Compagnonschappen

“Loop niet in
een en
hetzelfde
span met
ongelovigen.”

2 Corinthiërs
6:14

Gelijke span?
Heterozugeo
Een juk met ongelijke dieren

Ongelovigen?
• Wie zijn de ongelovigen? Gr = Apistos
– Degenen met wie er strijdende loyaliteiten
heersen en waar een belangenverstrengeling is …
– Heeft niet altijd met ongelovigen te maken

• Wie zijn het niet?
– “maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers
die er in de wereld zijn, of alle geldwolven,
uitbuiters en afgodendienaars moet mijden…”
1 Corinthiërs 5:10

Gelijke span!
• Homozugeo
• Kom naar mij, jullie die
vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan, dan zal
ik jullie rust geven. Neem
mijn juk op je en leer van
mij, want ik ben
zachtmoedig en nederig van
hart. Dan zullen jullie
werkelijk rust vinden, want
mijn juk is zacht en mijn last
is licht.” Mt 11:28-30

5 vragen uit 2 Cor 6:14,15
1. Wat is de verwantschap tussen
gerechtigheid en
wetteloosheid?
2. Wat heeft licht met duisternis
te maken?
1. Waarin lijken Christus en Beliar
op elkaar?
2. Wat hebben een gelovige en
een ongelovige gemeen?
3. Wat heeft de tempel van God
met afgoden te maken?

Morele
tegenstrijdigheden

De waarden van de
gelovige

Religieuze
tegenstrijdigheden
Het geloof van de
gelovige

Ongelijke span?
Later sloot koning Josafat van Juda een overeenkomst
met de goddeloze koning Achazja van Israël om een vloot
te bouwen die op Tarsis zou varen. De schepen werden
gebouwd in Esjon- Geber. Eliëzer, de zoon van Dodawahu,
uit Maresa, voorzegde Josafat dat de HEER zijn
onderneming zou laten mislukken omdat hij een
overeenkomst had gesloten met Achazja. En inderdaad,
de schepen vergingen en kwamen nooit in Tarsis aan.
– 2 Kronieken 20:35-37

– Hij trok geen les uit zijn alliantie mat Achab (18:28-34)
noch van de alliantie van zijn vader, Asa, met Benhadad
van Aram (16:2-9)

Verdragen sluiten …
“Wee de opstandige kinderen, spreekt de HEERE, om een
plan te maken, maar niet van Mij uit; om een verdrag te
sluiten, maar niet vanuit Mijn Geest; het is om zonde op
zonde te hopen.
Zij gaan om af te dalen naar Egypte– maar naar wat Mijn
mond spreekt, vragen zij niet –om zichzelf in veiligheid te
brengen bij de macht van de farao, en om hun toevlucht
te zoeken in de schaduw van Egypte. Maar de macht van
de farao zal u tot schaamte zijn, en de toevlucht in de
schaduw van Egypte tot schande. Wanneer zijn vorsten in
Zoan geweest zijn, en zijn gezanten Chanes bereikt
hebben, zullen allen beschaamd staan om een volk dat
hun geen nut kan doen, niet tot hulp of voordeel zal zijn,
maar tot schande en ook tot smaad..” Jesaja 30:1-5

Waarschuwing

“De HEERE is ver
van goddelozen,
maar het gebed van
rechtvaardigen
verhoort Hij.”
Spr 15:29

… en met gelovigen?
1 Corinthiers 3:1-3

Prediker 4:10-12

Maar, broeders en zusters, ik kon tot
u niet spreken als tot geestelijke
mensen. Ik sprak tot mensen van
deze wereld, tot niet meer dan
kinderen in het geloof in Christus. Ik
heb u melk gegeven, geen vast
voedsel; daar was u niet aan toe. En
ook nu nog niet, want u bent nog
gebonden aan de wereld. Wanneer u
afgunstig en verdeeld bent, dan bent
u toch gebonden aan de wereld, dan
leeft u toch als ieder ander.”

Je kunt beter met zijn tweeën dan
alleen zijn, want- dat is zeker- samen
zwoegen loont.
Wanneer twee vrienden samen zijn
en een van beiden valt, helpt de
ander hem weer overeind, maar wie
alleen is en ten val komt is
beklagenswaardig, want hij heeft
niemand die hem op de been helpt.

Vereiste …
“Gaan er twee tezamen,
zonder dat zij het eens
geworden zijn?”
Amos 3:3 (NBV)

Vragen…
1.

Wat is het doel van het compagnonschap?

2.

Wie heeft het voor het zeggen? Beslissingsbevoegdheden …

3.

Hoe gaan we om met grote winsten of tekorten?

4.

Hebben beide partners dezelfde verwachtingen?

5.

Hebben ze dezelfde doelen? MVO,

6.

Hoe staat het met persoonlijkheids-compatibiliteit?

7.

Hebben de partners dezelfde kijk op Bijbelse principes?
Code, waarden

8.

Zijn alle overeenkomsten goed opgeschreven?

9.

Hebben ze een ‘exit-strategy’?
Koop-verkoop overeenkomst, concurrentiebeding

10.

Hoe zijn de huwelijkspartners ook betrokken?

IP?

In een bestaande ‘ongelijk juk?’
“Ga daarom uit hun midden weg en
zonder u af, zegt de Heere, en raak
het onreine niet aan,
en Ik zal u aannemen,
en Ik zal u tot een Vader zijn,
en u zult Mij tot zonen en dochters
zijn, zegt de Heere, de Almachtige.”
2 Corinthiers 6:17,18

• Bidden!
– Voor behoud van je partner!

• Helder communictie
– De waarheid in liefde
spreken

• Stel grenzen vast
– Tot hoever ga je mee in een
compromis?

• Onderhandel een nieuw
overeenkomst
• (Laten-) Uitkopen?
– Onafhankelijke valuatie

• Mediation

