
Ongeveer vijftien jaar geleden bezocht 

ik het vernietigingskamp Majdanek op 

doorreis naar Oekraïne. Met een opper-

vlak van 270 ha was dit na Auschwitz het 

grootste vernietigingskamp in Europa. In 

een gigantische betonnen schaal ligt een 

enorme berg as in de buitenlucht. Het is 

menselijke as – je ziet nog stukjes bot 

liggen - afkomstig uit gaskamers. Een 

gure novemberwind blies over de as berg 

heen en al lopend  om de berg  kon ik bij 

vlagen de as nog ruiken. Verbeeldde ik 

me dit nu of was dit echt? Ik was ge-

schokt…

IN HET DAL VAN DORRE DOODS-
BEENDEREN
Waarom vertel ik dit? Omdat drie jaar 

na de Holocaust (letterlijke betekenis: 

brandoffer) Israël uit de as is herrezen. 

Omdat het Israëlische volkslied Hatikvah 

nen. Het is ‘Israël in het vlees’. Dan moet 

Ezechiël opnieuw profeteren. ‘Profeteer 

tot de geest… en blaas in deze gedoden, 

zodat zij herleven. Toen profeteerde ik… 

de geest kwam in hen en zij kwamen tot 

leven.’ (37:9,10) 

WEGBEREIDERS VAN DE HUIDIGE 
STAAT ISRAËL
In Bijbelse profetieën zie je steeds 

ditzelfde patroon: eerst is er een fy-

siek herstel (of terugkeer) van Israël en 

dáárna het geestelijke herstel. Ezechiël 

36:22, 24-28: dán zal ik rein water over 

u sprengen… dán zal Ik u een nieuw hart 

geven. Dus eerst een nationaal herstel, 

dan een geestelijk herstel. Regelmatig 

spreek ik christenjongeren die worstelen 

met de huidige staat Israël. Ze zien de 

politiek, het zionisme, ‘bezet land’ en 

hebben kritische vragen of dit allemaal 
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(de hoop) verwijst naar Ezechiël 37:11. 

“Deze beenderen zijn het hele huis 

Israëls… Onze beenderen zijn verdord 

en onze hoop is vervlogen, het is met 

ons gedaan”.  Met onze jongerenreizen 

bezoeken we in Israël altijd Yad Vashem. 

Bij de ingang staat Ezechiël 37:14 ‘Ik zal 

mijn Geest in jullie blazen, zodat jullie 

weer levend worden. En Ik zal jullie weer 

naar je land brengen’. Als Ezechiël moet 

profeteren tegen de dorre doodsbeende-

ren, gebeurt het onmogelijke: er komen 

pezen op de beenderen, er komt vlees op 

en Hij trekt er een huid overheen …. maar 

de geest was nog niet in hen (37:7,8).  

Hoe kan je de huidige staat Israël zien in 

het licht van deze profetie?  Israël is wel 

levend geworden maar nog niet weder-

geboren. Het merendeel bestaat uit se-

culiere of orthodoxe Joden die Jesjoea als 

de Messias van Israël (nog) niet (h)erken-

door Eelco Schaap

Lees verder op de volgende pagina  >>

Joodse pioniers aan het werk in mandaatgebied Palestina

Wegbereiders
voor Zijn komst



Tel Aviv de onafhankelijke Joodse staat 

uit. 

ELIEZER BEN-YEHUDA
De andere pionier, in 1858 geboren, 

was Eliezer Yitzhak Perelam (later Ben-

Yehuda). Hij had óók een droom: Hij 

geloofde dat het Hebreeuws weer een 

levende taal moest worden in het land 

van zijn voorouders. Bij de ‘Klaagmuur’ 

begon Ben Yehuda in het Hebreeuws te 

spreken, maar hij werd ‘bijna gestenigd’, 

want het Hebreeuws werd in die tijd al-

leen nog voor godsdienstige doeleinden 

gebruikt. Voor orthodoxe Joden was dit 

heiligschennis. Bij hen ondervond hij dus 

veel tegenstand, totdat Theodor Herzl 

interesse kreeg in zijn ‘droom’. Sindsdien 

werd Ben Yehuda een held. Hij maakte 

zelfs nog mee dat het Hebreeuws de of-

fi ciële taal van de Joden in het mandaat-

gebied Palestina werd.

