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Reveil en het
Midden-Oosten
Terugblik Reveilweken 2015
Reformatie niet afgelopen

n REDACTIONEEL

In ons communicatietijdperk wordt verwacht dat je
in één zin zegt wat je te zeggen hebt. Ook
een organisatie dient met één oneliner de
aandacht te trekken voor haar boodschap. Als NEM kozen wij voor: ‘NEM,
ontmoeting met Israël en de Arabische
volken. Dienen uit liefde, Leren bij de
bron, Bidden met verwachting.’ Of
communicatiedeskundigen dit een
goede oneliner vinden is de
vraag, want maakt deze zin
voldoende duidelijk waar
de NEM voor staat? Het
probleem is wellicht dat
de visie van de NEM niet
in één zin te vangen is.

De NEM werkt in Nederland en in
het Midden-Oosten, maar wat
heeft het één nu met het ander te
maken? Wat is het verband tussen
het organiseren van Reveilweken
en het uitzenden van mensen naar
Caïro om te dienen in een verpleeghuis of naar Jeruzalem om
Shoah-overlevenden te bezoeken
en bemoedigen. Dat soort vragen
zijn niet in één zin te beantwoorden.

Het thema van dit magazine is de
Reveilweken en hoe deze samenhangen met dienst aan Jood en
Arabier. Diverse Nemmers komen
aan het woord met hun persoonlijke verhaal, Alfred Muller belicht
vanuit de kerkgeschiedenis het
verband tussen geloofsvernieuwing en zicht op de betekenis van
Israël, en Otto de Bruijne schrijft in
een persoonlijk verhaal over zijn
ervaring op een Reveilweek en de

uitwerking daarvan in zijn leven.
Geen oneliners, het lezen kost wat
meer moeite, maar is die moeite
zeker waard.
Hans van der Zwan
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Wij werden
geroepen…
Joost en Manon
Wij zijn Joost en Manon* en hebben 2 zoontjes en een dochter. Wij
zijn uitgezonden door de NEM en
wonen en werken sinds april 2010
in een grote stad in een Arabisch
land. Al sinds ons trouwen in 2001
waren wij op zoek naar mogelijkheden om voor langere termijn uitgezonden te worden. In de jaren
die volgden maakte God steeds
duidelijker in welke richting wij
moesten zoeken maar echte mogelijkheden om uitgezonden te
worden lieten op zich wachten. Tot
de Reveilweek van 2008, toen gingen alle deuren in één keer open.
In die Reveilweek liet God ons duidelijk een keuze maken voor lange
termijn uitzending en hebben we
duidelijk ervaren dat Hij de vervolgstappen had voorbereid. Voor
ons ligt er een duidelijke relatie
tussen de Reveilweken en onze uitzending, als we op verlof zijn in Nederland brengen we ook altijd een
bezoek aan een van de Reveilweken.
Nu, ruim vijf jaar later, denken we
nog steeds terug aan die Reveilweek van 2008 en hoe dat ons
leven op zo’n bijzondere manier
veranderd heeft. We hebben
enorm veel geleerd de afgelopen
jaren en ervaren nog dagelijks dat
God ons leven leidt en dat hij controle heeft. Op dit moment werken
we beiden op een internationale
school voor zendingskinderen,
daarnaast werken we veel met Syrische vluchtelingen en lokale en
internationale hulporganisaties.
* Dit zijn niet hun echte namen.

Dit team is wekelijks actief voor een kinderprogramma met Syrische vluchtelingen. On
the Run is een fondsenwervende actie voor vluchtelingenwerk, onder andere dit kinderprogramma.

Emmy
Twee jaar geleden bezocht ik voor
het eerst de Reveilweek in Delden.
Dit is voor mij een onvergetelijke
week geworden.
Als kind had ik het verlangen de
zending in te gaan, maar dit verlangen was een beetje overwoekerd door mijn onzekerheid. Ondanks alle talenten en mooie
gaven die ik heb ontvangen,
maakte ik me zorgen of ik wel geschikt ben. Ik was bang om uit te

stappen en risico's te nemen. 'Wat
als het allemaal uitdraait op een teleurstelling?'
Tijdens een van de samenkomsten
werd ik erg aangeraakt door het
getuigenis van Hanneke van Dam
(een zendelinge) en ben bij de oproep voor gebed naar voren gegaan. In het gebed werd bevestigd
dat Gods beloften ook voor mij
zijn. Dat Hij me zou leiden en in
alles zou voorzien. Ook in de kleinste details.
De winter daarop ben ik met het
BaanBrekersproject meegegaan
naar Israël. Daar groeide het verlangen om voor langere tijd in Israël te gaan wonen en werken.
Ik ben hier voor gaan bidden en
stappen gaan zetten om me voor
te bereiden. Ik ervaar dat God deuren opent en keer op keer de roep
in mijn hart bevestigd.
Komende winter hoop ik te kunnen vertrekken.
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Reveilweken 2015

Wat heeft je
verrast?
Ik heb een leuk
liedje geleerd.
(De vader van Elin vertelt dat ze elke dag 2
kleurplaten maakt. Eentje voor haarzelf en
eentje voor haar zusje.)
Elin, 3 jaar

De grootste
verrassing was dat ik
onverwacht kon meedoen met de gebedswacht. Bidden voor anderen bevalt goed!
Rosa, 56 jaar

Ik ben voor het
eerst maar het voelt
hier veilig en vredig.
Het is knus en familieachtig.
Corlien, 37 jaar
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Het saamhorigheidsgevoel. Kinderen die spelen
op het veldje, de contacten
met de buren. De vrijmoedigheid om met elkaar in gesprek te gaan maar ook om
elkaar te laten.
Timo, 31 jaar

