
 

 

Het Manila Verbond (Covenant) 

Het Manila Covenant is een verklaring van dienst, voorbereid en doorgebeden door het 

leiderschap van Jeugd met een Opdracht, en bevestigd op 4 augustus 1988 door 1.500 staf-

medewerkers die in Manila op de Filippijnen, de staf- en leidersconferentie van Jeugd met een 

Opdracht-internationaal bijwoonden. De 20 ratificaties (onderschrijvingen) vertolken de 

waarden, begeleidende principes en roeping aan Jeugd met een Opdracht. 

Wij onderschrijven dat het onze roeping als zendingsgenootschap is mee te werken aan het 

volbrengen van de Grote Opdracht (Zendingsbevel). We verheugen ons in het feit dat de Here 

Jezus ons de opdracht gegeven heeft betrokken  te zijn in evangelisatie, training en 

hulpverlening. Wij hernieuwen onze toewijding aan de Heer en aan elkaar zodat we door Gods 

genade in de kracht van de Heilige Geest alles zullen doen wat God van ons vraagt om de 

Grote Opdracht te volbrengen. 

Wij onderschrijven de roeping van de Heer op onze organisatie om jonge mensen te 

mobiliseren voor wereld-evangelisatie. In dit verband drukken wij onze toewijding uit voor het 

mobiliseren van grote aantallen jonge mensen voor wereld-evangelisatie en dat aan jeugdige, 

uitbundige wereldhervormers elke mogelijkheid gegeven zal worden om in ons werk 

leidinggevende en invloedrijke rollen te vervullen. 

Wij onderschrijven dat God ons als organisatie roept om ons te richten op diegenen die nog 

niet met het evangelie bereikt zijn. Wij onderstrepen onze wens om duizenden werkers 

gemobiliseerd te zien worden voor de volgende negen belangrijke fronten van wereld-

evangelisatie: de moslimwereld, de boeddhistische wereld, de communistische wereld, de 

hindoeïstische wereld, de kinderen, naamchristenen, de steden, de armen en hulpbehoevenden 

en de stamvolkeren. 

Wij onderschrijven de heerschappij van Christus over ieder terrein van het leven. Wij wijden 

onszelf toe aan het verspreiden van het Evangelie op een dusdanige wijze dat Zijn heerschappij 

verkondigd wordt over individuele levens, landen, het huis en gezin, de kerk in haar diversiteit, 

het onderwijs, de media, kunst en vermaak, de sportwereld, de zakenwereld, wetenschap en 

technologie, regering en politiek. Wij geloven dat dit in een gelijke geesteshouding moet 

gebeuren als die waarin Jezus kwam;  als een nederige dienstknecht die zijn rechten aflegde 

om zo Zijn Vader te behagen. 

Wij onderschrijven dat God van Jeugd met een Opdracht vraagt dat mensen uit alle landen 

van de wereld in de organisatie vertegenwoordigd zullen zijn en dat onze medewerkers en 

leiderschap uit rassen zullen bestaan uit Afrika, Azië, Australië, Latijns-Amerika, Oceanie, Het 

Midden-Oosten, Europa en Noord-Amerika. 

Wij onderschrijven dat het onze plicht is om mensen in woord en daad lief te hebben om 

zodoende het Goede Nieuws van het Evangelie te verkondigen en te laten zien. Zowel 

persoonlijke evangelisatie als praktische betrokkenheid getuigen van Jezus Christus. Op deze 

manier willen we door Gods genade en barmhartigheid het Goede Nieuws verkondigen en 

barmhartigheid bewijzen, zodat mannen en vrouwen de waarheid van het Evangelie zullen 

aanhangen. 



Wij onderschrijven het belang van het doen van Gods werk op Gods wijze. Wij verklaren onze 

totale afhankelijkheid van God door wijsheid, en vragen Hem ons ook maar enige vorm van 

paternalisme, bevooroordeeldheid of zegepralendheid te tonen. Wij verkiezen het voorbeeld na 

te volgen van de Here Jezus Christus die Zijn rechten opgaf om de rechten van de armen te 

verdedigen en de mensen, voor wie Hij gekomen is, te helpen in oprechte nederigheid. 

Wij onderschrijven dat God zowel jong als oud, man als vrouw, in posities van leiderschap en 

verantwoordelijkheid wil hebben in ons werk. 

Wij onderschrijven diensbaar leiderschap en het belang van het rekenschap afleggen en 

onderwerpen in en door onze leiderschapsstijlen en –houdingen. Wij benadrukken het belang 

van het gaan van elke nieuwe medewerker door een periode van in de cultuur passende 

training en oriëntatie om deze zo voor te bereiden voor de dienst in Gods Koningrijk. Het is onze 

verlangen dat God onze discipelschap trainingsprogramma’s steeds zal versterken en 

verlevendigen zodat deze een bron van bemoediging, toerusting en kracht zullen zijn voor 

christelijk diensbetoon. 

