kunnen zijn bij het oplossen van de concrete problemen die ze aanpakken, zijn op de lange termijn
nooit goed. 'De plicht van een eenvoudige levensstijl' is een voorbeeld van legalisme in wording.

4.2.3 Probleem 3: eenvoud definiëren
Het definiëren van 'eenvoud' is een bijkomend probleem. Zelfs als je het algemeen begrip overneemt,
de eenvoudige definitie van eenvoud om 'met het absolute minimum te leven', dan komt de vraag van
het absolute minimum waarvoor ? voor het uitvoeren van onze roepingen ? voor een 'redelijk
comfortabele' levensstijl ?, wat dan de vraag oproept wat de standaard van redelijkheid moet zijn. In
de plenaire toespraak van Chris Wright in Kaapstad, waarin hij pleitte voor eenvoud, noch in het
resulterende The Cape Town Commitment is 'eenvoud' gedefinieerd. Chris Wright's toespraak in
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Kaapstad, 'Confronting Idols' (van macht, succes en hebzucht), 69 vermeldt 'eenvoud' vier keer
(minuutmarkeringen van 13:14, 14:19, 20:17 en 21:58, waarbij de 20:17 duidelijk het ankerstuk is
voor de CTC ). Hoewel het een mooie rede was, is relevant voor deze studie dat nergens de term
eenvoud wordt gedefinieerd of zelfs maar wordt geworsteld met de betekenis ervan.
Een verwijzing naar een serieuze poging om eenvoud te definiëren zou een belangrijke bijdrage aan de
discussie zijn geweest. Er was tenminste één zo'n poging, namelijk die van Jerome Segal Graceful
Simplicity, waarin de complexiteit van het concept herkend werd en in de rijke context van materiële,
intellectuele, spirituele, esthetische en sociale behoeften geplaatst werd. Wij lezen:
Eenvoudig leven is niet het residu dat ontstaat wanneer men minder consumeert; het is een
prestatie. Het is wat kan ontstaan als gevolg van het onderwerpen van de materiële dimensie
naar een grotere visie en wanneer men erin slaagt een leven te creëren dat rijk en opwindend is
in zijn esthetische, intellectuele, spirituele en sociale dimensies. 70
Tijdens de CTC gebruikt dit document driemaal het woord 'eenvoud', en zijn meest gedetailleerde
uitleg wordt gevonden in sectie IIE, waar staat 'roeping van de kerk. . . terug naar . . . eenvoud.' Maar
nogmaals, het wordt nergens gedefinieerd. Het staat simpel in contrast met welvaart en daar blijft het
bij. Chris Wright heeft zelf een heel fijn kort stuk geschreven over Gods welvarende rijkdom voor
sommigen, tenminste, van zijn volk; een stuk getiteld 'De "Rechtvaardige Rijken" in het Oude
Testament.' 71 Bij het analyseren van de bijbelse lessen kan men spreken over het rechtvaardige
gebruik van rijkdom, Wright zwijgt over elke plicht die op deze bijbelse karakters rust om 'als een
plicht te accepteren om een eenvoudige levensstijl te ontwikkelen.' Het Nieuwe Testament is ook stil
op dit punt en heeft niets gedaan om dit te veranderen.
Hoewel de bijdrage van Wright aan de CTC het concept van eenvoud niet toereikend aanspreekt, is het
mogelijk dat hij het idee van toereikendheid in gedachten heeft, dat hij heeft ontwikkeld in zijn
Oudtestamentische Ethiek . Hier beschrijft hij drie creatieprincipes, namelijk gedeelde bronnen, werk
en economische groei. Dit laatste gebeurde 'door ruil en handel en de toename van materiële goederen,
naarmate de mensheid zich verspreidde en hun heerschappij over de natuur toenam.’ 72 Met betrekking
tot toereikendheid betoogde Wrightdat dat het tiende gebod: 'U zult niet begeren ', voorzag in het
leidende ethos van de economie van het Oude Testament.
