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De heerbaan
in Europa

In Jesaja 19 wordt gesproken over
een heerbaan van Egypte naar
Assur en wordt aangekondigd dat
de volken langs deze heerbaan de
Heer zullen dienen. Een tekst die
belangrijk is als inspiratiebron voor
het werk van de NEM. Op onze stu-
diedag in januari maakte Gert
Schouwstra duidelijk dat veel van
de vluchtelingen die momenteel
naar ons land komen, uit de landen
langs deze heerbaan komen. En
dan gaat het niet alleen om Egypte
en Syrië, maar bijvoorbeeld ook om
Eritrea. Ook hoorden wij dat veel
mensen langs de heerbaan, met
behulp van de moderne media, be-

reikt worden met het evangelie
door vluchtelingen die hun heil in
Europa hebben gezocht en gevon-
den. Dat roept vragen op over wat
de Eeuwige aan het doen is door
de vluchtelingenproblematiek
heen en wat dat voor ons betekent.
Zonder daarbij in idealisme te ver-
vallen want de komst van veel
vluchtelingen met een moslimach-
tergrond brengt ook onzekerheid
met zich mee voor de toekomst
van de kerkelijke kaart en vooral
ook voor de Joodse gemeenschap
in ons land. In dit magazine komen
diverse geluiden vanuit Joodse en
christelijke kring aan het woord

over de dreiging en de uitdaging
van de komst van duizenden vluch-
telingen naar ons land.

Hans van der Zwan

Op de NEM inspiratiedag van 23 ja-
nuari j.l. spraken Cees Rentier (Evan-
gelie en Moslims) en Gert Schouw-
stra over allerlei vraagstukken
rondom het thema ‘De heerbaan in
Europa’. Over angsten, kansen en
eigen verantwoordelijkheid richting
vluchtelingen.
Voor €10,- ontvang je een USB-stick
met beide spreekbeurten thuis. Kijk
in onze shop op www.nemnieuws.



Met ingang van 1 maart mag ik het
nieuwe gezicht van de NEM zijn,
een voorrecht en een uitdaging! Ik
stel me graag aan u voor. Samen
met mijn vrouw Danielle raakte ik
begin jaren 90 door een uitnodi-
ging van Evert van der Poll betrok-
ken bij de Reveilweken van de
NEM. Mede daardoor werkten we
mee aan de oprichting van Evan-
geliegemeente Reveil in Lelystad
met als motto, bevlogen voor
Jezus, bewogen voor de wereld,
betrokken op Israël.  Op uitnodi-
ging van Jan Willem van der Hoe-
ven van de Internationale Christe-
lijke Ambassade in Jeruzalem mu-
siceerden we in 1996 op het
hoofdpodium van het grote Loof-
huttenfeest in Jeruzalem. De be-
langstelling voor Israël was defini-
tief gewekt en onder invloed van
Evert en Janna leerden we de fees-
ten van Israël kennen als goed
nieuws voor christenen. Er ont-
stonden contacten met Messiasbe-
lijdende Joden en mijn doctoraal
scriptie theologie droeg de titel
‘Sabbat, teken van Gods heil.’

In 2006 werd ik gevraagd trainin-
gen en media producties te ont-
wikkelen voor gelovigen in het
Midden-Oosten. Ik ontdekte een
grote blinde vlek in mijn visie op
het Midden-Oosten. Een door lij-
den en verdrukking getekende
kerk bewaart daar al eeuwen
openlijk het getuigenis van Jezus.
Van generatie op generatie wordt
het geloof doorgegeven. Ook ont-
dekte ik dat God geen last heeft
van vijanddenken, want ik ont-
moette talloze Arabische gelovi-
gen die niet in een christelijk gezin
waren geboren, maar door God

zelf naar Jezus waren getrokken
door middel van dromen, visioe-
nen en wonderen. Dat klinkt in-
drukwekkend en toch, in al die op-
merkelijke verhalen was het hoog-
tepunt altijd weer dat zo iemand
een mens van vlees en bloed ont-
moette die dan, vaak met grote ri-
sico’s, het werk van God mocht af-
maken door het geven van een Bij-
bel, onderwijs en uiteindelijk een
doop. Paulus zegt dat God aan ons,
kleine mensenkinderen, de bedie-
ning van de verzoening heeft toe-
vertrouwd. Wij zijn daarom mede-
arbeiders van God. Geloof is een
gave van God, maar het ontstaat
door ons gebed, ons geven, ons
gaan en dienen en spreken. Zijn
werk gaat niet buiten ons om.

De laatste drie jaar is de focus van
mijn werkzaamheden steeds meer
op Nederland gericht geraakt. Het
Midden-Oosten heeft herstel
nodig, maar ook Nederland heeft
meer dan ooit een krachtig reveil
in de kerk nodig. Dat kan alleen
komen als wij gaan meebewegen
met wat God in de wereld en Israël
aan het doen is. De Vader zelf is
bezig Jood en Arabier te verzoe-
nen met Zichzelf en Hij eert Jezus
door Hem aan hen te laten zien.
Mijn verlangen is om Jezus cen-
traal te blijven stellen in al het werk
dat de NEM mag doen in Neder-
land en het nabije Oosten, tot op-
bouw van Zijn Koninkrijk.

Nieuwe directeur NEM stelt zich voor 

Richard Vos: ‘Een
voorrecht en een
uitdaging!’
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Die bezwaren tegen de komst van
vluchtelingen verbazen me niet.
Jezus maakte 2000 jaar geleden al
duidelijk dat mensen uit zichzelf
egoïstisch zijn. Maar wat ik niet wil
begrijpen is dat zijn volgelingen,
mensen die Hem als Heer erken-
nen, zo bang en boos worden van
dit onderwerp. De Bijbel spreekt
toch duidelijke taal? We krijgen
keer op keer de oproep om gastvrij
te zijn. In het Grieks wordt ‘filoxe-
nos’ gebruikt, het tegenoverge-

stelde van ‘xenofobie’, letterlijk ver-
taald: wees een vriend van de
vreemdeling!