Mooi dat er
aandacht is voor
allochtone mensen,
een goede meerwaarde.
Peter, 39 jaar

Het onderwerp
de Bergrede sprak me erg
aan. Ik was bang dat het allemaal heel erg vergeestelijkt werd, maar wat me opviel was dat het heel praktisch werd uitgewerkt.
Jan, 66 jaar

De Reveilweek
heeft me sterker gemaakt. Het heeft me
krachtig en vol gemaakt.
Magda, 56 jaar
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n ALFRED MULLER IN JERUZALEM

Reformatie
niet afgelopen
Bijbellezen, bidden en praten over de grote schat die je
hebt gevonden. Het hoorde er allemaal bij in de opwekkingsbewegingen die de geschiedenis heeft gekend. Ze
zouden de zending en daarmee de groei van de kerk wereldwijd stimuleren. Maar daar bleef het niet bij.
Velen namelijk die de Bijbel opensloegen kregen oog
voor het volk Israël. Ze keerden zich af van de gedachte
dat de kerk in de plaats van Israël gekomen zou zijn - de
zogeheten vervangingstheologie. Ze geloofden dat de
Joden naar het land van hun voorvaderen zouden terugkeren.
Zo stelden in de 16e en 17e eeuw
de Engelse puriteinen dat God zijn
liefde voor het Joodse volk niet
had opgegeven. Twee Engelse puriteinen, Joanna Cartwright en
haar zoon Ebenezer schreven in
1649 in een brief aan het Engelse
parlement, dat de tijd was aangebroken voor de terugkeer van de
Joden naar het land Israël. In 1660 na het herstel van de Britse monarchie - mochten de Joden zich ook
weer in Engeland vestigen. Koning
Edward had hen in 1290 verbannen nadat ze al waren vervolgd.

begon in de 19e eeuw in een
stroomversnelling te komen. De
Franse Revolutie van 1789 deed Europa namelijk op zijn grondvesten
schudden. Bezorgde Britse christenen stroomden naar de kerken. Ze
zochten in de Bijbel naar antwoorden. Zou zijn terugkomst niet
plaatsvinden in een tijd van oorlogen en geruchten van oorlogen?

Een soortgelijk ontwaken deed
zich voor op het vasteland van Europa. De ‘vader’ van de piëtistische
beweging, Philipp Jakob Spener
(1635-1705), geloofde in de toekomstige bekering van het Joodse
volk. Graaf Nicholas von Zinzendorf (1700-1760) bood in 1730 vervolgde Moravische christenen een
schuilplaats in de kolonie Herrnhut. De Moravische christenen en
Hernhutters namen een positieve
houding aan tegenover de Joden.

Napoleon
De aandacht voor het herstel van
de Joden in hun oude thuisland
6

Monument to Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in Herrnhut, Germany. Foto: Wiki

Britse christenen lazen eveneens
over de wederkeer van de Joden.
Ze dachten dat ze zich massaal
zouden bekeren. Maar dat zou niet
vanzelf gaan. Joseph Frey, die
beïnvloed was door de Duitse piëtisten en de Moraviërs, richtte
in1809 een organisatie op voor
evangelieprediking onder het
Joodse volk.
De Anglicaanse kerk zond in 1842
een bisschop naar Jeruzalem, Michael Solomon Alexander (17991845). Omstreeks de tijd dat hij
aan een hartaanval stierf, gaf de
Turkse sultan toestemming voor
de bouw van een ‘plaats van aanbidding’. Alexanders opvolger, bisschop Samuel Gobat (1179-1879),
wijdde vervolgens in 1849 deze
eerste protestantse kerk in het
Midden-Oosten, Christ Church, in.
Daaruit kwamen weer andere kerken en gemeenten voort, evenals
educatief werk en medische instellingen. Deze kerk vormt tot op de
dag van vandaag een centrum dat
bruist van activiteiten.
Ook in Nederland begonnen protestanten zich te interesseren voor
het nationale herstel van de
Joden. Een van de bekendste figuren is Wilhelmus à Brakel (16351711). Hij behoorde tot een van de
leiders van de ’Nadere Reformatie’.
Deze gelovigen waren ervan overtuigd dat ze de rechte leer moesten belijden en de heiliging en
persoonlijke omgang met God in
de praktijk moesten brengen.
‘Vader à Brakel’ hield het verschil
tussen de Joodse natie en de kerk
in het oog. Hij geloofde dat God
met de Joden bleef handelen. Hij
dacht ook dat zij weer in het land
nemagazine | nr. 21 | november 2015

Christ Church van binnen

van hun voorvaderen zouden
wonen. Hij riep op voor hen te
bidden.

kerkelijk reveil en ons stellen achter de christenen van het Nabije
Oosten.’

Ook tijdens het Reveil in de 19e
eeuw bestond aandacht voor de
Joden. Deze opwekkingsbeweging
was een reactie op de lauwe verkondiging vanaf de preekstoel.
Aanhangers van het Reveil legden
de nadruk op het persoonlijk geloof en praktisch christendom. De
gedachte gaf een stimulans aan
het christelijk maatschappelijk
werk, zoals bleek bij de in 1855 opgerichte organisatie Tot Heil des
Volks in Amsterdam.

De NEM stelde dat haar werk, het
Interkerkelijk Reveil en de dienst
aan Israël gebaseerd zijn op het
geloof dat Nederland, indien opgewekt tot ‘een waarachtig geloof
in Jezus Christus, de Messias van Israël, zal weten een nationale roeping te hebben voor Jood en Arabier, de kinderen van Abraham, het
Nabije Oosten.’