Geadresseerd aan het individu in de tweede persoon enkelvoud, en het richt zich exclusief op
de economische activa van een naaste, adresseerd dit fundamentele gebod de bron van alle
zondige vormen van economische groei, daar waar ze werkelijk zijn ontstaan - de hebzucht
van individuele menselijke harten. De profeet Micha zag achter het sociaal-economisch kwaad
van zijn tijd de persoonlijke begeerte van individuen die 'kwaad smeden op hun
legersteden’(Micha 2.1). Het tegengif voor 'begerigheid die afgoderij is (Col 3: 5, RSV) is die
'vrees voor de HEER' die de wijsheid van tevredenheid opwekt. De Wijsheidstraditie
accepteerde groei en welvaart zeker als goddelijke gaven (vgl. Spr 3: 9-10, 10:22). Maar het
was zich net zo bewust van de gevaren van buitensporige rijkdom als van de verleiding van
acute armoede (zie Spr 30: 8-9). 73
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See https://www.youtube.com/watch?v=gZ57kCNQ6oQ.
Jerome Segal, Graceful Simplicity: The Philosophy and Politics of the Alternative American Dream (Berkeley
and Los Angeles: University of California Press, 2003), 22.
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See Christopher J.H. Wright, ‘The “Righteous Rich” in the Old Testament’, The Other Journal, 5 August 2010,
accessed September 25, 2017, http://theotherjournal.com/2010/08/05/the-righteous-rich-in-theoldtestament/.
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Wat betreft de wijsheid van tevredenheid geeft Paulus in Filippenzen 4: 11-12, een treffende
omschrijving; hij leerde tevreden te zijn in elke situatie, of hij nu goed gevoed of hongerig was, levend
in overvloed of in gebrek. ' Als met eenvoud wordt bedoeld voldoende, dan blijft er minder om over te
argumenteren. 74 Er lijkt echter geen enkele verwijzing naar het voldoende-concept van Wright te zijn
in CTC .
Terugkomend op de CTC- verklaringen over eenvoud. Nogmaals, het basisprobleem van het eisen van
eenvoud of een 'eenvoudige levensstijl' is de stilte van de Schrift over een dergelijke plicht. Het is
duidelijk dat de Schrift stelt dat er verschillende belangrijke christelijke verantwoordelijkheden zijn
met betrekking tot rijkdom. Allereerst hebben Christenen niet alleen een verantwoordelijkheid voor
wat ze geloven, maar ook voor wat ze doen en, ten tweede dat Christenen een verantwoordelijkheid
hebben voor de armen. Niets van dit alles wordt betwist. Het is echter één ding om te beweren dat
iemand verantwoordelijk is naar God voor zijn daden voor de armen, maar het is iets anders om te
beweren dat de aard van deze verantwoordelijkheid ligt in de eenvoud. 'Eenvoud' is een van de vele
mogelijke reacties naar de armen toe, maar in de schriftgedeeltes die The Lausanne Covenant 75 of
The Cape Town Covenant citeren wordt ‘eenvoud’ niet als plicht ingesteld.
Hoewel deze kritiek op de CTC de excessen lijkt te negeren die vaak worden geassocieerd met het
moderne kapitalisme en Prosperity Theology, de volgende paragraaf behandelt een voorstel dat deze
excessen mogelijk aanpakt en geeft uitdrukking, althans tot op zekere hoogte, aan Wright's concept
van toereikendheid of beter gezegd van “genoeg”.