Het Oude Testament maakt onder-
scheid in drie verschillende groe-
pen. Meestal is de vreemdeling
een vertaling van het Hebreeuwse
woord ‘ger’. Dan gaat het specifiek
om de geïntegreerde statushou-
der, de persoon die de gewoonten
en godsdienst van Israël over-
neemt. Hem moet je actief liefheb-

ben (Deut.10:19). Daarnaast wordt
de ‘nokri’ beschreven, de doortrek-
kende migrant. Hij is er tijdelijk,
maar blijft zichzelf en gaat weer
verder. Er wordt nergens gezegd
dat je Hem moet liefhebben, maar
dat wordt ook niet verboden en hij
kan zelfs tot ‘ger’ transformeren
(Ex.12:43,45,48). Bij de ‘zar’ ligt dat
anders. Hij is de vijandig gezinde
gast, de outsider die je moet
weren. Deze persoon krijgt geen
bescherming, integendeel, hij
moet worden weggestuurd
(Jes.1:7).

Wet en profeten leren dus een se-
lectieve gastvrijheid: wel de vriend,
niet de vijand. Maar Jezus rekt dat
gebod van naastenliefde op. Hij is
gekomen om de wet te vervullen
en toont haar diepste bedoeling.
Het onderscheid in vreemdelingen
blijft bestaan, maar zijn volgelin-

In 2015 kwamen er 1 miljoen vluchtelingen naar Europa.
Waarschijnlijk zal het jaar 2016 daar niet voor onder
doen. Bij veel mensen in de samenleving roept dat angst
op, hoewel het in Nederland natuurlijk om veel kleinere
aantallen gaat. Zijn mijn kinderen wel veilig in de buurt
van dat asielzoekerscentrum? Kan ik na Keulen als
vrouw nog alleen over straat? Zullen die moslims ons
land niet volledig islamiseren?
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Bedreiging én miljo
kansen in Europa!

n HANS EUSER 



gen leren nu om iedereen lief te
hebben. Zelfs de zar! Lukas illus-
treert dat in hoofdstuk 9:51-56 van
zijn evangelie.
Als de Meester op zoek gaat naar
een slaapplaats onderweg, wordt
Hij geweigerd in een dorp door Sa-
maritanen. Ze verwerpen Hem
omdat Hij naar Jeruzalem reist! Ja-
kobus en Johannes worden zo
boos dat ze voorstellen om vuur
uit de hemel af te bidden, zodat al
die zar vernietigd worden. Maar
Jezus corrigeert hen streng: ‘Jullie
beseffen niet wat voor geest je
hebt. Ik ben gekomen om te red-
den!’ En nog geen hoofdstuk later
staat nota bene die Samaritaan
model voor werkelijke naasten-
liefde in één van Jezus bekendste
gelijkenissen!

Natuurlijk zal een christen niet vra-
gen om vuur uit de hemel. Maar

wie zegt dat (moslim-)vluchtelin-
gen weg moeten blijven uit ons
land of stad, regeert vanuit een-
zelfde geest als die twee discipelen
destijds. En daarmee lopen we ge-
vaar. Want als onze houding niet
verandert, sluiten we onszelf bui-
ten het Koninkrijk van God!

De gelijkenis van de herbergier
maakt duidelijk wat ik daarmee be-
doel. Stel dat je een lange wande-
ling maakt. Je bent moe van de
urenlange tocht en blij dat er ein-
delijk bed, bad en brood in zicht
komt. De gastheer zwaait de deur
wijd open en heet je hartelijk wel-
kom. Er staat een tafel gereed vol
lekkers, je mag ervan genieten zo-
lang je wilt. Dat doe je vol overtui-
ging. Maar dan komt er een
tweede gast. De herbergier is net
zo vriendelijk en wijst naar ‘jouw’
tafel. Of je een stukje op wilt schui-
ven.

Dan kan je twee dingen doen. Je
zegt: ’Ja maar wacht even, deze
tafel heb ík gekregen. Dit is mijn
maaltijd, daar blijf je vanaf!’ Of je
schikt in en maakt plaats en deelt
het goede van de gastheer met die
ander. In dat laatste geval geniet je
samen van wat de gulle gever
schenkt. Maar blijf je op je strepen
staan, dan zal de gastheer zeggen:
‘Dit is mijn herberg, ik bepaal wat
hier gebeurt en gastvrijheid staat
hoog in het vaandel. Als je niet
doet wat ik zeg, ben ik helaas ge-
noodzaakt jou naar buiten te stu-
ren!’

In Mattheus 25 maakt Jezus duide-
lijk dat het oordeel voltrokken
wordt op basis van onze omgang
met kwetsbare mensen, waaron-

der vreemdelingen. Hij vereenzel-
vigt zich met hen. Zonder het te
weten kun je de Heer als engel in
huis halen (Heb.13:2)! 

Maar is dat niet gevaarlijk? Ja en
nee. Natuurlijk moeten we onder-
kennen dat er risico’s kleven aan
gastvrijheid. Je weet van een
vreemdeling nooit of hij een
vriend wordt of vijand blijkt te zijn.
Maar ons hart toesluiten voor de
ander brengt een veel groter pro-
bleem met zich mee. We dreigen
de liefde van God uit ons leven te
verliezen! Want hoe kunnen we
van Hem blijven houden, als we de
ander minachten (1 Joh.4:20)? 