NEM en Reveil
De NEM heeft, met de nadruk op
het persoonlijk geloofsleven en de
rol van Israël, een band met het
gedachtengoed van het Reveil
vastgehouden. In september 1963
schreef Jan Willem van der Hoeven: ‘Ik zie het Reveil in Nederland
in verband met een bijzondere opdracht ten aanzien van de kinderen van Abraham. Hier in Nederland moet het vuur gaan oplaaien,
zodat het kan overslaan naar het
Nabije Oosten. Wij moeten een
brug slaan, ons inzetten voor een

De nieuwsbrieven van Van der
Hoeven gingen over de vele reizen
door het hele Midden-Oosten.
Overal werden opwerkingssamenkomsten gehouden. De band met
het Reveil kwam ook tot uiting in
de Reveilweken, die hij startte.
De NEM stelde dat het werk een
dienend karakter moest hebben.
Het mocht niet remmend werken
op het werk van christenen in het
Midden-Oosten. De bedoeling was
dat de christenen die door de NEM
naar het Midden-Oosten zouden
worden uitgezonden, de gemeenten daar zouden steunen en bemoedigen.

Olijfberg
In september 1965 schreef Van der
Hoeven dat hij naar een centrum
op de Olijfberg zou gaan, tegenover de Oude Stad van Jeruzalem.
Zowel de Olijfberg als de Oude
Stad stonden toen nog onder Jordaans bestuur. In de Zesdaagse
Oorlog van 1967 kwam de Olijfberg onder Israëls bestuur toen Israël de stad herenigde. Zo kwam
Israël duidelijker in beeld. Inmiddels woonden ook barones Elisabeth van Heemstra en Greet Breunese, ook bekend als ‘de tantes’, in
het huis op de Olijfberg. Ze kwamen dus in Israël te wonen zonder
te verhuizen.
De NEM legde dus de verbinding
tussen geloofsvernieuwing en visie
voor Israël. Deze verbinding is logisch: gelovigen die de Heer liefhebben, zullen ook de Schrift liefhebben. Daarin lezen zij over Israël.
Sommigen zullen tegenwerpen
dat het Israël van de Bijbel niet
hetzelfde is als het Israël nu. Vanzelf, het Nederland van de 16e
eeuw is ook niet als Nederland nu.
Toch is er een lijn te trekken vanuit
het verleden naar het heden. Het
volk dat God zich verkoos, blijft
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zijn volk. De staat Israël is de politieke exponent, die de bloei en
veiligheid van het volk in het land
van de voorvaderen mogelijk
maakt.

Jaren verder
Inmiddels zijn we vele jaren verder. Bij de NEM zien we overeenkomsten en verschillen met vroegere vernieuwingsbewegingen en
nu.
Overeenkomsten zijn de nadruk
op persoonlijke bekering, de wandel met de Heer en de nadruk op
de Bijbel en het geloof in de terugkeer van de Joden naar het land
van de voorvaderen. Maar er zijn
ook verschillen.
De verschillen blijken niet alleen
bij de NEM, maar ook bij tal van
andere organisaties. De nadruk
ligt vandaag op het getuigen van

Bezoekers bij Christ church op kerstavond.

risatie. Bij velen is door geloofsvernieuwing liefde voor Israël en belangstelling voor het Jodendom
ontstaan. De NEM begon met onderwijs over de Joodse feesten.
Zonder kennis van het Jodendom
is het verstaan van de Bijbel niet
goed mogelijk.
In het Midden-Oosten lijken we
vooral vervolging te zien. De kerk
staat onder zware druk, met name
in Syrië en Irak, maar ook elders in
de Arabische wereld heeft de kerk
het allesbehalve gemakkelijk.

Alexander building, Christ Church.

de liefde van Jezus door daden.
De gelovige is daarbij te allen tijde
bereid rekenschap af te leggen
van wat hem of haar beweegt. Verder hebben sommige organisaties
naast Gods weg met Israël ook
oog gekregen voor zijn plannen
met de Arabische wereld. Dat gebeurde mede op grond van Jesaja
19, waar gesproken wordt over de
heerbaan tussen Assyrië, Israël en
Egypte.

Vernieuwing voortgezet
Wat is er terecht gekomen van de
opwekking in Nederland en het
Midden-Oosten waar de grondleggers van de NEM naar verlangden? In Nederland heeft de vernieuwing zich voortgezet - ondanks de voortschrijdende secula8

Toch is dat niet het hele verhaal. In
Israël zijn bloeiende MessiaansJoodse gemeenten en groepen
ontstaan. Hoeveel gelovigen
(zowel Joodse als niet-Joodse)
daar heengaan is niet bekend,
maar Messiaans-Joodse leiders
schatten tussen de 10.000 en
15.000. Verder zijn er tal van berichten over groeiende aantallen
MMB’ers (Muslim Background Believers of gelovigen met een moslim achtergrond). Ze kwamen vaak
tot geloof nadat Jezus aan hen
verscheen in dromen.