4.3 Gedeelde beloningen
Het hedendaagse bedrijfsleven heeft een probleem met het publieke imago. Simpel gezegd, het komt
niet overeen met de verwachtingen van de gemeenschap. Dit wordt sterk gezien in de gegevens van
de Edelman Trust Barometer 2017 die is samengevat in figuur 6 hieronder. De kloof tussen 'belang' en
'prestatie' in figuur 6b geeft het verschil aan tussen het belang van een bijdrage voor respondenten en
hun perceptie van prestaties. De enquête was een online instrument dat 28 landen bestreek, met in
totaal meer dan 33.000 respondenten met een minimum van 1.150 per land. De verdelingen per land
zijn niet noodzakelijk representatief voor hun populaties maar zijn meer gemakkelijke voorbeelden 76 ,
maar de resultaten zijn zeker opmerkelijk. Er waren meer landen in het 'wantrouwen/distrust'-bereik
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4 Though even the standard of ‘sufficiency’ seems difficult to harmonize with the possession of ‘riches’
(which by definition speaks to a ‘surplus over the simply sufficient’) by the very Old Testament patriarchs
Wright admires in his ‘The “Righteous Rich” in the Old Testament’
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In paragraph nine of The Lausanne Covenant, committing itself to a ‘simple lifestyle’, it cited the following
Scriptures in support of its position: ‘As long as it is day, we must do the work of him who sent us’ John 9:4;
‘Jesus went through all the towns . . . good news of the kingdom . . . saw crowds he had compassion on them
(Matt 9:35-38f); ‘I myself could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my
brothers’ (Rom 9:1-3); ‘Though I am free . . . I make myself a slave to everyone, to win as many as possible’ (1
Cor 9:19-23); ‘Go into all the world and preach the good news to all creation’ (Mark 16:15); ‘Is not this the kind
of fasting I have chosen . . . loose . . . injustice . . . set the oppressed free . . . share your food with the hungry’
(Isa 58:6,7); ‘Religion that is pure and faultless is this: to look after orphans and widows’ (James 1:27); ‘But if
you show favouritism [to the rich], you sin’ (James 2:1-9); ‘separate the people . . . for I was hungry and you
gave me something to eat . . . thirsty and you gave me something to drink’ (Matt 25:31-46); ‘selling their
possessions . . . they gave to everyone as he had need(Acts 2:44-45); ‘There were no needy persons among
them. From time to time . . . those who owned land or houses sold them’ (Acts 4:34-35). See
http://www.lausanne.org/en/documents/lausannecovenant.html.
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‘Convenience sampling is a non-probability sampling technique where subjects are selected because of their
convenient accessibility and proximity to the researcher.’ See https://explorable.com/conveniencesampling
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dan in het' vertrouwen/trust'-bereik in 2017 en de meeste landen in het 'trust'-bereik waren niet de
landen met de hoogste inkomens.
Deze sectie beantwoordt de kwesties van vertrouwen en eenvoud door een bijbels perspectief te bieden
op gedeelde beloningen. Focussen op gedeelde beloningen is mogelijk veel productiever dan
debatteren over eenvoud omdat het een grondig bijbelse en operationeel haalbare manier biedt hoe om
te gaan met de slechte verdeling van rijkdom.
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Figuur 6b: Components of trust77

4.3.1 De wijsheid van gedeelde beloningen
Van alle zakelijke onderwerpen waarover de Schrift raad geeft, is er geen zo belangrijk - of zo
algemeen genegeerd - als de instructie over de rechtvaardige beloning van arbeiders. De economische,
sociale en politieke gevolgen van deze eigenzinnigheid zijn buitengewoon en strekken zich zelfs uit tot
de existentiële bedreigingen voor de westerse democratie die de Amerikaanse en Europese politiek
overspoelen. Zelfs vrome christelijke zakenmensen begrijpen grotendeels niet, laat staan dat zij
toepassen, wat de Bijbel duidelijk zegt over wat eerlijk en juist is als het gaat om compensatie. Als
gevolg hiervan berooft de grote meerderheid van de eigenaren niet alleen hun werknemers, ze slagen
er ook niet in het fundamentele doel te bereiken dat God voor zaken heeft - wijdverbreide voorziening
en welvaart voor iedereen.
De bijbel biedt ondernemers drie fundamentele raadgevingen over compensatie. Ten eerste, God
veroordeelt met klem lonen die beklemmend laag zijn. In het boek Maleachi bijvoorbeeld, geeft God
deze boze litanie van misstanden waarvoor hij belooft Israël te oordelen:
Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de
echtbrekers, tegen de meinedigen, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en
wees verdrukken, en de vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de Here der
heerscharen. (Mal 3 : 5, cursivering toegevoegd)
God beschouwt beklemmend lage lonen duidelijk als een flagrante schending van zijn morele orde,
vergelijkbaar met tovenarij en overspel. In feite maken deze verzen duidelijk dat werkgevers die
ontoereikende lonen betalen in Gods ogen stelen van hun arbeiders precies zoals degenen die niet aan
77

‘2017 Edelman Trust Barometer’, Accessed September 22, 2017.
