HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE
VOOR HET GEMEENTELEVEN
Boodschap vier
De juiste geestelijke activiteiten en oefeningen voor de jongeren
Schriftlezing: Lc. 19:13, 20-23; Rom. 12:1-2, 4-5, 11; Joh. 15:5; Hnd. 2:46-47;
Heb. 10:24-25; Mt. 13:37-38
I. Volgens onze ervaring en waarneming, moeten de jongeren beoefend zijn in
de geestelijke activiteit van het uitgaan om vrucht te dragen; de gemakkelijkste
tijd voor christenen om vrucht te dragen is wanneer ze jong zijn —Joh. 15:5:
A. Toen de apostel Paulus het evangelie aan het verkondigen was, zeiden zijn aanklagers:
“het is ons gebleken, dat deze man een pest is” (Hnd. 24:5):
1. Dit klinkt negatief, maar het is positief om aan anderen de “bacteriën” van
Christus over te dragen.
2. Om deze “bacteriën” over te dragen aan anderen kunnen we niet naar een
geïsoleerde plek gaan; we moeten naar de plaatsen gaan waar mensen doorgaans
samenkomen; de beste plaats om de “bacteriën” te verspreiden is in scholen.
3. We moeten Christus verspreiden, en het is gemakkelijker om een jongpersoon te
“besmetten” dan om een ouder persoon te “besmetten”.
B. We leven in een tijd met grote kansen voor de jongeren; of ze in het middelbaar
onderwijs zitten of aan de universiteit, ze hebben veel klasgenoten en kamergenoten;
als zij deze kans niet grijpen om hun vrienden te “besmetten”, komt er geen betere
tijd.
C. We willen de jongeren bemoedigen om te overwegen en om te plannen om veel
mensen tot behoudenis te leiden in het komende jaar; wij zijn de ranken van de
wijnstok, en een wijnstok draagt trossen druiven, niet slechts drie of vijf afzonderlijke
druiven – Joh. 15:5.
D. Er is geen gemakkelijkere plaats om het evangelie te verkondigen dan op school, en
er is niets kostbaarder dan het verkondigen van het evangelie aan een klasgenoot;
wanneer zoveel jongeren samenkomen, is het heel gemakkelijk om hen te “besmetten”
met het evangelie—Hnd. 24:5.
E. Als de jongeren “trossen” van jongeren tot behoudenis kunnen leiden, die vervolgens
anderen tot behoudenis leiden, zullen duizenden jongeren gered worden en de Heer
liefhebben binnen acht tot tien jaar; dit is niet iets kleins; ik hoop dat zij deze grote
kansen zullen grijpen.
II. We moeten ernaar streven de jongeren in de beoefening van het
gemeenteleven te brengen door middel van de huizen; de kleine groep zal
ons praktische gemeenteleven worden—Hnd. 2:46-47:
A. We hebben de jongeren nodig om naar de campussen gaan, vooral degenen die achttien
en negentien jaar oud zijn; alle jongeren in het gemeenteleven zijn bruikbaar; daarom
moeten we werken met onze middelbare scholieren:
B. Het evangelie moet vanuit de huizen uitgaan; zelfs het campuswerk kan vanuit de
huizen uitgaan; als een gemeente sterk wil zijn, moeten de huissamenkomsten
opgebouwd zijn.
C. De jongeren in de gemeente kunnen anderen uitnodigen in de huizen van degenen
van middelbare leeftijd en van de jonge echtparen; al deze huizen moeten open zijn
en gereed zijn om jongeren te ontvangen.
III. De jongeren moeten ook leren om te functioneren in de samenkomsten van
de gemeente; de jongeren die van middelbare school leeftijd zijn moeten
enige verantwoordelijkheid beginnen dragen in hun geestelijke familie:
A. De jongeren moeten de regelmatige samenkomsten van de gemeente bijwonen; op
zijn minst mogen ze de tafelsamenkomst en de gemeenschapssamenkomst van de
gemeente niet missen en moeten ze de jongerensamenkomst bijwonen—Heb. 10:24-25.