Reformatie en Israël
Ook is de vernieuwing alles behalve afgelopen. Het thema van
de christelijke viering van het
Loofhuttenfeest, die elk jaar door
de Internationale Christelijke Ambassade van Jeruzalem wordt georganiseerd, luidde dit jaar ‘Reformatie’.
De komende Reformatie heeft te
maken met Israël. In het verleden

hadden de meeste kerken geen
oog voor Israël of het Joodse volk.
Dat is nu aan het veranderen. Leiders die de vervangingsleer aanhangen hebben hun opleidingen
gehad op de theologische instituten in Europa, Amerika en de Arabische wereld. Elders op de wereld
is deze on-Bijbelse lering aan het
verdwijnen.
‘Er moet een reformatie komen die
de kerk opnieuw verbindt met de
Joodse wortels, net zoals de kerk
weer visie kreeg voor wereldzending’, schreef de woordvoerder
van de Christelijke Ambassade,
David Parsons, in het programmaboekje van het Loofhuttenfeest dit
jaar. ‘We kunnen het ons niet langer permitteren Israël te negeren.’

Beknopte literatuurverwijzing:
Brienen, T. De Nadere Reformatie en
het Jodendom, de Visies van de
'Oude Schrijvers' op Israël. Kampen,
J.H.Kok, 1980
Crombie, Kelvin. Restoring Israel :
200 Years of the CMJ Story. Jerusalem, Nicolayson's, 2008.
Goudswaard, Herman. 35 jaar Near
East Ministry, 1963-1998. Voorthuizen, NEM, 2008.
Ong, Rebecca. Licht op de Olijfberg:
Het verhaal van de Twee Tantes.
Voorthuizen; NEM, 2008.
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n RUTH PENNING

De Geest en visie
voor Israël?
Handelingen1:4-8
Zorgt de komst van Gods Geest in ons leven dat we visie krijgen voor Israël? Wie eerlijk zoekt met een concordantie zal dit
niet letterlijk in Bijbelgedeelten kunnen terugvinden. Dat is
een ontdekking die tot verschillende conclusies kan leiden. Of
christenen die veel nadruk leggen op het werk van de Heilige
Geest en de beloftes aan Israël overdrijven, òf de relatie tussen het werk van de Heilige Geest en zicht hebben op de vervulling van Gods beloftes aan Israël is zo vanzelfsprekend dat
er niet veel woorden voor nodig zijn.
Waar denken de discipelen aan
wanneer ze horen over de komst
van de Heilige Geest? Hun woorden verrassen mij. Vlak voor zijn
terugkeer naar de Vader spreekt
Jezus met zijn discipelen over de
komst van de Heilige Geest. ‘Ga
niet weg uit Jeruzalem, maar blijf
daar wachten tot de belofte van
de Vader, waarover jullie van mij
hebben gehoord, in vervulling zal
gaan. Johannes doopte met
water, maar binnenkort worden
jullie gedoopt met de Heilige
Geest.’ Zij die bijeengekomen
waren, vroegen Hem, ‘Heer gaat u
dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’
(Hand.1:4-6).
De reactie van de discipelen is bijzonder. Ze reageren zo anders
dan de meesten van ons zouden
reageren. Wij denken bij de komst
van de Heilige Geest vaak als eer-

ste aan wat de Geest in ons persoonlijk wil brengen. Nieuw leven,
vergeving, genezing, kracht,
vrede, vreugde. Dat we meer op
Jezus zullen lijken en dat anderen
dat gaan zien. Is dat niet de belangrijkste reden dat we graag
vragen om vervulling met de Heilige Geest? De discipelen reageren niet met vragen over wat de
Heilige Geest in ieder van hen
persoonlijk kan doen. Ze willen
weten of de komst van de Geest
het begin betekent van een
nieuwe tijd. De tijd waarin het koningschap over Israël wordt hersteld. De tijd waar de profeten
over hebben gesproken. De tijd
waarin Jezus, de beloofde Messias, zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. De tijd waarin er geestelijk
herstel komt voor Israël, tot zegen
voor alle volken.
Het is opvallend hoe Jezus rea-

geert. Zijn antwoord bevestigt dat
die tijd van herstel gaat komen,
maar Hij corrigeert de discipelen
ook. ‘Het is niet jullie zaak om te
weten wat de Vader in zijn macht
heeft vastgesteld over de tijd en
het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden’(1:7). Het is hun zaak niet. Het
is ook onze zaak niet. Jezus kent
de neiging van Zijn volgelingen
om te willen weten hoe ‘de eindtijd’ gaat verlopen. Met kracht getuige zijn van Jezus Messias. Dat is
wèl de zaak van volgelingen van
Jezus (1:8). In Handelingen horen
we het sterke getuigenis van
Jezus door de discipelen. Maar
wie goed luistert, hoort dat zij
diep beseften dat het werk van
Gods Geest om veel meer gaat
dan alléén Gods werk in ons persoonlijke leven (bijvoorbeeld in
H2, H3 en H7).
We hebben Gods Geest nodig om
gericht te blijven op beiden. Zijn
werk in ieder van ons persoonlijk
èn zijn werk onder Israël en de
volken. Wie één van beiden uit
het oog verliest wordt òf door de
reactie van de discipelen, òf door
de reactie van Jezus weer op het
goede spoor gezet.
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n OTTO DE BRUIJNE

