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EUROPESE CONFERENTIE VOOR JONGEREN

 DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 1

  Waardevol zijn voor God in de laatste dagen
om de komende eeuw in te luiden

Schriftlezing: Op. 12:10; Da. 12:3; 9:23; 10:11, 19; Gn. 1:26-27; Ef. 3:9-11; 
2 Kor. 3:18; 4:4; Mt. 6:10, 13; 24:14; Rom. 12:1-2; Lv. 6:12-13; Nu. 6:2-8; 

Mt. 12:48-50; Heb. 13:13; Op. 3:1

I. Elke keer als God een beweging wil maken om een komende eeuw in te luiden, 
een beweging die de eeuw verandert, moet Hij hiervoor Zijn instrument ver-
krijgen; we moeten degenen zijn die waarde hebben voor God in deze laatste 
dagen om de eeuw te veranderen—Op. 12:10; Da. 12:3; 9:23; 10:11, 19. 

II. In Gods werk om de eeuw te veranderen, wordt altijd de mens gebruikt; voor-
dat een nieuwe eeuw wordt binnengebracht, zijn er altijd mensen in de vooraf-
gaande eeuw die specifiek door God gebruikt worden om die eeuw te veranderen; 
in elk werk om de eeuw te veranderen, gebruikt God doelbewust jongeren; de 
twee duidelijkste voorbeelden zijn Samuël en Daniël:                  
A. Omdat mensen die gebruikt worden door God in een bepaalde eeuw vaak in verval raken 

en falen om Zijn doel te bereiken, is God genoodzaakt om de eeuw te veranderen, zodat 
Hij een nieuw begin heeft om te doen wat Hij wil doen in een nieuwe eeuw.

B. Samuël veranderde de eeuw van het priesterschap naar de eeuw van het koningschap, 
terwijl Daniël de eeuw van gevangenschap naar de eeuw van terugkeer veranderde. 

III. Vanaf het begin van de Bijbel kunnen we zien dat God in de mens zorgdraagt 
voor beeld en heerschappij; vanaf Genesis tot aan Openbaring, vanaf het begin 
van de mensheid helemaal tot aan de nieuwe hemel en de nieuw aarde in de 
toekomst, was God met deze twee zaken specifiek gericht op de mens—Gn. 1:26; 
Mt. 6:13; Ef. 3:9-11:
A. Beeld geeft Gods uitdrukking aan; tot uitdrukking brengen heeft te maken met heerlijk-

heid; de mens was geschapen naar Gods beeld voor Gods uitdrukking, voor Gods heer-
lijkheid—2 Kor. 3:18; 4:4.

B. Heerschappij heeft te maken met de troon en het koninkrijk; God heeft de mens de heer-
schappij over de gehele aarde gegeven voor Gods gezag en koninkrijk op aarde—Mt. 
6:10, 13.

C. Het falen van de mens door de eeuwen heen heeft Gods gezag omvergeworpen en hier-
door kon God niet tot uitdrukking worden gebracht.

D. We moeten ons realiseren wat er gebeurt in het universum; dan zullen we gemakkelijk 
een last krijgen; we zullen ons realiseren dat God in de huidige eeuw iemand nodig heeft 
die actie neemt en de eeuw verandert, zoals Samuël en Daniël dat deden—Mt. 24:14; Op. 
12:10.

IV. Er is een belangrijk principe voor de mensen die de eeuw veranderen, het prin-
cipe van het vrijwillig toewijden. Zowel Samuël als Daniël waren nazireeërs; 
een nazireeër is een persoon die zichzelf vrijwillig toewijdt aan God—Rom. 12:1-
2; Lv. 6:12-13; Nu. 6:2-8:
A. Als nazireeër moest je wegblijven van wijn en alles wat met de bron hiervan te maken 

had. Dit betekent dat we weg moeten blijven van alle soorten aards genot en aardse 
vreugde, die kunnen leiden tot begerig gedrag en begeerlijke bedoelingen—Nu. 6:3; verw. 
Ps. 104:15; Pr. 10:19; 2 Tim. 2:22; 3:1-5.

B. Als nazireeër moest je je haar laten groeien. Dit betekent dat we onderworpen moeten 
blijven aan het hoofdschap van Christus—Nu. 6:5; verw. 1 Kor. 11:3, 6; Heb. 13:13.
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C. Als nazireeër mocht je niet verontreinigd worden door de doodsheid die uit natuurlijke 
genegenheid voortkwam—Nu. 6:7; Mt. 12:48-50; verw. Hnd. 15:35-39.