De ruimte ontbreekt hier om over de 

dromen van vele andere wegbereiders 

te schrijven. Maar de Bijbel kent ze ook. 

Denk aan Jozef: ‘Dáárom heeft God mij 

voor jullie uit gestuurd om ervoor te 

zorgen dat jullie in leven zouden blijven... 

Niet júllie hebben mij hierheen gestuurd, 

maar Gód heeft mij hierheen gestuurd’.

(Gen. 45:7). Of Johannes de Doper: ‘Maak 

de weg vrij voor de Heer’. Hij was de weg-

bereider voor Jezus’ (eerste) komst. 

BEN JIJ EEN WEGBEREIDER? 
Messiasbelijdende Joden in Israël betrek-

ken de profetie uit Ezechiël 37 op henzelf. 

Als de letterlijke terugkeer al zoveel be-

roering in de wereld veroorzaakt, hoeveel 

temeer als Gods volk geestelijk hersteld 

wordt en Jezus als Messias aanneemt. 

Dán zal de hele wereld gezegend worden! 

Shimon Peres schreef in z’n autobiogra-

fi e: ‘We waren ons er terdege van bewust 

dat we deel uitmaakten van een missie – 

iets wat groter was dan wijzelf.’

Hoe zit dat met jou? Heb jij ook deel aan 

die grotere missie van God? Wil jij samen 

met Messiaanse gelovigen in Israël mee-

werken aan Zijn wederkomst? Voel je je 

aangesproken of wil je praktisch meehel-

pen in dit plan – jong of oud – neem dan 

eens contact met ons op!

Bereid de weg van de HEERE!

(Jesaja 40:1-3)

wel zo ‘goddelijk’ geïnspireerd is. Ik 

begrijp hun vragen en help hen om Gods 

grotere plaatje te ontdekken. Nogmaals, 

het Bijbelse patroon is: eerst ‘vleselijk’ 

herstel,  dan de belofte van Israëls gees-

telijke herstel én uiteindelijk Jezus’ we-

derkomst! Hieronder twee voorbeelden 

van pioniers. Ze waren niet erg religieus. 

Tóch geloof ik dat ze wegbereiders zijn 

geweest in dat grotere plan van God.

THEODOR HERZL
Deze pionier werd in 1860 in Budapest 

geboren. Men noemde hem zowel ‘dro-

mer’, ‘ketter’ als ‘held’. Hij werd nauwe-

lijks serieus genomen en men maakte 

grappen over hem. Toch is hij bekend als 

‘vader van het moderne zionisme’.  Na 

het Eerste Zionistische Congres in 1897 

schrijft Herzl: ‘als ik het congres in één 

woord moet samenvatten dan zou het 

dit zijn:  in Basel heb ik de Joodse staat 

opgericht. Als ik dit vandaag hardop zou 

zeggen, zou ik met hoongelach onthaald 

worden. Misschien in 5 jaar, zeker over 50 

jaar, zal iedereen het weten.’ En zo was 

Herzl een ziener. Hij stierf in 1904, maar 

50 jaar na Herzls ‘belachelijke’ uitspra-

ken riep Ben Goerion op 14 mei 1948 in 

Zelfs bang voor bezoek…

Eén maaltijd kost ca. € 1,- en een voedselpakket 
€ 30,-. U kunt uw bijdrage over-maken o.v.v. 
‘PROJECT GAARKEUKENS’
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Maar veel mensen zijn vanwege de pandemie te bang om hun deur open te 