Europa krijgt nog wel een miljoen
kansen om Gods liefde te tonen. In
Nederland zullen er vast weer
40.000 vluchtelingen bijkomen. En
in jouw straat of buurt is het er
misschien 1. Een man, vrouw of 

gezin, gevlucht voor het gevaar en
geweld. Kwetsbaar, afhankelijk.
Verwond of verbitterd. De Heer
daagt je uit tot ‘filoxenia’. Word
vriend van de vreemdeling, zelfs
als hij een vijand (b)lijkt te zijn. De
keuze is nu aan jou: laat je de angst
regeren of vertrouw je Jezus als
Heer?

Hans Euser sprak op de Reveilweek
2015. Hij werkt fulltime onder mos-
lims, migranten en medelanders via
de Interculturele Christelijke Familie
van Veenendaal en de gemeentes-
tichtingsbeweging International
Church Plants. 
Zie www.hansencarolien.nl.
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De dure plicht om niet 
alleen brood, bad en bed
te verzorgen
Is het ethisch juist ons af te vragen of wij vluchtelingen de
deur mogen weigeren? Een medemens in nood moeten wij
helpen! Maar er zit een maar aan. Is er daadwerkelijk sprake
van nood en wat met ons eigen voortbestaan? Als iemand
dreigt te verdrinken dienen wij hem onvoorwaardelijk te red-
den, maar nog tijdens de reddingspoging moeten wij hem
wel vragen: accepteert u onze multiculturele samenleving? En
als het antwoord een stellig ‘neen’ is, dan: stoppen met de red-

ding! Want de redding
van de drenkeling zal
dan de dood van onze
eigen mensen beteke-
nen, we plegen dan
suïcide!
veel vluchtelingen
kennen onze waarden
en normen niet. Zij kij-
ken anders aan tegen
vrouwen en tegen an-
dersdenkenden. Anti-
semitisme is ze met de

paplepel ingegeven. En dus hebben wij de dure plicht om niet
alleen brood, bad en bed te verzorgen, maar ook, vanaf dag
nul: opvoeding! Met opvoeding redden wij hen en behouden
wij onszelf.

Binyomin Jacobs, Opperrabbijn Interprovinciaal 
OpperrabinaatFo
ru

m
Is de Nederlandse
samenleving
geestelijk weer-
baar genoeg om
onderdak te
bieden aan zoveel
mensen uit een
totaal andere
cultuur?

Wij vroegen
mensen uit

de NEM
achterban en

daarbuiten:
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Geestelijke 
verarming of 
verrijking?
Getalsmatig hoeven we ons geen zorgen te
maken, want in de afgelopen eeuwen hebben
zich miljoenen migranten in Nederland geves-
tigd. Aan het begin van onze Gouden Eeuw ver-
drievoudigde het inwonertal van steden als
Amsterdam hierdoor zelfs binnen 40 jaar! De
vraag is dus eerder of deze migratie een geeste-
lijke verarming of een verrijking betekent. Veel

vluchtelingen worstelen
met hun Godsbeeld door
datgene wat hen in
naam van Allah is aange-
daan. Zij hebben daar te-
recht veel vragen over. In
de Koran 10, vers 94
schrijft Mohammed dat
je, bij twijfels over de
waarheid van de islam,
het moet gaan vragen
aan de mensen die de
Bijbel lezen. Dat is een
krachtige verwijzing naar

de Waarheid. Maar is het Nederlandse volk
geestelijk nog volwassen genoeg om deze te-
leurgestelde moslims te kunnen vertellen van
die Ene, die de gestalte van een mens aannam
om de wereld die Hij had geschapen te kunnen
redden? Is daarvoor nog voldoende geloof over
in ons land? Ik betwijfel dat oprecht. 

Gert Schouwstra, lid van het landelijk bestuur van
de Christen Unie, betrokken bij het reveilwerk van
de NEM.

Vijftien jaar geleden
zou ik positiever zijn
geweest
Ik denk van niet. Was deze vraag vijftien jaar gele-
den aan me gesteld, dan zou ik positiever zijn ge-
weest. Maar door de bezuinigingen van de afgelo-
pen jaren en door de afbraak van de verzorgings-
maatschappij zijn veel Nederlanders bezorgd over
hun toekomst en die van hun kinderen. Hoe kun-
nen mensen uit een zo’n verschillende cultuur hier
niet alleen aarden, maar ook een menswaardig
bestaan vinden? Om mij heen
merk ik vooral angst. Natuur-
lijk als volgeling van Jezus zie
ik ook de uitdagingen: er is
geen groep zo open voor het
evangelie als de asielzoekers.
Maar voor de geseculariseerde
Nederlanders telt dit niet en
hun angsten worden gevoed
door de berichtgeving in de
media, die ook kritischer zijn
dan vijftien jaar geleden.

Pieter Siebesma, Hoogleraar
Godsdienstwetenschappen en Missiologie aan de
ETF Leuven, docent aan de Christelijke Hogeschool
Ede.

Willen wij als samenleving 
weerbaar zijn?
Het geestelijk weerbaar zijn, staat voor mij centraal in deze vraag. Het heeft
namelijk alles te maken met de 'Mindset' van mensen. Deze Mindset bepaald
hoe de samenleving tegen mensen aankijkt en hoe zij zich opstelt tegenover
anderen. Het gaat in mijn optiek niet om het weerbaar genoeg zijn, maar om
het weerbaar genoeg willen zijn. In principe hebben wij in Nederland heel
veel mogelijkheden om hulp/onderdak te bieden, maar de wil moet er zijn
om het daadwerkelijk uit te voeren.
Wanneer we over grote getallen spreken is het lastig om te bepalen of we als

samenleving weerbaar genoeg (willen) zijn. Ik denk dat het op persoonlijk vlak beter
naar voren komt. Wanneer iedereen in zijn of haar omgeving op zijn/haar manier bij-
draagt aan hulp/onderdak zal dat uiteindelijk een grote invloed uitoefenen op de sa-
menleving.

