
DOOR PIETER BOTH |  Gemeenschap voor een week 
De Reveilweek is een gemeenschap voor een 
week. Dat komt sterk naar voren in de kleine 
groep of gespreksgroep. Elke morgen praat je 
met elkaar door over wat je gehoord en beleefd 
hebt. Die mensen zoek je niet zelf uit. Daardoor  
is het elk jaar weer een verrassing van wie je  
dit jaar nieuwe dingen gaat leren. Daarin is de 
Reveilweek voor mij uniek. Want je trekt een 
volle week met andere mensen op. Je wordt  
elke keer verwacht. En het is typerend voor  
de gemeenschap die vanaf Pinksteren door de 
Geest van God gevormd wordt: je ziet meer  
van Christus als je met elkaar optrekt.  

De Reveilweek is in dat opzicht een ‘kerk voor 
een week.’ Omdat je na een week weer uit  
elkaar gaat, kan je soms dingen delen die je in 
je dagelijkse leven minder makkelijk uitspreekt. 

Soms gaat het in begin wat stroef in een  
gespreksgroep. We blijven allemaal mensen  
met onze eigen gebruiksaanwijzingen.  
En door het contact met mensen uit andere  
kerken komen er soms verschillen naar boven  
die van alles met je kunnen doen. Maar juist in  
de Reveilweek is er ruimte om verder te komen.  
Wat ik het meest opvallend vind is dit: een  
enkele keer moeten deelnemers erg wennen  
aan hun groepje en lijkt het alleen maar stroef  
te gaan. Als ik die mensen aan het einde van  
de week nog een keer spreek, dan zijn ze het 
meest bemoedigd door hun groepje en wat ze 
daar gezien, gehoord en meegemaakt hebben. 
De laatste bijeenkomst is het meest bijzonder.  
Als groep bid je voor elke deelnemer en  
probeer je Gods stem te verstaan over zijn  
of haar leven. Zo zegen je elkaar, om in het  
jaar dat voor je ligt met God te blijven leven.  

programma volwassenen | 26 jr & ouder

Vanuit de brief aan de Efeziërs 
willen we ontdekken hoe schit-
terend veelkleurig Jezus Christus 
is. Hij is de Zoon van God, de  
Koning van de wereld, de Mes-
sias van Israël. Wat betekent  
het om met Hem te leven?

Reveilweken hebben alles te ma-
ken met ‘reveil’, opnieuw levend 
worden. De Near East Ministry 
organiseert de Reveilweken al jaren 
vanuit het verlangen dat christenen 
in Nederland en België nieuw leven 

zullen ontvangen door Gods Geest. 
In de brief aan de Efeziërs komt  
de oproep voor reveil duidelijk  
naar voren: ‘Ontwaak uit uw slaap, 
sta  op uit de dood, en Christus  
zal over u stralen.’(5:14) 

Centraal in deze brief staat het mys-
terie dat God heeft onthuld. In onze 
tijd lijkt het de vraag: hoort het volk 
Israël er nu wel of niet bij in Gods 
koninkrijk? De brief aan de Efeziërs 
laat zien dat de vraag eigenlijk om-
gekeerd is. Israël ís Gods volk, maar 

horen de heidenen er nu eigenlijk 
wel bij? Ja! Dat is het mysterie.  
Door Jezus mogen wij dichtbij 
komen, worden de twee werelden 
één gemaakt. Als Near East Ministry 
geloven we dat in Jezus Christus 
de volken een relatie krijgen met 
Israël. Wat betekent dat voor ons 
geloof? Voor ons leven, ons bidden, 
ons dienen in deze wereld?  

Welkom om hier meer over te  
ontdekken op de Reveilweken!

nemnieuws.nl/reveilweken

   WOE avond introductie op het thema ‘Jezus: Schitterend!’

