
M ag God, de Almachtige, je 

zegenen, vruchtbaar en talrijk 

maken, zodat je een menigte 

(kahal) van volken zult worden.’ 

(Genesis 28:3)

Het Hebreeuwse woord kahal betekent 

‘verzameling’, ‘menigte’ of ‘gemeente’. 

Gods belofte aan Jacob is dus: je zal een 

gemeente van volken worden of vrijer 

vertaald: een ‘internationale kerk’.

ONTSTAAN VAN DE GEMEENTE
Uit Abrahams familie ontstaat Israël. 

Later in de Sinaï roept Mozes de gemeen-

schap/kahal van Israël bijeen (Exodus 

35:1). Na het voorlezen van de huwe-

lijksakte (10 geboden) trouwt(!) God dan 

met de ‘gemeente van Israël’ (Exodus 

20). Israël is echter ontrouw en eindigt 

in ballingschap. Toch kondigt God een 

vernieuwd huwelijksverbond aan, recht-

doorgaans vertaald met kerk. Door deze 

woordkeuze lijkt het net alsof de kerk los 

staat van de gemeenschap van Israël, 

alsof het een nieuwe instelling is. Dat is 

dus onjuist!

GEMEENTE VAN VOLKEN 
EN ISRAËLS REDDING
‘Daarom buig ik mijn knieën voor de 

Vader, naar wie alle geslacht (families) 

in de hemelen en de aarde genoemd 

wordt...’ Efeze 3:14-15

God is onze Vader en wij zijn Zijn familie. 

Deze familierelatie is zowel geestelijk als 

aards. In Jezus hebben we een burger-

schap in de hemelen (Filippenzen 3:20) 

en op aarde zijn we deel van een familie 

van gelovigen met verschillen in etnici-

teit. We zijn kinderen van het geloof van 

Abraham door een bloedverbond en de 
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streeks in Israëls hart: ‘Ik zal Mijn wet in 

hun hart schrijven. Ik zal hun tot God zijn 

en zij zullen Mij tot een volk zijn…’ (Jer. 

31:31-34). Daarom wordt Jezus honder-

den jaren later als offerlam geslacht. Zijn 

bloed vernieuwt het huwelijksverbond 

tussen God en Israël. Als dan tijdens 

Sjavoeot/Pinksteren de Heilige Geest op 

hen valt, wordt het verbond in hun hart 

geschreven!  De vernieuwde Messiaanse 

gemeente is geboren! Als later heidenen 

tot geloof komen wordt er voor hen óók 

plaats gemaakt in Israëls gemeente. God 

vervult de belofte aan Abraham: ‘In u 

zullen alle volken van de aarde gezegend 

worden’ (Gen. 12:2-3).

KERK NIET LOS VAN ISRAËL
Het woord ‘kahal’ is in het Grieks vertaald 

met ecclesia, wat betekent de ‘uitgeroe-

penen’. In bijbelvertalingen is ecclesia 

door Eelco Schaap

Lees verder op de volgende pagina  >>

En de Geest en de 
bruid zeggenKom!
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enigd in één nieuwe mens. Initiatieven 

van strategische samenwerking tussen 

kerken en Messiaanse gemeenten in 

Israël.

•  Stille Oceaan eilanden: Leiders van 

deze eilanden zien zichzelf als de ver-

vulling van ‘het evangelie gebracht tot 

de uitersten der aarde’ (Jesaja 49:6 en 

Handelingen 1:8). De vervulling van de 

grote opdracht maakt de wederkomst 

van Jezus mogelijk; het evangelie terug 

naar Jeruzalem. 

•  Zijderoute: de ‘Back to Jerusalem’- of 

‘Road to Jerusalem’-beweging in Oost-

Azië (Handelingen 16:6, Matteüs 2:1, 

Jesaja 59:19). Bewoog het evangelie 

vanuit Jeruzalem eerst westwaarts (Eu-

ropa), nu vindt de grootste opwekking 

in de geschiedenis in het Oosten (Azië) 

plaats! Alleen al het feit dat miljoenen 

Oost-Aziatische christenen zichzelf in 

Gods plan zien om het evangelie west-

waarts te verspreiden richting Jeruzalem 

in voorbereiding op Zijn wederkomst is 

historisch!

