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Crisis – 2008 >>>>>
•
•
•
•

Hebzucht
Hoogmoed
Macht
Angst

•
•
•
•

Vrijgevigheid
Nederigheid
Dienstbaarheid
Vrede

Hebben we iets geleerd?
(Luyendijk)
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"Onze werkelijke problemen
kunnen niet worden
opgelost op hetzelfde niveau
van denken waarop we ze
hebben gecreëerd."

“Wordt vernieuwd”
• Broeders en zusters, met een beroep op Gods
barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een
levend, heilig en God welgevallig offer in zijn
dienst te stellen, want dat is de ware eredienst
voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze
wereld, maar veranderen door uw gezindheid
te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God
van u wil en wat goed, volmaakt en hem
welgevallig is. .
(Romans 12:1,2)
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Koninkrijken in conflict!

De economie van de wereld beïnvloeden
• Het komt van een externe
bron
• Het werkt in alle stilte
• Verandering door contact
• Spreidt zich door het
geheel
• Veranderd de substantie
Zuurdesem in brood
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In de wereld maar niet van de wereld…
De wereld economie met Gods economie doordrenken …

Uw Koninkrijk kome …
… en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

• Proefje van de komende Koninkrijk …
• ‘‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij
gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun
vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel
van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Lucas 4: 18,19
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God’s Economie

Koninkrijken in Wereld Economie
conflict

“Mijn Koninkrijk is
niet van deze
wereld”

God’s Economie

Wereld economie

“De groep mensen die het geloof had
aanvaard, leefde eendrachtig samen.
Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als
zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden
alles gemeenschappelijk.
De apostelen bleven met grote kracht
getuigen van de opstanding van de Heer Jezus,
en God begunstigde allen rijkelijk.
Niemand onder hen leed enig gebrek: wie een
stuk grond of een huis bezat, verkocht het,
bracht de opbrengst naar de apostelen en
legde die aan hun voeten neer, waarna het
geld naar behoefte onder de gelovigen werd
verdeeld. Acts 4:32-35

Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.
De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig,
zelfingenomen en arrogant.
Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen
voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets
heilig achten.
Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk,
lasterziek, onbeheerst en wreed.
Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar,
roekeloos en verblind zijn.
Het genot zullen ze meer liefhebben dan God
… 2 Timothy 3:1-3
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Wereld
Economie
Man’s Economy

God’s Economie
Heilige Geest

1.

Mammon

Rentmeesterschap

2.

Persoonlijke eigendom

Werken om God te dienen

3.

Werken voor een inkomen

Geven en ontvangen

4.

Kopen en verkopen

Overvloed

5.

Schaarste

Tevredenheid en ‘genoeg

6.

Vooruitgang en ‘meer’

Generaties

7.

Korte termijn doelen

Eeuwige beloningen

8.

Tijdelijke beloningen

Vermenigvuldiging

9.

%-age groei

‘Asset based’ economie

10.

‘Debt-based’ economie

(vermogen)

(schulden)

Genieten van God’s Economie

Heerschappij
Ps. 24:1

Rentmees
-terschap
Mt 25:14-30

Vrijgevigheid
Acts 20:35
Een integratie van drie sleutel begrippen
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