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hun vereiste tienden bijdragen stelen van Hem. Wat betekent dat het slecht betalen van de arbeiders
iets is dat God heel serieus neemt. Het is ook vermeldenswaard dat op alle plaatsen waar God
zakenlieden afrekent voor uitbuitingsloon, er niet de minste hint is dat hij overweegt 'maar dat is wat
de markt toestaat' als een ontlastend excuus te accepteren.
Dat gezegd hebbende, biedt God nergens in de Schrift duidelijke richtlijnen over wat hij als een
passend 'minimumloon' beschouwd. 78Er zijn verschillende mogelijke redenen, waarvan de
belangrijkste zijn dat als werkgevers Gods twee andere raadgevingen met betrekking tot compensatie
opvolgen, de kwestie van het minimumloon in wezen vanzelf verdwijnt.

4.3.2 Het belang van eigendom
De eerste van deze adviezen verschijnt op een cruciaal punt in het bijbelverhaal. Toen de Israëlieten
klaar waren om de overgang te maken van slaven en zwervers naar een natie, gaf God hen een hele
reeks wetten en richtlijnen . Hij deed wat we nu 'natievorming' noemen, dwz het opzetten van het
juridische, politieke, morele en spirituele kader voor een succesvolle samenleving.
Grondbezit stond centraal in Gods plannen. In feite maakte God duidelijk dat de het definiëren van het
verschil tussen de vroegere status van de Israëlieten als slaven, buitenlanders en vreemdelingen, versus
hun nieuwe status als burgers, het eigendom 79 van de grond was. Belangrijk is dat God dat niet deed
omdat hij wilde dat Israël als natie land zou bezitten. Hij was vastbesloten dat, behalve Levieten, elke
afzonderlijke Israëlitische familie land bezat.
God achtte de brede en billijke toewijzing van land zo belangrijk dat hij dat in feite persoonlijk de
verspreiding ervan regelde, waarbij stam voor stam de precieze grenzen van hun gebieden werden
gespecificeerd. Hij oordeelde ook over wat triviaal lijkt en wat kleine juridische kwesties waren om
ervoor te zorgen dat families hun eigendom van land niet verloren (zie bijvoorbeeld Gods specificaties
in de hoofdstukken 27 en 36 van Numeri over hoe land onder verschillende speciale omstandigheden
moet worden vererfd).
God wist ook dat grondeigendom zich na verloop van tijd zou concentreren. Gezinnen verliezen
misschien hun land door eigen dwaasheid, of door tegenslag, of als gevolg van het hebzuchtige
wangedrag van degenen met macht. Uiteindelijk zouden steeds minder mensen meer en meer van het
land bezitten, een vooruitzicht dat God zeer verontrustend vond. Dus deed God iets buitengewoons:
zijn regels voor het Jubeljaar schreven voor dat om de vijftig jaar al het land moest worden
teruggegeven aan de originele eigenaren (of hun nakomelingen).
Hedendaagse lezers zouden kunnen concluderen dat God merkwaardig veel interesse heeft in de
landbouwgrond, en dat dit alles weinig te maken heeft met de hedendaagse zakenwereld en economie.
Dat is een vergissing. Landbouw was de belangrijkste motor van het bedrijfsleven - het belangrijkste
middel van om welvaart te creëren - in de oude wereld (en is dit nog steeds in substantiële delen van
de moderne wereld). Het resultaat was dat de betekenis van landbezit toen (en nu) een positief aandeel
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When it comes to minimum wages, though Scripture may not offer clear guidance—‘Thus saith the Lord,
“Never pay workers less than 1.25 shekels per day”’—it does offer inferential guidance. Jeff Van Duzer
addresses this in his book Why Business Matters to God. Writing about the biblical basis for a ‘livable wage’,
Van Duzer says, ‘An employer must recognize that the full-time employment of an individual uses up that
individual’s earning capacity. If it does not yield enough for that person to live on, it violates the personhood of
that individual as designed by God.’ Van Duzer, Why Business Matters, 59.
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To be clear, Scripture teaches that all land (and everything else) ultimately belongs to God. In Leviticus 25:23
(NIV), for example, God says ‘The land is mine and you are but aliens and my tenants.’ Land ‘ownership’ in
Israel, therefore, was more akin to what we would call a leasehold interest than outright ownership.
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had in de middelen voor economische productie. Het betekende het verschil tussen slechts een arbeider
zijn of een werknemer en4.32.2 eigenaar .
