HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE VOOR HET
GEMEENTELEVEN
Boodschap drie
Hoe de jongeren te leiden
(2)
Schriftlezing: 1 Kor. 13:7; Mt. 19:26; 2 Kor. 5:7; 1 Kor. 9:19-23; 1 Tes. 2:11; 2 Joh. 12; 3 Joh. 14
I. We moeten een positief geloof hebben in iedere jongere – 1 Kor. 13:7; Mt.
19:26; 2 Kor. 5:7:
A. Een positief geloof hebben betekent dat je bij de goede jongeren gelooft dat zij beter
zullen worden en bij degenen die niet zo goed lijken te zijn, je gelooft dat zij goed
zullen worden.
B. We zijn allemaal nakomelingen van Adam, een gevallen geslacht; zelfs de kinderen
van goddelijke mensen zijn gevallen; je kunt de toekomst van een jongere niet
oordelen naar zijn huidige situatie:
1. We kunnen niet zeggen dat het juist is om gevallen te zijn, maar onthoud
alsjeblieft dat allen die waarlijk Gods verlossing kennen, eerst gevallen mensen
waren.
2. Wanneer een persoon sinds zijn geboorte bewaard is en nooit op een gevallen
manier heeft geleefd, kan hij geen diepe ervaring hebben van Gods verlossing.
C. Of de conditie van de jongere goed of slecht is, is niet betrouwbaar; zij die ervaring
hebben in het werk met jongeren zullen geen vertrouwen hebben in de conditie van
de jongeren, maar geloven volledig dat God ze op een dag zal winnen:
1. Nu kun je een zekere jonge jongen als heel slecht beschouwen, maar op een dag
kan hij heel goed worden – in tegenstelling tot jouw zienswijze.
2. Op dezelfde manier kun je nu denken dat een zekere jonge jongen erg goed is,
maar op een dag kan hij heel slecht worden.
D. Dit zal ons ervan bevrijden dat we niet alleen met jongeren zullen werken waarvan
wij denken dat ze goed zijn en zij die wij als slecht beschouwen apart zetten; geloof
niet in hun goede of slechte conditie; geloof enkel in Gods werk:
1. Het is eigenlijk vaak moeilijk voor hen die voortdurend goed zijn om geestelijke
gewaarwordingen te hebben, ze groeien vaak langzaam.
2. Wanneer je tijd besteedt aan de schijnbaar slechte jongeren om ze van richting te
doen veranderen, zal hun geestelijke begrip onmiddellijk geopend worden nadat
ze zich gewend hebben.
3. Dit laat zien dat zij die onder ons met de jongeren werken, geen vertrouwen
moeten hebben in hun huidige conditie.
4. Het maakt niet uit hoe slecht iemand is, we geloven nog steeds dat Gods werk
hem van richting kan veranderen; omdat we zo’n positief geloof hebben, hebben
we aandacht voor iedere jongere.
II. Zij die een verlangen hebben om met de jongeren te werken moeten leren
hoe ze zich aan de jongeren moeten aanpassen – 1 Kor. 9:19-23
A. Vraag niet van de jongeren om zich aan jou aan te passen; je moet je aan hen
aanpassen in zo’n mate dat je net zoals lijm bent:
1. Wij, die het werk onder de jongeren doen, moeten als lijm zijn zodat het niet
uitmaakt of een jongere hard of zacht is, of hij driedimensionaal is, glad is of een
oppervlak met hobbels of deuken is; we moeten aan hem vast plakken.
2. We moeten met de jongeren meegaan en onszelf aanpassen aan hen; we moeten
de jongeren niet door onze ijver binnenbrengen, maar door onze zachtheid – leer
om buigzaam te zijn als plaksel.
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B. Het lijkt erop dat het moeilijk is om het jongerenwerk te doen omdat de jongeren het
te druk hebben om zich druk te maken over het najagen van de Heer; wanneer zij
druk bezig zijn om over te gaan naar een andere school, dan werken we aan ze door
met hen mee te gaan in hun voorbereiding rond deze zaak:
1. Wanneer we een echt werk doen, dan zullen we ons aan de jongeren aanpassen en
zullen we hen volgen zelfs wanneer ze de lucht in vliegen.
