
A an jullie is gegeven de geheime-

nissen van het Koninkrijk van 

God te kennen, maar tot anderen 

spreek Ik in gelijkenissen’ (Lucas 8:10)

Het woord geheimenis komt van het 

Griekse woord mysterion. Een mysterie, 

een verborgenheid. Een geheimenis van 

God is alleen te begrijpen door open-

baring van de Heilige Geest. De apostel 

Paulus spreekt ook niet ‘toevallig’ over 

deze geheimenissen: ze hebben betrek-

king op de relatie tussen de gemeente en 

Israël. Ze zijn zéér strategisch voor onze 

visie op de gemeente van nu. Een paar 

feiten op een rij:

• Jezus wederkomst is conditioneel. Al-

hoewel niemand dag en uur weet, weten 

we wél dat Jezus niet eerder terugkomt 

totdat de volheid van de heidenen ingaat. 

(Romeinen 11:25-27). Ook dat is condi-

tioneel (‘totdat’). Wat is die ‘volheid’? 

Een getal? Of is het een deel van de kerk 

die na 2.000 jaar gewillig wordt -en niet 

eigenwijs blijft- om één te worden met de 

gelovige rest in Israël en zó haar ‘vol-

heid’, bestemming bereikt?  God weet 

hoe het exact zit, maar ik blijf denken 

aan hoe niet-Joden geënt zijn op de edele 

olijfboom. God waarschuwt ons niet voor 

niets hier! (Romeinen 11: 13-28)  

Het evangelie is een kracht van God tot 

redding voor een ieder die gelooft, éérst 

voor de Jood, en óók voor de Griek.  Als 

kerk  is er dus een van God gegeven ‘sleu-

tel’  als het gaat om Israëls redding en de 

daaraan gekoppelde conditie die Jezus 

wederkomst mogelijk maakt.
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dan dat Israël Jezus opnieuw zal verwel-

komen (Matteus 23:39). 

• Als niet-Joodse kerk is het de bedoe-

ling dat we Israël jaloers op Hun eigen 

Messias maken (Romeinen 11:11). Precies 

het omgekeerde is echter de afgelopen 

2.000 jaar gebeurd. Ook dit is dus con-

ditioneel: God wacht nog steeds op ons 

als kerk: dat we actief gaan bidden voor 

Israëls redding en ook relaties aangaan 

om Joden het getuigenis van hun eigen 

Messias te laten zien.

• Het geheimenis van God is dat gelo-

vige Joden en niet-Joodse gelovigen zich 

samen verbinden in één nieuwe mens, in 

één lichaam, dat is de gemeente (Efeze 

2:15, 3:1-13). Zei Jezus niet, het wordt één 

kudde met één herder? (Johannes 10:16). 

• En dan is er nóg een geheimenis: er is 

een gedeeltelijke verharding over Israël, 

door Eelco Schaap

Lees verder op de volgende pagina  >>
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ratie. Onze speerpunten zijn:

•  Het getuigenis van Jezus als Joodse 

Messias in Israël laten zien

•  Jongeren onderwijzen, toerusten en 

mobiliseren voor Gods plan met Israël 

en de volken

•  Helpen bij Israëls herstel en terugkeer 

samen met gemeenten en bedieningen 

in Israël

•  Samenwerken met kerken en de rela-

ties bevorderen met de Messiaanse 

beweging in Israël

• Hulp aan Joden wereldwijd

HELPT U MEE?
Vanuit eigen kracht kunnen we geen 

cultuurverandering en beweging van God 

teweegbrengen. Zo starten we drie keer 

per week samen met onze vrijwilligers 

de dag met gebed. God heeft ons geloof 

gegeven en met Zijn hulp is veel mogelijk!  

Zo zoeken we dringend naar vrijwilligers/

helpers in allerlei taakgebieden. Ook zult 

u begrijpen dat om meer impact te maken 

er ook geld nodig is. We willen u vragen 

om gebed voor al deze zaken.

De God van de hemel, Hij zal ons doen 

slagen en wij, Zijn dienaren, zullen op-

staan en gaan bouwen. (Nehemia 2:20) 

DE UITDAGING
Hitler positioneerde zich graag als een 

goed christen, die het als zijn christen-

plicht beschouwde om de monster-

lijke Jood te bestrijden… En zo dacht de 

christelijke kerk eeuwenlang dat zij in de 

plaats van het Jodendom was gekomen. 