Reveil, Is
De redactie van het NEMagazine
vroeg mij iets te schrijven over
mijn relatie met de NEM… terugblikkend op bijna een halve
eeuw.
Zomer 1967, ik was 18 jaar. Samen
met Renée waren wij een week op
conferentieoord Woudschoten in
Zeist voor de tweede zomerweek
van het Interkerkelijk Reveil, de Reveilweek. Met o.a. 'tante' Corrie ten
Boom, ds. Dick van Keulen en Rev.
Jan Willem van der Hoeven. Alles
wat ik me kan herinneren was de
indringende aanwezigheid van
deze drie heiligen, de vriendelijke
mensen en de Grote Vraag: wil ik
mij overgeven aan Jezus?! Niet
overgeven aan of kiezen voor Israël, of de Joodse feesten vieren, of
meer begrip van de Thora... nee:
Reveil was – en is! – onvoorwaardelijke overgave aan Jezus en
groeien in het werk van de Heilige
Geest. De Reveilweken zijn een
geestelijke appèl. Wakker worden!
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Tot God zeggen: Hineni, hier ben
ik. Maar Reveil bleek ook het deurtje naar Israël. Geen wonder, want
je wordt wakker in Gods Verlangen. Later begreep ik dat de Reveilweken daarom zelfs begonnen
waren: 'Nederland indien opgewekt zal een zegen voor Israël zijn',
zo stond het omschreven.
In de derde Reveilweek, in 1968,
ging ik op mijn knieën en heb ik
Gods directe aanraking mogen ervaren. De belangrijkste dag van
mijn leven: onuitsprekelijke
vreugde en vrede met God. Gevonden door God begon de grootste zoektocht van mijn leven: Hoe
mag ik Hem dienen?
Ruim twintig jaar later vroeg Herman Goudswaard mij op een Reveilweek in De Bron in Dalfsen te
spreken. Kun je je voorstellen:
spreker zijn? Op het podium...
waarom? Snotneus. Maar ik wist:
alleen om dit, Reveil! Een onderwerp kreeg je in die tijd niet:
Spreek wat de Geest je gegeven heeft. In mijn geval
was dat nauwelijks expliciet verbonden met Israël,
maar altijd met de uitnodiging tot volkomen toewij-

ding aan Jezus. Reveil! Opwekking!
Wakker worden! Hineni!
Maar Thora-doen, leren van de Synagoge, liefde voor Gods volk en
het land Israël speelde wel door de
Reveilweken heen. Toen minder,
nu veel meer. Ik stond open voor
alles wat de Bijbel leert: Israël is in
Gods Vaderhart... ik ben daar ook,
dus 1 en 1 is 1!

Wat ik me kan herinneren was de Grote
Vraag: wil ik mij overgeven aan Jezus?!
En nog iets: ik kwam uit een gereformeerd nest waar de vervangingstheologie onuitgesproken
heerste, maar... wie Israël vervangen wil moet de Thora wel ernstig
nemen. En dat deden ze, de Gereformeerden! De wet werd gelezen,
recht en gerechtigheid, barmhartigheid, de cultuuropdracht en het
rentmeesterschap, ja, deze kerk
nam het Oude Testament serieus!
Sterker: De Staat Israël werd gezien
als een wonder Gods, mijn vader
hielp in de oorlog Joden onderduiken, nam ons mee naar de Portugese synagoge in Amsterdam. Eenmaal overtuigd van de doop op
belijdenis - en dat de kinderdoop
die verbonden werd aan de besnijdenis een symbool is van de vervangingsleer – kwam ik in evangelische groepen tot geestelijke
groei. Maar de Thora, de wet, werd
daar niet gelezen, politiek en cultuur, diaconaat en sociale ethiek
stonden op afstand. Het ging daar
om privégeloof, ervaring en genemagazine | nr. 21 | november 2015

raël en ik

voel... hoe ver stonden we af van
Thora-doen... een spanning die
ook nu nog aanwezig is. Dus die
foute vervangingsleer van de traditionele kerken had toch een verborgen vrucht: Thora lezen en
doen, openheid voor de synagoge, vrijheid en rechten voor
Joden. En nog iets: Joodse denkers en schrijvers hebben juist wel
wat met het protestantisme van
de puriteinen, de juridische Calvijn, het centraal stellen van de
Schrift, de nadruk op leer en leven.
Mag ik het scherp stellen, in de
geest van Yeshua HaMashiach en
Paulus: al zou u de grootste liefde
hebben voor Israël en de hemel
bestormen voor de vrede van Jeruzalem, maar u zou geen Thora
doen... ’Ik heb u niet gekend’... of:
‘u bent schallend koper.’
Terug naar mijn groeiende belangstelling voor Thora en Israël. Mijn

roeping om de hulporganisatie
TEAR te dienen heb ik samen met
Jan van Barneveld, de eerste directeur van TEAR, gedaan vanuit het
serieus nemen van de Thora, de
profeten van het Eerste Testament,
de Bergrede van Jezus, vragen
rond recht en gerechtigheid en de
verhoudingen tussen rijk en arm.
Het ging daarbij niet om liefdadigheid maar om gerechtigheid. Jan
leerde mij dat God de volken
weegt naar aanleiding van vier
vragen: 1. Hoe staat het met de
persoonlijke moraal van de mensen?; 2. Hoe staat het met de publieke sociale gerechtigheid?;
3. Hoe staat het met de vrijheid
voor kerk, evangelisatie en zending?; 4. Hoe staat het met de politieke en maatschappelijke houding ten opzichte van Israël? Toen
ik later voor TEAR in Afrika werkte
zag ik veel van de Thora in actie in

