Ervaar jouw
roeping in de
maatschappij
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Hoor
jij het ook?

Ik bid dat de HERE al
uw verlangens zal
vervullen.
Ps 20:5-6

Dromen komen uit

Ps 40:5-8
Jer 29:11-13

Moderne Koningen
4 Theologische aspecten
1. Aard van Zijn Koninkrijk
Waar vinden bedieningen plaats? (in alle 7 ‘mountains’)

2. Het karakter van God
“God bepaalt alles” of “God heeft de macht om in te grijpen hoe en
wanneer hij wil”. De toekomst ligt deels nog open en kunnen wij
beïnvloeden.
-Wachten tot we God’s volmaakte wil begrijpen
-Wat is de wil van God? (verkeerde vraag; Wat heeft hij in je hart
gelegd?)
-Stijl van Leiderschap – Komt overeen met hoe je God ziet

Moderne Koningen
4 Theologische aspecten

3. Het karakter van de mens (verdorven of gemaakt
naar Gods beeld)
Verdorven mensheid – Geen vertrouwen in mijn hart (of die van jou)
Hoe krijg je richting? – Vooral door wat God in je hart heeft gelegd

4. Eindtijd – Komt Jezus binnenkort?
We hebben tijd om de aarde te vullen met zijn Glorie.

De aard van Zijn Koninkrijk:
“Jij bent uitgenodigd!”
Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt
haar. Gen 1:28
En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden
om die te bewerken en bewaren. Gen 2:15
De hemel is de hemel van de HERE,
Maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven. Ps 115:16
Terstond ging hij, die de vijf talenten ontvangen had, op weg, en hij
deed er zaken mee en verdiende er vijf bij […] En na lange tijd kwam
de heer van die slaven en hield afrekening met hen. Matt 25:16-19

Begin van het concept – het Koninkrijk
kerk = koninkrijk

De Kerk

•
•
•
•

vervolgd
ineﬀectief
overblijfsel
opgenomen

De wereld… is groot en slecht
Territorium van Satan
Wordt slechter en slechter totdat God
het verwoest door vuur 2 Pet 3
De kerk wordt daarvoor opgenomen.
1000 jarig vrederijk.

Begin van het concept – het Koninkrijk
De Kerk rust toe;
het Koninkrijk breidt uit
De Kerk
“Priesters” in
de tempel
rusten heiligen
toe

het koninkrijk

de wereld

“Koningen”
breiden het
Koninkrijk uit
Lukas 16:16
Iedereen doet mee

Nieuw land om
terug in te nemen
‘Onze erfenis’
Ps 2:8

Uw Koninkrijk kome op aarde zoals in de
hemel
De zeven ‘Mountains’ van een land – ons ‘land’
Koninkrijk van duisternis
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Het karakter van een Koning

“Meer dan wij ooit kunnen bidden of beseﬀen”

“Talrijk hebt Gij gemaakt, o HERE, mijn God, uw wonderen en
gedachten jegens ons; niets is bij U te vergelijken. Wilde ik ze
vermelden en uitspreken, te talrijk zijn zij om te noemen
In slachtoﬀer en spijsoﬀer hebt Gij geen behagen,
Gij hebt mij geopende oren gegeven – brandoﬀer en zondoﬀer
hebt Bij niet gevraagd.
Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven
Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn
binnenste." Ps 40:6-9 NBG51

Het karakter van een God
Jezus kwam om Leven te geven

Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan
en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te
verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
Joh 10:9-10, Joh 3:16-17, Joh 6:33, 51

De ﬁlosoﬁsche god

Ervaar de persoonlijke God

Niet te passeren – zonder emoties …………… Vrijheid
Onveranderlijk – verandert nooit ………………… Gesprek
Alwetend – weet alles …………………………………………… Elkaar zoeken
Tijdloos – kent de toekomst …………………………… Ik beïnvloed de toekomst
Soeverein – bepaalt alles …………………………………… Ik neem initiatief

