
Afgelopen zomer verbleven op cam-
ping Tikvah enkele Messiasbelijdende 
families uit Israël. En zoals dat op een 
camping gaat, ontstonden er mooie 
gesprekken met medekampeerders. 
Steeds opnieuw kwam het gesprek op 
‘wij houden van Israël’ waarop onze 
Messiasbelijdende vriend vroeg: ‘Wat 
bedoel je daarmee?’ In deze nieuws-
brief kaart ik een gevoelig, maar 
belangrijk onderwerp aan. En daarvoor 
neem ik je eerst mee naar de twee 
grootste bevolkingsgroepen in Israël.

70% Seculier
Voor christenen is Israël verbonden met 
de Bijbel. Daarom koppelen veel mensen 
het Joods zijn aan het geloven in God. Nu, 
veel Israëliërs zullen je inderdaad vertellen 
dat hun religie Joods is, maar tegelijk óók 
dat ze niet in God geloven! Besef dat het 
merendeel (ca. 70%) van de Israëlische be-
volking seculier is. Tel Aviv is uitgeroepen 
tot dé homostad van de wereld en Israël 

een verboden boek, maar bijvoorbeeld 
ook Jesaja 53. Binnen de overheid is im-
migratie in handen van de orthodoxie. 
Zij vinden dat gelovigen in Jesjoea geen 
Jood of Jodin meer kunnen zijn en dus 
geen recht hebben op het Israëlisch 
staatsburgerschap. Als je atheïst, boed-
dhist of wat dan ook bent, kun je alija
maken, maar als je in Jesjoea gelooft, kom 
je Israël niet zomaar in. In 2008 hebben 
Messiaanse Joden tegen deze weigering 
een rechtszaak gewonnen. Toch is het als 
Messiaanse Jood in de praktijk nog steeds 
moeilijk om alija te maken.

Vijanden van het evangelie
Messiasbelijdende gelovigen vinden het 
lastig dat zoveel christenen allerlei ‘goede 
doelen’ in Israël steunen zonder te besef-
fen dat ze hiermee orthodoxe groepen 
‘zegenen’ die anti-Jesjoea zijn. Goed be-
doeld, maar het Lichaam van de Messias 
wordt zo juist tegengewerkt! Paulus zegt  
het scherp: wat de verkiezing betreft zijn ze 
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als één van de meest LHBTQ-vriendelijke 
landen ter wereld. Veel Israëliërs ontdek-
ken Oosterse spiritualiteit. Eén op de drie 
zwangerschappen eindigt in Israël met 
een abortus. Dat zijn er 19.000 per jaar, 
ge� nancierd door de Israëlische overheid. 
Geschat wordt dat nog eenzelfde aantal 
particulier wordt uitgevoerd (bron: Be’ad 
Chaim Israël). 

20% Orthodox
20 procent van de Israëliërs is religieus. 
Er zijn talloze stromingen elk met hun 
eigen tradities en kleding. Veel christenen 
denken dat zij het ‘Oude Testament’ ken-
nen, maar vaak is dat niet zo! Religieuze 
Joden volgen de Talmoed, de mondelinge 
leer met toevoegingen en interpretaties 
van rabbijnen. Er worden 613 geboden 
(mitsvot) onderscheiden. Voor de rab-
bijnen is Jesjoea een valse messias en 
een scheldwoord. Hem volgen betekent 
verraad en uitbanning uit de familie en 
gemeenschap. Het Nieuwe Testament is 
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‘WANT IK SCHAAM MIJ 
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waarom predikten de apostelen dan nog 
het evangelie? Dat had toch geen zin dan? 
En waarom gingen ze altijd eerst naar de 
synagoge om het evangelie te prediken? 
En wat schrijft Paulus? ‘De bedekking wordt 
teniet gedaan in Christus. Tot op heden ligt 
er, wanneer Mozes gelezen wordt, een be-
dekking op hun hart. Maar wanneer het zich 
tot de Heere bekeert, wordt de bedekking 
weggenomen’ (2 Korinthiërs 3: 14-16). Dui-
delijke taal toch? En Petrus: ‘Kom dus tot 
inkeer en bekeer u … en Hij Jezus Christus 
zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is’ 
(Handelingen 3:19-20). Hun bekering zal 
leiden naar Jezus wederkomst! 

