HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE VOOR
HET GEMEENTELEVEN
Boodschap 4
De nadruk op een oprecht werk onder de jongeren
Schriftlezing: Ef. 4:11-12, 16; 1 Tes. 2:11; Hnd. 20:31; Fil. 2:19-22; 1 Kor. 16:10;
Kol. 1:28-29; 2 Tim. 1:5-7
I. Het helpen van de jonge broeders en zusters hangt niet af van onze
bekwaamheid om boodschappen tot hen te spreken maar van ons
regelmatig, veelvuldig contact met hen; de nadruk van een oprecht werk
onder de jongeren ligt op individueel contact – 1 Tes. 2:11; Hnd. 20:31; 2 Joh.
12; 3 Joh. 14:
A. De kracht en het effect van het doen van een persoonlijk werk onder de jongeren is
vele malen groter dan de samenkomsten—Hnd. 20:31
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. Wanneer je aandacht geeft aan persoonlijk contact, zal je misschien niet maandelijks
een persoon winnen, maar ieder persoon die gewonnen wordt door persoonlijk
contact, telt.
C. Bovendien zal hij, net als jij, contact hebben met anderen. Jij hebt er één gewonnen,
maar uiteindelijk wordt deze ene er misschien twee, twee worden er vier en elk van
hen zullen solide zijn.
D. Voor persoonlijk contact zijn vaardigheden nodig; wanneer je dit serieus beoefent
dan zal je geleidelijk ervaring en inzicht verkrijgen:
1. 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, velen kunnen opgewekt worden om de Heer lief te hebben en je zult in
staat zijn om solide jongeren te winnen.
E. Wanneer je persoonlijk contact hebt met jongeren zal je aan de ene kant breed
contact met hen hebben en ze allemaal hetzelfde behandelen, maar aan de andere
kant zal je ook specifieke contactmomenten nodig hebben:
1. We moeten ons geestelijke inzicht beoefenen en de leiding van de Geest volgen
om waar te nemen welke jongeren, wanneer zij gewonnen zijn, een impact op
anderen zullen hebben.
2. Daarna moeten we onze inspanning eerst aan hen besteden en hen helpen om de
Heer lief te hebben en na te jagen; wanneer zij voortgebracht zijn zullen zij de
andere jonge broeders en zusters beïnvloedden.
II. We moeten aandacht besteden aan een fundamenteel punt in het
jongerenwerk, dat is dat we hen inbrengen om met ons te werken – 1 Kor.
16:10; Fil. 2:19-22:
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A. We moeten anderen niet vervangen in wat we ook doen; helaas doen we dit werk
vaak zelf en dus vervangen we anderen; dit is de natuurlijke manier van werken.
B. We moeten agressief zijn en leren hoe we het evangelie kunnen verkondigen in een
school zonder ooit een voet in de school te zetten; we moeten niet naar de school
gaan om het evangelie te verkondigen – Fil. 2:22.
C. We moeten dit principe altijd toepassen, ongeacht waar we dienen. We hebben
gefaald in het dienen als we anderen altijd vragen om ons te helpen; het werk moet
van de plaatselijke heiligen zijn tot het punt waarop ze hooguit de medewerkers om
hulp vragen, in plaats van op hen te vertrouwen om al het werk te doen.
III. III. Om een bruikbare broeder voort te brengen, moeten we een aantal
maanden spenderen om met hem te arbeiden; de praktische weg is om te
arbeiden, één persoon te winnen en aan hem te werken totdat hij een last
heeft om het evangelie te verkondigen in zijn school – verw. 1 Tes. 1:5-8:
A. We moeten tijd spenderen met hem door gemeenschap met hem te hebben, met hem
te eten en hem te leiden te bidden totdat de jonge broeder de Heer begint lief te
hebben, opgewekt is en gewillig wordt om het evangelie te verkondigen in zijn school.
B. Wanneer we een jonge broeder vinden die op een school zit die wij op het oog
hebben, moeten we aan de jonge broeder werken tot hij opgewekt is; we moeten niet
naar de school gaan maar we moeten veeleer werken aan de jonge broeder tot hij
meer ijverig en serieuzer in het werk is dan wij zijn – Kol. 1:28-29
C. Hij kan één klasgenoot tot behoudenis brengen en die twee kunnen dan beginnen om
samen te komen; we moeten hen leren om samen te coördineren en samen te komen;
we moeten echter niet op school met hen samenkomen:
1. Wanneer de jonge heiligen om hulp vragen moeten wij gereed zijn om hen te
helpen, als wij hen niet kunnen helpen dan zullen ze niet opnieuw om hulp
vragen.
2. Wanneer de jonge heiligen iets leren dat zij kunnen toepassen zullen ze
terugkomen voor meer hulp; dan kunnen wij hen verdere aanwijzingen geven.
3. Op dit punt zal het werk gedragen worden door zowel de studenten en de werker
omdat de studenten het op school uitvoeren en de werker helpt waar nodig;
wanneer we op deze manier werken zal het eenvoudig zijn om de school te
winnen.
D. We moeten ijverig leren om bruikbare heiligen voort te brengen in de scholen; dan
maakt het niet uit waar we zijn, we zullen in elke situatie slagen en we zullen het
dubbele resultaat behalen met de helft van de moeite.
IV. IV. In elke school moeten we jonge heiligen voortbrengen die zo’n last
hebben voor het evangelie dat het werk hun eigen werk wordt en wij alleen
nog maar van een afstand helpen en voorzien – Ef. 4:11-12, 16:
A. Het leiden van de studenten in de samenkomst of hen vervangen in de samenkomst
is niet de manier om hen te voorzien:
1. De werker moet niet de dag bepalen waarop de studenten samenkomen, ze niet
de opdracht geven om hun vrienden uit te nodigen, de leiding nemen in hun
samenkomst of een boodschap geven in hun samenkomst, wanneer hij op zo’n
manier functioneert zal hij de studenten vervangen.
2. Ook al zou hij er veel tijd en energie aan besteden, zullen geen van de studenten
in staat zijn om te dienen; in plaats daarvan zullen zij de medewerker
ondersteunen door hun aanwezigheid; dit is echter niet het beste fundament voor
ons werk.
B. Ons werk is om een heilige voort te brengen die een grotere last heeft dan wij hebben;
we moeten met hem werken totdat hij in vuur en vlam staat voor het evangelie – 2
Tim. 1:5-7:
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1. We moeten de broeder die wij vervolmaakt hebben zijn klasgenoten laten leiden;
wanneer hij om hulp vraagt, moeten we gereed zijn om hem bij te staan zodat hij
een verdere stap kan nemen.
2. Wanneer we op deze manier werken, zullen de jonge heiligen beslissen waar en
wanneer zij samen zullen komen; ze zullen zorgdragen voor hun eigen
samenkomst en de last dragen voor de samenkomst.
3. De samenkomst is ogenschijnlijk hun werk, maar in werkelijkheid is het ook ons
werk.
C. Wanneer dit de manier is waarop wij dienen, zal elke school voor ons open zijn;
zowel de studenten van de universiteiten als de middelbare school studenten kunnen
op deze manier gewonnen worden; in plaats van de studenten te vervangen, behoren
wij met hen te dienen en hen te laten dienen.
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