HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE VOOR
HET GEMEENTELEVEN
Boodschap twee
Hoe de jongeren te leiden
(1)
Schriftlezing: Lc. 9:55; Mt. 18:10; Lc. 15:20, 4; 24:15, 28-29
I. Als we de jongeren willen helpen moeten we interesse in hen tonen:
A. Kijk niet eerst naar hun fouten, als je dat doet kun je ze niet helpen—Lc. 9:55; Mt.
18:10:
1. Sommigen hebben een voorkeur voor jongeren die zij als goed beschouwen, ze
knijpen echter hun lippen samen en schudden hun hoofd wanneer ze hen zien die
volgens hen niet goed zijn; dit is onjuist.
2. Vaak zal God ons laten zien dat ons oordeel over diegenen waarvan wij denken
dat ze goed zijn, onjuist is; in plaats daarvan zouden zij die jij als niet goed
beschouwd in grote mate door God gebruikt kunnen worden.
B. Ongeacht of de jongeren goed of slecht zijn, we moeten iedereen hetzelfde
behandelen, we moeten ze aardig vinden en bezorgd om hen zijn:
1. Speel een spel met hen, praat dan met hen over de Heer Jezus wanneer het spel
voorbij is, dit is ware bekwaamheid.
2. Wanneer je echter niet tot hen over de Heer Jezus kunt spreken omdat Hij weg is
na het spel, is je geestelijkheid vals.
C. Als we de jongeren willen helpen, moeten we geïnteresseerd zijn in hen; maak je geen
zorgen over hun fouten en veroordeel ze helemaal niet—verw. Lc. 24:13-35.
D. We moeten de jongeren het gevoel geven dat we hun goede vrienden zijn, dat we met
ze meeleven en dat we geïnteresseerd zijn in hen en in wat hen bezig houdt.
E. We moeten allemaal het liefdevolle en vergevende hart van de Vader God hebben en
de verzorgende en zoekende geest van onze Redder Christus—15:20, 4; 2 Tim: 1:7:
1. Plaats mensen niet in hokjes omdat niemand kan weten wat ze zullen worden.
2. De geest die God ons gegeven heeft is een geest van liefde—v. 7.
3. De Gemeente is geen politiebureau om mensen te arresteren of een rechtszaal om
mensen te veroordelen, maar een liefdevol huis, een ziekenhuis en een school.
II. Leer contact met de jongeren te maken; het helpen van de jonge broeders en
zusters hangt niet af van onze bekwaamheid om boodschappen tot hen te
spreken maar van ons regelmatige, veelvuldige contact met hen, houd voor
ogen niet gelijk tijdens het eerste contact over geestelijke zaken met hen te
spreken:
A. Wanneer je contact maakt met jonge broeders en zusters, begin dan niet door te
vragen: “hoeveel hoofdstukken van de Bijbel heb je vandaag gelezen? Heb je
gebeden?”
B. Zulke vragen moeten niet gesteld worden totdat we vaak contact met ze hebben
gehad, misschien zelfs pas na acht of tien keer.
C. Als je het te snel doet is het makkelijk een negatieve reactie uit te lokken; wanneer je
de hele zaak verprutst, ontvangt hij gedurende zijn hele leven de Heer misschien niet.
D. Voedt zijn negatieve gevoel niet door gelijk met hem te spreken over het lezen van de
Bijbel of bidden.
E. Je moet wachten tot je meer contact met hem hebt en hij het gevoel heeft dat hij jou
aardig vindt en dat jij hem ook aardig vindt.
F. Wanneer je eenmaal zijn gevoelens hebt aangeraakt en zijn vertrouwen hebt
gewonnen, kun je over geestelijke zaken beginnen te spreken.
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III. Leg de nadruk op de praktijk in plaats van op leerstellingen, wanneer we de
jongeren helpen, geef ze iets praktisch:
A. We moeten niet te veel nadruk leggen op leerstellingen, niet alleen wanneer we
persoonlijk contact met ze hebben, maar ook wanneer we het evangelie aan hen
verkondigen of een boodschap tot hen spreken:
1. Wanneer we hen alleen wat leerstellingen geven en ze alleen komen om te
luisteren, zal er niet veel effect zijn.
2. Hoe meer we over leerstellingen spreken, hoe meer de jongeren dood en koud
zullen worden en zullen afglijden.
B. Omdat de jongeren veel praktische problemen hebben, moeten we hun gevoelens
aanvoelen betreffende deze problemen:
1. We moeten de tijd nemen de problemen van de jongeren in hun praktische leven,
ook de problemen van zowel voor als na hun behoudenis, te bestuderen.
2. Gebaseerd op onze studie moeten we, wanneer we het evangelie verkondigen of
een opbouwend woord tot ze spreken, dit praktisch houden en moet het
gerelateerd zijn aan de praktische zaken die we hebben aangeraakt in hun leven.
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