“Afstandelijk en machtig” beeld van God
(grote God — kleine mens) zorgt voor:
1. Relaties gebaseerd op autoriteit
gehoorzaamheid zoals bij mieren
2. Een wettische benadering van Geloof
verbond en contract ipv relatie
3. Onverschilligheid
voorbestemming – Hij bepaalt alles, wat maakt het verder uit
4. Stoicijnse houding - emoties zijn lastig
verberg je emoties, want daar houdt God niet van
5. Soevereinheid
God bepaalt alles” of “God heeft de macht om in te grijpen hoe
en wanneer hij wil”. De toekomst ligt deels nog open en kunnen
wij beïnvloeden

De vraag die God iedere koning stelt:

In Gibeon verscheen de HERE aan Salomo ‘s nachts in een droom
en God zeide, “Vraag! Wat zal ik u geven?" 1 Kon 3:5 NBG51

Wat is het verlangen van jouw hart?
“Dit is het verbond, waarmede IK Mij aan hen verbinden zal na die
dagen, zegt de HERE. Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en
die ook in hun verstand schrijven." Hebr 10:16 (8:10)

Een Vader & Vriend
die je helpt je droom te
ontdekken

Ik noem u niet meer slaven,
want de slaaf weet niet, wat zijn
heer doet; maar u heb Ik
vrienden genoemd, omdat ik
alles, wat Ik van mijn Vader
gehoord heb, u heb bekend
gemaakt. Niet u hebt Mij, maar
Ik heb u uitgekozen en u
aangewezen, opdat u zoudt
heengaan en vruchtdragen en
uw vrucht zou blijven, opdat de
Vader u alles geve, wat u Hem
bidt in mijn naam. Dit gebied Ik
u, dat u elkaar liefhebt.
Joh 15:15-17 NBG51

God geeft je de verlangens van je hart
(Joh 14:13-14, 15:7-8, 15:15-16, 16:23-24)
(Hebr 8:10, 10:16, Jer 31:33-34)

Vertrouw op de HERE en doe het goede. Woon in het land en
betracht getrouwheid. Verlustig u in de HERE; dan zal hij u geven de
wensen van uw hart. Ps 37:3-4
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan. Wij
willen juichen over uw overwinning Ps 20:5-6
U vervulde zijn grootste wens; wat hij u vroeg, hebt U hem niet
geweigerd. U komt hem tegemoet met overvloed en geeft het een
prachtige gouden kroon. Ps 21:3-5 Het Boek
mijn beker vloeit over. Ps 23

2 beelden van God
2 soorten discipelen
openbaring van redding

>>

Jezus Koning en Heer

leid tot opwekking, apostolische en kerkgroei
openbaring van het Koninkrijk

>>

Heer der Heren en
Koning der Koningen

leid tot reformatie en toerusting, vrijzetting en
heiliging in hun ‘mountain

Koeien ‘managen’ systemen

Leeuwen leiden culturen

Het karakter van de Mens
“Durven”

Vader
Het
karakter
God van de Mens
“Durven”
schrijft
op
ons hart
Vaders
zetten
harten vrij

10% hoofd
vs
90% hart

Het hart van een verstandig man is een onuitputtelijk reservoir van wijsheid;
wie verstandig is tracht van hem te leren. Spr. 20:5

Harten “ervaren” God
Persoon — de
Vader
aanbidding, dankzegging

Genade —
Jezus

Wie is
God?

vergeving, vriendschap

Kracht —
Heilige Geest
gaven, genezing, bediening

Wijsheid
Stem
logos - woord, rhema - profetisch
passie, ijver

plan, wil van God, mountain,
team, netwerk

Je mag dromen, hoor God
vanuit je hart
Hartsverlangen

Mijn leven
Bijbels?
Juiste
leer?

Leiding
vanuit God’s
hart

Hoor je
de
Heilige
Geest?

Haalbaar?
Logisch?
Wijs?

