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EUROPESE CONFERENTIE VOOR OUDERS

HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE 
VOOR HET GEMEENTELEVEN

Boodschap 1

Het visioen van het werk dat uit “één deel” bestaat 
om onze volgende generatie te verkrijgen

Bijbelverzen: 2 Tim. 3:15; 1:5; Mt. 13:3, 37-38; Joh. 12:24; Hnd. 1:8;
1 Kor. 3:8; 15:58; Rom. 1:16

I. We hebben een visioen van Gods nieuwtestamentische economie nodig – het 
verlangen van Gods hart om Zichzelf in Zijn Drie-eenheid in Zijn uitverkoren 
volk uit te delen om de gemeente voort te brengen, het koninkrijk van God dat 
in het Nieuwe Jeruzalem als de eeuwige uitdrukking van de Drie-enige God 
zal voleindigen—Lc. 10:42; Joh. 3:5-6, 14-16; Ef. 2:1-10; 3:8-11. 

II. Omdat er veel gezinnen met kinderen zijn, is het kinderwerk een fundamenteel 
werk in de gemeenten; onze kinderen op de juiste manier opvoeden en hen 
naar de Heer brengen is de makkelijkste manier om vergroting voor de 
gemeente te verkrijgen; deze vergroting is bovendien betrouwbaarder dan de 
buitenstaanders die we binnenbrengen—2 Tim. 3:15; 1:5:
A. Een goed kinderwerk helpt het jongerenwerk ook; het werk met de jongeren hangt 

grotendeels van het kinderwerk af.
B. Het werk met middelbare scholieren heeft op dezelfde manier invloed op het werk met 

de studenten. 
C. Elke plaatselijke gemeente moet voldoende aandacht besteden aan de kindersamenkomst 

en moet doen wat nodig is om er voldoende zorg voor te dragen.
D. De kindersamenkomst, het jongerenwerk en het evangelisatiewerk op de campussen 

vormen samen één werk (één deel); de broeders die met de kinderen werken moeten 
ook iets doen om verbonden te zijn met het jongerenwerk:
1. Wanneer onze kinderen gered zijn, worden ze onze jonge broeders en zusters; nadat 

ze met de basisschool klaar zijn, worden ze zaden van het evangelie in de onderbouw 
van de middelbare school — Mt. 13:3, 37-38; 1 Pe. 1:1 (voetnoot 4, RcV); Joh. 12:24: 
a. Als we in de scholen werken, worden de jonge broeders en zusters onze interne 

helpers om hun klasgenoten naar ons te brengen; zo is het makkelijker om in de 
onderbouw van de middelbare scholen te werken.

b. De jonge broeders en zusters in de onderbouw van de middelbare scholen zijn 
als kleine zaadjes; ze ontkiemen door onze roep te beantwoorden en hun 
klasgenoten tot behoudenis te brengen.

2. In de bovenbouw van de middelbare school worden ze opnieuw zaden van het 
evangelie; tijdens deze twee tot drie jaar kunnen ze twee tot drie keer zoveel mensen 
tot behoudenis brengen.

3. Wanneer deze jonge heiligen de middelbare school afgemaakt hebben en naar 
middelbaar beroepsonderwijs of het hoger onderwijs gaan, zijn ze daar zaden van 
het evangelie; zo wordt het aantal mensen dat gered wordt voortdurend 
vermenigvuldigd.

4. Stel dat deze kinderen vanaf hun zesde jaar in de kindersamenkomst gevormd en 
gered worden, en ze 4 tot 6 jaar van de middelbare school en vier jaar universiteit 
verder gevormd worden, ontvangen ze in totaal 16 jaar geestelijke opvoeding en 
vorming.
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III. We moeten over de kinderen, de middelbare scholieren en de studenten 
dromen; zo zullen de heiligen in elke plaatselijke gemeente hun functie in de 
hoogste mate uitvoeren:
A. Een aantal oudsten moeten de last ontvangen om in deze dingen te duiken en er ijverig 

op te arbeiden; als ik (br. Lee) twintig jaar geleden was teruggekeerd, zouden we dit in 
de gemeente in Taipei toepassen. 

B. We moeten deze verantwoordelijkheid nemen en naar elke middelbare school, mbo-
school, hbo-school en universiteit gaan om ervoor te zorgen dat de jongeren de 
gelegenheid hebben om de waarheid van de Heer te kennen en Zijn evangelie te 
ontvangen terwijl ze hun opleiding volgen; we moeten de volledige gemeente aan de 
Heer toewijden voor het werk op de campus.