Channa Benders, studente Cultureel Maatschappelijk Vorming Hogeschool Rotterdam,
stagiaire bij de NEM
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n RUTH PENNING 

Mensen die wel en mensen die
niet op de vlucht zijn. Twee werel-
den. Tenminste zo lijkt het.
Maar er is toch echt één wereld.
En er is ook maar één soort men-
sen. Ieder mens is ten diepste een
vluchteling op zoek naar een vei-
lige plek. Zijn we niet uit ons land,
uit onze woonplaats gevlucht,
dan zijn we wel uit moeilijke rela-
ties gevlucht. En zijn we niet let-
terlijk uit moeilijke relaties ge-
vlucht dan zijn we dat vaak wel in
ons hart en in onze gedachten.
Psalm 27 is een psalm voor ieder
die zich bedreigd voelt en het
liefst zou willen vluchten. De
woorden van de psalmist nemen
ons hart mee naar de levende
God. De Enige bij wie we veilig
zijn.

Angst
Iedereen die wil vluchten is bang.
Bang door wat er is gebeurd,
bang voor wat er mogelijk gaat
gebeuren. Bang voor mensen,
bang voor hun boosheid, bang
voor wat ze je kunnen aandoen. In
een oorlogssituatie lijkt de drei-
ging het meest concreet. Wanneer
je probeert weg te vluchten in an-
dere omstandigheden is het niet
altijd zo duidelijk. Soms heb je
zelfs niet eens door dat je aan het
vluchten bent. Je droomt alleen
van andere omstandigheden. Wat

zou er gebeuren wanneer we de
woorden van de psalmist zouden
proclameren midden in omstan-
digheden die ons bang maken?
‘Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?’(vs 1) ‘Al
woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.’(vs 3)
Wat een grote woorden, kan dat
echt? De angst te lijf gaan, omdat
de HEER altijd groter is en daarom
veiliger is dan wie ons ook maar
bedreigt.

Verlangen
Wat hoor je telkens uit de mond
van vluchtelingen? Waar hopen ze
op, waar verlangen ze ten diepste
naar? Een veilige plek om te leven.
Een thuis. Niets meer, niets min-
der. De psalmist zegt het net zo
duidelijk: ‘Ik vraag aan de HEER
één ding, het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER,
alle dagen van mijn leven, om de
liefde van de HEER te aanschou-
wen.’(vs 4) Wat halen we soms
veel overhoop in ons leven. Van
alles proberen we voor elkaar te
krijgen. In ons werk, in onze rela-
ties, in de spullen die we willen
hebben. Wat vluchten we vaak in
dingen die er eigenlijk niet toe

doen. Ons hart verlangt maar naar
één ding. De liefde van de Vader.
Thuis zijn bij Hem.

Wachten
Vluchtelingen hebben veel verlo-
ren. Hun leefplek, hun spullen,
maar vooral ook het vertrouwde
leven met familie, vrienden en an-
deren om hen heen. Ze zijn diep
beschadigd. Hoe kun je nog hoop
hebben voor de toekomst wan-
neer het verleden zo pijnlijk is?
Hoe kun je hoop houden wanneer
je dagen, weken, maanden aan
het wachten bent in een vluchte-
lingenkamp?  De psalmist heeft
ook heel wat vijanden op zijn pad
gehad. Is zelfs door zijn ouders
verlaten. Toch is dat niet het einde
van zijn hoop. De liefde van de
HEER, de hemelse Vader, is groter
dan de afwijzing van mensen (vs
10). Hoop houden voor de toe-
komst heeft alles te maken met
volhouden. Met durven zeggen:
‘Mag ik niet verwachten de goed-
heid van de HEER te zien in het
land van de levenden? Wacht op
de HEER, wees dapper en vastbe-
raden, ja, wacht op de HEER.’ (vs
13-14)

Gedachten over 
vluchten en veiligheid 

vanuit psalm 27

Het enige wat ik
verlang...  



n ALFRED MULLER 

Evangelische organisaties:

help de 
vluchte-
lingen

Christenen moeten de
vluchtelingen helpen en
hen welkom heten. Dat
zegt een aantal grote evan-
gelische organisaties in
verklaringen die ze de af-
gelopen maanden hebben
uitgegeven. Ze hebben
geen oog voor de beden-
kingen die verontruste
christenen hebben over de
massa-immigratie. 
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Empowered21 is een internatio-
nale organisatie die wereldwijd
pinksterchristenen bijeenbrengt
voor geloofsopbouwende confe-
renties. Bij een bijeenkomst afge-
lopen september in Istanboel van
Empowered21 voor leiders uit het
Midden-Oosten en Noord-Afrika
(MENA), was er speciale aandacht
voor de vluchtelingencrisis en de
vervolgingen in het Midden-Oos-
ten. De MENA-leiders besloten
samen te werken aan geestelijke
verandering in hun regio. Ze zijn
van plan vluchtelingen in Europa
en het Midden-Oosten sociaal en
geestelijk te helpen. 

‘Het getuigenis van MENA leiders
toont dat God een groot werk in
deze naties doet door de kracht
van zijn Heilige Geest, ondanks de
beroering in dit gebied’, zei Empo-
wered president dr. William Wil-
son. ‘Ik beveel deze MENA-leiders

aan voor hun toewijding aan het
lenigen van de geestelijke noden
in dit gebied. En ik bid voor hun
veiligheid als ze dagelijks gecon-
fronteerd worden met vervolging
om hun geloof in Jezus Christus.’ 

EEA 
De boodschap van evangelische
organisaties als de Europese EEA
en de Amerikaanse GC2Summit is:
help de medemens in nood. Ze le-
veren echter kritiek op de christe-
nen die verontrust zijn over de
massale immigratie. 