de traditionele agrarische gemeenschappen en werden wij
geïnspireerd om een verband te
leggen tussen Thora en de moderne economie en samenleving.
En interessant: Afrikanen werden
in een soort undercover programma van de staat Israël uitgenodigd om stage te lopen in Israël
om irrigatietechnieken en agricultuur in droge gebieden te leren.
Dat moest undercover omdat de
Islamitische landen van Afrika de
andere Afrikaanse landen gedwongen hadden hun banden
met Israël te verbreken, en in ruil
daarvoor zouden de Islamitische
landen de strijd tegen de Apartheidspolitiek van Zuid Afrika steunen. Wat ze bij mijn weten nooit
gedaan hebben...
TEAR en de NEM inspireerden elkaar op verschillende manieren:
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Herman Goudswaard ging het
NEM-werk deels ook als ontwikkelingswerk formuleren. Helpen in
Egypte en Jordanië en ook in Israël
heeft toch alles te maken met ontwikkeling? De NEM nam het idee
van TEAR over om plaatselijke en
regionale werkgroepen op te zetten. Het derde spoor waarin wij elkaar vonden was het profetisch
verstaan van ons collectief geweten tegenover de Joden èn de
armen en wij zagen een verband
met de belabberde geestelijke gesteldheid van ons land. God vergeef! Kyrie Eleison! Is het niet dezelfde hoogmoed en hetzelfde
machtsmisbruik van onze Europese landen die de slavenhandel,
het overheersen van vreemde volkeren en de onderdrukking van
het Joodse volk ten gevolge hadden? Natuurlijk verschillen deze
dingen principieel: de haat tegen
het Joodse volk is anders dan de
onderdrukking van slaven en overheersing van koloniën...maar het
geestelijk faillissement van Europa
heeft wel met de kern te maken:
het veronachtzamen van Thora,
het verlaten van de Eeuwige, de
hoogmoed. Wij moeten als christenen – als deel van het volk – samen
op de knieën opdat God genade
kan geven aan ons volk en de kerken. Ik organiseerde samen met
anderen de interkerkelijke Inkeer
en Omkeer diensten in Utrecht.
Diezelfde lijn volgde ook Herman
Goudswaard, de NEM: interkerkelijke verootmoediging als deel van
het volk. Dat alles leidde in 1999
tot twee grote verootmoedigingsdiensten in de Utrechtse Domkerk:
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in september tijdens het Loofhuttenfeest specifiek
in relatie met Israël en eind november verbreed
van Israël naar
de samenleving.
Verder werd ik
door Evert van
de Poll, eind zeventiger begin
tachtiger jaren,
betrokken bij
het door de NEM uitgegeven
maandblad Reveil (een kritisch geluid), de Levensscholen (honderden christenen die regelmatig in
huiskringen bij elkaar kwamen) en
de Kruispuntscholen (een maand
op de NEM om te zoeken naar
Gods wil in je leven). Initiatieven
die de NEM, naast de Reveilweken
en het uitzenden van werkers in
het Midden-Oosten, ontwikkelde.
In de negentiger jaren, na mijn tijd
bij TEAR en Afrika, werd de NEM
voor mij een instrument om de verbondenheid met Israël praktisch
handen en voeten te geven. Bijna
elke Reveilweek sprak ik, de betrokkenheid groeide, ook met het kantoor. Renée en ik leidden een gebedsreis naar Egypte, Jordanië en
Israël. Wij zijn deel van een studiegroep en Renée helpt in een commissie. Wij nemen deel aan de Leesgroep waar iedere maand een boek
besproken wordt dat te maken
heeft met de thema’s van de NEM.

te brengen in de Reveilweek. Maar
daarna waren er diverse stadia van
geestelijke groei – melk, dan karnemelk, yoghurt, jonge kaas naar
extra belegen kaas... enfin in die
'kaasfase' zit het diepere en volwassen deel van mijn geestelijke
groei en dat heeft te maken met
Thora doen, het verstaan van Gods
doel met Israël en de liefde voor
onze oudere broer.
De unieke plek van de NEM te midden van de vele organisaties die
zich met Israël bezighouden, is de
koppeling tussen geestelijk ontwaken, Reveil, en de dienst aan Israël
en het Midden Oosten. Ook uniek
is de keuze om het werk te funderen in de Heerbaanprofetie in Jesaja 19, de weg van Egypte naar
Syrië met Israël in het midden.
Uniek is ook dat de NEM haar
werkmotto gekozen heeft in de
woorden: ontmoeten, bidden,
leren en dienen. Ik herken hierin de
weg van Jezus de Messias.

De NEM is voor mij door God gebruikt om mij tot inkeer en omkeer
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n RUTH PENNING
De afgelopen jaren zijn er tientallen BaanBrekers voor twee of drie maanden naar Israël en soms ook naar
Egypte gegaan. Het BaanBrekers Project is een bijzonder onderdeel van het NEM werk omdat deelnemers met
een grote variatie aan achtergronden in een korte periode ondergedompeld worden in datgene wat centraal
staat in de NEM bediening. Dienen onder kwetsbare mensen, onder Joden en Arabieren. Samen Bijbelstudie
doen en meer leren over Gods weg met Israël en de volken. Op excursie gaan, mensen ontmoeten en zo de bevolking met hun geschiedenis en cultuur beter leren kennen. Tijd nemen om samen en alleen te bidden voor Israël, voor de Arabische wereld, voor jezelf en de mensen om je heen.