C. Alle jongeren in het gemeenteleven zijn bruikbaar; daarom moeten we met onze 
middelbare scholieren werken; nadat ze de middelbare school afgemaakt hebben, 
bevinden ze zich allemaal op de campussen om contact te leggen met de eerste-
jaarsstudenten.

D. De jongeren in de gemeenten kunnen anderen in de huizen van de heiligen van 
middelbare leeftijd en de jonge echtparen uitnodigen; deze huizen moeten open zijn en 
bereid zijn om de jongeren te ontvangen.

E. We moeten een werk doen onder de kinderen op de lagere school, onder de jongeren 
op de middelbare school en onder de studenten; deze drie niveaus moeten opgebouwd 
worden; er zijn zes categorieën, waaronder waarheid, leven, de verkondiging van het 
evangelie, het kinderwerk, het studentenwerk en het evangelisatiewerk in de buurt. Dit 
moet ons doel in het gemeenteleven zijn.

F. Ik zei bovendien dat we de jonge broeders en zusters op de middelbare scholen, 
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs moeten vervolmaken om als leraren 
in de kindersamenkomsten te coördineren.

IV. We hebben een langetermijnvisie nodig in ons werk voor de Heer; zes jaar 
gaan heel snel voorbij en de kinderen op de basisschool zijn al snel onze jonge 
broeders en zusters; wanneer ze naar de middelbare school gaan kunnen we 
het evangelie verkondigen aan hun klasgenoten—Hnd. 1:8; 1 Kor. 3:8; 15:58: 
A. Terwijl ze in de onderbouw van de middelbare school zitten, brengen ze klasgenoten 

tot behoudenis—Lc. 1:77; Mt. 13:3. 
B. Daarna gaan ze naar de bovenbouw en worden ze daar zaden van het evangelie; 

wanneer deze broeders en zusters de middelbare school afmaken, gaan ze naar het 
middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs en worden ze daar zaden van het 
evangelie; dit is een wonderbaarlijke vermenigvuldiging—verw. Joh. 12:24. 

C. Deze kinderen zijn zaden van het evangelie op de middelbare school en op het 
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs; gedurende hun volledige tijd op 
school zijn ze zaden—Rom. 1:16. 
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HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE 
VOOR HET GEMEENTELEVEN

Boodschap 2

Het werk met de kinderen is een voorbereidingswerk

Bijbelverzen: 2 Tim. 1:5; 2:2, 21; 3:15, 17; Rom. 9:21, 23; Ps. 127:3; Ef. 6:4; 
Mt. 19:13-14; Hnd. 2:38-39; Mt. 28:19-20; Spr. 22:6

I. De volledige economie van God is vooral in het nieuwtestamentische tijdperk 
een kwestie van uitdeling; Gods schepping van de mens vond plaats in het 
licht van de goddelijke uitdeling volgens de goddelijke economie —Gn. 1:26-27; 
2:7; Ef. 1:9-10; 3:8-11:
A.  Gods nieuwtestamentische economie is een plan dat God volgens Zijn welbehangen 

maakte; Gods welbehagen, Zijn verlangen, Zijn wens, is om Zichzelf in Zijn uitverkoren 
volk uit te delen—1:9-10. 

B. Romeinen 9:21 onthult Gods doel in de schepping van de mens; we moeten diep onder 
de indruk zijn van het feit dat wij Gods vaten zijn en dat Hij onze inhoud is—Gn. 2:7; 
Hnd. 9:15. 

II.                 “Als dan iemand zich van deze vaten reinigt, zal hij een vat zijn tot eer, geheiligd, 
bruikbaar voor de Meester, tot alle goed werk toebereid.”—2 Tim. 2:21 . 

III.                        Wanneer God genade aan de gemeente verleent, heeft Hij vaten nodig; er 
moeten veel meer zoals Timoteüs voortgebracht worden—2 Tim. 2:2, 21; 3:17; 
verw. 2 K. 4:1-6: 
A.                        Wanneer een pottenbakker zijn wiel draait en zijn vaten vormt, raken er een aantal 

beschadigd voordat ze zelfs gebakken worden; ze komen niet verder dan de vormende 
fase; dit is een verlies—Jr. 18:3-6. 

B.    We kunnen mensen uit de wereld redden, maar er is een grotere behoefte aan mensen 
uit christelijke gezinnen die voortgebracht worden —2 Tim. 3:15a. 

