EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE

DE WEDERKOMST VAN DE HEER
Bijzondere gemeenschap
De manier om voorbereid, behouden en bruikbaar te zijn
voor de Heer voor Zijn wederkomst
Schriftlezing: Hnd. 17:26-27; Da. 4:26; Op. 1:5; Da. 2:34-35; Mt. 26:6-13; Ps. 110:3;
Lc. 10:38-42; Kol. 3:16; Ps. 119:11; Fil. 4:8, 13; 1 Tes. 4:1-7; Heb. 13:4; 1 Kor. 6:19;
Ef. 4:12; Ri. 5:15b, 16b
I. De Heer ordent soeverein de wereldsituatie en de koninkrijken van de wereld
onder Zijn hemelse heerschappij, zodat de omgeving geschikt is voor Gods
uitverkoren volk om Zijn behoudenis te ontvangen en voorbereid te zijn om
Zijn bruid te zijn—Hnd. 17:26-27; Da. 4:26; Op. 1:5.
II. Het wederopbouwwerk van de Heer verspreidt zich en zal op een goede
snelheid verspreiden; er zullen gemeenten zijn in alle grote steden en in alle
leidende landen op de aarde; als jongeren moeten we beseffen dat onze
verantwoordelijkheid enorm groot is; als velen van ons in de komende jaren
vervolmaakt worden, dan zal het wederopbouwwerk van de Heer zich heel
snel verspreiden:
A. We moeten ons geestelijke leven najagen en hierin groeien, oprecht een levende
gemeenschap onderhouden met de Heer, ons geheel aan Hem toewijden en juist zijn
in onze omgang met Hem; om de overwinnaars van de Heer te zijn, moeten we de Heer
liefhebben en de kans grijpen om Hem lief te hebben—Mt. 26:6-13:
1. Om de Heer het meest lief te hebben, is het nodig dat we tijd nemen om Hem te
aanschouwen, naar Zijn woord te luisteren en om een openbaring over Hem te
ontvangen; de overwinnaars hebben de hoogste openbaring van Christus en
offeren zichzelf gewillig aan de Heer in de heerlijkheid van hun toewijding—Ps.
110:3.
2. Maria zat aan de voeten van de Heer en luisterde naar Zijn woord; toen ze het
woord van de Heer en de openbaring over Zijn dood had gehoord en ontvangen,
zocht Maria naar de gelegenheid om Hem te zalven voordat Hij stierf—Lc. 10:3842; Mt. 26:12.
3. De Heer heeft liever dat Zijn geredde mensen die Hem liefhebben, naar Hem
luisteren zodat ze Zijn verlangen kennen, dan dat ze dingen voor Hem doen zonder
dat ze Zijn wil kennen—verw. 1 S. 15:22; Pr. 5:1.
B. We moeten uitgerust zijn met de waarheid; we moeten het woord lezen en het in ons
opnemen, en we moeten onszelf in het woord krijgen, zodat we vermengd kunnen
worden met het woord—Kol. 3:16; Ps. 119:11.
C. We moeten een goed karakter opbouwen; we moeten onszelf beoefenen om een
karakter op te bouwen dat bruikbaar is voor de Heer—Fil. 4:8, 13.
D. We moeten een hogere opleiding volgen; alle jongeren moeten een diploma halen;
gebruik geestelijkheid niet als smoes om niet te studeren; studeer in plaats daarvan
nog ijveriger dan de wereldlijke studenten, haal zo hoog mogelijke cijfers en ga verder
met een hogere opleiding:
1. Vandaag is er in het wederopbouwwerk van de Heer de behoefte aan degenen met
de hoogste opleiding; jongeren, jullie moeten ernaar streven om de beste opleiding
te krijgen.
2. Als je je energie op deze manier besteedt, dan zul je op je dertigste in staat zijn om
je bediening te beginnen, net zoals de Heer Jezus dat deed; als velen dit doen, dan
zullen we geen tekort hebben.
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E. In het gemeenteleven is contact tussen zusters en broeders onvermijdelijk; om
beschermd te zijn tegen verontreiniging moet er daarom een juiste relatie
onderhouden worden in heiligheid en eer—1 Tes. 4:3-4; Heb. 13:4:
1. Je vat bezitten betekent je vat bewaren, beschermen; je menselijke vat bewaren of
beschermen in heiligheid en eer, niet in hartstocht of lust, is de bescherming tegen
hoererij—1 Tes. 4:3-4.
2. Omdat we wedergeboren zijn, is ons lichaam nu de tempel van de Heilige Geest;
daarom moet je je lichaam op een eervolle manier bewaren—Heb. 13:4; 1 Kor. 6:19.
3. Niets beschadigt je lichaam zo erg als hoererij; de gewoonte van de wereld is
vandaag de dag uitermate hels, duivels en satanisch; het is heel duivels dat
jongeren zonder enige beperking contact hebben met elkaar.
4. Alle jongeren in het gemeenteleven moeten bepaalde beperkingen hebben in het
contact met elkaar.
5. We leven in een tijd van Sodom; vandaag de dag is de hele wereld, waaronder de
Verenigde Staten en vooral Zweden en Frankrijk, een Sodom; veel mannen en
vrouwen wonen samen zonder getrouwd te zijn; dit zal zeker Gods oordeel
binnenbrengen.
6. In de Bijbel velde God een special oordeel over Sodom, omdat de mensen daar
toegaven aan lust zonder enige beperking.
7. Niets beledigt God meer dan deze toegeeflijkheid; desondanks kennen veel
jongeren vandaag, zelfs jonge vrouwen, hier geen gevoel van schaamte over.
8. Heb nooit alleen contact met iemand van het andere geslacht, maar zorg, voor je
eigen bescherming, dat er altijd een derde persoon aanwezig is; dit woord is een
grote hulp en bescherming voor ons.
F. Om een hemelse opdracht, de opdracht van de Koning, uit te voeren, moet je getraind
zijn om een koning te zijn; om een losbandig persoon te zijn, heb je geen training nodig,
maar om een koning te zijn, heb je de allerbeste training nodig; de beste plaats
daarvoor is de Full-time Training:
1. Als je naar de training gaat, ga je naar een omgeving voor groei.
2. Deze groei heeft een doel; dit doel is volwassenheid en functioneren—Ef. 4:12.
III. In deze laatste dagen voor de wederkomst van de Heer, moeten wij degenen
zijn die grondige overleggingen in het hart en grondige doorzoekingen van het
hart hebben—Ri. 5:15b, 16b.
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