Volgen
Beheersen & Controleren
Gehoorzamen
Regels houden

Leiden
Toerusten & bevorderen
Passie
Van mensen houden

Initiatief… in de naam van Jezus
Ik in Hem

Geest van
Openbaring

God’s hart
Ef. 1:17

Christus in mij

Geest van
Wijsheid

Mijn hart
Gehoorzaam kind
…zolang de erfgenaam
onmondig is, verschilt hij in niets
van een slaaf, al is hij ook
eigenaar van alles.
Gal 4:1

Trouwe zoon
Goed omgaan met wat van
een ander is
Luk 16:12

Koning
Vermenigvuldigen van
talenten die mij zijn
toevertrouwd.
Mat 25:14-30

Jouw “Waarom” zit al in je hart
Simon Sinek

wat

doen

hoe

denken

waarom

hart
de diepten van “waarom”
1. Persoonlijk – groei, zelfontplooiing
(talenten)
2. Sociale verantwoordelijkheid – in
omgeving (bediening)
3. Koninkrijk – Delen van God’s hart
voor 1 & 2 (Zijn liefde)

Hoe het voelt om ‘in contact’ te zijn
Identiteit ● Ik ervaar God’s toestemming om mezelf te
zijn ● Ik houd van mezelf ● Doel – Ik zie mijn rol in het
Koninkrijk van God, mijn ‘mountain’

Enthousiasme ● Het is leuk; ik hou van mensen ● Ik
geloof dat mijn droom uit kan komen ● Ik heb een Plan,
heb passie, ben creatief, welvarend, ondernemend

Communicatie ● Ik ‘hoor’ harten, niet alleen
woorden ● Ik hoor God’s hart ● Ik hoor het hart van een
ander

Leiderschap ● Ik geloof in jouw droom ● Ik behandel
anderen niet als slaven ● Ik help anderen “in contact te
komen” met hun hart

Wijsheid ● Ik zie God aan het werk in de naties ● Ik
ervaar toestemming om wijze keuzes te maken ● Ik wacht
niet tot anderen zeggen wat ik moet doen

Koninkrijks
Identiteit
de
rechtvaardige
is dapper als
een jonge
leeuw

Het vinden van jouw ‘Mountain’
heb plezier, verdien geld, hou van mensen.
Wees een Leeuwen Koning

Nieuw Idee – Kapitalisme is geestelijk
Baan
€ /uur
“slaaf”

werk/arbeid
verstand

creatief
initiatief
Wijsheid
DNA Gaven,
Talenten &
Bestemming
“Wat je ook
vraagt”

geestelijke
inspiratie

hart

geest

God – Ef 1:17
Geest van Wijsheid en
Openbaring

Contract
€ / idee
“Koning”
Openbaring
“Aan jou bekend
gemaakt”

Hoe wordt jouw hart vrijgezet
…en het hart van anderen

Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer
doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat ik van
mijn Vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. John 15:15
Het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here de heren en de
Koning der koningen. Op 17:14
En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam:
KONING DER KONINGEN EN HERE DER HEREN. Op 19:16

Mentoren van Leeuwen Koningen

Slaven
Managen Systemen
Gehoorzaam
Overgegeven
Trouw
Rentmeesters
Dienend
mentale slaven

Vrienden & Koningen
Vormen culturen

Promotie
In lijn brengen met het
verlangen van je hart

Dapper
Creatief
Zelf-starter
Vermenigvuldigen
Nemen risico
leiders met het hart

Business begint in het hart
De leeuw leidt, de os voert uit

Key Partners
“Mastermind Groep”

God’s hart

“Mijn”
Hart plan

Mijn hart

Verstand
(os)
Beoordeling

Uitvoering

Uw wil geschiede op aarde zoals in de
hemel
business plan

doel en visie

doelen

planning

hartplan
cashﬂow

mijn team

belemmering

bevestiging

Bepaal belemmeringen in je hart
Spr 4:23

Probleem gebied

waar wil je aan werken? plafond, herhaaldelijke problemen, limieten
a. Actie / Daden
b. Gevoel
c. Overtuiging in je hart
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe kom je aan dit gedrag of deze overtuiging?
Wat ben je daardoor over jezelf gaan geloven?
Hoe heeft dat je beïnvloed?
Welke overtuiging zet je ervoor in de plaats?
Hoe verwacht je dat dit je leven gaat veranderen?