C. We moeten verwachten dat de tweede generatie, mensen zoals Timoteüs, uit onze 
eigen gezinnen komen—1:5. 

IV. We verwachten dat het kinderwerk onder ons heel belangrijk zal worden; 
daarom hebben we een juist besef van en een juiste voorbereiding op dit werk 
nodig—Gn. 1:28; Ps. 127:3: 
A. We verwijzen met het kinderwerk naar kinderen die de basisschool nog niet afgemaakt 

hebben maar die ouder zijn dan vijf; dit is de doelgroep van ons kinderwerk.
B. Geen enkel gezin zal zijn kinderen verwaarlozen; in een gezin wordt in de eerste plaats 

wordt voor de kinderen gezorgd, worden ze opgevoed en onderwezen; daarom moeten 
we de vele kinderen in Gods gezin dienen—Ps. 127:3; Ef. 6:4; Mt. 19:13-14. 

C. Alle gemeenten hebben een kinderwerk nodig; als we met deze kinderen werken, 
worden ze na zes tot zeven jaar allemaal jonge broeders en zusters—Ef. 4:12-16; Zach. 
4:10; verw. Mt. 25:16. 

D. We kunnen niet verdergaan met het werk zoals we dat in het verleden deden; we 
moeten onze wegen veranderen; we hebben het werk met de kinderen in het verleden 
verwaarloosd.

V. We beseften vele jaren geleden niet dat de kinderen een groot evangeliewerk 
vormden; we gaven alleen maar om de verkondiging van het evangelie, terwijl 
we verwaarloosden dat kinderen ook de vrucht van het evangelie zijn—Hnd. 
2:38-39; Mt. 28:19-20: 
A. We doen misschien ons best om het evangelie te verkondigen, maar als we voldoende 
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aandacht aan het kinderwerk besteden, worden op termijn veel meer broeders en 
zusters op de juiste manier in de gemeente gebracht.

B. Dit is een veel doeltreffendere manier dan de verkondiging van het evangelie om de 
vergroting te verkrijgen; bovendien heeft iemand die op deze manier gewonnen wordt 
een goed fundament.

C. We mogen niet slechts een werk doen onder de kinderen in de gemeente; ons werk 
moet de kinderen buiten de gemeente omvatten; dit is het evangelisatiewerk onder de 
kinderen—verw. Rom. 9:24: 
1. We geloven dat veel mensen binnengebracht worden door het evangelisatiewerk 

van de kinderen; de kindersamenkomsten openen een weg om mensen te winnen, 
vooral de ouders van de andere kinderen.

2. We mogen ons werk niet beperken tot de kinderen van de heiligen die in onze 
samenkomsten zijn; we moeten ook de kinderen van onze buren en vrienden 
uitnodigen; we hopen bovendien dat elk huis open zal zijn voor het evangelie.

D. Als we verdergaan met het kinderwerk, zullen we niet in staat zijn om de resultaten op 
lange termijn in te schatten; als we op de kinderen arbeiden, zullen onze aantallen 
voortdurend toenemen—Hnd. 2:47.

E. We moeten beseffen dat het kinderwerk een cruciale last is; elke plaats moet agressief 
zijn in het kinderwerk, omdat er meer toekomst zit in het kinderwerk dan in het werk 
op de campussen.

VI. Vandaag is het karakter van veel jongeren beschadigd; daarom hebben we 
een kinderwerk voor de kinderen; we moeten hun karakter opbouwen—1 Tim. 
3:7; Hnd. 6:3; Spr. 28:20a: 
A. De kinderen moeten als normale mensen opgebouwd worden; dit is een kwestie van 

karakter, dat wil zeggen, van gedrag en gewoonte—Mt. 5:16. 
B. Ze moeten van jongs af aan leren om hun ouders te eren, hun broers en zussen lief te 

hebben en respect te hebben voor anderen—Ef. 6:2. 
C. We moeten de kinderen niet teveel Bijbelkennis geven; we moeten ze daarentegen 

opbouwen met de juiste ethiek en moraal dat voor een goed karakter zal zorgen—
Spr. 22:6. 

VII. Een normale menselijkheid opbouwen is de manier om kinderen voor te 
bereiden om het beste materiaal te zijn om Gods genade te ontvangen—Rom. 
9:21, 23; 2 Tim. 2:20-21: 
A. Het beste is de kinderen helpen groeien in hun menselijkheid door hen te helpen om te 

weten wat een normaal mens is; hoe ze hun ouders kunnen eren en hoe ze een juist 
kind kunnen zijn—Ef. 6:1; Kol. 1:10; Spr. 22:6: 

B. Omdat onze gezinnen deel uitmaken van de gevallen mensheid, moeten we als ouders 
Gods bepaling uitoefenen door onze kinderen te beperken aan de hand van ethische 
leerstellingen, voorschriften en discipline.

C. Om thuis een normale menselijke wandel te hebben, moet je je kinderen leren om zich 
goed te gedragen door hun ouders te eren, om hun broers en zussen te geven, respect 
te hebben voor hun buren en niet te stelen—vs. 6; Ef. 6:4. 