De Europese Evangelische Allian-
tie (EEA) sprak in september vorig
jaar over ‘een humanitaire crisis
van Bijbelse proporties’ die zich op
het ogenblik voltrekt. Het is de
morele plicht de organisaties te
steunen die in het Midden-Oosten
humanitaire hulp verlenen en wer-
ken aan het stichten van vrede. De

EEA spreekt zijn waardering uit
over de positieve respons van
evangelische christenen op de
vraag naar hulp, of dat nu in eigen
land of het buitenland is. Volgens
de EEA verlenen tenminste 30
evangelische organisaties en tal-
loze kerken en communities hulp. 
De EEA meldt dat de mensheid al-
tijd al migratie heeft gekend. Ge-
brek aan alternatieven doet van-
daag de dag vrouwen, kinderen
en mannen woestijnen en zeeën
overtrekken om een schuilplaats
te zoeken in de Europese Unie en
andere geïndustrialiseerde landen. 

Christenen hebben volgens de
EEA geen andere keuze dan te hel-
pen waar het mogelijk is. Recht-
vaardigheid en erbarmen moet
onze respons inspireren en vor-
men. De EEA zegt verder dat mi
granten vaak afgeschilderd wor-
den als ‘economische migranten’.
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Israël heeft de grenzen gesloten
voor asielzoekers. Op de grens tus-
sen Israël en Egypte - waar vroeger
de meeste migranten overstaken -
staat nu een groot hek. Dat hek
dient tevens om het de terroristen
van de Islamitische Staat die zich in
de Sinaï woestijn bevinden moeilij-
ker te maken in Israël door te drin-
gen. 
Israël telt circa 43.000 asielzoekers
uit Sudan en Eritrea. Zelden willigt
het ministerie van Binnenlandse
Zaken een asielverzoek in. Duizen-
den aanvragen zijn afgewezen, an-
deren krijgen geen antwoord. Het
percentage asielzoekers uit Sudan
en Eritrea dat asiel krijgt ligt in an-
dere landen veel hoger. 
Veel asielzoekers uit Afrika hebben
een oproep gekregen zich te mel-

den bij de Holot-detentie faciliteit
in de Negev. Daar verblijven ruim
3000 asielzoekers. Overdag mogen
ze de poort uit, maar ’s avonds
moeten ze zich weer melden. De
gevangenisdienst runt de faciliteit.
Het hooggerechtshof zei vorig jaar
augustus dat asielzoekers daar niet
langer dan twaalf maanden mogen
worden vastgehouden. Een wets-
ontwerp van de Arbeiderspartij om
de Sudanezen en Eritreeërs toe-
stemming te geven te werken en
hen medische verzekeringen te
geven, is door de regering afgewe-
zen. 

De autoriteiten moedigen de asiel-
zoekers intussen aan ‘vrijwillig’ te
vertrekken naar Rwanda en
Uganda. Israël zou met deze landen

geheime overeenkomsten hebben
gesloten over de opvang. Er heerst
veel onzekerheid over hoe het ver-
der met hen afloopt.
Als het aan premier Netanyahu ligt,
krijgt Israël aan de hele oostgrens
met Jordanië ook een hekwerk. Dit
is echter vooral met het oog op de
veranderingen in het Midden-Oos-
ten. Israël moet er rekening mee
houden dat de Islamitische Staat of
andere terreurgroepen de macht in
Jordanië zullen overnemen. 
Israël is echter een schuilplaats
voor Joden. Zij moeten ten allen
tijde kunnen komen. Dat er straks
meer en meer Joden uit Europa
naar Israël willen emigreren, is heel
goed denkbaar.

Israël: gesloten voor vluchtelingen



Maar er bestaat volgens de EEA
weinig twijfel aan dat de meesten
gedwongen werden te migreren
en een schuilplaats nodig hebben.

De EEA gelooft verder dat onze
evangelisch-protestantse overtui-
ging ons belet in de eerste plaats
aan onze eigen veiligheid en zelf-
verdediging te denken. ‘Migran-
ten moeten niet gezien worden
als vijanden of binnendringers,
maar bovenal als medemensen.’ 
Christenen zijn geroepen tot een
ethiek van recht, erbarmen en in-
tegratie van de vreemdeling. ‘We
geloven dat deze waarden univer-
seel zijn, dat regeringen en alle in-
dividuen moeten opstaan voor
recht, en niet moeten luisteren
naar de sirenes van demagogie,
populisme en xenofobie.’

GC2Summit
Soortgelijke geluiden klonken van
de GC2Summit (‘Great Command-
ment + Great Commission’ ofte-
wel het grote gebed en grote op-
dracht). De GC2Summit is een
conferentie van Amerikaanse
evangelische leiders. Ze kwamen
bijeen om te spreken over de
vraag hoe christenen en kerken
toegerust kunnen worden om de
vluchtelingen te helpen.

De conferentie werd gesponsord
door de Billy Graham Center for
Evangelism, de Humanitarian Di-
saster Institute at Wheaton Col-
lege, World Vision, and LifeWay
Research.

‘Nooit eerder zijn er zoveel men-
sen ontheemd, aan gevaren
blootgesteld en in beweging
gezet’, melden evangelische lei-
ders in een verklaring. Ze vatten
hun boodschap in een aantal pun-
ten samen. Vluchtelingen zijn naar
het beeld van God (Imago Dei)
geschapen. Daarom hebben ze in-
trinsieke waarde, ongeacht etni-
sche of religieuze achtergrond.
Christenen hebben de opdracht
hen lief te hebben. Uit de gelijke-
nis van de Barmhartige Samari-
taan blijkt dat Jezus van zijn vol-
gelingen verwacht dat ze zorgen
voor degenen die in nood zijn -
ongeacht de etnische of religi-
euze verschillen. 
De GC2Summit leiders stellen ver-
der dat christenen niet gemoti-
veerd dienen te worden door

vrees, maar door liefde voor God
en anderen. De schrijver van de
brief aan de Hebreeën instrueert
zijn congregatie gastvrijheid te
betonen aan vreemdelingen -
daardoor hebben sommigen en-
gelen gehuisvest. Christenen die-
nen ook met genade te spreken
als ze over vluchtelingen praten. 

