
A ls stichting PETACH TIKVAH wer-

ken we vlakbij voormalig Kamp 

Westerbork. Jaren geleden vond ik 

een briefje tussen de spoorbielzen bij het 

monument van kamp Westerbork. Op het 

briefje stond geschreven: ‘Als we dit ver-

geten, gebeurt het weer’. Het was maar 

een klein briefje maar de waarschuwing 

trof me juist op deze plek waar 107.000 

Joden zijn weggevoerd naar vernieti-

gingskampen. Want wie had verwacht 

dat Joden zeventig jaar later opnieuw niet 

meer vrijuit met een keppel over straat 

zouden kunnen lopen in ons land en 

synagogen weer zwaar beveiligd zouden 

moeten worden?

VEELKOPPIG MONSTER
Antisemitisme lijkt op een veelkoppig 

monster met de eigenschappen van een 

HET NIEUWE ANTISEMITISME 
De geboorte van de staat Israël en het 

vertrek van de meeste Joden uit Europa 

heeft het antisemitisme niet doen ver-

dwijnen. Werden Joden eerst gehaat om 

hun religie, daarna om hun ‘ras’, nú is het 

hun staat die als meedogenloze agres-

sor en bezetter vergeleken wordt met de 

nazi’s.

VERSLUIERING
De mediaoorlog heeft Israël neergezet 

als onderdrukker van Palestijnen en de 

publieke opinie van de wereld gekeerd.  

Maar als je een Israëlische Arabier zou 

vragen of hij zou willen verhuizen naar 

naburige Arabische landen – bijvoor-

beeld Egypte, Jordanië, Syrië of Libanon 

of het gebied dat onder Palestijnse auto-

riteit staat, wat denk je dat z’n antwoord 
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kameleon. Zo kent de geschiedenis de 

Jood als Jezusmoordenaar, verrader, 

veroorzaker van nationale problemen, 

woekeraar, beheerser van fi nanciële 

instellingen, bloedzuiger en kindermoor-

denaar, als verspreider van pest, para-

siet, de almachtige Jood, samenzweerder, 

de Jood in het complot om de wereld te 

beheersen, het Joodse ras als van nature 

slecht, de door Joden verzonnen holo-

caust, de Jood als nazi, enzovoorts.

Ook nu duiken anti-Joodse stereotypen 

weer op over Israël en ‘zionisten’ die 

via geheime lobby’s en complotten de 

wereldpolitiek naar hun hand zouden 

zetten. Ook in het Midden-Oosten worden 

veel oude mythes via cartoons uit Duitse 

propagandabladen via TV en internet 

verspreid.

door Eelco Schaap

Lees verder op de volgende pagina  >>

en de komst 
van de Messias
Foto: Bezoek aan herinneringscentrum Westerbork tijdens de Follow-up Jongerendag



en die hij uit alle macht tegenwerkt: de 

wederkomst van Jezus, om Zijn koninkrijk 

te vestigen en om hem van de aarde te 

verbannen. Satan weet dat de Messias - 

zijn overwinnaar - verbonden is met dat 

volk, Israël: Hij werd geboren uit dat volk 

én zal weer terugkomen op de Olijfberg 

als datzelfde volk Hem opnieuw zal 

verwelkomen (Mattheüs 23:39)! Dit is de 

onzichtbare macht achter het antisemi-

tisme! Zo probeert satan onophoudelijk 

twee dingen: enerzijds Israël tot afgoderij 

verleiden en anderzijds hen als volk 

vernietigen.

KERK EN GEBED
Verzet of onverschilligheid tegen Israëls 

herstel heeft te maken met dezelfde anti-

semitische geest die de wederkomst van 

Jezus tegenwerkt. Christenen en kerken 

kunnen daarom niet blind blijven voor 

Gods plan met  Israël. Het heeft niets te 

maken met wel of geen ‘visie hebben’ 

voor  Israël, maar het gaat erom of je in 

lijn wilt lopen met Gods Woord. We pra-

ten echt niet alle daden van Israël goed, 

het is (nog) een grotendeels seculier 

land, net als Nederland trouwens. Strate-

gisch gebed voor Israël  gaat niet over de 

kracht van Israëls leger, maar over beke-

ring en zich omkeren naar Jesjoea. Maar 

het gaat óók om een Kerk die positie 

inneemt om het ware getuigenis van de 

Joodse Messias te laten zien. Zionisten 

hadden een pioniersgeest en geloof in de 

terugkeer naar Israël. En ja, ze zijn terug 

in het land, maar nog niet vol levend in 

de geest (Ezechiël 37:8). Daarom roepen 

we je op om mee te lopen in de voetstap-

pen van de pioniers door jezelf te geven 

in Gods Koninkrijk. 