Nieuwe overtuiging
a. Overtuiging in je hart
b. Gevoel
c. Actie / Daden

Uw wil
geschiede
“Organisatie
Hartplan”
34

Omgaan met
teleurstellingen en
tegenslagen

Verwachtingen
God is mijn beschermer ● Er kan me
niets slechts overkomen God is mijn
opstanding ● Dood en leven zijn een
geestelijke ademhaling.
Vooruitgang
Overgave ● aan iets dat groter is
Gebrokenheid ● De geur van opstanding
Initiatief ● om te herbouwen
Kiezen voor het Leven
● Ik ben geen slachtoﬀer
● Ik ben meer dan overwinnaar

Kies het Leven
anderen vergeven,
daarna eigen verlossing

initiatief, daarna
goddelijke ontmoetingen

tederheid, gebrokenheid

wederopstanding,
daarna een doel

daarna armoede

voortdurend afwijzing

meer dan overwinaar
------------------------------------------------slachtoﬀer
passief opgeven
bitterheid, daarna

onvergevingsgezindheid
daarna verwonding,
misbruik, verlies

hopeloosheid,
daarna zelfsabotage

Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade van God, dat er geen bittere
wortel opschiet en verwarring sticht en daardoor velen besmet worden. Hebr 12:15

Waar onze boodschap ons brengt
gebroken, teder, geurend, verbonden, vruchtdragend

1. Laat je hart vrij, vind je droom, ga er voor
- Kwetsbaarheid is een bron van creativiteit en moed

2. Zorg voor een schop onder je kont
3. Opstaan uit de dood (schaamte overwinnen door Jezus)
- Wederopstanding is onze bron van authoriteit & authenticiteit

4. Doe hetzelfde met een nieuw hart… dat verbonden is
5. Ervaar “Goed gedaan.”
Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzel; maar indien zij
sterft, brengt zij veel vrucht voort. Joh 12:24
De geur komt pas vrij als de albasten kruik gebroken wordt.

Leren vermenigvuldigen…
geest van armoede verbreken

Geestelijke ondernemers – Beginnen de Transitie
Jakob wordt van “Loonslaaf” tot Ondernemer

“Want wat u bezat, voordat ik kwam, was weinig, maar het heeft zich uitgebreid in
menigte, en de HERE heeft u gezegend, waarheen ik mijn voet ook wendde; nu dan,
wanneer zal ik ook eens voor mijn eigen huis kunnen werken? Toen zeide hij: wat zal
ik u geven? Maar Jakob zeide: U hoeft mij niets te geven; ik zal wederom uw vee
weiden en hoeden, indien gij mij slechts dit wilt toestaan…” Gen 30:30-32

…de belofte
God — wil dat je voorspoedig bent,
meer dan je nodig hebt, en je
brengen naar een plek van
overvloed om het karakter van God
meer te begrijpen én zodat jij in de
positie komt om anderen te
zegenen.
Hoe — Niet door enveloppen met
geld die zomaar op de deurmat
vallen. Je zult geloof moeten
hebben, risico moeten nemen,
creativiteit gebruiken en ijverig
moeten werken.
Je zult verbaasd staan hoe God je
inspanning zal vermenigvuldigen 100 voudig.

Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig
zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij
mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn
vrucht is meer waard dan goud, ja gelouterd
goud, mijn opbrengst meer dan uitgelezen
zilver. Ik wandel op het pad van de
gerechtigheid, midden op de wegen van het
recht. om hen die mij liefhebben, bezit te doen
erven, hun schatkamers zal ik vullen. Spr 8:17-21