De leiders erkennen dat niet alle
christenen hetzelfde denken als
het gaat om de vraag hoe de
vluchteling het beste kan worden
bijgestaan.

Traditie 
Met hun verklaringen plaatsen de
EEA en de GC2Summit zich in de
traditie van het evangelisch chris-
tendom. Evangelicalen zijn er in
de afgelopen 200 jaar toenemend
van overtuigd geraakt dat het hun
plicht is naast de woordverkondi-
ging sociaal actief te zijn. Ze wil-
len zorgen voor de armen, de ge-
marginaliseerden en kwetsbaren
in de samenleving. 

Maar als het gaat om het vluchte-
lingen vraagstuk past het ook met
mildheid te spreken over degenen
de zich ongerust maken. De evan-
gelische organisaties gaan bij-
voorbeeld niet in op de zorgen
van autochtonen die hun vooruit-
zichten op werk of betaalbare wo-
ningen verder zien afkalven. 

Ook ontbreekt een kritische re-
flectie op potentiële negatieve
veranderingen die de massale
toevloed van moslims naar Eu-
ropa met zich mee kunnen bren-
gen. Bijvoorbeeld op het gebied
van sociale zekerheid, veiligheid,
antisemitisme en de houding te-
genover Israël. De organisaties lij-
ken nu vooral te spreken over het
hier en nu en zich niet te bezin-
nen op gevolgen op langere ter-
mijn. 

11

Elke dag trekken 50.000 gezinnen de voor-
deur achter zich dicht. Oorlogen, armoede
en gebrek aan vooruitzichten drijven de
mensen weg uit eigen geboortestreek. Ze
hopen in eigen land, in een buurland of
een ander werelddeel een schuilplaats te
vinden. Soms zouden ze graag terug willen
keren, soms doen ze hun best voorgoed
een bestaan op te bouwen in een ander
land.
De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR
(United Nations High Commissioner for Re-
fugees) doet wat zij kan om de vluchtelin-
gen te helpen. 95,5 miljoen mensen zijn
eind 2014 gedwongen ontheemd geraakt
volgens deze organisatie.
Daaronder waren 19,5 miljoen vluchtelin-
gen en 38,2 miljoen binnenlands ontheem-
den.  
Ontwikkelingslanden vangen 86 procent
van de vluchtelingen op. In 2014 was Tur-
kije het land dat de meeste vluchtelingen
opving, namelijk 1,6 miljoen. Inmiddels is
dat aantal opgelopen tot 2,5 miljoen. 

Het land waaruit de meeste mensen
vluchtten was in 2014 Syrië. Afghanistan
had daarvoor meer dan dertig jaar de
meeste vluchtelingen geleverd. Meer dan
de helft van de vluchtelingen is jonger dan
18. 
Overigens veroorzaken niet alleen conflic-
ten in het Midden-Oosten vluchtelingen.
De Democratische Republiek Congo telde
2,8 miljoen binnenlands ontheemden, de
Centraal Afrikaanse Republiek 438.000 en
Afghanistan 805.000. Eritreeërs vluchten al
jarenlang weg van een barbaars regime,
Sudan wordt al jarenlang geplaagd door
oorlog. 
Veel vluchtelingen hopen in rijke en sta-
biele landen een nieuw bestaan op te bou-
wen. Soms maken ze de levensgevaarlijke
oversteek over de Middellandse zee. Dat ze
graag naar een Europees land willen is niet
verwonderlijk. Deze landen bieden iets wat
vrij uitzonderlijk is op de wereld: een be-
staan met een huis, vrijwel gratis onderwijs
voor de kinderen, goede medische zorg,
voldoende voedsel en niet te vergeten
schoon drinkwater.

Elke dag 
verlaten 
gezinnen 
hun huis 



n DOOR HANNA LUDEN, DIRECTEUR CIDI

Toen mijn vader 15 jaar oud was,
vluchtte hij voor de nazi's naar
Rusland. Aan de poorten van dat
communistische land is hij aange-
houden en als Poolse spion naar
een werkkamp in het noorden van
Rusland gestuurd. Dit was ruim 70
jaar geleden, maar deze ervaring
heeft zijn leven getekend. Na de
oorlog keerde hij naar Polen, maar
hij was niet welkom en moest zijn
leven elders gaan opbouwen.
Na de oorlog was Europa één
groot vluchtelingenkamp. Ook
deze Displaced Persons, ‘DP's’,
heetten ze toen, moesten worden
'opgevangen', getraumatiseerd,
ziek, de jongeren ongeschoold,
nergens echt welkom.    

De huidige golf vluchtelingen
komt vooral uit moslimlanden;
deze mensen hebben niet alleen
een andere godsdienst, maar ook
een andere culturele en politieke
achtergrond. En dit zorgt hier in
Europa voor aarzeling, zelfs angst.
De islam beschouwt zowel Joden
als christenen als 'minderen'. Bo-

vendien worden Joden in veel isla-
mitische herkomstlanden afge-
schilderd in stereotypen uit de
oude antisemitische doos, waar-
van wij hoopten dat ze bijna
waren verdwenen: Joden zijn rijk,
met hun geld smeden zij complot-
ten om de wereld/de media te
overheersen, etc. Inwoners van
Arabische landen leren dat
Israël/de Mossad 'achter de aan-
slag op de WTC in New York zat',
dat 'ISIS een Israëlisch complot is',
en ga zo maar door. In Arabische
landen zijn de termen 'Jood' en 'Zi-
onist' volkomen uitwisselbaar.
Joden overal ter wereld worden
vereenzelvigd met Israël en 'het
conflict', en worden daarvoor ver-
antwoordelijk gesteld.   

