
‘Laten wij wakker en nuchter zijn… Doof 

de Geest niet uit, veracht de profetieën 

niet, maar toets alles en behoud het 

goede’ (1 Tess. 5:6, 19-21)

Wat is waakzaamheid? Ik zou zeggen: 

alert zijn, observeren wat er gebeurt in 

Israël en de rest van de wereld en dat leg-

gen naast Gods profetische Woord. Nuch-

terheid is: de feiten onder ogen zien, 

niet overschatten en niet onderschatten. 

We moeten de profetieën niet verachten, 

maar toetsen:  dat betekent dat we onzui-

vere dingen ‘fi lteren’ in het licht van Gods 

Woord en zo het goede behouden. 

Zo heeft de pandemie ook een andere 

crisis blootgelegd: ‘wat is eigenlijk waar’? 

Algoritmes fi lteren het nieuws dat jij te 

zien krijgt o.a. op basis van jouw zoek-

gedrag en interesses: je krijgt alleen 

PROFETIEËN
Van de 66 Bijbelboeken zijn er 17 gewijd 

aan profetie. Zestien boeken staan in het 

1e Testament en één boek (Openbaring) 

staat in het 2e Testament. Ook zijn er pro-

fetische verzen. De afbeelding schetst in 

vogelvlucht de geschiedenis van Israël en 

de kerk. Veel profetieën zijn al vervuld, 

maar er zijn ook nog heel wat profetieën 

die bezig zijn vervuld te worden of nog 

vervuld moeten worden:

• Evangelisatie:  ‘Dit evangelie van 

het Koninkrijk zal in heel de wereld 

gepredikt worden tot een getuigenis 

voor alle volken, én DAN zal het ein-

de komen’ (Mat. 24:14) Wereldwijd 

zijn er ca 16.600 bevolkingsgroepen, 

waarvan 6.700 (40%) onbereikt 

(pioneersnederland.org). 
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een ‘deelwaarheid’ te zien (de zoge-

naamde fi lterbubble). Ook zijn er duistere 

krachten werkzaam die desinformatie 

(nepnieuws, deepfake) verspreiden om 

mensen te beïnvloeden. En zo denken 

argeloze gelovigen duistere complotten 

te ‘ontdekken’, waarin ze binnen hun 

deelwaarheid steeds opnieuw bevestigd 

worden. Zonder het te beseffen bevind je 

je in een fuik en word je misleid en raak 

je zo je nuchterheid kwijt…

Hoe reageerden de eerste gemeenten op 

de gebeurtenissen in hun tijd? Waar-

schuwden zij ook voor mensen zoals (in 

onze tijd) Bill Gates of Donald Trump? 

Nee, ze predikten het Evangelie. Maar, is 

er dan helemaal niets aan de hand? Ja, 

zeker wel, maar laten we ons niet te veel 

van ons doel afl eiden!

door Eelco Schaap

Lees verder op de volgende pagina  >>
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WAKKER …
 EN NUCHTER



riërs zullen in Egypte komen en de 

Egyptenaren in Assyrië. De Egypte-

naren zullen samen met de Assyriërs 

de HEERE dienen. Op die dag zal 

Israël de derde zijn naast Egypte en 

Assyrië, een zegen in het midden van 

de aarde’. 

• Jood en niet-Jood één in Jesjoea. ‘Ik 

heb nog andere schapen, die niet 

van deze stal zijn; ook die moet Ik 

binnenbrengen … en het zal worden 

één kudde en één Herder’ (Joh. 10:16 

en Ef. 2:15). Op dit moment is er in 

veel kerken nog nauwelijks een 

relatie met de messiaanse gemeen-

ten in Israël.

• Zegen vanuit Jeruzalem voor de 

wereld (Hand. 15:16, Jes. 2:2-4).

• De oorlog van Gog en Magog 

(Ez. 38:14-23).

• Volledige openbaar worden van de 

antichrist (o.a. Op. 13, Daniël 7)

• Belegering van Jeruzalem (Zach. 

12:2).

• Jezus’ wederkomst op de Olijfberg 

(Mat. 23:38-30, Zach. 12:9).

• Jezus’ strijd met de volken (Zach. 

14:3).

• Wegnemen van ‘de sluier over de 

volken’ (Jes. 25:7)

Bovenstaande opsomming is onvolledig 

en niet chronologisch. Het geeft slechts 

een indruk van wat er nog moet gebeu-

ren. Laten we elke dag klaar zijn voor 

Jezus’ wederkomst en werken zolang het 

dag is… Helpt u ook mee?

• Totale terugkeer Joden van de vier 

hoeken van de aarde (Jes. 11:12) 

en ‘niet één zal achterblijven’ (Ez. 