Wij onderschrijven het belang van een geest van nederigheid, verborgenheid en openheid in 

onze relaties onderling. Wij wijden onszelf opnieuw toe aan de principes van eenheid, door 

Paulus beschreven in Efeziers 4 en 5. Wij aanvaarden verantwoordelijkheid om af te rekenen 

met elke zwakheid in karakter of culturele barrière o een wijze die de Heer welgevallig zal zijn 

en dat wij de eenheid zullen bevorderen binnen ons werk en in het hele Lichaam van Christus 

Wij onderschrijven het belang van het leiden van een leven wat Bijbels en in balans is. Wij 

geloven dat we Christenen uit alle achtergronden en theologische richtingen in het Lichaam van 

Christus nodig hebben. Om volledig datgene te zijn waartoe God ons bedoeld heeft, hebben we 

hun goddelijke raad, wijsheid, onderwijs en hulp nodig. 

Wij onderschrijven het belang van de plaatselijke kerk. In alle nederigheid vragen wij God om 

Zijn genade en hulp zodat wij in staat zullen zijn om de plaatselijke kerken te ondersteunen en 

zich te zien vermeerderen en met hen, in partnerschap, te werken aan het volbrengen van de 

Grote Opdracht. 

Wij onderschrijven de bediening van gebed en voorbede. We verklaren onze totale 

afhankelijkheid van God en vragen Hem voortdurend het vuur in onze harten aan te wakkeren 

zodat wij altijd voorbede zullen blijven doen voor de landen van de wereld, en dat we God 

zullen zoeken voor Zijn wijsheid en leiding. Wij geloven dat God ons ertoe heeft geroepen om 

alles wat we doen op een fundament van gebed te bouwen, wetende dat als God ons niet leidt 

zelfs onze beste pogingen tot dode werken zullen leiden. Ook verklaren zij het nodig te hebben 

dat anderen voor ons bidden. 

Wij onderschrijven het belang van aansprakelijkheid tussen Jeugd met een Opdracht in zijn 

geheel en de verschillende bases, teams, scholen en andere takken van werk. Wij zien de 

noodzaak om ons te onderwerpen aan diegenen die wij dienen, zij die door de Heer boven ons 

gesteld zijn, en aan heb met wie we samenwerken. Wij geloven dat deze houding van 

onderlinge aansprakelijkheid en verantwoording uitnodigt tot correctie, bemoediging en 

openheid in ons persoonlijke leven alsmede ook het leven in de gemeenschap. 

Wij onderschrijven de waarde van het individu. Wij zijn toegewijd aan toerusting voor, 

onderwijs aan en ondersteuning van al diegenen die God ons zendt voor de vervulling van Zijn 

werk en het doel van hun leven. 

Wij onderschrijven gastvrijheid als een bediening en wijden onszelf eraan toe de deuren van 

onze bases, huizen en harten te openen voor allen die God ons zendt. Wij erkennen dit als 

zijnde onze Bijbelse verantwoordelijkheid en zien het als een voorrecht om op deze manier 

gasten, leraren, medewerkers van Jeugd met een Opdracht en de armen en hulpbehoevenden 

te eren. 



Wij onderschrijven onze financiële aansprakelijkheid. Wij verklaren dat wij als Jeugd met een 

Opdracht zullen leven en werken volgens de hoogste wettige, geestelijke en etnische standaard 

waar het gaat om het omgaan met financiën. 

Wij onderschrijven dat Jeugd met een Opdracht een internationale beweging is bestaande uit 

Christenen vanuit veel verschillende kerkelijke achtergronden, die toegewijd zijn aan het 

persoonlijk getuigen van Christus aan deze generatie om zoveel mogelijk mensen voor deze 

taak te mobiliseren en om gelovigen te trainen en toe te rusten voor hun aandeel in het 

volbrengen van de Grote Opdracht. Als burgers van Gods Koninkrijk zijn wij geroepen om onze 

Heer lief te hebben, te aanbidden en te gehoorzamen en Zijn lichaam, de Kerk, lief te hebben 

en te dienen en het totale Evangelie voor de totale mens te verspreiden in deze wereld. 

Wij onderschrijven dat de Bijbel Gods geïnspireerde en gezaghebbende woord is, dat ons 

openbaart dat Jezus Christus Gods Zoon is. Wij geloven dat de mens naar Gods beeld 

geschapen is en dat Hij ons geschapen heeft voor het hebben van eeuwig leven door Christus. 

Hoewel allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God derven en voor eeuwig verloren 

gaan zonder Christus, heeft God redding mogelijk gemaakt door de dood aan het kruis en de 

opstanding van Jezus Christus. Wij geloven dat berouw, geloof en gehoorzaamheid 

noodzakelijke en juiste reacties zijn voor de aan ons bewezen genade van God en dat het Gods 

verlangen is dat iedere mens gered zal worden en tot kennis der waarheid zal komen. Wij 

geloven dat Gods Heilige Geest in en door ons werkt om aan het laatste gebod van Christus te 

voldoen: “Ga heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan alle mensen. (Markus 

16:15) 

Wij onderschrijven het Christelijke Magna Carta dat gelooft dat de onderstaande basisrechten 

inherent zijn aan het evangelie.  