D. Omdat kinderen te jong zijn om zich volgens Christus te gedragen, moeten ze leren om 
zich volgens cultuur te gedragen; cultuur bewaart kinderen terwijl ze opgroeien—Rom. 
13:1; Gal. 3:23. 

E. Christelijke ouders moeten in hun zorg voor hun kinderen de wet aan hen verkondigen; 
we moeten niet eerst genade verkondigen aan kinderen; als we hen voorschriften geven 
volgens de wet, zal de wet hen in voogdij houden voor Christus—2 Tim. 3:15; Rom. 
13:1; Gal. 3:24. 
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VIII. De verantwoordelijke broeders en de medewerkers in elke plaats moeten het 
belang van het kinderwerk in Gods gezin zien; dit moet iets heel belangrijks 
zijn—Heb. 11:7; Ps. 127:3; Gn. 33:5b; Da. 1:3-4; Mt. 24:45; 25:16; Rom. 9:23; 2 
Tim. 3:15; 1 Tim. 3:4-5; Hnd. 16:31-32; 1 Tim. 4:12. 
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HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE 
VOOR HET GEMEENTELEVEN

Boodschap 3

Het werk met de jongeren is een werk van vervolmaking 

Bijbelverzen: 2 Tim. 2:2; 3:16-17; Ef. 4:11-16; 2 Kor. 3:9; 2 Tim. 2:2, 20; 3:17;
Fil. 2:22; 4:9; Kol. 1:28-29; 2 Tim. 3:14; Fil. 2:19-22; 4:9; 2 Tim. 3:14

I. Het wederopbouwwerk van de Heer verspreidt zich en zal zich op een goed 
tempo verspreiden; er zullen gemeenten zijn in alle grote steden en in alle 
belangrijke landen op aarde; de jongeren moeten beseffen dat ze een enorm 
grote verantwoordelijkheid hebben; als velen van hen de komende jaren 
vervolmaakt worden, zal het wederopbouwwerk van de Heer zich snel ver-
spreiden—2 Tim. 2:2; 3:16-17; 2 Kor. 3:9: 
A. Er moet vandaag een groep jongeren zijn die gered zijn om de normale geestelijke hulp 

te ontvangen zodat ze de ervaring kunnen hebben en in de toekomst door de Heer 
gebruikt kunnen worden; als de Heer vandaag geen jongeren wint, zal er na ons 
niemand zijn om ons op te volgen; er zal een kloof zijn.

B. Als je dit ziet, zal je hart belast worden om de jongeren lief te hebben, ongeacht of ze 
goed of slecht zijn; mogen de broeders en zusters als de liefhebbers van de Heer 
allemaal de jongeren liefhebben voor de toekomst van de gemeente en voor het werk 
van de Heer. 

II. Onze behoefte vandaag is dat ons begrip en ons systeem verandert; we moeten 
leren dienen en leren hoe we met anderen moeten dienen, en we moeten 
onthouden dat we de heiligen niet moeten vervangen, maar ze met ons in het 
dienen moeten brengen—1 Kor. 12:14-22; Rom. 12:4-8: 
A. We mogen niet zeggen dat de jongeren niet bekwaam zijn; het probleem is dat we ze 

niet voldoende vervolmaken; als we ze vervolmaken, worden hun bekwaamheden 
voortgebracht—Ef. 4:11-16; 2 Kor. 13:9; verw. Lc. 19:13.

B. Ze moeten vervolmaakt worden om meer te doen dan de samenkomsten bijwonen, 
naar boodschappen luisteren en zorg dragen voor enkele administratieve zaken; dit 
brengt de interesse en de bekwaamheid van de heiligen niet naar voren—verw. 
Mt. 25:15. 

C. We hebben helaas niet geleerd om de heiligen in het dienen te brengen of om de heiligen 
te vervolmaken; we doen in plaats daarvan alles zelf, waardoor we onbewust de heiligen 
vervangen—verw. Op. 2:6, 15. 

D. We moeten ons systeem en ons begrip veranderen; we moeten de heiligen onderwijzen 
en trainen zodat ze bruikbaar zijn; anders zal het moeilijk zijn om de vergroting te 
verkrijgen, hoeveel we het evangelie ook verkondigen—verw. Op. 2:6, 15.

III. Een christen moet, naast genieten van de Heer, ook dienen en werken; om 
een gezond persoon te zijn, moeten we eten, rusten, werken en actief genoeg 
zijn—2 Tim. 2:2, 21; 3:17: 
A. Volgens onze ervaring en onze observatie moeten de jongeren beoefend zijn in het 

voortgaan om vrucht te dragen als geestelijke activiteit; de makkelijkste tijd voor 
christenen om vrucht te dragen is wanneer ze jong zijn—Joh. 15:5.