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B. In de samenkomsten van de gemeente moeten ze zich niet gedragen als gasten of
toeschouwers, ze moeten niet wachten op de oudere heiligen om te functioneren door
het verschil in leeftijd.
C. Wanneer zij in een samenkomst zijn, moeten zij hun best doen om hun geest te bevrijden;
in de gemeente zijn zij volwassenen en ze moeten verantwoordelijkheid dragen:
1. De jongere heiligen moeten deze verantwoordelijkheid dragen; wanneer zij naar
een samenkomst komen, moeten zij hun mond openen en hun geest bevrijden; zij
moeten getuigenissen geven, liederen zingen en prijzen—Ef. 5:18-20.
2. Er is een rijke bron, een levende en frisse voorziening in alle jongeren; zij moeten
niet afhankelijk zijn van het luisteren naar de boodschappen maar zich beoefenen
meer te functioneren in de geest —1 Kor. 14:24, 31.
IV. We moeten proberen om de jongeren in de toepassing van het gemeenteleven
te brengen door het kinderwerk en de praktische bediening in de gemeente:
A. De jongeren moeten ook de verantwoordelijkheid dragen in de kindersamenkomst in
elke plaatselijke gemeente; het kinderwerk is niet minder belangrijk dan het
jongerenwerk:
1. Als er ieder jaar kinderen worden toegevoegd, worden zij zaden van het evangelie
wanneer zij de basisschool verlaten en naar de brugklas gaan—Mt. 13:37-38.
2. Wanneer dit gebeurt, zal de gemeente jongeren winnen dankzij hen; wanneer
deze jonge heiligen klaar zijn met de brugklas, zullen zij zaden van het evangelie
worden op de middelbare school.
3. Wanneer zij klaar zijn met de middelbare school, zullen zij zaden van het evangelie
zijn op de universiteit; wanneer deze cyclus zich herhaald, zullen velen gewonnen
worden.
B. Als alle plaatselijke gemeenten goed werken in het jongerenwerk en in het kinderwerk,
zal de toekomst van de gemeenten ongelimiteerd zijn:
1. De jongeren en zelfs de kinderen zullen hun ouders beïnvloeden, en deze invloed
zal zowel diep als wijdverspreid zijn.
2. Dus, de jongeren moeten op dit moment deze dubbele verantwoordelijkheid dragen;
enerzijds moeten zij het evangelie verkondigen aan hun klasgenoten en anderzijds
moeten zij helpen met de zorg voor de kinderen in de gemeente.
C. Als energie en tijd het toelaten, moeten jongeren ook deelnemen aan andere diverse
diensten van de gemeente:
1. Zij kunnen bijvoorbeeld dienen in het begeleiden, in het kantoor of in het
schoonmaken; we verheugen ons om te zien dat vele diensten in de gemeente
gedragen worden door de jonge heiligen.
2. In deze diensten zijn de jonge heiligen spontaan verbonden in het gemeenteleven
door de praktische samenwerking en gemeenschap met de heiligen van alle
leeftijden, met inbegrip van hun leeftijdsgenoten.
3. Dit zal hen enorm helpen om te groeien in leven en om hun functie duidelijk te
laten worden.
D. We moeten ernaar streven de jongeren in de beoefening van het gemeenteleven te
brengen door middel van de huizen; de kleine groep zal ons praktische gemeenteleven
worden.
V. “De toekomst van de gemeente is volledig afhankelijk van de jonge heiligen;
de jonge heiligen moeten trouw zijn om zorg te dragen voor het verkondigen
van het evangelie aan hun klasgenoten, om vrucht te dragen en om zorg te
dragen voor de kinderen; bovendien moeten zij de regelmatige samenkomsten
van de gemeente voor de herdenking van de Heer in het breken van het
brood en voor aanbidding en gemeenschap samen met alle heiligen bijwonen;
dan, als de tijd en energie het toelaten, moeten zij enige verantwoordelijkheid
dragen in de diverse diensten van de gemeente.” (The Collected Works of
Witness Lee, 1968, vol. 2, p. 73)
© 2011 Living Stream Ministry

11