•  Jesaja 19 heerbaan: een weg van Egypte 

naar Syrië door Israël heen waar Egyp-

tenaren samen met Syriërs de Heere 

zullen dienen (Jesaja 19:23). Herstel 

voor Abrahams familie.

•  Israël: Baruch Haba in Israël (Matteüs 

23:39): Leiders in Israël die Jezus gaan 

verwelkomen: ‘Gezegend is Hij die komt 

in de Naam van de Heere’.

Overgenomen uit het boek ‘Alignment’  

van Asher Intrater (Revive Israel)

DE GROTE OPDRACHT AFMAKEN

Het is tijd voor de Gemeente om de aan-

dacht op Jeruzalem te richten om de grote 

zendingsopdracht helemaal af te maken. 

Een bondgenootschap van geloof tussen 

Israël en de kerk is nodig en het zal uit-

monden in het opnieuw uitnodigen van 

Jezus als Messias èn Koning van Israël. 

Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, 

want er zal een duivelse, antichristelijke 

tegenstand zijn.

PETACH TIKVAH zet zich in voor dit plan 

van God met Israël en de volken. Nieuw 

is dat we strategisch zijn gaan samenwer-

ken met de Israëlische organisatie Revive 

Israel. Lees hierover meer op de volgende 

bladzijde.

Het is te gering dat U voor Mij een Knecht 

zou zijn om op te richten de stammen van 

Jacob en om hen die van Israël gespaard 

werden, terug te brengen. Ik heb U ook 

gegeven tot een Licht voor de heidenvol-

ken om Mijn heil te zijn tot aan het einde 

der aarde. (Jesaja 49:6)

volken zijn altijd onderdeel geweest van 

Gods plan.

In onze tijd komen duizenden moslims 

tot geloof in Jezus. Nooit eerder in de 

geschiedenis is dat gebeurd! Ook zijn er 

getuigenissen van verzoening en samen-

werking tussen Arabische christenen en 

Messiaanse Joden. Deze interculturele 

multi-etnische familie van God is deel 

van de schoonheid van God. Het is een 

Gemeente die in haar volheid komt!  En 

wat zegt de Bijbel daarover? Er is een ver-

harding over Israël totdat de volheid der 

volken is binnengegaan. En zó zal heel 

Israël gered worden (Romeinen 11:25)

Wereldwijd beginnen christenen te zeg-

gen: ‘Dit is onze taak: wij willen onze 

Messiaanse broeders helpen in het 

opnieuw uitnodigen van Jesjoea in naam 

van het grotere wereldwijde Lichaam van 

Jezus’. Dit opent de deur voor Israël om 

gered te worden.

GEOGRAFISCHE BEWEGINGEN 
De puzzel valt in elkaar! Het is daarom 

bijzonder dat over heel de aarde verschil-

lende bewegingen ontstaan die allemaal 

terugwijzen richting Jeruzalem:

•  Westerse kerken: ‘Eén Nieuwe mens’ 

visie (Efeze 2:15): Jood en heiden ver-

Als het gaat om de terugkeer van Joden naar Israël (aliyah) is 

er een nieuw seizoen aangebroken. Niet alleen de Russische 

aliyah groeit, maar ook die vanuit Zuid-Amerika, hier vanwege 

economische redenen. Zo is de infl atie in Argentinië momenteel 

meer dan 50% ! Ook in Europa komt een aliyah beweging op 

gang. PETACH TIKVAH is in Nederland jarenlang een enorme 

ondersteuning voor Ezra geweest. We zijn dankbaar voor alle 

gebeden en fi nanciële hulp! Met de groei heeft Ezra de stap 

genomen om zich in Nederland te registreren als Stichting Ezra-

Nederland. Terwijl ik dit schrijf, wachten we op het openen van 

de bankrekening. De website zal snel online komen en wordt 

ezra-nederland.nl. Als je het werk van Ezra wilt blijven volgen of 

wilt ondersteunen kun je ons daar vinden! Onze vriendschap zal 

blijven voortbestaan! We zijn Eelco en Karin en het bestuur van 

PETACH TIKVAH dankbaar voor hun ondersteuning en bidden 

dat God door zal gaan met het zegenen en laten fl oreren van het 

werk van deze bediening. 