Joden die Jezus beleden, moesten eerst 

hun Jood-zijn afzweren! Geen wonder dat 

het voor Joden ook nu nog heel moeilijk is 

om Jezus te (h)erkennen als Messias. Wat 

een demonisch bolwerk! Na Auschwitz 

kwam de wereldwijde kerk wel tot besef 

‘iets’ met Israël te ‘moeten’. Maar als we 

eerlijk zijn dan is het daar dan ook zo’n 

beetje bij gebleven. In het beste geval is 

er nog een Israëlcommissie of -zondag, 

maar verder dan dat gaat het vaak niet. 

Om in pas te lopen met Gods gedachten 

is het de hoogste tijd voor een cultuur-

verandering. Het sleutelwoord is ‘relatie’ 

met de Messiasbelijdende gemeenschap 

in Israël. Om hen te bemoedigen, te ver-

sterken en samen Gods gemeente in de 

eindtijd te vertegenwoordigen. 

NIEUWE REFORMATIE
Het is tijd voor een nieuwe reformatie! 

Om voor eens en altijd te breken met een 

2.000 jaar oud patroon. Laten we bidden 

voor Israëls redding èn relaties aangaan 

en samenwerken met Messiasbelijdende 

Joden in Israël. Om zo één (nieuwe mens) 

te worden; tot één Lichaam verbonden 

waarbij beide groepen hun eigen identi-

teit kunnen behouden. De enting op de 

edele olijfboom is hiervan het voorbeeld, 

om zo het ware getuigenis van de Joodse 

Messias te laten zien. Ja, er is geestelijke 

strijd rondom deze éénwording. Maar al-

leen zó zal de kerk in een nieuwe volheid 

komen en haar uiteindelijke bestemming 

in de eindtijd. 

VISIE VAN PETACH TIKVAH
PETACH TIKVAH is gevestigd op ongeveer 

500 meter van het herinneringscentrum 

van (voormalig) Kamp Westerbork.  

Tijdens de Holocaust werden van hier 

meer dan 107.000 Joden weggevoerd naar 

de vernietiging.  Juist op deze plek, toen 

voorportaal van de dood, willen wij een 

deur van Hoop zijn, waar de tegenwoor-

digheid van Jezus, de Messias van Israël, 

aanwezig is. Zo willen we een centrum 

van ontmoeting, gebed, hulp en training 

zijn. Belangrijk onderdeel van deze visie 

is een brandend hart voor de jonge gene-

Veel oudere Joden – vaak Holocaust-

overlevenden, vormen in Oekra-

ine een vergeten groep. Heel 

vaak leven ze ver beneden 

het bestaansminimum onder 

extreem moeilijke omstan-

digheden. In Oekraïne zijn er 

nauwelijks sociale voorzienin-

gen en is hulp noodzakelijk. 

We zijn daarom dankbaar 

dat we mogen samenwerken 

met Shalom Ministries. Er zijn drie 

gaarkeukens ingericht: in Shepetovka, Mo-

hyliv, Podil’skyy en Vinnitsa. Van maandag tot 

vrijdag kan hier een warme maaltijd worden 

genuttigd en de locatie fungeert meteen als 

ontmoetingsplaats voor de eenzamen. Ook 

worden er hier voedselpakketten uitgedeeld. 

Helpt u mee met uw gebed of gift?  

De kosten voor één maaltijd in de gaar-

keukens zijn circa € 1,- en voor  

een voedselpakket € 30,-!G
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Onlangs organiseerde PETACH TIKVAH samen met de orga-

nisatie Revive Israël de eerste One New Man jongerenconfe-

rentie/kampeerweekend op het terrein van Camping Tikvah.

Het was enorm bemoedigend dat zich voor dit 3 daagse 

kampeeravontuur 50 jongeren uit het hele land vanuit ver-

schillende achtergronden aanmelden! Speciaal voor de 

jongerenconferentie kwamen een viertal Messiaanse ge-

lovigen van de organisatie Revive Israël naar Nederland 

gevlogen om onderwijs te geven. Revive Israel heeft 

een hart voor opwekking in Israël en het Koninkrijk van 

God. Dit event was ook de start van Revive Israel Nederland 

in samenwerking met Petach Tikvah. Vanuit de 16 jaar oude 

relatie zijn Karin en Eelco gevraagd Revive Israel Nederland 

te vertegenwoordigen. 