B. De jongeren moeten ook leren functioneren in de samenkomsten van de gemeente; de 
jongeren van de bovenbouw van de middelbare school leeftijd moeten wat geestelijke 
verantwoordelijkheid beginnen te dragen in hun geestelijk gezin—1 Kor. 14:26. 

C. We moeten ernaar streven om de jongeren in de beoefening van het gemeenteleven te 
brengen door het kinderwerk en het praktische dienen in de gemeente—Fil. 2:22. 
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IV. We moeten aandacht besteden aan een fundamenteel punt in het jongerenwerk, 
namelijk dat we ze in het werk met ons moeten brengen—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 anderen; dit is de natuurlijke manier; we moeten agressief zijn en 
leren om het evangelie in een school te verkondigen zonder dat we ooit zelf naar de 
school gaan—Fil. 2:22.

B. We moeten dit principe altijd toepassen wanneer we dienen; het werk moet van de 
heiligen zijn, zelfs tot in die mate dat ze de arbeiders om hulp vragen in plaats van dat 
ze op de arbeiders rekenen om alles te doen. 

C. Om een bruikbare broeder voort te brengen, moeten we een aantal maanden werken 
om hem te winnen, door op hem te arbeiden totdat hij de last heeft om op zijn school 
het evangelie te verkondigen—verw. 1 Tes. 1:5-8:
1. We moeten tijd met hem doorbrengen door met hem gemeenschap te hebben, met 

hem te eten en hem leiden om te bidden totdat de jonge broeder de Heer begint lief 
te hebben, opgewekt wordt en bereid is om het evangelie te verkondigen op zijn 
school—Fil. 2:22.

2. We moeten op de jongeren arbeiden totdat ze de opgericht zijn en ze ijveriger zijn 
voor het werk en serieuzer zijn over het werk dan wij—Kol. 1:28-29. 

3. Als we op deze manier dienen, zijn alle scholen open voor ons; zowel de studenten op 
de universiteit als op de middelbare school kunnen op deze manier gewonnen worden. 

V. We moeten op elke school jonge heiligen voortbrengen die een grote last heb-
ben, en we helpen en voorzien ze alleen maar vanaf een afstand—Ef. 4:11-12, 16:
A. We moeten aan de ene kant niet bang zijn om anderen te laten dienen, maar we moeten 

aan de andere kant op ze letten; dat wil zeggen, we moeten toezicht op ze houden—
Hnd. 20:28; Tit. 1:7; verw. 1 Pe. 2:25: 
1. Nadat we dingen overdragen, moeten we achter ze staan en de situatie bekijken; zo 

zien we hoe goed iemand het doet—verw. Fil. 1:1.
2. We moeten de zekerheid hebben dat de heiligen in staat zijn om verantwoordelijkheid 

te dragen nadat ze zoveel jaren geobserveerd, geluisterd en geleerd hebben; we 
moeten vrede hebben om zaken aan hen over te dragen; de heiligen hebben alleen 
maar een beetje begeleiding nodig—Fil. 4:9; 2 Tim. 3:14.

B. De studenten ontvangen de voorziening niet door in een samenkomst geleid te worden 
of door een boodschap te ontvangen; wat we voorzien moet in de ware behoefte van de 
studenten voorzien:
1. Wanneer de jonge heiligen om hulp vragen, moeten we bereid zijn om ze te helpen; 

als we ze niet helpen, zullen ze niet opnieuw om hulp vragen.
2. Als de jonge heiligen iets leren dat ze kunnen toepassen, zullen ze opnieuw hulp 

vragen; dan kunnen we ze meer richting geven.
3. Dan zal het werk gedragen worden door zowel de studenten als de arbeider, want de 

studenten voeren het uit op school en de arbeider helpt waar nodig; als we op deze 
manier werken, is het makkelijk om een school te winnen.