Om die reden vestigde God bij de oprichting van Israël een 'grondregel' ten gunste van breed
eigendom van de productiemiddelen. . . met andere woorden, ten gunste van arbeiders die ook
eigenaren zijn. Vertaald naar moderne economische omstandigheden, maakte God het belang duidelijk
van werknemers die eigendomsbelangen hebben in de bedrijven waarvoor ze werken - precies de
benadering die algemeen wordt toegepast in de meest succesvolle sector van onze economie - hightech
– en bijna nergens anders.80

4.3.3 Gedeelde beloningen als compensatie
Maar de derde raad van God geeft vooral duidelijk en nadrukkelijk zijn overkoepelende principe voor
compensatie weer - in feite voor de uitbetaling van alle waardecreërende beloningen van het
bedrijfsleven in het algemeen. De apostel Paulus spreekt (gedeeltelijk) rechtstreeks tot ondernemers:
Want in de wet van Mozes staat geschreven: Gij zult een dorsende os niet muilbanden. Bemoeit God
Zich soms met de ossen? Of zegt Hij dit in elk geval om onzentwil? Ja, om onzentwil werd het
geschreven, omdat de ploeger moet ploegen in hope, en wie dorst (moet dorsen) in de hoop zijn deel
te ontvangen. (1 Kor 9: 9-10).
Voor de betekenis van deze passage is het nuttig om te begrijpen dat ossen eenvoudigweg werden
gezien als de onderste trede van de hiërarchie van de landarbeider. Ze leverden brute kracht voor de
eigenaar van de boerderij, die er op zijn beurt voor zorgde dat ze dagelijks goed werden gevoed en
gedrenkt, wat betekent dat de standaardvergoeding voor de laagst geplaatste landarbeiders in ruil voor
hun arbeid een 'leefbaar loon' moet zijn.
Maar God vindt dit onvoldoende . In plaats daarvan beveelt hij dat wanneer ossen het graan treden om
te dorsen bij de oogst zij mogen eten wat ze willen. In andere woorden, God zegt dat ze mogen
genieten van 'bonus'-voedsel bovenop het normale door de boer verstrekte eten (lonen). Paulus maakt
dan duidelijk dat de echte reden voor dit gebod niet de ossen zijn maar de mensen. In het bijzonder is
het Gods bedoeling om werkgevers te onderwijzen -werkgevers van ossen, ja, maar vooral van
menselijke arbeiders, degenen die zijn ingehuurd om te ploegen en te dorsen - dat iedereen die helpt
bij het produceren van een oogst, moet delen in de positieve opbrengst van die oogst . In feite is de
duidelijke strekking van Paulus’ leer dat God dit principe van gedeelde beloningen zo belangrijk vindt,
en wil dat de toepassing ervan zo alomtegenwoordig is, dat hij om de nadruk er op te leggen dit zelfs
uitbreidt tot de ossen. Met andere woorden, God bedoelt dat dit principe van toepassing is op elk
niveau van de arbeidershiërarchie - zelfs tot aan de arbeid van de dieren op de boerderij.
Het is ook vermeldenswaard dat dit gebod in eerste instantie tot ons komt via Mozes, en daarna wordt
geïnterpreteerd en onderstreept door de apostel Paulus. Dat wil zeggen, voor God zijn deze principes
van gedeelde beloningen zo belangrijk dat hij het via de hoofdauteurs van zowel het Oude als het
Nieuwe Testament aan ons opdraagt.