Vrijdagavond begonnen we met de sabbatviering. Voor een 

aantal was het de eerste keer dat ze dit meemaakten. Ook 

was er tijd voor worship, gebed, onderwijs, getuigenissen, 

persoonlijke verhalen en gelegenheid om vragen te stellen. 

En natuurlijk was er ook tijd voor gezelligheid, sport en acti-

viteiten om elkaar beter te leren kennen. Eten deden we bij 

het kampvuur en ook ’s-avonds was er tijd om te ‘chillen’.

In het One New Man weekend stond Gods plan met Israël 

centraal en ging het over relaties.  Allereerst met Jezus, maar 

ook over de relatie met Messiaanse gelovige Joden in Israël,  

het brandende hart van Jezus voor Israël, en wat dat met de 

huidige jonge generatie te maken heeft!

In mei 2020 hopen we opnieuw een One New Man conferen-

tie te organiseren met tussendoor ook andere activiteiten 

voor jongeren! Hou de website in de gaten!

One New Man 
jongerenconferentie

GENERATIE NEXT
Onderwijs aan jongeren is een essentieel 

onderdeel van het werk van PETACH TIK-

VAH. Dit omdat het ons opvalt dat zo wei-

nig christelijke jongeren zich betrokken 

voelen bij Israël. De kerkgeschiedenis 

laat echter zien wat de gevolgen kunnen 

zijn van ontbrekend of foutief onderwijs! 

Hitler zei openlijk dat hij slechts uitvoer-

de wat de kerk al 1500 jaar had gedaan… 

Jongeren en onderwijs 

Het is daarom zorgwekkend dat christe-

lijke jongeren nauwelijks of geen kennis 

hebben over Bijbelse thema’s als antise-

mitisme, vervangingstheologie, kerk en 

Israël, Islam, Gods verbonden, Bijbelse 

profetieën, etc. Daarbij komt dan nog de 

negatieve berichtgeving in de media over 

Israël.

PETACH TIKVAH maakt zich daarom sterk 

voor goed en uitdagend onderwijs voor 

jongeren. Het is de reden waarom wij 

Israël Experience jongerenreizen aanbie-

den, of het 2-maandelijks ‘Discipleship 

Journey Israel’ programma in Israël zelf. 

Daarnaast kunnen jongeren vrijwilligers-

werk bij Messiaanse gelovigen in Israël 

doen en bieden we de training ‘Israël, de 

Messias en jij’ die eventueel op locatie 

gegeven kan worden.

PETACH TIKVAH wil meer jongeren be-

reiken. Daarom zoeken we mensen met 

een hart voor jongeren die willen helpen 

met bijv. social media, online werving, 

vastleggen van getuigenissen, etc. Ook 

zoeken we jongeren die het leuk vinden 

om te presenteren, etc. Er is een nieuwe 

beweging nodig die het Hebreeuwse fun-

dament van Jezus de Messias in de kerk 

terugbrengt. Daarom is het belangrijk te 

investeren in jongeren.

Wilt u/wil jij meehelpen om de Israël 

Experience reizen onder de aandacht te 

brengen?  Of wil je op een andere manier 

betrokken zijn voor jouw of de volgende 

generatie? Laat het ons weten!



COLOFON

EELCO EN KARIN SCHAAP 
… zijn de ‘visie- en fakkeldragers’ van PETACH 
TIKVAH. Ze leven gedeeltelijk van giften en 
dragen de lasten van de boerderij en het terrein.  
Het is een geloofswerk wat financiële uitdagin-
gen kent! Wilt u overwegen het werk van PETACH 
TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige 
basis? Met uw gift verschaft u een basis om 
gestalte te geven aan dit geloofswerk!

Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor donateurs 
en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op 
onze website downloaden.
1.  PETACH TIKVAH wil jongeren mobiliseren voor Gods 

plan voor Israël en de volken. We doen dat o.a. 
door onderwijs en toerusting, praktische outreach 
in Israël en Israël Experience reizen. Zo mogen we 
meewerken aan het (geestelijk) herstel van Israël.

2.  PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het  
geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een Disci-
pelschap Training in Israël te volgen in samenwer-
king met Messiaanse bedieningen.

3.  PETACH TIKVAH wil een brug vormen tussen de 
Messiaanse gemeente in Israël en de niet-Joodse 
kerk. Ook helpen we in Israëls herstel samen met 
gemeenten en bedieningen in Israël.