VI. “De toekomst van de gemeente hangt volledig af van de jonge heiligen; de 
jonge heiligen moeten trouw zijn om het evangelie aan hun klasgenoten te 
verkondigen, om vrucht te dragen en om zorg te dragen voor de kinderen; ze 
moeten bovendien de vaste samenkomsten van de gemeente bijwonen om de 
Heer te gedenken in het breken van het brood en om samen met alle heiligen 
te aanbidden en gemeenschap te hebben; dan moeten ze, als ze genoeg tijd en 
energie hebben, wat verantwoordelijkheid dragen in de verschillende diensten 
in de gemeente.” (CWWL, 1968, deel 2, blz. 73)
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HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE 
VOOR HET GEMEENTELEVEN

Boodschap 4

Het werk op de campussen is een werk van verspreiding 

Bijbelverzen: Joh. 15:16a, 2; Mt. 4:19; 1 Kor. 9:26-27; Pr. 4:12; Lc. 6:38

I. We hebben een langetermijnvisie nodig in ons werk voor de Heer; zes jaar 
gaan heel snel voorbij; de kinderen die nu in het eerste jaar van de basisschool 
zitten zijn al snel onze jonge broeders en zusters; wanneer ze naar de 
onderbouw van de middelbare school gaan kunnen we het evangelie aan hun 
klasgenoten verkondigen—Hnd. 1:8; 1 Kor. 3:8; 15:58:
A. Terwijl ze in de onderbouw van de middelbare school zijn, brengen ze een aantal 

klasgenoten tot behoudenis—Lc. 1:77; Mt. 13:3. 
B. Daarna gaan ze naar de bovenbouw en worden ze daar zaden van het evangelie; 

wanneer deze broeders en zusters de middelbare school afmaken, gaan ze naar het 
middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs en worden ze daar zaden van het 
evangelie; dit is een wonderbaarlijke vermenigvuldiging—verw. Joh. 12:24.

C. Deze kinderen zijn zaden van het evangelie op de middelbare school en op het 
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs; gedurende hun volledige tijd op 
school zijn ze zaden —Rom. 1:16.

II. “U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld 
dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven”—Joh. 
15:16a: 
A. De Heer heeft ons uitverkoren om heen te gaan en vrucht te dragen—Joh. 15:16a.
B. De Heer heeft ons de opdracht gegeven om vrucht te dragen. Als we geen vrucht dragen, 

zegt de Heer opnieuw: “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg”—Joh. 
15:2a.

C. We moeten beseffen dat onze Meester ons een opdracht gegeven heeft en dat we serieus 
en wanhopig moeten zijn om heen te gaan, vrucht te dragen en onze vrucht te doen 
blijven—Rom. 15:16; 1 Kor. 9:24, 27.

III. Eén van de beste manieren voor de gemeenten om nieuwe contacten te krijgen 
is door onze jongeren naar de campus te sturen; de beste visvijvers voor het 
wederopbouwwerk van de Heer zijn de universiteitscampussen—Mt. 4:19; 
Hnd. 19:9-10:
A. Het wederopbouwwerk van de Heer heeft een groot aantal mensen nodig; om een groot 

aantal mensen voort te brengen, moeten we jonge studenten binnenbrengen; het werk 
op de campus is dus onmisbaar—Gn. 1:28a; Mt. 28:19a; Hnd. 5:14; 6:7.

B. De dringende behoefte in het werk van de Heer vandaag is dat we het werk op de 
campus hebben om jongeren te winnen voor het wederopbouwwerk van de Heer, zodat 
we een veelbelovende toekomst hebben. (Vessels Useful to the Lord, blz. 72)

C. We moeten het evangelie op de universiteitscampussen verkondigen om de hoger 
opgeleiden te winnen—Hnd. 22:3; Gal. 1:14; Fil. 3:5.

D. Mensen moeten de hogere verkondiging van zo’n volledig evangelie horen—Fil. 3:8; 
Ef. 2:8.

E. De eerste keuze van degenen die van de fulltime training in Anaheim afstuderen 
moeten de universiteitscampussen in de Verenigde Staten zijn.

F. Wanneer we het wederopbouwwerk van de Heer naar andere landen verspreiden, 
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moeten we naar de belangrijkste steden met hogescholen en universiteiten gaan om 
contact op te nemen met de studenten.

IV. Ons evangelisatiewerk moet bijzondere nadruk leggen op studenten op de 
middelbare school en op de universiteit leggen; we moeten ons alles besteden 
en uitgieten om deze jongeren te redden, te vormen, toe te rusten en te 
leiden─1 Tim. 4:12; 2 Kor. 12:15:
A. We moeten specifieke praktische stappen ondernemen om het evangelie te versprei-

den─       Fil. 1:5-6:
1. Onze huizen openen om het evangelie te verkondigen—Hnd. 5:42; 2:46.
2. Het evangelie verkondigen op de campussen.
3. Het evangelie verkondigen aan de kinderen—Lc. 18:16.
4. Het evangelie verkondigen aan alle lagen in de maatschappij.

B. We moeten God onze ogen laten openen om de kostbaarheid van de jongeren te zien en 
om te zien hoe belangrijk ze zijn in de handen van God—Hnd. 7:58b; 9:20; 1 Tim. 4:12.

