Manifest voor Welvaartschepping
Achtergrond
De Lausanne Movement en BAM Global hebben in Chiang Mai, Thailand, in maart 2017 een
Wereldwijd Overleg georganiseerd over het aandeel van welvaartschepping in holistische
transformatie. Ongeveer 30 mensen uit 20 landen namen deel. Zij kwamen voornamelijk uit het
bedrijfsleven, maar ook uit kerken, de zending en de wetenschap. De resultaten zullen gepubliceerd
worden in diverse artikelen, een boek en een educatieve video. Dit manifest bevat de kern van ons
overleg, zowel voor als tijdens het evenement.
Affirmaties
1. De schepping van welvaart is geworteld in God de Schepper, die een wereld heeft gecreëerd
die tot bloei komt in overvloed en diversiteit.
2. Wij zijn geschapen naar Gods beeld, om samen met Hem, en voor Hem te scheppen, om
goederen en diensten te creëren die het algemeen belang dienen.
3. Welvaartschepping is een heilige roeping, een gave van God, die wordt geprezen in de bijbel.
4. Welvaartscheppers dienen bevestigd, toegerust en uitgezonden te worden door de kerk om
via het ondernemerschap alle volken en naties te dienen.
5. Het is verkeerd om welvaart op te potten en het delen in rijkdom dient aangemoedigd te
worden. Maar rijkdom kan alleen gedeeld worden als het eerst is gecreëerd.
6. Er bestaat een universele oproep tot vrijgevigheid en tevreden zijn met wat je hebt, is een
deugd. Materiële eenvoud is echter een persoonlijke keuze en onvrijwillige armoede zou
bestreden moeten worden.
7. Het doel van welvaartschepping gaat verder dan vrijgevigheid, ook al wordt dit zeer op prijs
gesteld. Goed ondernemerschap heeft wezenlijke waarde als middel om materieel te
voorzien en kan daarom een positieve verandering in de samenleving teweegbrengen.
8. Bedrijven hebben het vermogen om financiële rijkdom te creëren, maar zij hebben ook het
potentieel om andere vormen van rijkdom te scheppen voor vele stakeholders, zoals sociale,
intellectuele, fysieke en geestelijke rijkdom.
9. Welvaartscreatie door ondernemerschap is een bewezen kracht om mensen en naties uit de
armoede te trekken.
10. Schepping van welvaart dient altijd op een rechtvaardige manier en met zorg voor de armen
nagestreefd te worden. En er dient met gevoeligheid gehandeld te worden binnen elke
unieke culturele context.
11. Welvaartschepping is niet optioneel. Rentmeesterschap over de schepping en zakelijke
oplossingen voor uitdagingen in de omgeving moeten een geïntegreerd geheel vormen in de
welvaartschepping via ondernemerschap.

Oproep
Wij presenteren deze affirmaties aan de wereldwijde kerk, in het bijzonder aan leiders in het
bedrijfsleven, kerk, regering en wetenschap.
• Wij roepen de kerk op om welvaartschepping te omarmen als centraal onderdeel van
onze missie: holistische transformatie van volken en samenlevingen.
• Wij roepen op tot nieuwe en blijvende acties om welvaartscheppers toe te rusten en
helpen op te starten met dat doel.
• Wij roepen welvaartscheppers op om vol te houden en met zorgvuldigheid hun gave
van God te gebruiken om mensen en God te dienen.

Ad maiorem Dei gloriam (Tot meerdere eer van God)
---------------------------------------------