2. Het feit dat de jongeren het zo druk hebben is niet het probleem; het echte
probleem is hun interesse, als zij zich voor iets interesseren, dan maakt het niet
uit hoe druk zij het hebben, voor hun interesse zullen ze altijd tijd maken.
C. Wanneer je mensen wil bereiken, bereik ze niet volgens jouw traditie, achtergrond of
aard; kijk naar de Heer, dan zul je in staat zijn om in hun conditie en situatie binnen
te gaan.
D. Leer om hen in hun karakter, leeftijd, aard en manier van dingen doen tegemoet te
komen en maak contact met mensen volgens hun situatie en conditie en niet volgens
je eigen aard of traditie.
E. Vanuit de Bijbel kunnen we leren dat, voor het voordeel van anderen, wij moeten
leren om hen in hun karakter, hun leeftijd, aard en zelfs hun manier van doen,
tegemoet te komen.
III. Aandacht hebben voor persoonlijk contact; de kracht en het effect van een
persoonlijk werk met de jongeren zijn veelal groter dan de samenkomsten:
A. De nadruk van een oprecht werk met de jongeren ligt op individueel contact – 1 Tes.
2:11; 2 Joh. 12; 3 Joh. 14:
1. Grote samenkomsten hebben niet veel effect op jongeren; wanneer je hen
samenbrengt is doorgaans het enige wat je kunt doen een boodschap tot hen
spreken en hooguit een kleine opwekking teweeg brengen.
2. Het lijkt alsof de weg van persoonlijk contact tijdsverspilling is; en dat deze
manier minder effectief is dan het houden van grote samenkomsten waar je
honderden jongeren tegelijk aan kunt spreken
3. Als je alleen samenkomsten hebt, zal het jongerenwerk als iets oppervlakkigs
eindigen, zoals los zand zonder fundament; het zal niet in staat zijn om solide
gelovigen voort te brengen.
B. We spreken teveel, preken teveel en leren teveel met weinig bezoeken, de meeste
mensen worden gewonnen door één op één contact, de meeste mensen zijn blijvend
en worden opgebouwd door zulk persoonlijk contact.
C. Voor persoonlijk contact zijn vaardigheden nodig; wanneer je dit serieus beoefent
dan zal je geleidelijk ervaring en inzicht verkrijgen:
1. Ff Je zult weten met wie je, onder vele jongeren, als eerste contact moet maken en
als eerste gewonnen moet worden; nadat er één gewonnen is, zal hij anderen op
dezelfde manier opwekken.
2. Zelfs als er geen grote samenkomsten zijn, kunnen er nog steeds velen gered
worden en velen kunnen opgewekt worden om de Heer lief te hebben, dan maakt
het niet uit wat je spreekt, zij zullen het ontvangen; de samenkomsten zullen dan
voor honderd procent effectief zijn en je zult in staat zijn om solide jongeren te
winnen.
D. Wanneer je persoonlijk contact hebt met jongeren, zul je aan de ene kant breed
contact met hen hebben en ze allemaal hetzelfde behandelen, maar aan de andere
kant zul je ook specifieke contactmomenten nodig hebben:
1. Onder zovele jonge broeders en zusters is het nodig dat je voelt en ziet welke, als
zij eenmaal gewonnen zijn, impact op andere zullen hebben.
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2. Je moet je dan inzetten om hen eerst te helpen om de Heer lief te hebben en na te
jagen; en als zij opgewekt zijn, zullen zij de andere broeders en zusters
beïnvloeden.
E. “Broeders, ik zeg het nogmaals, de Heer heeft een grote behoefte aan de jongeren.
Deze generatie heeft vele jongeren nodig om op te staan op een krachtige manier om
de redding van de Heer te ontvangen en door de Heer geleid te worden om bruikbare
vaten te zijn in Zijn handen”- How to Lead the Young People, p. 37
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