Hierdoor zijn veel Joden in Neder-
land (en Europa) in een mentale
spagaat geraakt. Zij voelen zich
sterk solidair met de vluchtelin-
gen; de geschiedenis is immers
sterk ingeprent in hun geheugen.
Maar ze zijn ook bezorgd over hun 

eigen veiligheid vanwege de hier-
boven genoemde vooroordelen
van veel immigranten.

Op sommige plaatsen organiseren
Joodse gemeenschappen ont-
moetingsprogramma's om hier-
mee om te gaan. Maar in Neder-
land geldt geen 'ieder voor zich',
ook niet voor minderheidsgroe-
pen. Een maatschappij die gezond
wil blijven, heeft de plicht de vei-
ligheid van al haar burgers te
waarborgen. Dat kan door actief
en gericht aan vooroordelen te
werken in inburgeringsprogram-
ma's: maak dit onderdeel van de
lessen taal en cultuur, evenals an-
dere 'heikele' onderwerpen waar-
over regelmatig wordt gesproken.
Maar vooral: ga er bewust mee om
en neem de zorgen van de Joodse
gemeenschap serieus.

Sinds 1983 publiceert CIDI, het Cen-
trum Informatie en Documentatie
Israël, jaarlijks een overzicht van an-
tisemitische incidenten in Neder-
land. CIDI werkt samen met antise-
mitisme-onderzoekers, antidiscrimi-
natiebureaus en dialoogprogram-
ma's in binnen- en buitenland; wij
zijn graag bereid ondersteuning te
bieden en wij op onze beurt zijn blij
met uw steun. Dit is harder nodig
dan ooit. U vindt ons via
www.cidi.nl

Op de foto: De ‘Exodus’, één van de
schepen waarmee Joodse vluchte-
lingen na de oorlog naar Israël kwa-
men.
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Vluchtelingen en Joden 
in Nederland:
mentale spagaat
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Ben je tussen de 18 en 25 jaar?
Mooi Jovo-programma in week 3

Mini-Reveilweek: Herinneren

Als je net tiener-af bent dan lijkt de stap van tieners naar
het volwassenprogramma erg groot. Maar, wij zijn bezig
om voor jou een mooi jovo (jong-volwassenen) pro-
gramma in elkaar te zetten! De eerste 2 dagen zijn er
leuke activiteiten om elkaar snel beter te leren kennen.
Als jovo volg je de ochtendstudies van de volwassenen.
Dit jaar spreekt Oscar Lohuis, voor veel jovo’s al bekend.
Verder organiseren we diverse specifieke jovo-middagseminars, komt er ’s avonds soms een
eigen spreker in De Eik, is er een jovoband, en iedere avond vanaf 22:15 uur een leuke activiteit.
We hopen dit jaar weer veel nieuwe én bekende jovo’s te ontmoeten!
Hartelijke groet van het coördinatieteam: Wijnand de Jager, Geraline Mulder, Jaap Schulting, Karel
Jan Voogd en Aline Poolen

Geloofsopbouwende 
conferenties

Mini-Reveilweek, 4 – 8 mei, Voorthuizen   •
Leiding: Hans van der Zwan, ochtendstudies: Michaël en Carla Wittocx.

Reveilweek 1,  23  – 29 juli, Voorthuizen   •
Leiding: Dirk en Ineke Tack, ochtendstudies: Ruth Penning-Wolswinkel.

Reveilweek 2, 30 juli – 5 augustus, Voorthuizen   •
Leiding: Nelleke van Ketel, Hans van der Zwan, ochtendstudies: Michaël en Carla Wittocx.

Reveilweek 3, 6 – 13 augustus, Ambt-Delden •
Leiding: Pieter Both, ochtendstudies: Oscar Lohuis.
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Vroegboek-
korting

Boek de zomer-Reveil-
weken vóór 8 april en 

ontvang  een korting van 

€10,- 
per volwassene.

Net als in de zomer-Reveilweken is het thema
‘Heel mijn hart’. In de Mini-Reveilweek, van
woensdagavond 4 tot en met zondagmiddag
8 mei, staan dus ook de Psalmen centraal.
Maar het programma hebben we wel wat aan-
gepast met het oog op dodenherdenking (4
mei) en Yom Hashoa (5 mei). Op de eerste dag
staat het Hebreeuwse werkwoord ‘zachar’, her-

inneren, centraal. Andere onderwerpen die
aan bod komen zijn: de eerlijkheid van de Psal-
misten en de verbinding tussen Psalmen en
Torah. In seminars wordt ingegaan op de bete-
kenis van de Psalmen in het Jodendom en op
de vraag wat wij toch aan moeten met de
wraakpsalmen.
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Ik voel weerstand
tegen vooroordelen

‘En hij, die onderricht wordt in
het woord, dele van alle goed
mede aan wie dat onderricht
geeft.’ Gal.6:6 NBG

Onze veldleiders uit Jeruzalem,
Piet en Alice, hebben in februari
op verschillende plaatsen presen-
taties gegeven. Piet sprak met
name over de beloften die in de
Bijbel staan voor beide zonen van
Abraham: Izaäk en Ismaël.
Onderstaande reactie ontvingen
wij enkele dagen na de lezing in
Delft: 
‘Wilt u de spreker van de avond na-
mens mij bedanken. Het was een
echte eye-opener voor mij dat Is-
maël door God gezegend is. Ik werk
binnen de bouw-branche waar zeer
expliciete vooroordelen leven tegen
alles wat niet-Nederlands is en men
zich met name sterk richt tegen
moslims en vluchtelingen. Ondanks
dat ik me regelmatig ernstig zorgen
maak over kennelijke ontwikkelin-
gen en hoe wij in Nederland daar-
mee omgaan, merk ik dat het mij
beïnvloedt.  Het geleerde helpt mij
om met meer liefde te kijken naar
moslims en aanverwante groepen.
Ik  ervaar dat ik nu meer weerstand
voel tegen de vooroordelen om mij
heen. Mag dit een bemoediging zijn.
Hartelijk dank.’