C. Er zijn drie redenen waarom we naar de jongeren moeten gaan:
1. Ze zijn niet bezet—Mt. 20:6-7.
2. Ze zijn verzameld in scholen—Joh. 21:6.
3. Het is makkelijk voor ze om van gedachten te veranderen—Hnd. 9:1, 20.

D. Als we de eerstejaars winnen, winnen we door hen ook een aantal van hun ouders—
Hnd. 16:31.

E. Een aantal medewerkers en oudsten moeten zich op de universiteitscampussen richten.
V. The way of laboring on the college campuses—1 Kor. 9:26-27; Pr. 4:12; Lc. 

6:38:
A. De behoefte aan studenten.
B. De behoefte aan fulltimers—Rom. 12:1; Hnd. 19:8-10.
C. De behoefte aan huizen (gezinnen)—2:46; 5:42; 10:22-24:

1. Onze huizen zijn heel bruikbaar voor de arbeid op de universiteitscampussen:
a. De eerstejaars op de universiteit kijken er aan de ene kant naar uit om het huis 

uit te gaan, maar aan de andere kant zijn ze op kamers vaak alleen en hebben ze 
heimwee.

b. De jongeren in de gemeenten kunnen andere jonge studenten uitnodigen naar 
de huizen van de heiligen van middelbare leeftijd en van de jonge koppels.

2. Wanneer we het evangelie verkondigen hebben we geen trucjes nodig; we moeten 
eenvoudigweg bidden, het woord verkondigen en onze huizen openen.

D. Onze arbeid moet samenhangend zijn—2 Tim. 2:6.
E. Er zijn voorzieningen nodig (huizen voor de jonge studenten) voor de arbeid op de 

campussen. 
F. De behoefte aan financiële ondersteuning.

VI. Door op de universiteitscampussen te arbeiden, wordt de toekomst van het 
wederopbouwwerk van de Heer veiliggesteld—Hnd. 19:9-10:
A. De belofte, de hoop en de toekomst van het wederopbouwwerk van de Heer ligt bij de 

studenten.
B. De bron van mankracht voor de beweging van de Heer vandaag is op de univer-

siteitscampussen—Hnd. 19:9-10.
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HET VOORTBRENGEN VAN DE VOLGENDE GENERATIE 
VOOR HET GEMEENTELEVEN

Boodschap 5

Waarde hebben voor God in de laatste dagen om de eeuw te veranderen 

Schriftlezing: Op. 12:5, 10-11; Da. 12:3; 10:19; Op. 14:1, 4-5; 19:7-9;  Nu. 6:1-8; Op. 3:1; 
Hnd. 17:26-27; Op. 1:5; Mt. 24:14; Ri. 5:15b, 16b; Da. 11:32b; 2 Tim. 2:21

I. Telkens wanneer God een beweging wil maken om de volgende eeuw in te 
luiden en te veranderen heeft Hij een instrument nodig; we moeten degenen 
zijn die in de laatste dagen waarde hebben voor God om de eeuw te veranderen—
Op. 12:5-11; 1:20; Da. 12:3; 9:23; 10:11, 19:
A. Het doel van Gods eeuwige economie, de goddelijke geschiedenis binnen de menselijke 

geschiedenis—is om de collectieve Christus te hebben. Dit is Christus samen met Zijn 
overwinnaars als de verbrijzelende steen om Zijn instrument te zijn om deze eeuw te 
beëindigen en om tot een grote berg te worden, het koninkrijk van God.—2:28, 31-45; 
Jl. 3:11; Op. 12:1-2, 5, 11; 14:1-5; 19:7-21.

B. Eenvoudig gesproken is het herstel het overwinnen; om in het wederopbouwwerk van 
de Heer te zijn is om in Zijn overwinning te zijn, om gereed gemaakt te worden om Zijn 
overwinnende bruid te zijn voor Zijn wederkomst—2:7; 3:21; 19:7-9.

II. Alleen de nazireeërs kunnen de Heer Jezus terugbrengen; degenen die door 
de Heer gebruikt worden om de komende eeuw te veranderen moeten 
nazireeërs zijn—zij die zich vrijwillig toewijden en uiteindelijk volkomen 
geheiligd zijn voor God—Nu. 6:1-8; Ri. 13:4-5; 1 S. 1:11; Lc. 1:15:
A. Een nazireeër moest zich onthouden van wijn en alles wat van de wijnstok afkomstig 

is; dit geeft weer dat wij ons moeten onthouden van alle soorten aards genot en plezier 
dat leidt tot begerig gedrag en begerige voornemens—Nu. 6:3; verw. Ps. 104:15; Pr. 
10:19; 2 Tim. 2:22; 3:1-5.