Pat Frame, Field Operation Director voor Europa en 

Zuid Amerika, Ezra International

Afbouw 
PROJECT EZRA
Ook vanuit PETACH TIKVAH 

ervaren wij het aanbreken 

van een nieuw seizoen! 

Zo zijn we een strategisch 

partnerschap aangegaan met de 

Israëlische organisatie Revive Israel. 

Met de geboorte van Ezra-Nederland 

als zelfstandige stichting zullen we in goed overleg het 

‘project Ezra’ bij PETACH TIKVAH afbouwen. Het aliyah-

werk is belangrijk in Gods Koninkrijk en de deur voor 

samenwerking met Ezra blijft dan ook open. Ook Europa 

verandert razendsnel!

Praktisch betekent dit dat zodra bij Ezra-Nederland alles 

administratief rond is we onze betrokken Ezra-suppor-

ters per brief zullen informeren en doorverwijzen.

Eelco Schaap, 

Stichting PETACH TIKVAH

Ook vanuit PETACH TIKVAH 

partnerschap aangegaan met de 

 Revive Israel.

Ezra-Nederland

Ezra-Nederland wordt zelfstandig

PRO
JECT EZRA

 



Bijbelteksten
In onze maatschappij (Grieks-Westers denken) draait het veel om het vervullen van 

de eigen behoeftebevrediging en zelfverwezenlijking. Het gevolg is dat iedereen 

voor zichzelf leeft. ‘Ik’ staat centraal. Met name voor jongeren moet alles vooral goed 

‘voelen’, ook in de kerk. Preken over Israël is saai of suf. Het tabelletje hiernaast is 

bedoeld om je eens aan het denken te zetten, waarbij je natuurlijk niet kan stellen 

dat het woord liefde onbelangrijk(er) is. Wél is het goed om eens na te denken 

hoeveel bijbelteksten wij op onszelf toepassen, zonder na te denken over de 

grotere context van Gods hart voor Israël en daarmee voor de wereld!

Aantal bijbelteksten met het woord:

Israël 2363

Jeruzalem 820

Jood - Joden 251

Verbond 312

Gemeente 173 (OT 83 - NT 90)

Jezus 990 (NT)

Zonde 240

Liefde 267 (OT 150 - NT 117)

bron: debijbel.nl

in NederlandREVIVE ISRAEL

Wat is Revive Israel?
Revive Israel (reviveisrael.org) is een 

apostolische/profetische bediening met 

visie voor opwekking en wil de weg ef-

fenen voor het herstel van het Koninkrijk 

van Jesjoea op aarde (Hand. 1:5-8). 

Asher en Betty Intrater zijn de leiders. 

Revive Israel wordt door God bijzonder 

gebruikt  in Israël. Maar ook de wereld-

wijde Gemeente wordt gezegend.

Wat doet Revive Israel  zoal? 

In Israël

•  Actief trainen en toerusten van vol-

gende generatie leiders in het Lichaam 

van de Messias.

•  Vertegenwoordigen, verbinden en 

aanmoedigen van relaties en samen-

werking tussen gemeenten. Er is 

apostolisch toezicht op drie gemeen-

ten: Ahavat Yeshua (Liefde van Jezus), 

Tiferet Yeshua (Glorie van Jezus) en 

Beit Hayeshua (Huis van redding).

•  Relaties opbouwen/samenwerken met 

Arabische christenen; zij spelen een 

belangrijke rol in de verzoening bin-

nen Abrahams familie.

