
G od is volmaakt en het probleem 
met mensen is dat zij niet vol-
maakt zijn. Helaas kennen wij 

allemaal wel kapotte relaties of scheurin-
gen onder gelovigen. In deze nieuwsbrief 
lezen we over verbondsrelaties tussen 
mensen onderling en Gods verbond met 
Israël. Over Gods liefde die niet grillig is 
of afhankelijk van emoties, maar geba-
seerd is op verbond! 
 
LIST VAN DE GIBEONIETEN
Toen de inwoners van Gibeon hoorden 
wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had, 
gingen zij met list te werk. Zij gingen 
naar Jozua… en zeiden: wij zijn uit een ver 
land gekomen. Nu dan, sluit een verbond 
met ons (Jozua 9: 1-4, 6). Jozua laat zich 
overtuigen en sluit een verbond met hen 
dat hij hen zou laten leven. Na drie dagen 

voor het huis van God (Jozua 9:23). Is het 
niet wonderlijk, dat juist deze mensen 
in de tempel, in Gods directe nabijheid, 
komen te werken?  In onze ogen kan dat 
niet… Toch gebeurt het.

GOD ZÉLF STRIJDT MEE
Dan trekken vijf koningen met hun legers 
ten strijde naar Gibeon. En de Gibeonie-
ten vragen Jozua om hulp (Jozua 10:6). 
Wat zou jij doen? Ben je net bedrogen 
en nu die leugenaars verdedigen? Hoe 
bijzonder: opnieuw houdt Jozua zich aan 
het verbond! En ook God zelf strijdt mee 
door enorme hagelstenen uit de hemel te 
zenden. Gibeon heeft z’n heil gezocht bij 
Israëls God en komt voor hen op, alsof ze 
er altijd al bij hebben gehoord.  De stad 
Gibeon krijgt zelfs een speciale status: 
het wordt een priesterstad (Jozua 21:17). 
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ontdekken ze echter dat de Gibeonieten 
hen bedrogen hebben want ze wonen 
namelijk vlakbij. Overigens gaat Jozua 
hier ook niet vrijuit, want hij heeft God 
niet geraadpleegd (Jozua 9:14). 

BELOOFD IS BELOOFD 
Onze westerse redenatie zou zijn ‘Dit 
verbond is niet rechtsgeldig omdat we 
bedrogen zijn. Ook mogen we géén 
verbond sluiten met de inwoners van het 
land (Exodus 34:12). God kan dit niet ze-
genen en daarom hoef ik onze afspraken 
niet meer na te komen’.
Jozua’s verbond: ‘We hebben hun een 
eed gezworen bij de Heere, de God 
van Israël. Daarom kunnen we hen niet 
aanraken’. En zo blijven de Gibeonieten 
ondanks bedrog én Jozua’s fout in leven.  
Zij worden houthakkers en waterputters 

door Eelco Schaap

Lees verder op de volgende pagina  >>
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als Israël ongehoorzaam is.
In de woestijn sluit God ook een voor-
waardelijk verbond en geeft Hij de Wet. 
Het gaat echter snel mis. Israël wil een 
koning, net als andere volken en God 
zegt: ‘Zij hebben Mij verworpen, dat Ik 
geen Koning over hen zal zijn’ (1 Samuel 
8:7).

GODS EEUWIGE TROUW
Ondanks Israëls ontrouw kondigt God la-
ter een vernieuwd huwelijksverbond aan. 
Een verbond direct in het hart van Israël: 
‘Ik zal mijn wet in hun hart schrijven. Ik 
zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij 
tot een volk zijn… en hun zonde niet meer 
gedenken’ (Jeremia 31:31-34). 
En zo werd 2.000 jaar geleden op het 
Pesachfeest Jezus als offerlam geslacht.  
Door Zijn bloed werd het huwelijksver-
bond tussen God en Israël vernieuwd. 
Tijdens Pinksteren (Sjavoeot, exact 50 
dagen na Pesach) ‘valt’ de Heilige Geest: 
Gods verbond in hun hart geschreven! En 
later komen niet alleen Joden tot geloof, 
maar óók niet-Joden.

BONDGENOOT WORDEN?
Het resultaat van Gods verbond is in 

Israël nu nog niet ten volle zichtbaar. 
Maar Hij maakt het af! Hoe? Hij wil Zijn 
Lichaam, jou en mij gebruiken als bond-
genoot in Gods plan! Petach Tikvah wil 
jongeren betrekken in dit plan en kerken 
verbinden met Messiaanse bedieningen 
en gemeenten bij het doorgeven van de 
boodschap van Jesjoea aan hun eigen 
volk. Zo werken we bijvoorbeeld samen 
met de organisatie Revive Israel (www.
reviveisrael.org) en vertegenwoordigen 
we hen in Nederland. 