God zegende hen en zei: "Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers
over de vissen, de vogels en alle andere dieren. Gen 1:28
De echte kinderen van Abraham zijn dus de mensen die, net als hij, op God vertrouwen. In
de Boeken is voorzegd dat niet-Joodse volken op God zouden vertrouwen, waardoor het
tussen God en hen in orde zou komen. Lang geleden zei God tegen Abraham: "U zult voor
alle volken een zegen zijn." Dat was goed nieuws! Gal 3:7-9 (vergelijk Gen 12:2-3)
Dat jaar haalde Isaäk een enorme oogst binnen. Zijn zaaisel kwam honderdvoudig terug. De
HERE zegende hem. Zo werd hij steeds rijker. Hij had grote kudden schapen en geiten en
veel slaven en slavinnen. Hij werd zelfs zc rijk dat de Filistijnen jaloers werden. Gen 26:12-14
Hij deed dat opdat u nooit zou denken dat het uw eigen kracht en macht was, die u in staat
stelden zover te komen. Vergeet nooit dat de HERE, uw God, u de kracht geeft rijk te
worden en Hij doet dat om Zijn belofte aan uw voorouders na te komen. Deut 8:17-18
God leidde Zijn volk met goud en zilver het land Egypte uit. Alles gebeurde rustig en
ordelijk. Ps 105:37 (redding, genezing, voorspoed)
Jezus antwoordde: "Luister, wanneer Ik eenmaal op mijn schitterende troon zal zitten, zullen
ook jullie op twaalf tronen zitten om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël.
Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen opgeeft om Mij te
volgen, zal honderdmaal zoveel terugkrijgen. En bovendien krijgt hij het eeuwige leven.
Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten." Matt 19:28-30
(vergelijk Lukas 18:29-30)

Leren vermengvuldigen
beheer je “Zaad”
Talenten and Ponden
Mat 25:14-30
“over veel zal ik u stellen” + “feest”
Luk 19:12-27
“10 steden”
Heer, ik wist van u, dat gij een hard mens bent, die maait,
waar hij niet gezaaid heeft, en die bijeenbrengt van plaatsen
waar u niet hebt uitgestrooid. Matt 25:24
Wie moet zaaien?
Ik heb gezaaid, Apollos heeft water gegeven, maar
God heeft de groei gegeven. 1 Cor 3:6

Welvaart creëren, door waarde te
creëren voor anderen
waarde toevoegen
aan mensen —
bedieningen

waarde
voor anderen

omzetten van €
naar welvaart
“waarde”

“al het andere”
eerst het
koninkrijk
waarde
vermenigvuldigen
groei

Welvaart creëren, door waarde te
creëren voor anderen
waarde
voor anderen

waarde toevoegen
aan mensen —
bedieningen

omzetten van €
naar welvaart
“waarde”

“al het andere”
eerst het
koninkrijk
waarde
vermenigvuldigen
groei

Creativiteit van een Leeuw
Maak iets dat je zelf wilt hebben – ideeën die groeien uit het leven
van de oprichter… Daarna evalueren!
Haalbaarheid van de Os
Als je een bedrijf start, is het makkelijk om te denken dat klanten
willen wat jij wilt. Als je waarde wilt creëren, moet je sceptisch zijn
tegenover ieder plan dat gebaseerd is op iets dat jij zelf wilt. Omdat
het idee van wat jij waardevol vindt, waarschijnlijk iets anders is dan
wat anderen willen.
Paul Graham, oprichter van Y Combinator

Beheer je zaad
Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is
geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 2Cor 8:8-9

2 Cor 9:6-11
1. Zaai overvloedig vers 6
2. Dan zul je alles hebben wat je nodig hebt + meer dan dat vers 8
3. Maak onderscheid tussen Brood, Zaad en Oogst
Brood om van te leven – persoonlijke behoeften
Zaad van de zaaier – wat ik moet zaaien (vermenigvuldigen, investeren)
Oogst – wat ik mag weggeven

4. Zal uw zaaisel vermeerderen
Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood om te eten, zal u uw zaaisel verschaﬀen
en vermeerderen, en het gewas van uw gerechtigheid doen opschieten. Terwijl u in alles
verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan
God bewerkt. 2 Cor 9:10-11

Vermenigvuldigen
leren geld te besteden
Onderklasse
Middeklasse
Rijken

–
–
–

kopen “spullen”
leent geld om “grote spullen” te kopen
kopen “income-generating assets”

Zet je hart vrij

Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien
geschonken worden. Mat 6:33

Leven van loonstrook naar loonstrook – is niet het beste van God
Leven uit geloof (van collecte naar collecte) – is ook niet het beste
van God
“Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal
men in uw schoot geven. Want met de maat waarmee u meet, zul u ook gemeten worden"
Luk 6:38

De 7 leugens van armoede
1.
2.
3.
4.