  DO ochtend de schitterende grootsheid van Jezus Christus | Wat is de plek die Jezus Christus heeft   
  in Gods plan? Wat betekent het dat we met Hem levend zijn gemaakt? | Efeziërs 1 & 2

           avond de schitterende macht van Christus over de machten van deze wereld | Wat zijn   
  de geestelijke machten en overheden van deze wereld? Op welke manier kunnen wij 
  ons in Jezus Christus verzetten tegen deze machten? | Efeziërs 2 & 6

VRIJ ochtend wandelen op de schitterende weg van Jezus | Hoe wordt de liefde van Jezus zichtbaar   
  in onze relaties binnen de familie, op het werk, in de kerk en in de buurt? | Efeziërs 4,5, 6

           avond de onthulling van een schitterend mysterie | Hoezo zijn heidenen die in Jezus Christus   
  geloven deel van een mysterie dat onthuld wordt? Wat is eeuwenlang verborgen geweest   
  voor Israël? | Efeziërs 3

   ZA ochtend de schitterende schatten die Israël zijn toevertrouwd | Wat hebben volgelingen van   
  Jezus te maken met de beloftes die God aan Israël heeft gegeven? | Efeziërs 2

           avond leven met Jezus Christus is een schitterend geschenk | We vieren samen het avondmaal

   ZO ochtend schitterend: gezegend door Hem weer naar huis | Alle deelnemers komen in groepen 
  bij elkaar om voor ieder persoonlijk om een zegen te bidden
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Bueren, Otto de Bruijne, Ruth Penning, Michaël Wittocx & Oscar Lohuis
kijk voor een sprekersoverzicht & speciale seminars op onze website

       ZA avond introductie op het thema ‘Jezus: Schitterend!’

    ZO ochtend een hart verlicht door Gods schittering | Hoe kan Gods onvoorstelbaar grote werk  
  in ons beginnen? | Efeziërs 1:17-19

            avond de schitterende grootsheid van Jezus Christus | Wat is de plek die Jezus Christus  
  heeft in Gods plan? | Efeziërs 1

   MA ochtend de schitterende grootsheid van Jezus Christus  | Wat betekent het dat we met   
  Hem levend zijn gemaakt? | Efeziërs 2

            avond de schitterende macht van Christus over de machten van deze wereld | Wat zijn 
  de geestelijke machten en overheden van deze wereld? | Efeziërs 2

     DI ochtend de schitterende macht van Christus over de machten van deze wereld | Op welke  
  manier kunnen wij ons in Jezus Christus verzetten tegen deze machten? | Efeziërs 6

            avond de onthulling van een schitterend mysterie | Hoezo zijn heidenen die in Jezus 
  Christus geloven deel van een mysterie dat onthuld wordt? Wat is eeuwenlang 
  verborgen geweest voor Israël? | Efeziërs 3

 WOE ochtend de schitterende schatten die Israël zijn toevertrouwd | Wat hebben volgelingen 
  van Jezus te maken met de beloftes die God aan Israël heeft gegeven? | Efeziërs 2

            avond met de generaties ontdekken hoe schitterend de Heilige Geest is | Een avond 
                              voor jongeren en ouderen over de (vervulling van de) Heilige Geest | Efeziërs 3:18-21

    DO ochtend wandelen op de schitterende weg van Jezus | Hoe wordt de liefde van Jezus zichtbaar  
  in onze relaties binnen de familie, op het werk, in de kerk en in de buurt? | Efeziërs 4,5,6

            avond *week 1 en 2 | Leven met Jezus Christus is een schitterend geschenk | We vieren  
  samen het avondmaal / *week 3 | Jezus: schitterend! | De jong volwassenen 
  organiseren het programma voor deze avond

 VRIJ ochtend schitterend: gezegend door Hem weer naar huis | Alle deelnemers komen in 
                             groepen bij elkaar om voor ieder persoonlijk om een zegen te bidden

            avond * alleen week 3 | leven met Jezus Christus is een schitterend geschenk |  
  We vieren samen het avondmaal
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