doen, zodat óók bezoek aan huis vaak niet mogelijk is. De enige manier is 

dan om telefonisch contact te onderhouden. Maar prijs God, bij Hem zijn er 

geen grenzen! Veel Joden die wij helpen hebben Jesjoea als hun persoon-

lijke Redder en Messias aangenomen. Bid alstublieft voor de materiële en 

geestelijke noden van deze mensen. En bid om kracht en wijsheid voor 

onze vrienden en co-werkers die in Oekraïne werken. Zo willen we ook 

graag voedselpakketten verspreiden rondom de Bijbelse feesten Pesach, 

Rosh Hashanah en Chanoeka. 

Helpt u weer mee?

Vanwege de pandemie waren we (Shalom Ministries) de afgelopen tijd 

helaas niet in staat om naar Oekraïne af te reizen en mensen face-to-face 

te ontmoeten. Ook moeten de gaarkeukens gesloten blijven om groeps-

vorming tegen te gaan. Maar gelukkig hebben we trouwe vrienden en 

medewerkers in Oekraïne die ons helpen. Daarom brengen zij nu de voed-

selpakketten bij mensen thuis.

Leonid uit Vinnitsa

Foto Shalom Ministries
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Hoe kunnen ze deze stap zetten zon-

der volledig te verdwalen? De meesten 

hebben niet eens basisonderwijs 

gehad, aangezien hun kennis zich 

alleen heeft toegespitst op het volgen 

van rabbijnen en de mondelinge leer. 

Velen hebben nog nooit gewerkt. Hoe 

kunnen ze ooit werk vinden? Zo wor-

den ze overweldigd door veel ontmoe-

digende uitdagingen.

Sommigen houden nog steeds van 

God, maar de religieuze wereld heeft 

hen beschadigd. En als ze er daad-

werkelijk uit breken is er geen sociaal 

vangnet en dat is traumatisch. Som-

migen zijn gebroken. Anderen worden 

dakloos of zoeken het in New Age of 

worden atheïst. Ook komt een groep 

tot geloof in Jesjoea. Jarenlang heb 

ik de traditionele en ultraorthodoxe 

Israëli’s op mijn hart gehad. Ik ervaar 

dat dit de richting is waarin God mij 

roept om over Hem te getuigen. Dit is 

de belangrijkste groep in Israël en het 

maakt ook deel uit van wie ik ben. Als 

Messiaanse Jood heb ik een positieve 

houding ten opzichte van de Joodse 

traditie en cultuur – maar ben ik niet 

onderworpen aan het rabbinaat of de 

rabbijnse religie.

Bij Revive Israel delen wij al jaren het 

goede nieuws in Israël, waarbij we op 

verschillende manieren de samenle-

ving willen bereiken, dus ook de (ex-)

orthodoxen.

In ons nieuwe discipelschapspro-

gramma, waarin landbouw centraal 

staat, bieden we Israëli’s uit alle lagen 

van de bevolking de mogelijkheid om 

Gods schepping te ontdekken door 

middel van biologische landbouw en 

permacultuur. God is machtig aan het 

werk in de levens van mensen die bij 

ons in het veld komen werken. Tijdens 

een deel van de werkdag bieden we 

ook een kader van lofprijzing, gebed 

en schriftlezing, en nemen we de tijd 

om te reageren op allerlei vragen. 

Tijdens het werk zei een van hen dat 

hij voelde dat hij net ‘een reinigende 

douche’ voor zijn ziel had gehad.

Zo helpen we mensen die worstelen 

in de crisis en stormen van het leven. 

We willen hen helpen op de stabiele 

Rots te staan door op een duidelijke 

manier over Jesjoea te horen: het 

Woord te verstaan, gelovigen te ont-

moeten en God in Zijn schepping. Het 

landbouwproject is een middel voor 

discipelschap en evangelisatie. Bid 

alstublieft met ons voor alle Israëli’s 

die zoeken, zowel seculier als ortho-

dox, om Degene te vinden waarnaar 

ze op zoek zijn.

