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evtva ts en
Willem J. Ouweneel
Duizend 'revivalisten' in Nederland! Dat zou een geweldig idee zUn.
Duizend mensen die bereid zijn zich als een soort Nazireeèrs bijzonder
aan Christus toe te wuden en de gelofte te doen in de komende tijd zo
veel mogelijk mensen tot Jezus te leiden. Een vreemde droom? Kom op
15 februari luisteren naai de wereldvermaarde zendelinge in Mozam-
bique, Heidi Baker, in de Levend Evangelie Gemeente, Boeing Avenue
1 21 , Schiphol-RUk (bt Aalsmeer). ZU geeft het startsein voor de werving
en training van duizend 'revivalisten' in ons land. Ook wordt het boek:
'Komt er een Grote Opwekking?' gepresenteerd en aangeboden aan de
auteur ervan (dat ben ik zelf). om beter te begrUpen wat 'revivalisten'
zUn, geeft Willen Ouweneel hier wat impressies van een reis naar Indo-
nesiè, waar maar liefst tienduizend 'revivalisten' worden geworven en
getraind.

Tienduizend'revivalisten'! door een aardbevinq was getroffen Op 6

Van 5 tot 17 novemberl brachten N4at novernber begon het werk ermee dat k

theus van der Steen en ik een bezoek aan van 9 00 tot 15 00 uur aan ca vlltig zeer
lava en Sumatra, samen Tret de zangeres geinteresseerde studenten college heb qe

Ny' rjam K oosterhoi Ons doe was (a) rnee qeven over lezus n de Koran, en wel aan de

te helpen rnet het werven van'revva s- theooqsche acadernie van Harvest nter-
ten', (b) het onderwjzen en opbouwen van nat onal Theolog ca 5em nary (Hlïs), van
christenen, e n (c) de ge ov gen bernoediqen WordHarvest n Lippo Village (Karawachi),

rn West-sumatra, dat op 30 septeÍrber I n de buurt van Jakarta WordHarvest is

CHARISMA FEERUARI ]8

opqer cht door dr JiÍ-nmy Oentoro, die toe
zicht houdt op bLlna 3000 gemeenten n

veertig landen (opqebouwd in dertig laar,
op een qeweldig evangelisat enetwerk, een
e gen tv-kanaal en uitqebre d sociaa werk.

a-/6. - . -t (, ,,o, \ r oL de

werving en training van de tenduzend
'revivalsten' plaats d e in enkele maanden
tlds klaargestoomd moeten wo[den om
binnen nu en twee, drie laar een m loen
z e en voor Jezus te w nnen

Jonge mensen worden aangeraakt
Oo zarêrdag no\-^ be Àddde 

^e r
Surabaya eef semnaT [net ca. honderd

hoofdzake Llk jonqe gelovigen - het be
gin van de tenduzend 'revivalisten' Een

voorganqer uit Jakarta sprak eerst over
seksuee reinheid, daarna l\4attheus over
oo^ell rg. Dddr d bdde- r4e .oor gêe.-
telijke beschadigde jonqe rnensen en en-
tóê -Ê ê- rê\ê r-ê,tdchr

aanwez q, waardoor al die zieken genazen

en verschillende jonge Írensen sterk aan
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geraakt werden om 17,00 uur was er noq

een tweede sarnenkornst

De volge'rde ochre'rd, zoldag 8 loven]be",
preekte ik eerst in een k e ne Engelstalige

gemeente n Lippo Vlllage, daarna in de
prachtige kerkzaal van HTS, genaarnd de

Dome, vanwege de fraaie koepel om I7,00
uur was er een grote jeugdsamenkomst in

dezelíde Dome. Mattheus en Mirjarn waren
intussen ook terugqeviogen ut Surabaya,

waar hij 's morgens eveneens twee keer
gepreekt had, De leugdsamenkomst werd
door zo'n vijthonderd jonqeren bijgewoond,