Jozua´s verbond daagt ons óók uit. 
Satans strategie is om mensen in het 
Koninkrijk ‘onverbonden’ te maken. 
Door misverstanden, zonde, verschil-
len en emoties maakt hij relaties kapot. 
Als we zeggen in Jezus verbonden zijn, 
dan daagt Jozua’s verbond je uit om 
samen als bondgenoten in één front op 
te trekken. Om bondgenoot te zijn heb je 
genade en vergevingsgezindheid nodig! 
Want om trouw te blijven aan mensen 
die niet volmaakt zijn, moeten we kiezen 
voor het kruis; voor opofferende liefde en 
het tonen van genade als de ander fouten 
maakt. Dat is pijnlijk. Dat vereist geloof, 
maar dat is verbondsliefde! Help je mee?

VERBONDSBREUK 400 JAAR LATER
Er was hongersnood in de dagen van 
David, drie jaar lang, jaar na jaar, en 
David zocht het aangezicht van de Heere. 
En de Heere zei: Het is vanwege Saul en 
vanwege zijn huis dat beladen is met 
bloedschuld omdat hij de Gibeonieten 
gedood heeft. (2 Samuël 21:1)

Lees ik het goed? Is er hongersnood 
omdat Saul het verbond geschonden 
heeft? Beste mensen, we zijn hier ruim 
400 (!) jaar later in de tijd! Toch neemt 
God Jozua’s verbond, ondanks fouten en 
ondanks dat het verbond er nooit had 
moeten zijn nog steeds serieus!

BLOEDVERBOND
Het belangrijkste verbond in de Bijbel is 
het verbond tussen God en Abraham: in 
Abraham zullen alle geslachten van de 
aardbodem gezegend worden (Genesis 
12:2-3). En zo sloot God een bloedver-
bond met Abraham (Gen. 15:9-10): het 
kán niet verbroken worden en is sterker 
dan de dood. Het verbond is eeuwig en 
ook het land Kanaän wordt als eeuwig 
bezit beloofd (Genesis 17:7-8). Het is on-
voorwaardelijk, God ZAL het doen, zelfs 

Veel oudere Joden – vaak Holocaustoverlevenden, 
vormen in Oekraïne een vergeten groep. Heel vaak 
leven ze ver beneden het bestaansminimum onder 
extreem moeilijke omstandigheden. In Oekraïne zijn 
er nauwelijks sociale voorzieningen en is hulp nood-
zakelijk. We zijn daarom dankbaar dat we mogen 
samenwerken met Shalom Ministries. 

Er zijn drie gaarkeukens ingericht: in Shepetovka, 
Mohyliv Podil’skyy en Vinnitsa. Van maandag tot vrij-
dag kan hier een warme maaltijd worden genuttigd 
en de locatie fungeert meteen als ontmoetingsplaats 
voor de eenzamen. Ook worden er hier voedselpak-
ketten uitgedeeld. Het zou geweldig zijn wanneer u 
door middel van een gift (maar natuurlijk ook door uw 
gebed) in dit project kunt helpen. 

Shalom Ministries

DANK U WEL VOOR UW STEUN!
Zonder uw gebed en bijdragen zou het 
werk van PETACH TIKVAH niet mogelijk 
zijn. Maar ook algemene giften zijn 
belangrijk voor het voortbestaan van ons 
werk! Zoals huisvesting, ICT, website, 
salaris, nieuwsbrieven, kantoorkosten 
e.d. Mogen we weer op u rekenen?Eén maaltijd in de gaarkeukens kost ca. 

€ 1,00. Een voedselpakket kost € 30,00!
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Aanmelden kan via:
petachtikvah.org/onenewman

In het One New Man weekend gaat het om relaties.  Aller-
eerst met Jezus, maar ook over de relatie met Messiaanse 
Joden in Israël, het brandende hart van Jezus voor Israël 
en wat dat nu eigenlijk met jou te maken heeft!

Voor dit weekend zal een aantal jonge mensen van Revive 
Israel naar Nederland afreizen om ons hierin mee te 
nemen.  Revive Israel is een Israëlische organisatie waar 
PETACH TIKVAH nauw mee verbonden is. Ze hebben hart 
voor opwekking in Israël en het Koninkrijk van God.  Door 
persoonlijke verhalen en contacten zul je horen wat God 
in deze tijd in Israël doet. Zo je krijg je een beter inzicht in 
welke tijd je eigenlijk leeft!

3-Daags kampeeravontuur
De jongerenconferentie is een 3-daags kampeerweekend 
op Camping Tikvah (www.campingtikvah.nl) met tijd voor 
worship, gebed, onderwijs, getuigenissen, persoonlijke 
verhalen en gelegenheid om je vragen te stellen. Ook is 
er tijd voor gezelligheid, sport en activiteiten om elkaar 

beter te leren kennen. Eten doen we bij 
het kampvuur en ook ’s-avonds kun je hier 
natuurlijk lekker chillen. En als je een muziekin-
strument hebt neem het mee!

Voor wie?
De jongerenconferentie is in eerste instantie gericht op 
jongeren tussen de 17 en 35 jaar. Jonge gezinnen zijn 
natuurlijk ook welkom! Als er veel kids zijn, zullen we 
nadenken over een kidsprogramma en ook om je hulp 
vragen. We kunnen dit niet alleen! Zet het alvast in je 
agenda en meld je aan! 