En nogmaals, omdat landbouw de heersende zakelijke activiteit van die dagen was, was God niet
alleen boeren aan het instrueren. In plaats daarvan voorzag hij iedere bedrijfseigenaar van een
fundamenteel principe: Al degenen die bijdragen aan zakelijk succes moeten delen in de opbrengst,
dat wil zeggen, moeten delen in de positieve welvaart die gecreëerd wordt. Bovendien, voor God zijn
80
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gedeelde beloningen niet gewoon een goede raad, hij beschouwt het als een kwestie van
rechtvaardigheid – duidelijk tonend dat het verkeerd is de werkende ossen, laat staan menselijke
arbeiders, een aandeel in de oogst te onthouden die zij zelf hebben gecreëerd. Dit is natuurlijk niet
alleen gerechtigheid, het is wijsheid. Een verwachting van gepast delen in de beloningen van zakelijk
succes motiveerd en bekrachtigd - arbeiders werken met veel meer ijver en creativiteit. Dit is te zien
bij de buitengewone resultaten van bedrijven met genereuze winst-en-aandelenverdelingsplannen zoals
Apple en Southwest Airlines. 81
Bovendien bevorderen redelijk gedeelde beloningen de gemeenschap - een synergetisch gevoel dat 'we
er allemaal samen in zitten'. Dit aspect alleen al van gedeelde beloningen betekent dat het de grootste
uitdaging aanpakt van de meeste bedrijven: het toxische effect van ons-versus-zij-partijen. Ten
diepste gaat deze partijdigheid bijna altijd over geld en de implicaties ervan - met andere woorden,
over de juiste verdeling van de rijkdom die het bedrijf creëert. Deze tegenstellingen kunnen overal in
de organisatie verschijnen en op elk moment. Maar ze komen meestal voor tussen management en
medewerkers. . . en zijn vooral schadelijk.
Gods benadering van compensatie met gedeelde beloningen maakt (grotendeels) een einde aan dit
soort problemen. Wanneer werknemers ook eigenaren zijn en / of begunstigden van een genereuze
winstdelingsplan, komen alle belangen op één lijn. Als de riemen moeten worden aangehaald, trekt
elke riem strak. Wanneer tijden overvloedig zijn, wordt elke riem losser. Van boven naar beneden
handelt iedereen in de organisatie vanuit de wetenschap dat ze samen winnen of verliezen - precies
Gods visie en blauwdruk voor een gemeenschap.
God houdt van de welvaart die het bedrijfsleven schept, op voorwaarde dat deze goed en wijdverdeeld
is, niet nauwgezet opgepot. Zijn strategie daarvoor is een brede verdeling van eigendom en winst,
waarbij iedereen die helpt bij het creëren van zakelijk succes deelt in zijn beloningen. Het is een
perfecte strategie, ontworpen om Gods overkoepelende bedoeling voor zaken te bereiken - voorziening
en welvaart voor allemaal in plaats van fortuinen voor enkelen.
Het is een strategie die ervoor zorgt dat de echt grote voordelen van gedeelde beloningen voor de
samenleving de gehele samenleving opbouwt. Helaas is het omgekeerde ook waar. Wanneer bedrijven
gedeelde beloningen opgeven, dan lijdt de samenleving. Kijk naar de problemen bij ongelijkheid.
Het zou inderdaad heel goed kunnen dat het opgeven van het principe van gedeelde beloningen aan de
basis staat van de groeiende ongelijkheid in veel westerse samenlevingen, samen met de stagnerende
lonen, onzekere banen en de enge, destructieve versie van het 'maximaliserende
aandeelhouderswaarde' principe dat alleen geldelijk gewin op de korte termijn beoogt. 82
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In early 2016, Southwest Airlines contributed a record USD 620 million in profit-sharing compensation to its
employees, providing the equivalent of an additional eight weeks’ pay. This equaled a quarter of the company’s
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Het is altijd Gods bedoeling geweest dat zaken en zakenmensen zijn partners zijn bij het brengen van
wijdverbreide verzorging en welvaart. Dit is de expliciete strekking van Deuteronomium 8: 17-18
waar God zijn geschenk van het creëren van welvaart - het unieke vermogen van zaken doen - koppelt
aan de ‘gezegend om een zegen te zijn' bedoeling van zijn fundamentele verbonden met de mensheid.
Op zijn beurt is gedeelde beloning Gods eerste prioriteit om zakenmensen te helpen hun roeping om
welvaart te brengen te vervullen. Wanneer zakenmensen dit goed doen, dwz wanneer werknemers op
de juiste manier delen in de welvaartscheppende beloningen voor zakelijk succes - verwezenlijkt dit
Gods grotere opdracht voor een algemeen welvarende samenleving: een middenklasse samenleving
waarin het overgrote deel van de mensen comfortabel leeft en de armoede zo goed als verdwenen is
(Deut 15: 4).