Wegbereider zijn
Liefde voor Israël, achter Israël staan… 
Veel jongeren met mij worstelen met 
die terminologie, omdat het huidige 
Israël (nog) ronduit goddeloos is, net als 
Nederland trouwens. Wat is de steun die 
Israël écht nodig heeft? Dat is een vraag 
die mij bezig houdt. Onderscheid is nodig.  

Een toets voor mijzelf is: in hoeverre ben 
ik een wegbereider voor Jesjoea in Israël? 
Israël zegenen gaat namelijk om iets veel 
groters: Jesjoea’s wederkomst en Zijn Ko-
ninkrijk op aarde! Israël is in nood en God 
wijst dé weg naar waarheid en leven, dat 
is Jesjoea. Vraagt God van ons christenen 
dat wij altijd stil moeten blijven vanwege 
de afschuwelijke anti-Joodse kerkgeschie-
denis? Is Gods opdracht dan niet meer 
van kracht voor de niet-Joodse kerk om 
Israël jaloers te maken? Wel met een waar-
schuwing: wees niet hoogmoedig ten 
opzichte van Gods volk!  (Romeinen 11:11)
Wíj kunnen geen mensen bekeren, wel 
jaloers maken! We kunnen wegbereiders 
zijn voor Zijn komst! Weet dat de meeste 
Messiaanse Joden tot geloof zijn geko-
men door het getuigenis van niet-Joden. 
Ook kun je God dienen door mee te bid-
den voor de verspreiding van het Evan-
gelie en voor de Messiaanse gelovigen in 
Israël. En bid: hoe kan ik meehelpen het 
Koninkrijk naar Israël te brengen?

geliefden vanwege de vaderen, maar wat 
het Evangelie betreft vijanden vanwege u
(Romeinen 11: 28). 
Het Evangelie roept vijandigheid op… en 
vijandigheid lijkt tegenovergesteld aan 
onze liefde voor Israël. Daarom zeggen 
veel christenen: ‘Nee, wij praten niet over 
Jesjoea, want er is al zoveel schade (in de 
geschiedenis van de kerk) aangericht. God 
zélf heeft een bedekking op het Joodse 
volk gelegd. Geef liefde en het is Gods 
zaak om hen de ogen te openen’.
Inderdaad… Eeuwenlang christelijk anti-
semitisme was afschuwelijk en daarom 
ligt evangelieverkondiging aan Joden 
gevoelig. Schuld belijden en een beschei-
den en liefdevolle houding past ons.

Bedekking?
Maar waar ik het niet mee eens ben is de 
redenatie dat christenen het evangelie 
niet delen omdat God zelf een bedek-
king over Israël heeft gelegd. Ik noem dit 
fatalisme. Vraag: als er een bedekking was, 
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het Koninkrijk van God uit te dragen 
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groeien in intimiteit met de Jesjoea én in karakter. 
Het team van Revive Israël begon tijdens de coron-
apandemie met het ontginnen van ruw terrein (zeg 
maar wildernis) op een steile helling. Zo werden 
alle stenen met de hand (!) verplaatst en terras-
sen aangelegd om er groenten op te kunnen gaan 
verbouwen. Eerst had niemand binnen de Mosjav 
er geloof voor dat dit zou slagen, maar met enorme 
inspanning en doorzettingsvermogen mag het 
resultaat er zijn! Naast landbouw ligt de focus op 

discipelschap, outreach en lokaal gemeenschaps-
leven. Die lokale gemeenschap kan bestaan uit ge-
lovige Joden, Arabieren en ieder die Jesjoea volgt. 