Voor meer info: 
reviveisrael.org  •  facebook.com/reviveisraelmedia
petachtikvah.org

In februari was er weer een Israël Experience jongerenreis. Hier-
onder leest u de ervaringen van twee deelnemers.

het kampvuur en ook ’s-avonds kun je hier 
natuurlijk lekker chillen. En als je een muziekin-

ISRAEL EXPERIENCE
Op reis met PETACH 

TIKVAH is niet 
zomaar een reis naar 
het Beloofde land. ‘Het 
is een reis die je maakt 

met je hart’, vertelde ie-
mand van Revive Israel mij. Een 

reis waarin Jezus in je gaat leven als 
Persoon. Waarin je de Bijbel leert ver-
staan en waar de plekken in de Bijbel tot 
leven komen. Zo beschrijf ik mijn reis in 
februari naar Israël. Het was een reis met 
het hart. Wel te verstaan míjn hart. Waar-
in Jezus voor mij meer tot leven mocht 
komen. Het is bijna onwerkelijk om op 
plekken te komen waar Hij heeft gelopen. 
Met mensen in gesprek te zijn die ook 
verlangen naar Zijn terugkomst. Ondanks 
dat je elkaar vanwege de taalbarrière 

REVIVE ISRAEL N
L

ONE NEW MAN 
jongerenconferentie
8, 9 en 10 mei 2020
Van vrijdagavond 8 mei t/m zondagmiddag 
10 mei 2020 organiseren we vanuit Revive Israel 
Nederland weer een One New Man jongerenweekend 
op het terrein van Camping Tikvah!  

niet altijd goed begrijpt. Het is bijzonder 
dat je met elkaar, ieder in zijn eigen taal, 
God groot kan maken kan aanbidden. 
Hij spreekt alle talen en begrijpt jou! Het 
maakt dus niet uit welke taal je spreekt 
als je je hart maar openstelt voor hem en 
de mensen om je heen! - Rianne Blom

Wat een gave 
vakantie heb-

ben we achter de 
rug! Het bezoeken 
van het Heilige land 
is een hele beleve-
nis. Kennismaken met de Bijbelse 
plaatsen en culturen, het ontmoeten van 
Messiaanse Joden en jongeren, genieten 
van de mooie natuur, de gezellige reis-
genoten en van onze leuke reisleiders; 

in één woord geweldig! Het was fi jn om 
elke dag met gebed en aanbidding te 
beginnen. Een bezoek brengen aan de 
grens met Gaza was bijzonder, om (heel 
even) te ervaren hoe het dagelijks leven 
zich daar afspeelt. Geweldig om te horen 
dat God de mensen daar zo beschermt! 
De gidsen waar we mee op pad gingen 
waren fi jne mensen met veel kennis en 
liefde voor God, Zijn Woord en het Joodse 
volk. Door de uitleg die zij gaven vielen 
veel dingen op hun plek. Ik kijk terug op 
een onvergetelijke vakantie. Deze reis is 
een echte aanrader!  - Elisabeth Elema

Volgend jaar ook meegaan? 
Bel of mail naar PETACH TIKVAH



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 dat 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: ‘Project PETACH 

TIKVAH’, ‘Project REVIVE ISRAEL’, ‘Project GAARKEUKENS’, ‘Project ONDERWIJS 

& TRAINING’ of ‘ISRAËL EXPERIENCE JONGERENFONDS’. Dank u wel!

In korte tijd heeft het coronavirus de wereld in een enorme crisis 
gestort. Jesjoea (Jezus) sprak over hongersnoden, besmettelijke 
ziekten en aardbevingen. Hij zei ook ‘Wees dan niet verschrikt, want 
al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.’ 
(Mattéüs 24:6-7)

Als kinderen van God hebben we geloof, kracht en autoriteit in de naam van 

Jesjoea. We mogen wijs handelen maar het is belangrijk om in dit alles onze 

angstige en onrustige ziel tot rust bij Hem te brengen! Hij is in control! Deze 

nieuwsbrief gaat over verbond! Hij is VERBONDEN, met Israël, en met ons!  

Houd dat vast! … waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost 

zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop 

die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de 

ziel… (Hebreeën 6:17-19)

VACATURES IN NEDERLAND EN ISRAËL

Wij zoeken continu 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 (sjoeal.nl)

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 overleg 
met de lokale mensen/leiders met wie we samenwerken.

ANKER VOOR DE ZIEL

ag
en

da
SPECIALE BIJEENKOMSTEN

Elke dinsdag, woensdag, donderdag is er bijbelstudie & gebed 
van 9:00 – ca. 10:00 uur. Organisatie: PETACH TIKVAH.

Elke zaterdag is er om 17.00 uur een samenkomst bij Deur van Hoop.
Organisatie: community Deur van Hoop.

Vrijdag 8 – 10 mei 2020  |  One New Man Jongerenconferentie (17 – 35 
jaar). Organisatie: PETACH TIKVAH & Revive Israel.

Vrijdag 19 – 21 juni 2020  |  ‘Journey of the Heart’ weekend.
Organisatie: community Deur van Hoop.

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