•    Evangelisatie. Onder andere door 

gebruik van social media en Yeshua 

Chai TV (Jezus leeft). Dit is een 24-uurs 

internet tv-kanaal die Israëliërs in hun 

moedertaal bereikt.

Internationaal

•   Een zegen zijn voor Gods Gemeente 

wereldwijd (Jesaja 2:3b):

•  Media: het wereldwijd uitzenden van 

onderwijs (vanuit Sion zal de wet zal 

uitgaan…) om het wereldwijde Li-

chaam van gelovigen voor te bereiden 

om samen met Israël te staan in de 

eindtijd. 

•  Kort verband zending. Uitzenden van 

teamleden naar de volken en het aan-

gaan van relaties

Revive Israel in Nederland
Karin en Eelco zijn een jaar geleden 

gevraagd om Revive Israel in Nederland 

Wil je mee bidden? En als je je 

aangesproken voelt, niet aarzelen, 

maar contact met ons opnemen? 

te vertegenwoordigen. Bijzonder is 

hierbij dat er al sinds 2003 persoonlijke 

relaties zijn gegroeid tussen Eelco en 

Karin Schaap en enkele leiders bij Revive 

Israel. Het is een fundament voor verdere 

en intensievere samenwerking ten be-

hoeve van Gods Koninkrijk, voor Israël 

en Gods gemeente in Nederland. Daarbij 

vergeten we de jongeren niet: voorjaar 

2020 zal er samen met Revive Israel weer 

een nieuwe ‘One New Man’ jongerencon-

ferentie georganiseerd worden. 

Als PETACH TIKVAH beseffen we dat we 

dat deze visie veel groter is dan onszelf. 

We bidden daarom dat God strategische 

relaties met (jonge?) leiders geeft die een 

bondgenootschap van geloof kunnen 

vormen om samen in Nederland deze 

taak op te pakken.

in NederlandREVIVE ISRAEL

Wat is Revive Israel? Arabische christenen; zij spelen een te vertegenwoordigen. Bijzonder is 



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’. 

VRIJWILLIGERSWERK DOEN in Israël of Nederland?

Wij zoeken christenen die dienstbaar willen zijn bij PETACH TIKVAH. 
Parttime behoort tot de mogelijkheden.
We zoeken:
 • Medewerkers op de receptie (camping Tikvah/PETACH TIKVAH)
 • Vertalers Engels-Nederlands en andersom (Is te combineren 
    met medewerker receptie)
 • Handige mensen/vaklieden voor onderhoud en verbouw
 • Medewerker beheer gebouwen/terrein/camping
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Vormgeving: Sjoeal, Hoogeveen

Er zijn ook mogelijkheden om te dienen in Israël. Kijk voor meer informa-
tie op onze website. Intake vindt plaats via PETACH TIKVAH en in mogelijk 
in overleg met de lokale mensen/leiders met wie we samenwerken.
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SPECIALE BIJEENKOMSTEN

2 januari – 28 februari 2020 | Discipelship Journey Israel – een UNIEKE 
disicpelschap training in Israël zelf. Kosten $ 4.000 (ca. € 3.550,-)

13 – 23 februari 2020 | 11-daagse Israël Experience jongerenreis 
(17-35 jaar). Nog enkele plekken vrij.

Zaterdag 29 februari 2020 | Bijeenkomst bij PETACH TIKVAH/ Deur van 
Hoop - Hooghalen (17.00 uur) met Hein Hoeré uit Columbia. Hein gaat 
het werk van Ezra-Nederland vertegenwoordigen en werkt al meer dan 
30 jaar als zendeling in Columbia.

? 2020 (datum n.n.b. - hou de website in de gaten!) Bijeenkomst bij 
PETACH TIKVAH – Hooghalen (19.30 uur koffi e/thee, start avond 20.00 
uur) met pastor Belay Birli. Hij is leider van de Messiaans Ethiopische 
gemeenschap in Israël. Er zijn vijf gemeenten ontstaan: in Netanya, 
Jeruzalem, Ramla, Ashdod en Tel Aviv.

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