Sinds de start waren er al zes discipelschaps-
trainingsprogramma’s en kwamen zowel mensen 
met een ultraorthodoxe achtergrond als mensen 
met een moslimachtergrond tot geloof! 
Er is Hoop voor Israël!
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Afgelopen september hebben Karin en Eelco de boerderij van Revive 
Israël bezocht in de eerste Messiaanse Mosjav van Israël. Als PETACH 
TIKVAH hebben we al zo’n twintig jaar een vriendschapsband en part-
nerschap met de leiders daar en vanuit die achtergrond vertegenwoor-
digen we ook het werk van REVIVE ISRAEL in Nederland. 



GEBED GEVRAAGD: ISRAEL EXPERIENCE JONGERENREIS 2023

UPDATE: GAARKEUKENS IN OEKRAÏNE
HULP AAN JOODSE VLUCHTELINGEN IN POLEN
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Roman en Peter zijn de leiders van Shalom ministries, 
een bediening waarmee PETACH TIKVAH al jaren 
samenwerkt. Zo ondersteunen we al jarenlang een 
drietal gaarkeukens in Oekraïne waar veelal oudere 
Joden (vaak Holocaustoverlevenden) een maaltijd kun-
nen nuttigen en waar voedselpakketten worden uitge-
deeld. U zult begrijpen dat oorlog voor deze groep erg 
traumatisch is…

SITUATIE OEKRAÏNE
Tijdens Soekot (Loofhuttenfeest) was het mogelijk weer 600 
voedselpakketten naar de Joodse gemeenschap in de regio 
Vinnitsa te brengen. De gaarkeukens in Oekraïne zijn nog 
steeds in bedrijf. In Vinnatsa en Mohyliv Podil’sky worden 
van maandag tot vrijdag steeds nog steeds maaltijden ver-
zorgd. In Shepetovka worden voedselpakketten uitgedeeld 
en ook konden 30 elektrische verwarmingen gedistribu-
eerd worden. Vanwege de aanhoudende Russische terreur 
leven veel mensen in angst. Veel mensen vragen om hulp 
en de voedselprijzen zijn hoog. Het plan is om voor Chan-
noeka opnieuw voedselpakketten te brengen. 

VLUCHTELINGEN IN POLEN
Vanwege de oorlog wordt er in Oswieçim (vlakbij voormalig 
vernietigingskamp Auschwitz) voor opvang gezorgd voor 
Joodse vluchtelingen. Een aantal vluchtelingen zijn inmid-
dels terug naar Oekraïne, maar nu de oorlogssituatie weer 
dreigender wordt, komen er weer nieuwe vluchtelingen 
aan. Het is belangrijk om hen waar nodig weer te kunnen 
helpen.

De kosten voor één maaltijd in de gaarkeukens 
waren altijd circa € 1,- en voor een voedselpakket 
€ 30,-! Maar inmiddels zijn de kosten veel hoger 
door de gestegen voedselprijzen als gevolg van de 
oorlog. Uw gift is welkom!

In de voorjaarsvakantie 2023 organiseren wij weer een 
tiendaagse Israel Experience jongerenreis (17-35 jaar). 
Deze is al vol, maar wie nog meewil, kan zich aanmelden. 
Dan zetten we hen op een ‘belangstellenden lijst’. 

We vragen u echter om gebed omdat het organiseren van 
deze reis keer wel de nodige uitdagingen kent. Zo zijn – nog 
los van de hoge brandstofprijzen - de kosten van autohuur 
wel 300-400% gestegen en ook de prijzen voor accommoda-
ties. Ook zijn er veel onzekerheden, zoals corona, wat doen 

de prijzen, Schiphol annuleringen, etc. De jongvolwassenen 
die meegaan hebben wat dat betreft ook een stap in geloof 
gedaan. Wilt u meebidden?
Onze jongerenreizen zijn uniek omdat naast het land verken-
nen, het persoonlijk contact met jonge Messiaanse gelovigen 
én jongeren centraal staat. Daarom reizen wij vooral niet met 
grote groepen in een touringcar, maar rijden we met ‘eigen’ 
vervoer door heel Israël. Wil je ook op de ‘belangstellenden 
lijst’ of heb je vragen? Geef dit dan even aan ons door. 
Mail ons gerust: info@petachtikvah.org.