DE KONING KOMT!
Ik zal met hen een verbond van vrede 

sluiten. Het zal een eeuwig verbond met 

hun zijn, Ik zal hun een plaats geven en 

hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heilig-

dom in hun midden zetten tot in eeuwig-

heid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik 

zal hun tot een God zijn en zij zullen een 

volk voor Mij zijn. Dan zullen de heiden-

volken weten  dat Ik de HEERE ben, Die 

Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom 

voor eeuwig in hun midden zal zijn. 

(Ezechiël 37:26-28)

zou zijn? Onderzoeken tonen aan dat de 

grote meerderheid van Israëlische Arabie-

ren hun voorkeur zouden geven om onder 

de Israëlische wet te vallen en niet onder 

die van de Palestijnse autoriteit. Won-

derlijk dat je in de media nauwelijks iets 

hoort over onderdrukking door Hamas en 

liquidaties van de eigen bevolking. Nee, 

in de media en politiek gaat het vooral 

over de ‘bezetting’ en het ‘buitensporig 

geweld’ van Israël, als reactie op de ter-

reur van Hamas. 

Onderdrukking? Wist je dat er in Israël 

godsdienstvrijheid is, in tegenstelling tot 

de meeste moslimlanden? Wist je dat in 

sommige Israëlische ziekenhuizen wel 

40% van de doctoren Arabisch is? Wist je 

dat in het Hoge Gerechtshof in Israël (de 

hoogste rechtelijke macht) een christen 

Arabier zitting heeft? Wie onderdrukt 

eigenlijk wie?

ONZICHTBARE MACHT 
ACHTER HET ANTISEMITISME 
De leugen regeert, en de kracht van het 

antisemitisme is niet logisch te verklaren, 

tenzij je Gods woord wilt erkennen als 

waarheid. Want er is één gebeurtenis die 

satan meer angst inboezemt dan wat ook 

ANTISEMITISME
Zeventig jaar na de Sjoa (holocaust) zien we niet alleen de opkomst van de 
radicale Islam, maar ook zien we een enorme toename van antisemitisme in Eu-
ropa. In 2018 waren er in Nederland 19% meer gevallen van antisemitisme dan 
in 2017 (bron CIDI). Deze groei van antisemitisme komt overeen met de trends 
in andere Europese landen. In Frankrijk is er zelfs een stijging van 74% geme-
ten ten opzichte van het jaar ervoor. Niet alleen onder extreemrechts, maar ook 
onder extreemlinks leven antisemitische sentimenten. Uit de door het Openbaar 
Ministerie geregistreerde discriminatiefeiten blijkt 41% antisemitisch van aard 
te zijn. De stijging ten opzichte van 2016 is 22%. (!) Het OM geeft aan dat dit 
zorgwekkend is, aangezien Joden in Nederland slechts 0,3% van de bevolking 
uitmaken. En uit onderzoek blijkt dat slechts 25% van de Joodse Nederlanders 
hun ervaring meldde bij instanties, of aangifte deden bij de politie.

Als PETACH TIKVAH onderwijzen we 

jongeren vanuit Gods Woord en 

staan we op tegen antisemitisme. 

Helpt u mee met uw gebed en gift?

Foto: Antisemitisme in Frankrijk (Shutterstock)



(13 febr – 23 februari 2020)(13 febr – 23 februari 2020)

One New Man 
jongerenconferentie

follow UP
In de vorige nieuwsbrief deden we al 

verslag van de in mei gehouden One New 

Man jongerenconferentie in samenwer-

king met Revive Israël.  Het was een drie-

daags kampeeravontuur met 50 jongeren 

uit het hele land vanuit verschillende 

achtergronden. 

Op zaterdag 10 augustus was er een 

follow-up dag voor de deelnemers waarin 

we met elkaar en interactief dieper de 

Bijbel zijn ingedoken. Met als doel om 

jongeren niet alleen toe te rusten met 

bijbelkennis, maar ook de onderlinge 

relaties te versterken. 

’s Morgens lazen en spraken we over 

Gods verbond met Israël (land en volk) en 

keken we naar het Joodse 

karakter van de Bijbel. 

Ook zijn we ingegaan op 

Jezus als Messias en 

wat dat met Israël te 

maken heeft.

‘s Middags bezoch-

ten we het herinne-

ringscentrum (voormalig kamp 

Westerbork) terwijl we ’s avonds tijd 

namen voor gebed en aanbidding.

In mei 2020 hopen we een nieuwe 

One New Man jongerenconferentie te 

organiseren en tussendoor zullen er 

ook andere activiteiten voor jongeren 

zijn. Hou de website in de gaten!

Meer info: 
www.petachtikvah.org/
israel-experience

Ben je tussen de 17 en 35 jaar? Dan nodigen we je uit voor een 

unieke 10-daagse Israëlreis in de voorjaarsvakantie, van 13 

t/m 23 februari 2020. 