Tal Robin is één van de senior leiders 

binnen Revive Israel/Tikkun Global. 

Karin en Eelco zijn al jaren bevriend 

met Tal en zijn familie. PETACH TIKVAH

vertegenwoordigt het werk van Revive 

Israel in Nederland.
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Door Tal Robin

Foto: Shutterstock

Er is een fenomeen gaande onder orthodoxe en ultraorthodoxe joden in Israël. Een hoog percentage 
kleedt zich weliswaar traditioneel en leeft nog binnen de orthodoxe gemeenschap, maar geloven niet 
meer in wat ze doen of zelfs niet in God. Ze zoeken een uitweg, een manier om contact te maken met 
de samenleving. Maar het is intimiderend en beangstigend om alles wat ze weten achter te laten. 

Voor het werk in Nederland en Israël 

kunt u een gift overmaken o.v.v. 

‘PROJECT REVIVE ISRAËL NEDERLAND’

ONDER ORTHODOXE JODEN



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, ge-
bed, 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!

MEER VRIJWILLIGERS GEZOCHT

PETACH TIKVAH wil helpen de weg te bereiden voor Jezus’ wederkomst 
en Zijn Koninkrijk op aarde. Dat staat niet los van Gods plan met Israël 
en de Kerk en daarom willen we graag jongeren onderwijzen, toerus-
ten en mobiliseren. Wij werken vanuit een voormalige boerderij in 
Drenthe op 500 meter van het voormalig kamp Westerbork. 

Wij dagen je uit:
•  Wil jij je inzetten in Gods plan en betekenis geven aan je leven?
•  Heb jij een hart voor Gods plan met Israël én jongeren?
•  Of ben je misschien zelf nog een ‘jongere’? Dan dagen we je uit om 

ons te helpen andere jongeren te bereiken.

Interesse?
Kom dan als vrijwilliger ons team versterken. Er zijn diverse 

mogelijkheden op ons centrum in Hooghalen (Drenthe). 
Van praktisch werk tot het ontwikkelen en opzetten 

van programma’s. Ook zoeken we voor het 
komend kampeerseizoen een 
vrijwilliger voor de receptie op 
camping Tikvah en kunnen we altijd 
helpende handen gebruiken voor het 
onderhoud en beheer van gebouwen 
en het terrein.
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Vormgeving: Sjoeal, Hoogeveen (sjoeal.nl)
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BIJEENKOMSTEN

Elke dinsdag, woensdag, donderdag is er bijbelstudie & gebed 
van 9:00 – ca. 10:00 uur. Organisatie: PETACH TIKVAH.
Hou voor meer info en activiteiten de website in de gaten!

Elke zaterdag is er om 17.00 uur een samenkomst bij Deur van Hoop.
Organisatie: Deur van Hoop, deurvanhoop.nl.
Vanwege Covid-19 is vooraf aanmelden gewenst!

DANK U WEL VOOR UW STEUN!
Zonder uw gebed en bijdragen zou het werk van PETACH TIKVAH niet mogelijk 

zijn. Oók algemene giften zijn belangrijk voor het voorbestaan van ons werk! 

Zoals huisvesting, ICT, website, salaris, nieuwsbrieven, kantoorkosten e.d. 

Mogen we weer op u rekenen?

Heb jij interesse om te helpen, 

neem dan contact met ons op: 

eelco@petachtikvah.nl

mogelijkheden op ons centrum in Hooghalen (Drenthe). 
Van praktisch werk tot het ontwikkelen en opzetten 

van programma’s. Ook zoeken we voor het 
komend kampeerseizoen een 
vrijwilliger voor de receptie
camping Tikvah 
helpende handen gebruiken voor het 
onderhoud en beheer van gebouwen 
en het terrein.

Heb jij interesse om te helpen, 