FIETSENPROJECT
Naar aanleiding van onze eerdere oproep heeft u een 
aantal � etsen gegeven ten behoeve van de Joodse vluch-
telingen. Hartelijk dank daarvoor! In samenwerking met de 
organisatie Nachamu Nachamu Ami zullen deze � etsen bin-
nenkort gebracht worden, samen met een groter transport. 
Ook Roman bedankt u voor uw hulp en gebeden!



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 � nanciële uitdagingen 
kent! Wilt u overwegen het werk van PETACH 
TIKVAH te ondersteunen op een regelmatige ba-
sis? 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 meewer-
ken aan het (geestelijk) herstel van Israël.

2.  PETACH TIKVAH wil mensen toerusten door het 
geven van onderwijs. Zo is het mogelijk een Discipel-
schap Training in Israël te volgen in samenwerking 
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!

BIJZONDERE SAMENKOMST
met Saleem Shalash (Nazareth, Israël)
Op zondagavond 13 november zal Saleem Shalash uit Nazareth bij 
PETACH TIKVAH spreken. De avond vindt plaats in samenwerking met 
Christenen voor Israël en Comité Gemeentehulp Israël. Saleem is een Ara-
bische voorganger met een bijzondere visie, omdat hij verkondigt dat 
de Here God een plan heeft met de wereld, …via Israël. U zult begrijpen 
dat dat voor een Arabier bijzonder is! De gemeente van Saleem heeft 
een sterke focus op het bereiken van zowel Arabieren als Joden.
U bent van harte uitgenodigd deze avond van PETACH TIKVAH bij 
te wonen! Er wordt voor vertaling gezorgd. Ko�  e en thee vanaf 
19.30 uur; de avond begint om 20.00 uur.
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Vormgeving: Sybe de Vos, Sjoeal (sjoeal.nl)
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BIJEENKOMSTEN
•    Bijbelstudie & gebed: elke dinsdag, woensdag, donderdag ~ van 9:00 

tot ca. 10:00 uur:
•     Jongerenmeetings: elke 2-3 maanden bijbelstudie en quality time

Data: zaterdag 22 oktober 2022 / 14 januari 2023 ~ 10:00-15:30 uur
•   Bijzondere avond (alle leeftijden) met Saleem Shalash, Arabisch 

voorganger uit Nazareth, Israël: inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur
•   Israël jongerenreis: 23 februari t/m 5 maart 2023  (voorjaarsvakantie)
 Organisatie: PETACH TIKVAH ~petachtikvah.org.
• Elke zaterdag is er om 17.00 uur een samenkomst bij Deur van Hoop.
 Organisatie: Deur van Hoop ~ deurvanhoop.nl.
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19.30 uur; de avond begint om 20.00 uur.

Saleem (2e van rechts) met zijn gezin
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Ben je tussen de 17 en 35 jaar en heb je belangstelling? 
Ook als je van verder weg komt en een slaapplek nodig 
hebt, mail ons: info@petachtikvah.org

JONGERENMEETINGS
Vanuit PETACH TIKVAH en REVIVE ISRAEL NEDERLAND onderwijzen 
we jongeren als het gaat om Gods plan met Israël en de volken.  Ook 
organiseren we weer een nieuwe jongerenreis in de voorjaarsvakantie 
van 2023.

Op zaterdag 22 oktober 2022 en op zaterdag 14 januari 2023 staat 
weer zo’n meeting gepland. De focus van die dag ligt op elkaar ontmoe-
ten en leren kennen (relaties), God aanbidden en ons samen in Gods 
Woord verdiepen. Om de 2-3 maanden organiseren we zo’n dag voor 
jongeren. We starten om 10.00 uur tot uiterlijk 15.30 uur. 