Er was veel aanbidding, soozang (o.a. van

Mirjam), sketches, en natuudljk de preek

van N/attheus, de opneuw 'revva sten'
wierf, Zo'n honderd jongeren kwamen naar
voren, en wij leqden hun samen met en

ke e okale voorgangers allemaal de handen

op, De Heilge Geest was ook hier voelbaar
aanwezl9, en veeLJon9eren werden enorm
aangeraakt, Net als n Surabaya vlel het ons

op dat zoveel jonqeren heviq aangedaan

waren. Ze huilden en beefden; velen vielen

in de Geest, ntussen had dr, oentoro de

plannen nog aangescherpt, n de komende
tijd zouden er voor de 'revivalisten' trai-
nlngscentra worden opqezet ln neqen grote
steden lakarta, Surabaya, Palembang, Me-

dan, 1\lanado, Semaranq, Bandung, Padang

er ool 5'rgapore ívoo'de 'rdo'reqicche ge-

meenschap aldaar), Doel een mijoen zielen

wrnnen voor Jezus, Veryolgens binnen een

paarjaar een conferentie voor honderddui-
7on.l mên<an 

^n7otl-on

Midden in het rampgebied
lvaandagochtend heel vroeg vlogen we
naar Padang op Surnatra, midden in het
rampgebied dat vijf weken eerder door een

grole èardbevrng gelroifen was. vee ge-

bouwen wa er \o edig 1ge>rort of hirqer
nog half overeind en moeten afgebroken

worden, hel wds eer LroosLeo/e, dep i-
merende aanb k ln totaal waren er zo'n

elfhonderd slachtoffers geva len Het ge-

bouw van de evange ische gemeente was
qelukkig grotendeels gespaard geb even, op

enl,ele s(heure'l in voer er rnuren 1d. De

qerree.te hdd res doden te bet'eL.er, er
twee leden lagen nog in het ziekenhu s.

l'r drt gebouw was wekenang elke dag

voedsel uitgedee d aan de overlevende

slachtoffers van de aardbeving als een
getuigenis aan de hee stad, Zelfs rege-

ringspersonen (alernaal rnoslims) waren
naar de qemeente qekomen om de gelov -

qen te bedankenl

lvaandagavond preekte ik in de gemeente

over de doelen dle cod voor heeft met be

proevingen dle hij in ons leven toe aat. D ns-
dagavond preekte l\y'attheus over Jes, 6l;
over de stad die in puin ligt, maar ook over
de u tstorting van de Heilige Geest. wat
er toen geDeurder was voor on5 nogal een

verrassing. Al de angst van al die mensen

die de aardbeving hadden meegemaakt,
alle frustratle, alle verdriet over geliefden

en kennissen die waren omgekomen, alle

opgelopen trauma's kwamen naar buiten,
Enkelen begonnen te huilen, en aL gauw

waren er velen aan het hulen, op lu de

en hartverscheurende manier, De mensen

kwamen massaal naar voren, en toen viel

de Heilige Geest op de Tnensen, met kracht
en troost en 9enezin9.
Woensdaq 12 november preekte k in HITS

voor alle studenten (ca, 150) en een aantal
docenten over Hand, l;1-8 (het kon nkrijk

Coo, de werkingsstee' va" de 'le ge Ceesr),

Aansluitend was er een avondmaalsvie-

ring 's Avonds preekte ik een midweekse
d enst over de opwekk ng in de eindtijd, Er

waren vooraljongeren aanwez g, die grote
interesse toonden en vele vragen steldeni

de voorganger zel 'Dit zijn de eiders van

de toekomstl' ntussen beleefde Mattheus
die avond een heel ntense samenkomst in

Pa embang (Sumatra), Tijdens de aanbld-

ding kwarn er'goud' (?) uit zUn bijbel en tU-

dens de prediking lag de vloer bezaaid rnet
'goud'-vlokjes , Vele mensen werden krach

tig aangeraakt door de Heilige Geest.