Deze reis is uniek om verschillende redenen:

•  Inclusief vroegboekkorting slechts € 1.095,- all-in. 

• Dit is geen ‘gewone’ toeristische reis. Het geeft je inzicht in 

wat God in Israël doet en zal je een beter begrip geven over 

wat de Bijbel over Israël zegt. Je komt o.a. in contact met 

Messiaanse gelovigen en we verkennen het hele land, van de 

Golan in het Noorden  tot en met een expeditie in de Negev!

•  Deze reis zal je relatie met God verdiepen. Door gesprekken, 

door getuigenissen van de lokale bevolking en doordat we 

elke morgen samen met aanbidding en gebed starten.

Zin in dit avontuur? Ben je Christen en fl exibel, en avontuurlijk 

ingesteld. Meld je dan uiterlijk aan vóór 15 november. 

DE VROEGBOEKKORTING IS VERLENGD EN LOOPT TOT 1 OKT 

2019! MELD JE AAN VIA EELCO@PETACHTIKVAH.ORG.

PETACH TIKVAH organiseert speciale jongerenevents omdat er 

dringend behoefte is aan onderwijs aangaande Israël. 

Zo zal er in mei 2020 weer een One New Man jongerencon-

ferentie plaatsvinden in samenwerking met Revive Israël. 

Ook organiseren we Israël Experience jongerenreizen. Uit de 

getuigenissen van jongelui blijkt dat die vaak levensverande-

rend zijn, maar ook bemoedigend voor Israëlische jongeren. 

PETACH TIKVAH investeert graag in de uitbreiding van het 

jongerennetwerk en wil ook reisleiders opleiden. Daarom werd 

het Israël Experience jongeren fonds in het leven geroepen. 

Wilt u strategisch mee investeren in jonge mensen, die de 

leiders van morgen zijn? Dan kunt u op de bijgevoegde ant-

woordkaart ‘Israël Experience jongeren’ aankruisen.

ISRAËL EXPERIENCE REIS 2020

Israël Experience jongeren: Investeren in jonge mensen  



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 fi nanciële 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 Gaar-

keukens’, ‘Project Onderwijs & training’ of ‘Israël Experience Jongeren’. 

Avishalom Teklehaimanot is voorganger van de 

Messiaanse gemeente en centrum Tents of 

Mercy in Kirhat Yam, net ten Noorden 

van Haifa. Avishalom is geboren en 

opgegroeid in Addis Abeda (Ethiopië). 

In de negenter jaren - Avishalom was 

17 jaar - maakte hij en zijn familie op 

een wonderbaarlijke manier een 

exodus mee van Ethiopië naar Israël. 

Als een jonge student vond hij het 

geloof in Jesjoea. Avishalom heeft een 

hart om Israëlische jongeren en jonge-

ren uit de volken met elkaar te verbinden.

VRIJWILLIGERSWERK DOEN in Israël of Nederland?

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

Ook zoeken we enkele mensen in ons centrum in Hooghalen (Drenthe)
• Medewerkers hospitality Bed & Breakfast (Israël)
• Hulp op de receptie camping Tikvah (Hooghalen - Dr)
• Hulp op het kantoor van PETACH TIKVAH (Hooghalen - Dr)
• Medewerker beheer gebouwen/terrein/camping (Hooghalen - Dr)

Kijk voor meer informatie op onze website: petachtikvah.org.
Intake vindt plaats via PETACH TIKVAH en in overleg met de lokale mensen 
cq. leiders met wie we samenwerken.
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Vormgeving: Sjoeal.nl, Sybe de Vos
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da SPECIALE BIJEENKOMSTEN
29 sept 2019 – 10.30 uur | Bijeenkomst Pinkstergemeente ‘Kom en Zie’ 
(10.30 uur, Boezemweg 166, Rotterdam) met Avishalom Teklehaimanot 
uit Israël

1 okt 2019 | Bijeenkomst bij PETACH TIKVAH – Hooghalen (19.30 uur kof-
fi e/thee, start avond 20.00 uur) met Avishalom Teklehaimanot uit Israël

22 t/m 24 nov. 2019 | Ancients Path seminair met John en Ann Smith uit 
Canada (Aanmelding vooraf verplicht; mail voor meer informatie of zie 
de website)

2 jan t/m 28 febr 2020 | Discipelship Journey Israel – een UNIEKE 
disicpelschap training in Israël zelf. Kosten $ 4.000 (ca. € 3.550,-)

13 t/m 23 febr 2020 | 11-daagse Israël Experience jongerenreis  (17-35 
jaar). vroegboekkorting (verlengd) tot 1 oktober 2019. Aanmelding voor 
15 november 2019

is voorganger van de 

Messiaanse gemeente en centrum Tents of 

ren uit de volken met elkaar te verbinden.

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