39:28). Van een volledige terugkeer 

is geen sprake, maar inmiddels zijn 

wel meer dan zes miljoen Joden 

teruggekeerd!

• Geestelijk herstel van Israël en héél 

Israël behouden. Bijzonder is dat het 

Evangelie na ruim 2.000 jaar weer 

verkondigd wordt in Israël. Een begin 

van geestelijk herstel, echter nog 

pril, maar God zegt: ‘en zó zal Israël 

behouden worden’ (Rom. 11:25, 

Jer. 31:31-34, Ezech. 37:10-14).

• Heerbaan (Jes. 19:23-24):  ‘Op die 

dag zal er een gebaande weg zijn 

van Egypte naar Assyrië. De Assy-

Holocaustoverlevende
VINDT JESJOEA

Eén maaltijd kost ca. € 1,- en een voedselpakket 
€ 30,-. U kunt uw bijdrage over-maken o.v.v. 
‘PROJECT GAARKEUKENS’

S
H

ALO
M

 M
IN

ISTRIES

Onlangs konden er voor het eerst sinds de coronacrisis weer voed-

selpakketten naar Oekraïne gebracht worden. Roman en Pjotrt zijn 

de leiders van Shalom Ministries, een bediening waarmee PETACH 

TIKVAH al jaren samenwerkt. Het was een enorm gezegende tijd! 

Zo gaf ‘M.’ een 83 jarige Holocaustoverlevende haar leven aan 

Jesjoea! Prijs God!

Bid voor sterkte en wijsheid voor onze vrienden die helpen deze 

voedselpakketten te verspreiden onder Joodse gemeenschappen 

in Oekraïne!
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Complottheorieën zijn niet nieuw en van alle eeuwen. Zo ging 

in de Middeleeuwen de fabel rond, dat Joden kinderen zouden 

vermoorden om met hun bloed matzes voor Pesach te maken. En 

‘christenen’ geloofden en verspreidden deze verhalen! In onze 

tijd is internet de onuitputtelijke informatiebron en verspreider, 

helaas ook van fabels. Voor christenen vriend en vijand tegelijk. 

Satan is ‘een leugenaar van den beginne’ en velen beseffen niet 

dat wat ze als ‘waarheid’ voorgeschoteld krijgen niet ‘neutraal’ is. 

De social media websites onthouden wat je aanklikt, liket of deelt. 

Deze zogenaamde ‘algoritmes’ schotelen je vervolgens eenzelfde 

soort informatie voor. Eigenlijk ben je in een ‘fuik’ gezwommen 

(fi lterbubble). Verder zijn deze algoritmes zo opgebouwd, dat 

ze populaire berichten belangrijker maken. Maar er wordt niet 

gecontroleerd of deze informatie ‘waar’ is. Zo gaan er verhalen 

rond (ook onder christenen!) dat ‘de elite’ het bloed van kinderen 

zou drinken, om jong te blijven. Dat lijkt verdacht veel op het 

Middeleeuwse bloedsprookje! Helaas vinden dit soort berichten 

razendsnelle verspreiding. Digitale desinformatie kan zo snel 

omslaan naar de ‘echte’ wereld, denk aan de bestorming van het 

Capitol in de VS! Momenteel wordt er gewerkt aan een systeem 

om rangorde aan te brengen in de zoekresultaten, op basis van de 

betrouwbaarheid van websites. Die database zou dan als maat-

staf kunnen dienen voor ‘de waarheid’ op het Web; maar meteen 

ook een gevaarlijke ontwikkeling…

Wat is waarheid…?
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19 t/m 23 
februari
2022

20 t/m 22 mei2022

Via het nieuwe landbouwproject wordt aan Israëli’s uit alle lagen van de bevolking de mogelijkheid geboden 
om Gods schepping te ontdekken door middel van biologische landbouw en permacultuur.   

Van 20 t/m 22 mei 2022 zal er weer een One New Man 
jongerenconferentie/kampeerweekend op het terrein 
van Camping Tikvah plaatsvinden. Het is een 3-daags 
kampeeravontuur voor jongeren, samen met Messi-
aanse sprekers uit Israël. 
Het weekend wordt georganiseerd in een samenwer-
king tussen PETACH TIKVAH/Revive Israël Nederland 
en Deur van Hoop. Speciaal voor dit weekend nodigen 
we Messiaanse gelovigen uit Israël en Frankrijk uit om 
onderwijs te geven. In het weekend is er tijd voor wor-
ship, gebed, onderwijs, getuigenissen, persoonlijke 
verhalen en gelegenheid om vragen te stellen. 
Natuurlijk is er ook tijd voor gezelligheid (kampvuur), 
sport en activiteiten om elkaar beter te leren kennen.  
In het One New Man weekend staat Gods plan met 
Israël centraal en gaat het over relaties. Allereerst met 
Jezus, maar ook over de relatie met gelovige Joden in 
Israël, het brandend hart van Jezus voor Israël, en wat 
dat met generatie jongeren van nu te maken heeft!