4.  We verlenen hulp aan Joden bij de Alijah en andere 
hulpprojecten. 

In Nederland zijn we een centrum van ontmoeting, 
gebed, training en onderwijs vanuit bijbels/hebreeuws 
perspectief. We geloven in een generatie gelovigen die 
weet hoe te gehoorzamen aan de Heilige Geest en die 
door hun dagelijkse levensstijl jaloersmakend geloof 
demonstreren (Rom. 11:11). We geloven in het herstel 
van de gemeente in zijn oorsprong. 
PETACH TIKVAH is gevestigd in Hooghalen (Drenthe)
vlakbij het voormalige Judendurchgangslager Wester-
bork. Hiervandaan werden in de periode 1942-1944 
meer dan 107.000 Joden gedeporteerd naar de vernie-
tigingskampen, waarvan maar 5.000 het overleefden. 
Op het terrein langs de voormalige spoorbaan is  
Camping Tikvah (www.campingtikvah.nl) gevestigd. 
Het terrein wordt daarnaast ook gebruikt voor bijeen-
komsten, jongerenevents en een moestuin.

Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 20 97 • E info@petachtikvah.org 
www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl
IBAN:  NL75 RABO 0382896408    
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn  
belastingaftrekbaar!

VERMELDING SPECIFIEKE GIFTEN 
Geef alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of 

op de antwoordkaart: ‘Project PETACH TIKVAH’, ‘Project Ezra’, ‘Project Gaarkeu-

kens’, ‘Project Onderwijs en training’ of ‘Israël Experience Jongerenfonds’. 

Onlangs is onze nieuwe website live gegaan 

en we zijn daar erg blij mee! Om beter bij 

de doelgroep aan te sluiten, was het nodig 

om te investeren in een verbeterde website, 

ook omdat de vorige website niet goed 

werkte op mobiele media. In de nieuwe 

opzet hebben we er voor gekozen om meer 

gebruik te maken van videomateriaal met 

bijvoorbeeld getuigenissen van Joden die 

tot geloof in hun Messias zijn gekomen. 

Neem gerust een kijkje!

VRIJWILLIGERSWERK DOEN in Israël of Nederland?

Wij bieden de mogelijkheid om op vrijwillige basis dienstbaar te zijn  
binnen de Messiaanse beweging Israël bij projecten, gemeenten, bedie-
ningen  of individuele personen voor minimaal 2 maanden of langer.

Ook zoeken we enkele mensen in ons centrum in Hooghalen (Drenthe)
• Medewerkers hospitality Bed & Breakfast. Locatie: Israël
• Receptiemedewerker(s) camping. Locatie: Nederland
• Medewerker beheer gebouwen/terrein/camping. Locatie: Nederland 

Video maker/editor. Locatie: Nederland en Israël.

Kijk voor meer informatie op onze website: petachtikvah.org.
Intake vindt plaats via PETACH TIKVAH en in overleg met de lokale men-
sen cq. leiders met wie we samenwerken.

va
ca

tu
re

s

Vormgeving: Sjoeal.nl, Sybe de Vos

NIEUWE WEBSITE
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da SPECIALE BIJEENKOMSTEN
6 juli 2019 – 11.00 uur | Dag voor Molukkers en Nederlanders met als 
thema Deur van Hoop. Georganiseerd samen met Maluku for Israel, Deur 
van Hoop en PETACH TIKVAH.

15 sept – 15 okt 2019 | Fall Feast Journey Israel – Een maand lang onder-
wijs, aanbidding en gemeenschapsleven in combinatie met de najaars-
feesten in Israël. Kosten $ 4.000,- (ca. € 3.550,-) en voor 31 juli $ 3.500,- 
(ca. € 3.200,-)   
2 jan – 28 feb 2020 | Discipelship Journey Israel – UNIEKE disicpelschap 
training in Israël zelf. Kosten $ 4.000 (ca. € 3.550,-) en vroegboekkorting 
voor 1 augustgus  $ 3.200,-  (ca. € 2.850,-)

13–23 feb 2020 | Israël Experience jongerenreis  (17-35 jaar). Aanmelding 
voor 1 oktober 2019 (€ 1.095,- vroegboekkorting)

Hou voor meer info of  activiteiten de website in de gaten!