BaanBrekers periode
verandert je geloofsleven?!
Iedere keer zie ik het weer gebeuren. Na een lange of soms
korte tijd van bidden en onderzoeken zetten mensen de
stap om BaanBreker te worden. Met allerlei persoonlijke
verwachtingen stapt een deelnemer het project in. Bij veel
deelnemers proef ik het verlangen dat de BaanBrekerstijd een verdieping in het geloof zal geven. Het is bijzonder
om na afloop te horen hoe
God in de BaanBrekers periode in levens van deelnemers
heeft gewerkt.
BaanBrekers komen anders thuis
dan ze zijn weggegaan! Kort geleden stelde ik oud BaanBrekers de
vraag: Hoe heeft de BaanBrekers
periode jou gevormd, vernieuwd
in je relatie met God? Ik kreeg
mooie antwoorden die ik hier
graag deel:
‘Door mijn tijd in Israël heb ik nu
een beeld bij Bijbelse plaatsen en
feesten, doordat ik er geweest ben
en ze mee gevierd heb. Ik heb er
iets van geproefd hoe groot mijn
geestelijke familie is door de internationale kerkdiensten en bijbelstudiegroep. Ik heb geleerd hoe ik
mijn geloof kan delen en op mijn
dagelijks leven kan betrekken en
geproefd van Gods onvoorwaardelijke liefde door zelf te gaan

houden van mensen die er
niets voor terug kunnen
doen.’
‘Ik heb Hem beter leren kennen als een betrouwbare en
liefdevolle God die zeer betrokken is met mijn leven. Als je je
zekerheden en structuur van thuis
durft los te laten ga je dit ontdekken en ervaren en groeit je geloof!’
‘Doordat we gedurende het voorbereidingstraject al merkten dat
God barrières opruimde, praktische moeilijkheden maar ook gedachten die ons belemmerden,
zijn we ons meer gaan richten op
wat God met onze levens wil.
Ons verblijf van twee maanden
wonen in Jeruzalem en werken in
Bethlehem heeft geresulteerd in
een breder zicht op Gods trouw in
mensenlevens. Trouw aan bijvoorbeeld de Nemmers die al jarenlang onder niet altijd even comfortabele omstandigheden in Israël
werken. Maar ook de trouw aan

zijn volk en de situatie waar ze in
verkeren. Ook heeft God ons betrokkenheid gegeven op de Arabische bevolking, dit hadden we
niet verwacht. In ons geloof zijn
we niet zozeer veranderd maar
praktisch gaan we er wel anders
mee om, meer gericht op anderen,
dichtbij of ver weg.’
‘Door onze Messias Jezus Christus
ben ik door mijn tijd in Israël versterkt in mijn geloof en vertrouwen. In deze periode is mijn overtuiging gegroeid dat De Here God
Zijn plan met Israël en met Zijn
gelovigen zal voltooien. Het komende Koninkrijk der Hemelen
staat voor mij door alle eeuwen
heen als een fundament. ‘
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n HANS VAN DER ZWAN

NEM, Reveil
en Israël
Als je als slogan ‘Ontmoeting met Israël en
de Arabische volken’
hanteert, wat heb je dan
in Ambt Delden , of all
places, te zoeken?
Waarom besteedt een organisatie die zich Near
East Ministry noemt zoveel menskracht aan het
organiseren van Reveilweken, elk jaar weer?
Voor Jan Willem van der
Hoeven, oprichter van de
NEM, was het duidelijk: Reveil, geloofsvernieuwing
heeft als uitwerking een bijzondere opdracht ten opzichte van de kinderen van
Abraham (zie ook het artikel van
Alfred Muller). Een opdracht die alleen waarde kan hebben als mensen in eigen leven een reveil ervaren hebben. Lag de nadruk vanuit
het werk van Jan Willem van der
Hoeven aanvankelijk op dienstbaarheid aan de Arabische volken,
al spoedig groeit het inzicht dat
de gemeente van de Here Jezus
op een unieke wijze verbonden is
met Israël. Een verbondenheid die
niet ten koste gaat van de andere
kinderen van Abraham: de NEM
heeft de Arabische volken altijd op

het netvlies gehouden en daar
vorm aan gegeven door uitzending van mensen naar de buurlanden van Israël.
Het inzicht dat dienst aan Israël en
de volken – en bruikbaarheid in
Gods Koninkrijk in het algemeen een reveil in eigen leven vereist,
leidde vanaf 1965 tot het organiseren van Reveilweken. Deze
weken zijn tot op de dag van vandaag gericht op persoonlijke geloofsvernieuwing, opwekking, om
van daaruit inzetbaar te zijn in

Reveilweek 2016:

Heel mijn hart!
‘Heel mijn hart!!’: het thema van de reveilweken 2016. Woorden die op een
verschillende manier gelezen kunnen worden. Als woorden van overgave:
‘heel mijn hart is op U gericht’. Als gebed: maak mijn verscheurde hart heel?
Of als woorden van de Here God Zelf, die heel Zijn hart wil laten zien.

Gods Koninkrijk. En wat de NEM
betreft specifiek inzetbaar om Israël en de Arabische volken te dienen.
In haar 52-jarig bestaan heeft de
NEM andere takken van arbeid
ontwikkeld, een deel daarvan is al
lang geleden verzelfstandigd. Wat
niet verzelfstandigd is, is het reveilwerk en het verlangen om Israël en de Arabische volken tot
zegen te zijn. Omdat deze bij elkaar horen. Waarachtige dienstbaarheid vereist een reveil-ervaring, een persoonlijk tot leven gewekt worden ervaring, bekering.
En Bijbelse bekering is bekering
tot de God van Abraham, Isaäk en
Jakob en leidt als vanzelf tot liefde
en gebed voor Abrahams nazaten.
Dus wat de NEM betreft: tot volgend jaar in ... Ambt Delden (of
Voorthuizen).