De totale hoeveelheid middelen is beperkt
Het is geestelijk om arm te zijn (en nederig)
De rijken zijn arrogant
"God wederstaat de hoogmoedigen (Rijken)
maar de nederigen geeft Hij genade Jak 4:6
5. In het einde der tijden zal God op wonderlijke
wijze geld overhevelen
6. Zakenmensen zijn minder geestelijk dan
mensen met een ‘bediening’
7. Priesters hebben de visie, Koningen zorgen
voor de middelen

Met het oog voorwaarts op de prijs
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit is de oorsprong van het leven. Doe
weg van u de valsheid van mond; en houd ver van u de verkeerdheid van de lippen. Laten
uw ogen voorwaarts blikken, en uw oogopslag rechtuit zijn. Laat uw voet een eﬀen pad
inslaan en laten al uw wegen vast zijn. Spr 4:23-26

1. Stille tijd voor je hart en verstand (“behoed” je droom)
Ochtend – Maak een lijst van je droom voor die dag (Doelen meten)
Avond – Dank Hem voor de vorderingen

2. Gebruik je woorden om het tot waarheid te ‘profeteren’ (zeg
wat God zegt)

Abraham, die de vader van ons allen is. Gelijk geschreven staat: “Tot een vader van vele
volken heb ik u gesteld." Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden
levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Rom 4:16-17

3. Houd je ogen naar voren gericht (visie)

...alle volken op aarde zullen in U gezegend worden. Gen 12:3

4. Neem actie richting je droom (neem initiatief)

"Mijn knecht Mozes is gestorven; zo maak u nu op, trek over deze Jordaan, gij en al dit volk,
tot het land, dat Ik hun, den kinderen Israels, geve. Alle plaats, waarop uw voetzool treden
zal, heb Ik u gegeven, gelijk als Ik tot Mozes gesproken heb.. Jozua 1:2-3

Waarom Koningen kansen zien
…want wie klopt zal opengedaan worden Luk 11:9-10
1. We verwachten goede dingen van God
We zien onszelf als vrienden in plaats van zondige slaven
We zien God als relationeel and zorgzaam in plaats van
We zien de toekomst als goed en vol met kansen

iemand die straft

2. We kloppen op deuren

Als we God niet horen kloppen op onze deur, kloppen we bij Hem aan
Om die reden herinner ik u eraan, de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn
handoplegging in u is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid,
maar van kracht, van liefde en bezonnenheid. 2 Tim 1:6-7

3. We netwerken met anderen (kloppen op harten)
Het handelsmerk van armoede is onafhankelijkheid
Koningen werken, netwerken en vermenigvuldigen
Door samen te werken komen dromen uit

Kenmerken van mensen die
“vermenigvuldigen”
Gods boodschap kreeg steeds meer bekendheid. In Jeruzalem nam het aantal volgelingen
van Jezus sterk toe. Ook veel priesters gaven gehoor aan de oproep in Jezus te gaan
geloven. Hand 6:7 (vergelijk Hand 19:20, Col 1:6)
Het nieuws over Jezus Christus verspreidde zich snel en vele mensen gingen in Hem
geloven. Hand 12:24
1. Beheer (niet aanbidden) van je bezittingen. Dit zijn de ‘talenten’ van vandaag de dag
en de Heer nodigt je uit deze te vermenigvuldigen.
2. Bepaal doelen voor een aantal jaar vooruit en daarna voor een aantal decennia tot het
einde van je leven. Bepaal nu wat je wilt nalaten aan je kinderen als je er niet meer
bent.
3. Voorkom grote uitgaven aan zaken die geen inkomen opleveren (auto’s, huizen, boten
etc.).
4. Wees dapper en wijs met je ﬁnanciën. Investeer in je passie. Activeer je hart en je
creativiteit. Hou van je werk!
5. Wees volhoudend. Leer van je fouten en besluit weer op te staan.
6. Zegen de naties; wees vrijgevig en maak gebruik van wat je hebt om anderen te
helpen.

Iemand met een mentaliteit van overvloed
kijkt 3 generaties vooruit.
Armen kijken niet verder dan zaterdagavond.

Ervaar jouw
roeping in de
maatschappij