B. Een nazireeër moest zijn haar laten groeien. Dit geeft weer dat we onderworpen moeten 
blijven aan het hoofdschap van Christus—Nu. 6:5; verw. 1 Kor. 11:3, 6:
1. Een nazireeër is een onderdanig persoon; bij hem is er een onderworpen stand, 

sfeer en voornemen; als jij zo’n persoon bent zal er een grote zegening zijn op jou en 
je toekomst.

2. Het hebben van lang haar is een eer voor de vrouw maar een schande voor de man; 
dit geeft weer dat een nazireeër iemand is die verwijderd is van zelfverheerlijking en 
gewillig is om voor de Heer te schande gemaakt te worden—Heb. 13:13.

C. Een nazireeër mocht niet verontreinigd worden door de doodsheid die afkomstig is van 
natuurlijke genegenheid—Nu. 6:7; Mt. 12:48-50.

D. Een nazireeër mocht niets doods aanraken zodat hij niet verontreinigd werd; in de 
ogen van God is de dood het meest weerzinwekkend—Nu. 6:6-7; Op. 3:1:

III. We moeten in onze geest leven om op aarde de mensen te zijn die Gods hart 
hebben, de mensen naar wie de hemelen zijn geopend om het visioen te zien 
over het lot van de wereld en de huidige situatie van de wereld—Op. 1:10; 4:1-2:
A. De Heer is soeverein in het regelen van de wereldsituatie en de koninkrijken van de 

wereld onder Zijn hemelse heerschappij zodat de omgeving geschikt is voor Gods 
uitverkoren mensen om verlossing te ontvangen en gereed gemaakt te worden om Zijn 
bruid te zijn—Hnd. 5:31; 17:26-27; Da. 4:26; Op. 1:5.

B. Het grote menselijke beeld in Daniël 2 is een profetische illustratie van de geschiedenis 



13  /  © 2021 Living Stream Ministry • For personal use only. Do not duplicate or distribute.

EUROPESE CONFERENTIE VOOR OUDERS

van de menselijke regering, soeverein door de Heer geregeld voor de uitvoer van Zijn 
economie—vv. 31-35.

C. Europa is de vervulling van de voleinding van het visioen van het grote beeld in Daniël 2. 
Europa is meer van levensbelang dan enig ander land of ras; het vernietigen van de 
twee voeten van het grote menselijke beeld zal de vernietiging zijn van de gehele 
menselijke regering—vv. 34-35:
1. De tien koningen die weergegeven worden door de tien tenen van het grote beeld in 

Daniël 2 zullen onder de antichrist zijn, de laatste keizer van het herrezen Romeinse 
Rijk; dit zal allemaal in Europa plaatsvinden—Op. 17:9-14.

2. De Verenigde Staten, Europa en het Verre Oosten zijn de drie meest invloedrijke 
factoren op de huidige situatie van de wereld; het wederopbouwwerk is geworteld 
in de Verenigde Staten en het Verre Oosten, maar in Europa bevindt zich nog een 
leegte. 

3. Voordat antichrist en de gehele menselijke regering vernietigd wordt moet het 
wederopbouwwerk van de Heer ook in Europa verspreid en geworteld zijn. 

4. De verspreiding van de waarheden van het wederopbouwwerk van de Heer zal de 
voorbereiding zijn voor de wederkomst van de Heer en niet alleen voor het herstel 
en de wederopbouw van Israël maar voor de gehele schepping—Mt. 24:14; cf. 
Op. 5:6.

5. We moeten tegen de Heer zeggen: “Heer, deze dagen zijn de voleinding van de 
eeuw; Heer, wakker mijn liefde voor U opnieuw aan in deze dagen.

IV. In deze laatste dagen voordat de Heer terugkomt moeten wij degenen zijn die 
grondige overleggingen en grondige doorzoekingen in ons hart hebben—Ri. 
5:15b, 16b:
A. De huidige opdracht van de Heer aan ons is om te gaan en alle volken te leren (verw. 

Mt. 28:19) zodat de huidige eeuw beëindigd kan worden—24:14.
B. Om deze opdracht uit te voeren moeten we de eenheid bewaren; als wij de eenheid en 

eendracht verliezen zal dat het einde betekenen van de beweging van de Heer op 
aarde—Hnd. 1:14; Ef. 4:3.

C. We moeten opstaan om de Heer te volgen in Zijn huidige beweging en onszelf aanpassen 
aan Zijn voorschriften om bruikbaar te zijn voor Hem—Da. 11:32; 2 Tim. 2:21.