5.0 Conclusie
Deze studie heeft een reeks bijbelse opvattingen en perspectieven doorgenomen, zowel theologisch als
praktisch. De auteurs hebben geprobeerd vast te stellen hoe de bijbel het idee ondersteunt van het
creëren van rijkdom voor holistische transformatie, niet van rijkdom omwille van zichzelf. Bijbelse
grondslagen voor het creëren van rijkdom zijn uitvoerig besproken en het verband tussen rijkdom,
schepping en menselijk welzijn geschetst. Bijbelse principes voor 'goed' zakendoen werden
geanalyseerd. Een aantal omstreden kwesties met betrekking tot de praktijk van het bedrijfsleven en
het creëren van rijkdom werden ook overwogen. De auteurs hebben betoogd dat het creëren van
welvaart onderhevig is aan de effecten van de val, maar niettemin door God is opgedragen. Een
bijzondere benadering voor de vrijheid om rijkdom te creëren in kapitalistische economieën zijn de
gedeelde beloningen die de nadruk verleggen bij zakelijke besluitvorming - weg van
aandeelhoudersrendementen.

Practice of Business (and Everything Else…),’ Faith & Business, September 23, 2015,
http://eventidefunds.com/wp-content/uploads/Eventide-Blog-15-9-23-The-Purpose-and-PracticeofBusiness.pdf. Leaving aside for now the issue of whether inequality is actually ‘wrong’, it is clear that
inequality gives rise to certain stresses within society. Some are convinced that there is a strong connection
between the abandonment of the ‘shared rewards’ principle and the inequality that has been growing in
America, and in the west generally, since the 1980s. By 2016 an Oxfam report made headlines by noting that a
mere 62 individuals owned the same wealth as the entire 3.6 billion people comprising the bottom half of the
world’s wealth distribution. See Oxfam press release, Jan. 18, 2016. As to the principle of ‘maximising
shareholder value’, it is also true that it can be done well—and in a Christian way—or badly and ruthlessly.
Alfred Rappaport’s, Professor Emeritus at Northwestern University’s J.L. Kellogg Graduate School of
Management, writes on this at A. Rappaport, ‘Ten Ways to Create Shareholder Value’, September 2006,
Harvard Business Review, https://hbr.org/2006/09/ten-ways-to-createshareholder-value.
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Appendix
Consultation on Wealth Creation (CWC): Background and Context.
The CWC was not just an event. The Consultation held in Thailand, in March 2017, was a part of a
consultative process, which in turn is part of broader, longer, and on-going conversations related to
issues like the church, business, poverty, wealth creation, and missions.
Therefore, it is important to understand the background and context of each CWC report. They are
important pieces of a bigger puzzle. To understand the picture that is emerging, as we put the pieces
together, one needs to see some of the other key pieces.
The CWC is yet another outcome of the historic commitments adopted in the Lausanne Covenant of
1974. Here, while committing themselves to the importance of evangelism, evangelicals also
expressed repentance for ‘having sometimes regarded evangelism and social concern as mutually
exclusive’. Wealth creation for the economic betterment of our world is one of those neglected social
concerns; and it is this that the CWC addresses.
All CWC participants were presented with a list of required reading. These readings all related to the
CWC assignment of exploring the Role of Wealth Creation in Holistic Transformation of People and
Societies.
The CWC was partly a follow up of the Lausanne Global Consultation on Prosperity Theology, Poverty
and the Gospel held in April 2014. Thus, all needed to be familiar with the Atibaia Statement:
https://www.lausanne.org/content/statement/atibaia-statement (more information below).
The Lausanne Global Consultation on Wealth Creation was in collaboration with BAM Global, and
thus some of its work and reports were included in the required reading.
‘Why Bother with Business as Mission’, by Mats Tunehag
http://matstunehag.com/wp-content/uploads/2011/04/Why-Bother-with-Business-asMission-v-18April-2017.pdf
The executive summaries of three BAM Think Tank Reports
• Biblical Foundations for Business as Mission http://bamglobal.org/report-biblical/
• Business as Mission and the end of Poverty http://bamglobal.org/report-bop/
• Business as Mission in Haiti http://bamglobal.org/report-haiti/
CWC is linked with three other global consultations that dealt with similar issues, held 2004, 2009,
and 2014.
The Lausanne BAM Issue Group.
