HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE
VOOR HET GEMEENTELEVEN
Boodschap Vijf
Het veranderen van ons concept in ons dienen—
Het leren en vervolmaken van de jongeren
Schriftlezing: Ef. 4:11-16; 2 Tim. 2:2, 20; 3:17; Fil. 2:22; 4:9; Kol. 1:28-29; 2 Tim. 3:14
I. Onze huidige behoefte is om ons concept en ons systeem te veranderen; we
moeten leren te dienen en we moeten leren te dienen met anderen; we
moeten onthouden dat we de heiligen niet moeten vervangen, maar dat we ze
met ons in het dienen brengen—1 Kor. 12:14-22; Rom. 12:4-8:
A. We moeten niet zeggen dat de heiligen geen capaciteit hebben; het probleem is dat
wij tekort schieten in het vervolmaken van hen; als wij een vervolmakend werk doen
zullen hun bekwaamheden tot uiting komen—Ef. 4:11-16; 2 Kor. 13:9; verw. Lc. 19:13.
B. Ze moeten vervolmaakt worden om meer te doen dan het bijwonen van de samenkomsten,
boodschappen luisteren en helpen met het regelen van zaken; deze dingen brengen
de interesse en capaciteit van de heiligen niet naar buiten—verw. Mt. 25:15.
C. Het is erg jammer dat we niet hebben geleerd om de heiligen in het dienen te
brengen en ook niet om de heiligen te vervolmaken; in plaats daarvan doen we alles
zelf en vervangen de heiligen onbewust—verw. Op. 2:6, 15:
1. Omdat we de nieuwe heiligen niet leren om anderen te helpen functioneren, zullen
ze ons voorbeeld volgen en ook zelf alles doen; na verloop van tijd zal het werk dat
in hun handen is tot stilstand komen.
2. We leren wanneer we dingen doen, maar we leren meer wanneer we anderen iets
leren; als wij anderen niet leren is ons leren niet compleet; wanneer we anderen
leren worden we gedwongen om dingen grondig te overwegen—2 Tim. 2:2; Ef.
4:11-12.
D. We moeten ons systeem en ons concept veranderen; we moeten de heiligen leren en
trainen zodat ze bruikbaar worden; hoeveel we het evangelie ook verkondigen, het zal
moeilijk worden voor ons om toename te verkrijgen—verw. Op. 2:6, 15.
II. We moeten op een fundamenteel punt letten in het jongerenwerk, namelijk
dat we ze moeten helpen samen met ons te werken—1 Kor. 16:10; Fil. 2:19-22:
A. We moeten anderen niet vervangen in wat we doen; vaak doen we echter zelf het
werk en vervangen we daarbij anderen; dit is de natuurlijke manier van werken; we
moeten agressief zijn en leren het evangelie te verkondigen in een school zonder zelf
ooit een voet in deze school zetten—Fil. 2:22.
B. We moeten dit principe toepassen waar we ook dienen; het werk behoort aan de
heiligen tot op het punt dat zij de werkers om hulp vragen in plaats van afhankelijk
van hen te zijn om alles te doen.
C. Om een bruikbare broeder voort te brengen moeten we een paar maanden arbeiden
om hem te winnen; door op hem te arbeiden totdat hij een last heeft voor het verkondigen
van het evangelie op zijn school—verw. 1 Tes. 1:5-8:
1. We moeten tijd met hem doorbrengen door gemeenschap met hem te hebben, te
eten met hem en hem te leiden om te bidden totdat de jonge broeder de Heer begint
lief te hebben, opgewekt wordt en gewillig wordt het evangelie op zijn school te
verkondigen—Fil. 2:22.
2. We moeten op de jongeren arbeiden totdat ze opgewekt worden en vuriger en
serieuzer zijn in het werk dan wij—Kol. 1:28-29.
3. Als we op deze manier dienen zullen alle scholen open zijn voor ons; op deze
manier zullen universiteitsstudenten en middelbare scholieren gewonnen worden.
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III. In elke school moeten we jonge heiligen voortbrengen die een last hebben; wij
zijn er alleen om ze bij te staan en hun voorziening te zijn op een afstand—Ef.
4:11-12, 16:
A. Aan de ene kant moeten we niet bang zijn anderen te laten dienen, aan de andere
kant moeten we ze in de gaten houden; we moeten op ze toezien—Hnd. 20:28; Tit.
1:7; cf. 1 Pe. 2:25:
1. Nadat we dingen hebben overhandigd, moeten we op een afstand de situatie
bekijken; dan kunnen we zien hoe deze persoon het doet—verw. Fil. 1:1.
2. We moeten de zekerheid hebben dat na zoveel jaar van observeren, luisteren en
leren de heiligen de verantwoordelijkheid kunnen dragen; we moeten de vrede
hebben om dingen in hun handen te geven; de heiligen hebben eenvoudig wat
begeleiding nodig—Fil. 4:9; 2 Tim. 3:14.
B. De voorziening is niet op de manier van het leiden van de studenten in een
samenkomst en deze voorziening komt niet door het geven van een boodschap; onze
voorziening moet in de échte behoefte van de student voorzien:
1. Als de jonge heiligen om hulp vragen, moeten we gereed zijn om ze te helpen, als
wij ze niet kunnen helpen zullen ze ons nooit meer om hulp vragen.
2. Als de jongen heiligen iets leren dat zij toe kunnen passen zullen ze terugkomen
voor meer hulp; dan kunnen we ze verdere aanwijzingen geven.
3. Op dit punt wordt het werk gedragen door de studenten én de werkers, omdat de
student het op school uit kan voeren en de werker kan helpen waar het nodig is;
als we op deze manier werken, zal het makkelijk zijn een school te winnen.
IV. In het werk in de gemeente worden we niet gemeten volgens onze bekwaamheid;
we worden gemeten door hoeveel bruikbare heiligen we kunnen voortbrengen;
de maatstaf van succes wordt niet bepaald door onze bekwaamheid in het
doen van verschillende dingen; de maatstaf wordt bepaald door de hoeveelheid
bruikbare heiligen die we kunnen voortbrengen—2 Tim. 2:2; Ef. 4:12.
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