Manifest voor Welvaartschepping met bijbelverwijzingen
Het Manifest is onder andere gebaseerd op lessen uit de bijbel. Hieronder volgt een lijst van
verwijzingen naar de bijbel over onderwerpen die besproken zijn tijdens het Overleg en beschreven
in het Manifest. De lijst is niet uitputtend, maar bedoeld voor verdere studie en overleg.
1. God is Schepper van alle dingen: Gen 1:1-2:4; Neh 9:6; Ps 104; Op 4:11
2. De aarde is van God: Lev 25:23; 1 Kron 29:11; Ps 24:1; 1 Cor 10:26; Gen 2:15
3. God is de Gever van rijkdom: 1 Kron 29:11-12; Spr. 8:18-21
4. Onze schepping naar Gods beeld: Gen 1:26,27; Gen 9:6
5. Ons werk als mensen naar Gods beeld: Gen 1:26,28; Gen 2:15; Ef 4:8; 1 Tim 5:8
6. De opdracht om te werken (en te rusten): Gen 2:15; Ex 20:9-11; Deut 5:13-15
7. Bezalel en de ambachtslieden werken in opdracht van God: Ex 36:1-2
8. Welvaartschepping is zowel een gave als een opdracht van God: Deut 8:11-18; Deut 28:11,12; Pr
5:19
9. Hard werken brengt welvaart: Spr 10:4; Spr 13:4; Spr 18:9 (veroordeling van ijdelheid); Spr 20:13
10. Al het zinvolle werk wordt tot eer van God gedaan: Col 3:23,24
11. Wijze investeerders worden geprezen: Mat 25:16-30; Luc 19:11-27
12. Voorbeelden van rechtvaardige rijken zoals Abraham (Gen 13:2), Isaak (Gen 26:12,13), Boaz (Ruth
2), David (1 Kron 28-29), Davids supporters toen hij verbannen was, in het bijzonder Barzillai, een
zeer rijke man (2 Sam 17:27-29, 19:32); Salomo (1 Kon 3:9-14), Nehemia (Neh 5), Job (Job 1,29,31,42)
13. Tekenen van functionerend en hersteld ondernemerschap: Jer 32
14. Een zakenvrouw, Lydia, die het evangelie verspreidt: Hand 16:14-15
15. Oproep om Gods mensen toe te rusten om te dienen: Ef 4:11-16
16. Oproep om te getuigen en discipelen te maken bij alle volken: Mat 28:18-20; Hand 1:8
17. Het gevaar van oppotten: Spr 11:26; Luc 12:16-21; Jac 5:3
18. Aanmoediging om te delen: Hand 2:44-45; Hand 4:32; 2 Cor 8:1-15; 2 Cor 9:6-15; 1 Tim 6:18; Heb
13:16
19. Oproep tot vrijgevigheid: Deut 15:10; Ps 37:21,26; Ps 112:5; Spr 11:25; 2 Cor 9:6;1 Tim 6:18; Hand
20:35
20. Deugd van tevredenheid: Fil 4:11-12; 1 Tim 6:6,8; Heb 13:5

21. Voorbeelden van verschillende keuzes om om te gaan met rijkdom: Job 29:1-25; Luc 19:1-10;
Hand 4:32-5:11; geld maakt niet gelukkig (Pr 5:10)
22. Oproep om de armen te helpen: Ex 23:11; Lev 19:10; Deut 15:7-11; Spr 19:17; Spr 28:27; Spr
31:20; Mat 19:21
23. Extrapoleren van de microkosmos van het gezin: hoe de sterke vrouw via ondernemerschap
welvaart creëert voor haar gezin: Spr 31:10-21
24. Israëls rijkdom nam toe omdat God hen het vermogen gaf om welvaart te scheppen: Deut 8:7-18
– door landbouw, mijnbouw, handel en door gehoorzaamheid (Deut 28:1,11-12; 2 Kron 26:4-5)
25. Gods zegen over naties via materiële welvaart: Deut 30:9
26. Gods zegen met materiële rijkdom door het zoeken van wijsheid: Spr 3:16
27. Oproep tot gerechtigheid: Ps 106:3; Spr 29:7; Is 1:17; Amos 5:24; Zach 7:9, Micha 6:8
28. Gevoeligheid voor de context: 1 Cor 9:19-23
29. De macht van het handel drijven om rijkdom te creëren (en de rijken corrupt te maken): Ezech
27-28 ( 27:12-24 de meest complete lijst van trading communities in de bijbel)
30. Afhankelijkheid van landbouwproductie (equivalent van hedendaags ondernemerschap): Pred
5:9; Koning Uzzia begreep dit: 2 Kron 26:10
31. Rijke christenen in de vroege kerk die bekend stonden om hun vrijgevigheid en hun hulp aan de
armen en /of het opbouwen van de kerk: Josef genaamd Barnabas (Hand 4:36-37); Dorcas (Hand
9:36); Cornelius (Hand 10:1); Lydia (Hand 16:13-15, 40); Jason (Hand 17:5-9); Aquila and Priscilla
(Hand 18:2-3); Mnason van Cyprus (Hand 21:16); Febe (Rom 16:1); Erastus (Rom 16:23); Chloe (1 Cor
1:11)