The first BAM Global Think Tank was held under the auspices of Lausanne. The Business as Mission
Issue Group worked for a year, addressing issues relating to God’s purposes for work and business,
the role of business people in church and missions, the needs of the world and the potential
response of business. It summarized its findings in the BAM Manifesto (2004). Here are a few
excerpts, to illustrate a growing consensus among leaders that wealth creators are called by God to
serve in business.
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• We believe that God has created all men and women in His image with the ability to be creative,
creating good things for themselves and for others—this includes business.
• We believe in following in the footsteps of Jesus, who constantly and consistently met the needs of
the people he encountered, thus demonstrating the love of God and the rule of His kingdom. • We
believe that the Holy Spirit empowers all members of the Body of Christ to serve, to meet the real
spiritual and physical needs of others, demonstrating the kingdom of God.
• We believe that God has called and equipped business people to make a Kingdom difference in and
through their businesses.
• We believe that the Gospel has the power to transform individuals, communities and societies.
Christians in business should therefore be a part of this holistic transformation through business.
• We recognise the fact that poverty and unemployment are often rampant in areas where the name
of Jesus is rarely heard and understood.
• We recognise that there is a need for job creation and for multiplication of businesses all over the
world, aiming at the quadruple bottom line: spiritual, economical, social and environmental
transformation.
• We recognise the fact that the church has a huge and largely untapped resource in the Christian
business community to meet needs of the world—in and through business—and bring glory to God in
the market place and beyond.
• See also BAM Manifesto:
http://matstunehag.com/wp-content/uploads/2011/04/BAM-MANIFESTO-2.pdf
Wheaton Consultation
A global consultation on Business as Integral Calling was held in Wheaton, Illinois in October 2009. It
brought together leaders from the realms of business, non-profit organizations, and Christian
ministry with theologians and academic leaders in business, economics, and missions. Excerpts from
the Declaration:
Lamentations
• We lament that the church and business itself have undervalued business as a vehicle for living out
Christ’s calling, and have relied excessively on non-profit approaches that have resulted in
dependence, waste, and an unnecessary loss of human dignity.
Celebration of Faith and Hope
• We celebrate the growing movement of people seeking to be used by God and to deploy business
economic activity for God’s Kingdom.
• Business can create value, provide the dignity of work, and transform communities by improving
livelihoods.
• Business can be an integral calling to proclaim and demonstrate the Kingdom of God by honoring
God, loving people, and serving the world.
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• Business can also provide a powerful opportunity for the transformation of individuals to achieve
their full potential for creativity and productivity and to flourish and experience a life of abundance
as envisioned by the Kingdom of God.
• Business can be used to help restore God’s creation from its degraded state.
• It is our deep conviction that businesses that function in alignment with the core values of the
Kingdom of God are playing and increasingly should play an important role in holistic transformation
of individuals, communities and societies.
• See also Wheaton Declaration: http://matstunehag.com/wp-content/uploads/2017/05/WheatonDeclaration.pdf
Atibaia Consultation
Wealth creation and distribution were discussed as part of the Lausanne Global Consultation on
Prosperity Theology, Poverty and the Gospel held in Atibaia, Brazil in 2014. The consultation
affirmed that sharing wealth is good and biblical, but wealth distribution is too often our main
response to meeting peoples’ needs. It identified the need to seek increasingly to understand how
businesses can bring solutions to global issues, including poverty and human trafficking. The notion
of simplicity as a universal value was also challenged, and needed to be addressed further.
The Atibaia Statement is quite long, but here are a few excerpts related to wealth creation, business
and the poor.
• Christians are called not only to give and share generously, but to work for the alleviation of
poverty. This should include offering alternative, ethical ways, for the creation of wealth and the
maintenance of socially-responsible businesses that empower the poor and provide material benefit,
and individual and communal dignity. This must always be done with the understanding that all
wealth and all creation belong first and foremost to God.
• We acknowledge that, in the global market economy, one of the most effective tools for the
elimination of poverty is economic development, and yet evangelicals have often failed to promote
value-driven business solutions to poverty.
• How can we more effectively work for the establishment of creative, ethical, and sustainable
business endeavors in the fight against poverty?
• See also Atibaia Statement: https://www.lausanne.org/content/statement/atibaiastatement
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