Nieuws van het veld

Als God een deur
sluit opent Hij een
venster… 

Voor twee van onze Connect’ers
(uitzending voor een jaar) werd dit
wel heel concreet in het afgelopen
jaar.
Jannie moest veel geduld hebben
en zelfs tussentijds naar Neder-
land om op een goede manier aan
een visum te komen. Het was het
wachten en de onzekerheid dub-
bel en dwars waard. Ze voelt zich
als een vis in het water op haar
beide werkplekken. Als verzorg-
ster van een ernstig zieke Joodse
vrouw in de thuissituatie en op
een dagcentrum voor zigeuner-
vrouwen en kinderen.

Emmy, die verwachtte in Israël te
gaan werken, vervult nu twee
maanden een taak op een kleine
verpleegafdeling voor bejaarde
mensen in een grote stad in een
Arabisch land. En… ze heeft het er
ongelooflijk naar haar zin. Vanaf
mei is waarschijnlijk haar visum in
orde voor het werk in een ge-
mengd Arabisch/Joods bejaarden-
huis in Israël. Een bijzondere plek.

In dit huis werkt sinds juni vorig
jaar Emma. Zij ervaart dat de Heer
haar voor langere tijd roept voor
een taak in Israël. Zij oriënteert
zich op een andere werkplek. 

Wij danken God voor deze men-
sen en bidden dat zij voor velen
tot zegen mogen zijn naast dege-
nen die al heel lang op het veld
zijn.

Ex-NEMmers betrok-
ken bij werk onder
vluchtelingen

Dit lazen we in de nieuwsbrief van
iemand die in het verleden uitge-
zonden is geweest via de NEM: 
‘…door ons werk onder vluchtelin-
gen zijn wij terug op de heerbaan en
komen onze ervaringen en talen-
kennis goed van pas. Wij houden
ons niet bezig met de vraag of het
goed is of slecht dat er zoveel vluch-
telingen komen, maar wij doen wat
wij kunnen op de plek waar wij zijn.
Ons verlangen is dat de vluchtelin-
gen goed zullen aarden in Neder-
land en vooral dat velen de liefde
van God in Jezus leren kennen.’

5 Dames (zie foto) wonen en werken
voor 3 maanden als BaanBreker in
Jeruzalem. Een jongeman verblijft in
een buurland.
Lees het blog van de huidige Baan-
Brekersgroep in Jerzulem op
http://bb2016voorjaar.blogspot.nl/

n NEM ACTUEEL
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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

behoeve van de NEM kunt u contact opnemen met
het kantoor.

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

Agenda 
voorjaar-’16

NEMagazine is een (gratis) uitgave van 
stichting Near East Ministry en verschijnt 
4x per jaar.

Medewerkers: Ruth Penning-Wolswinkel, Alfred
Muller, Hans van der Zwan, Anne Remmelink
(kinderpagina). Eindredactie: Heidi van den
Brandt. 
De redactie heeft geprobeerd de auteurs van
alle foto’s te achterhalen en hun rechten te res-
pecteren.
Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd wor-
den naar heidi.vd.brandt@nemnieuws.nl.    
Vormgeving: Anton Sinke, www.antonsinke.nl
Drukwerk: De Hoop Grafisch Centrum, Dordrecht

ISSN: 2210-7266 

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

De NEM is lid van lid van MissieNederland. 

De NEM is volledig afhankelijk van
giften en heeft de ANBI-status. 

Facebook groepen: 
• Reveilweken NEM 
• Reveilweek Tieners
• Near East Ministry

Dit (gratis) magazine ook thuis ontvangen?
Stuur een mailtje naar info@nemnieuws.nl

NEM Nederland

Bezoekadres: Voorthuizerweg 5, 3862 PZ Nijkerk
(weg Voorthuizen-Putten, N303)
Postadres: Postbus 30, 3780 BA Voorthuizen
T: 0342 - 47 13 18    
F: 0342 - 47 48 96     
E: info@nemnieuws.nl  
W: www.nemnieuws.nl
IBAN: NL93ABNA0462453855

NEM België, contactadres
Fam. M. Wittocx, Koning Albertstraat 158, B-
2800 Mechelen
T/F: 015-209422, E: michael.wittocx@telenet.be

Steun de  

MAART 2016
25 Sedermaaltijd o.l.v. Michaël en Carla Wittocx,

Oudewater
29 NEM Leesgroep
APRIL 2016

1-8 Cursusweek Bijbelse Feesten, Ardennen
18 Voorbereidingsavond Mini-Reveilweek
22 Pesachviering
26 NEM Leesgroep
MEI 2016

4-8 Mini-Reveilweek
13-16 NEM stand bij Opwekking
31 NEM Leesgroep

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

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

� Zeer geschikt voor kinderen
� Zelf gerecht meenemen
�Gratis deelname
�Opgave: sjabbat@nemnieuws.nl
�NEM, Voorthuizerweg 5, Nijkerk 

T: 0342-471318
www.nemnieuws.nl

Pesachviering met
Sedermaaltijd
22 april  
18-21 uur

Cursusweek Ardennen
Door enkele afmeldingen is er nog een aantal

plekken beschikbaar in de cursusweek Bijbelse

Feesten in de Ardennen van 1 – 8 april.

Foto’s pag 1,2,4,5,8,9,10 Wilhelm Wintertidh, Lighthouse Relief (http://www.lighthouserelief.org), pag 6: Meshulam,Wikimedia, pag 12: CIDI