D. Als nazireeër mocht je niets aanraken dat dood was, zodat je niet bevuild zou worden; het 
meest weerzinwekkende in de ogen van God is de dood—Nu. 6:6-7; Op. 3:1.

V. De jongeren moeten het belang van het veranderen van de eeuw inzien, en ze 
moeten zich realiseren wat voor mensen God gebruikt om de eeuw te verande-
ren; namelijk de mensen die zich vrijwillig toewijden. Terwijl alle anderen 
 afzwakken, blijven een paar mensen staan als een anti-getuigenis.
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DE MENSEN DIE DE EEUW VERANDEREN

Boodschap 1—verzen

Waardevol zijn voor God in de laatste dagen 
om de komende eeuw in te luiden

Schriftlezing: 

Openbaring 12:10
 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is de behoudenis gekomen en de kracht en 

het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus; want de aanklager van onze broe-
ders, die hen dag en nacht vóór onze God aanklaagde, is neergeworpen.

Daniël 12:3
 En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid 

hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

Daniël 9:23
 Bij het begin van uw smeekbede is er een woord uitgegaan, en ik ben gekomen om het u mede 

te delen, want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht.

Daniël 10:11, 19
11 En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer beminde man, let op de woorden die ik tot u spreek, en ga 

rechtop staan, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dit tot mij sprak, stond ik bevende op.
19 En hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl 

hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gege-
ven.

Genesis 1:26
 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen 

over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde 
en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Mattëus 6:10, 13
10 Uw koninkrijk komen, uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op aarde.
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Efeziërs 3:9-11
9 En voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van 

alle eeuwen verborgen was in God, die alle dingen geschapen heeft;
10 opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veel-

voudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt,
 11 naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer,

2 Korintiërs 3:18 
 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar 

hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest.

2 Korintiërs 4:4
 In wie de god van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de licht-

glans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou 
bestralen.

Matteüs 24:14
 En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuige-

nis voor alle volken, en dan zal het einde komen.
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Romeinen 12:1-2
1 Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een le-

vende offerande, heilig, voor God welbehaaglijk, dat is uw redelijke eredienst.
2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw 

denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Leviticus 6:12-13
12 En het vuur op het altaar zal brandende gehouden worden, het mag niet uitgaan. Daarop zal de 

priester elke morgen hout aansteken, het brandoffer erop schikken en daarop de vetstukken van 
het vredeoffer in rook doen opgaan.

13 Een vuur zal voortdurend brandende gehouden worden op het altaar, het mag niet uitgaan.

Numeri 6:2-8
2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer iemand, man of vrouw, een bijzondere gelofte 

wil afleggen, de nazireeërgelofte, om zich aan de Here te wijden,
3 Dan zal hij zich van wijn en bedwelmende drank onthouden, geen azijn van wijn of van bedwel-

mende drank drinken noch enige uit druiven bereide drank, en geen druiven eten, noch verse 
noch gedroogde.

4 Al de tijd van zijn nazireeërschap zal hij niets eten, dat van de wijnstok afkomstig is, van de 
pitten af tot de toppen der ranken toe.

5 Al de tijd van zijn nazireeërgelofte zal geen scheermes over zijn hoofd komen; totdat de tijd, 
voor welke hij zich aan de Here gewijd heeft, ten einde is, zal hij heilig zijn, hij zal zijn hoofdhaar 
lang laten groeien.

6 Al de tijd, dat hij zich aan de Here gewijd heeft, zal hij bij geen dode komen;
7 Aan zijn vader noch zijn moeder, aan zijn broeder noch zijn zuster mag hij zich, na hun sterven, 

verontreinigen, want het nazireeërschap zijns Gods is op zijn hoofd.
8 Al de tijd van zijn nazireeërschap is hij de Here heilig.

Matteüs 12:48-50
48  Hij antwoordde echter en zei tot hem die tot Hem sprak: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn 

broers?
49 En Hij strekte zijn hand over zijn discipelen uit en zei: Zie, mijn moeder en mijn broeders!
50 Want wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moe-

der.

Openbaring 3:1 
 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: Dit zegt Hij die de zeven Geesten van God en 

de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat u de naam hebt dat u leeft, en u bent dood.
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