Doelgroep: 17-35 jaar en gezinnen ook welkom.  
Nadere info volgt, maar zet het in je agenda!

Vanwege de aanhoudende onzekerheid met betrek-
king tot de coronamaatregelen in Israël hebben we 
besloten de 10-daagse Israël Experience Jongerenreis 
niet door te laten gaan. 
Als alternatief organiseren we in de voorjaarsva-
kantie van 2022 een 5-daagse reis naar Krakow en 
Auschwitz. We hebben al vaker groepen meegenomen 
naar Krakau en Auschwitz en werken hierin samen 
met onze partnerorganisatie Shalom Ministries in 
Oświęcim (Polen).  
Wanneer: zaterdag 19 t/m woensdag 23 februari 2022 
(data nog onder voorbehoud).
Kosten: worden later bekendgemaakt (zie petachtik-
vah.org; we houden het zo goedkoop mogelijk).

Joden die veel vragen hebben. Voor hen is het heel 
moeilijk om terug te keren naar het ‘gewone’ leven 
van de maatschappij. Het landbouwproject is een 
middel voor discipelschap en evangelisatie. Bid 
alstublieft met ons voor alle Israëli’s die zoeken, 
zowel seculier als orthodox, om Degene te vinden 
waarnaar ze op zoek zijn!

Tegelijk is er een discipelschapsprogramma en wordt 
er tijdens een deel van de werkdag tijd gemaakt voor 
lofprijzing, gebed, het lezen van de Bijbel en de mo-
gelijkheid om vragen te stellen. Dit project wordt met 
veel toewijding geleid door Youval en Valerie Yanay 
samen met hun team.

PETACH TIKVAH vertegenwoordigt het werk van Revive 
Israel in Nederland en draagt dit project een warm hart 
toe omdat het een kans is om het Koninkrijk van God 
in Israël te brengen en mensen uit de samenleving op 
een andere manier te bereiken.  

Bid alstublieft voor dit programma en de studenten. 
Bid ook dat dit project meer bekendheid mag krijgen. 
Interessant is de belangstelling van orthodoxe Valerie  & Youval

Landbouw én discipelschap

Israëlreis wordt
REIS NAAR KRAKAU 
EN AUSCHWITZ

Save the date!
One New Man
jongeren-
conferentie

Tussen de 17 en 35 jaar en belangstelling? 
Mail naar info@petachtikvah.org dan houden 
we je op de hoogte!

P.S.: We gaan de groep niet groter maken dan 15 á 16 
personen, dus vol is vol!



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!
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Vormgeving: Sjoeal, Hoogeveen (sjoeal.nl)
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BIJEENKOMSTEN

•  Elke dinsdag, woensdag, donderdag ~ 9:00 tot ca. 10:00 uur:
Bijbelstudie & gebed

•  Jongerenmeeting: elke 2-3 maanden Bijbelstudie en quality time 
(zie website voor data)

•  19 t/m 23 februari 2022: 5-daagse jongerenreis Krakau/Auschwitz
(voorjaarsvakantie ~ data onder voorbehoud)

•  20 t/m 22 mei 2022: One New Man Jongerenconferentie
(camping Tikvah ~ kampeerweekend)

Organisatie: PETACH TIKVAH. Kijk voor meer info en alle activiteiten op 
petachtikvah.org.

Elke zaterdag is er om 17.00 uur een samenkomst bij Deur van Hoop.
Organisatie: Deur van Hoop, zie deurvanhoop.nl.

BEDANKT 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?

Vanuit PETACH TIKVAH en Revive Israel Nederland proberen we 
jongeren te onderwijzen als het gaat om Gods plan met Israël en de 
volken. 

Zo hadden we in oktober voor het eerst weer een gezamenlijke 
meeting met een groep jongvolwassenen. Bijzonder was dat Mark 
en Gila  - zelf ook jongvolwassen - erbij aanwezig konden zijn. Mark 
werkt voor Revive Israël op het boerderij/discipelschapproject in 
Israël. De focus van deze dagen ligt op het elkaar leren kennen (het 
bouwen van relaties) en het gezamenlijk verdiepen in Gods Woord. 
Om de 2-3 maanden organiseren we zo’n dag voor jongeren tussen 
17 en 35 jaar.

Ook belangstelling? Mail ons: 

info@petachtikvah.nl