In de Reveilweken 2016 gaat het erom vanuit het hart van de Bijbel, de
Psalmen, na te denken over wat in ons eigen hart en in het hart van onze
hemelse Vader leeft.
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Agenda
winter ’15-’16
NOVEMBER 2015
Informatieavond Uitzending Connect! en
13
BaanBrekers
Sjabbat Israël Gebed
13
Spreekbeurt Ruth Penning-Wolswinkel, Wolvega
15
NEM Leesgroep
24
Spreekbeurt Ruth Penning-Wolswinkel, Nun26
speet
DECEMBER 2015
Sjabbat Israël Gebed (Chanoeka) voor gezin11
nen
Spreekbeurt Ruth Penning-Wolswinkel,
13
Apeldoorn
JANUARI 2016
Sjabbat Israel gebed
8
Spreekbeurt Wim Hoogendijk, Appingedam
17
Spreekbeurt Ruth Penning-Wolswinkel,
17
Enschede
NEM Inspiratiedag
23

Alle activiteiten vinden plaats op ons NEM-centrum
bij Voorthuizen, tenzij anders is aangegeven.
Voor meer informatie over onze activiteiten
zie: www.nemnieuws.nl.

Reveilweken 2016
Mini-Reveilweek
NEM-terrein bij Voorthuizen
Reveilweek 1
NEM-terrein bij Voorthuizen
Reveilweek 2
NEM-terrein bij Voorthuizen
Reveilweek 3
De Kroeze Danne, Ambt Delden

De NEM is geheel afhankelijk van giften. Specifieke
bijdragen voor het werk in het Midden-Oosten
kunnen worden overgemaakt met vermelding van
J19-fonds (verwijzend naar Jesaja 19).
Voor informatie over legaten en nalatenschappen ten

NEM: Ontmoeting met Israel en de Arabische volken. Dienen uit liefde. Leren bij de bron. Bidden
met verwachting

30 juli – 5 augustus
1 – 8 augustus

90% Van de bezoekers die voor het eerst
op een Reveilweek komen is gevraagd
door anderen. Wie vraag jij mee?!

U kunt het werk van stichting Near East Ministry op
verschillende manieren steunen:
• Door uitzending als BaanBreker of via Connect!
• Door mee te doen aan onze activiteiten
• Door te bidden voor Israël en de Arabische volken
• Door ons uit te nodigen voor diensten, lezingen en
workshops

n COLOFON NEMAGAZINE

Medewerkers: Ruth Penning-Wolswinkel, Alfred Muller, Hans van der Zwan, Joanne de Witte. Eindredactie: Heidi van den Brandt.
De redactie heeft geprobeerd de auteurs van alle
foto’s te achterhalen en hun rechten te respecteren.
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naar heidi.vd.brandt@nemnieuws.nl.
Vormgeving: Anton Sinke, www.antonsinke.nl
Drukwerk: De Hoop Grafisch Centrum, Dordrecht

23 – 29 juli

behoeve van de NEM kunt u contact opnemen met
het kantoor.
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n JOANNE DE WITTE

n WIST JE DAT...
... Reveil 'wakker worden' betekent? Er zijn
nog meer woorden met dezelfde betekenis
(synoniemen) als 'reveil' en 'wakker worden'. Zoek ze maar eens op!
... de kinderen in Israël het grootste deel
van het jaar een uur eerder wakker worden
dan jij? Ze gaan dan alleen ook een uur
eerder slapen. Dit komt door het tijdsverschil. Op internet kan je makkelijk opzoeken hoe laat het in andere landen is. Probeer het maar eens.

PRIJSVRAAG
'Wakker worden!' Wanneer iemand je 's ochtends roept, is het
moeilijk te begrijpen dat je echt
een hele nacht geslapen hebt. Je
bent nog slaperig, en er moet heel
wat gebeuren voordat je aan je
dag kan beginnen. Alle dingen die
je die dag moet doen zoals naar
school gaan, sport of huiswerk...
ze lijken nog een grote berg! Maar
eerst moet je je wassen, aankleden, eten en drinken. Langzaam
komt er weer wat kracht in je
benen, en merk je dat je weer wat
beter kan nadenken. Je maakt
even een praatje met iemand, en
ziet het alweer helemaal zitten. Je
stapt naar buiten en ademt de
frisse lucht in... toch weer fijn, zo'n
nieuwe dag!
Eigenlijk is het met ons als volge-

n WIST JE DAT...
samen een fijne tijd hebben in
het Engels ook wel 'quality time'
wordt genoemd? Dit betekent
'kwaliteit-tijd'. Ken jij nog meer
Engelse woorden?
16

lingen van Jezus net zo. Soms
moeten we eerst even wakker
worden, voordat we aan het werk
gaan. Het is belangrijk dat we ons
eerst wassen van de verkeerde
dingen in ons leven. Dat we Gods
woord net als eten tot ons nemen,
en met Hem praten. Daar kunnen
we elkaar ook bij helpen. We kunnen van elkaar leren, samen bidden, en elkaar troosten. Daar krijgen we nieuwe energie van. Dan
kunnen we aan het werk gaan!
Dat werk kan van alles zijn: de
buurjongen vertellen over de
Here Jezus bijvoorbeeld. Maar ook
met een meisje naar de juf gaan
als ze gevallen is.
De NEM doet het werk iets verder
weg. De NEM helpt in het Midden-Oosten om mensen met verschillende achtergronden dichter
bij elkaar te brengen, en de liefde
van Jezus te laten zien. In Nederland houdt de NEM Reveilweken.
Dat zijn weken waarin je kan samenkomen met anderen om over
de Here God te leren, en een gezellige tijd met elkaar te hebben.

Geheimschrift
Zoek de letter op die bij het teken hoort,
en vul deze in. Samen vormen de letters
de oplossing.
Stuur je oplossing met je naam en leeftijd
naar kids@nemnieuws.nl en wie weet ontvang jij een leuk presentje thuis!
Winnaar van de vorige puzzel was Axelle
Knops, uit België.

Oplossing: ....................................................................
..........................................................................................
nemagazine | nr. 21 | november 2015