Transformatie en
verantwoordelUkheid
Donde'dagÍ]-orgen had k een fjne b,jeer

komst met evangelische voorgangers van

Jakarta en omqevinq, ongeveer 25,zehad'
den mij gevraagd te spreken over heden-
daaqse strominqen en ons christe ijk ant-
woord daarop, k sprak een uur lang over
evolutionisrne, new age en postmodernis-

rne, en daarna hadden we nog een uur met
een heel goede bespreking. Diezelfde avond

had [,4attheus een geweldiqe avond ln Pa-

lembangj l\4irjarn zong, Er was veel kracht
van de ceesL, er e lwa'nen vijftig lieJw

'revivalisten' naar voren, Ter toe chting

N4attheus preekte alleen in plaatsen waar
de jolgerer a rerdege wa'er voo'be'e d,

zodat ze precies wisten wat ervan hen ver-

wacht werd een reine levenswandel en zo

vee moge jk mensen voor Jezus winnen
A s de preek dan k aar is, weten de mensen
precies waarvoor ze naar voren komen om
gezegend te worden en als 'rev valisten' te

worden ingeschreven VrUdag l3 november,

tijdens een avondbijeenkomst in Bandung,

mochten we weer zo'n vlftiq'revvalsten'
werven. De leider daar was pastor Samy,

d e ook de le dinq over alle tienduizend 're-

vivalisten' heeft De hee zaterdagmorqen
(l4 nov,) hadden we een seminar rnet een

ste enthous aste jongeren, Mattheus sprak

over'revival' en transformatie, en over
onze verantwoordelijkheid tegenover de

arTnen, weduwen en wezen, en ik mocht de

vragen beantwoorden dle over alies gesteld

mochten worden Zondagmorgen (15 nov)
hebben lvattheus en ik allebei op verschil-

lende paatsen gepreekt, Daarna keerden

we naar lakarta terug, en de ë,ag ë'aarop

naar Nederand, vele ervar ngen rijker, en

met geweldige verwachting van wat God

in Indonesiè nog aliemaal gaat doen lvlaar

diezelfde venvachtinqen hebben we ook

voor NederLandl Kom daaroÍn op I5 febru-
ari naar de LEGI

Releasing Dutch Revivalists
sprekefl He d Baker

Bandr Er c & Tanja Lagerstrom
Hostr lvlattheus van der Steen

l5 februari 201o
Aanvang: 19:30 uur
Gratis toegang
Locatiei Levend Evangelie Gemeente
Boe n9 Avenue I21, 1 I I9 PE Sch phol-Rijk
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Bent u nog geen abonnee?
Lees dan de brief die bU deze Charisma is gevoegd. Speciaal voor u,
omdat wij u met deze Charisma (opnieuw) willen laten kennismaken met
Charisma- In de brief leest u dat het bijzondêr aantrekkelijk is om juist nu
abonnee te worden! Natuurlijk kunt u zich ook via www.charisma,nl heel
gemakkelUk aanmelden als abonnee!

Knip de bon uit en stuur deze in een envelop naar Charisma,
Antwoordnumrner 641 1420 VK AALSI\,4EÊR

Machtigingskaart
! lk geef mU nu op àls abonnee van charisma
(min rra e bjdrag€ var € 2!,50)

! tk steun Charisma met een extra gift vant €

n lk bestel de CD,/DVD lt's all abour you

voor de speciale prijs van € 10,-

n tt Oen al abonnee van charisma en maak gebruik van deze
machtigingskaart om mijn abonnernentsgeld voor 20 10 (€ 23,50) te betalen,

lk macht ng hierbj Charlsma om bovenstaand bêdrag ván mijn rekenlng af te s(hrijven.
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Ondergelekende b€houdt z ch het re.ht voor h€t bedrêg te àren terugboeken bnnen 30 dàqen nè dêtlrm van aischrÍvlnq


