
 

The Nanning Covenant (verbond) 

JmeO GLT Verklaring 30 augustus 2002 Nanning, China 

Vergaderd onder Almachtige God in dit grootse land China nemen we ons voor onze toewijding 

aan de heerschappij van Jezus te vernieuwen om zijn opdracht aan JmeO voor alle natiën en 

volken te vervullen.  

We doen een beroep op zijn Heilige Geest, door wie we alle dingen kunnen doen, voor een 

vernieuwde apostolische zalving. 

We onderschrijven opnieuw onze toewijding aan de woorden van de Heer die we onze 

Waarden noemen, alsook aan zijn visie voor JmeO van evangelisatie, training en hulpverlening. 

We besluiten met de Heer om hem te volgen in de visie van Project 4K als onze volgende 

uitdaging als organisatie, en verlangen zijn zegen voor een nieuwe golf van apostolisch 

pionieren. 

We stemmen in met zijn woord aan ons om JmeO-ers, van de nieuwste tot de oudste, te 

bemoedigen zijn woord te zoeken, te kennen en te gehoorzamen in de vrijheid van de Geest, 

en hen vrij te zetten in de volheid van de beloften van God. 

We onderwerpen onze persoonlijke bedieningen en de JmeO bedieningen die we leiden met 

vreugde aan het geestelijke oudstenschap van het GLT en de juiste oudsten op elk niveau 

onder het GLT. 

We kiezen er opnieuw voor om transparant en open te zijn in onze onderlinge relaties, en om 

een nieuwe nadruk in onze organisatie te leggen op Gods woord als kompas en paslood voor 

dagelijkse leven. 

We vernieuwen onze toewijding aan onze verantwoordelijkheden als oudsten om hen die onder 

ons zijn gesteld te dienen en te bemoedigen met liefde, als liefhebbende dienaren, hun 

waardigheid en hun waarde als zijn kinderen in acht nemend, en aan het geven van 

godvruchtige begeleiding zodat zij vrijgezet worden de nieuwe woorden van de Heer te 

vervullen. 

We wijden ons toe aan onze leiders door het onderwerpen van belangrijke 

leiderschapaanstellingen, nieuwe visies of veranderingen van richting, beleidslijnen en 

activiteiten in de bedieningen die we leiden, waarbij we een geestelijk klimaat van vertrouwen, 

eenheid, liefde en vrede in JmeO steunen en bemoedigen, zodat we de volkomen vriendschap 

die God voor ons als JmeO heeft bedoeld kunnen beleven. 

Hierom, verklaren we voor God vandaag dat we beschikbaar zijn te allen tijde en overal voor 

zijn roeping en doel in deze 21e eeuw, om al datgene te zijn en te doen wat we kunnen om de 

Grote Opdracht hier en overal te vervullen. 

 “Laat de woorden van mijn mond, en de overleggingen van onze harten u welgevallig zijn, o 

Heer.” 

Getekend deze dag 30 augustus 2002 


