
Maar weinig mensen weten van de 
occulte achtergronden van het nazire-
gime. Alleen dán ga je iets begrijpen 
hoe één man (Hitler) in staat was een 
heel volk te ‘betoveren’, in staat tot de 
meest gruwelijke daden. Het geeft ook 
inzicht in de komende antichrist, zoals 
de Bijbel ons heeft voorzegt.

Alle nazi-kopstukken waren actief betrok-
ken bij occultisme, satanisme, Germaanse 
dodenverering en boeddhisme, gemixt 
met christendom. Ook Darwins evolutie-
theorie had grote invloed. Hitler geloofde 
dat het menselijke genenbestand verbe-
terd kon worden door selectief voort te 
planten. Ook kreeg hij een visioen (tijdens 
muziek van Wagner) over een ‘Arische 
Christus’, met ‘blond haar en blauwe 
ogen’. Zo ontstonden de ideeën over een 
superieur Arisch ras, waarbij vermenging 
met inferieure volken moest worden 
voorkomen. Deze filosofie mondde uit 
in de Neurenberg rassenwetten en de 

En het lijkt erop dat deze ‘troon van satan’ 
letterlijk naar Europa is gebracht.

Op satans troon
Toen Hitler aan de macht kwam beval hij 
tot de bouw van een enorme tribune in 
Neurenberg met als plaats van toespraak 
een letterlijke kopie van dit Pergamon al-
taar. Vanaf dit ‘altaar’ sprak hij de mensen-
massa toe (zie foto). Het gebouw had 144 
pilaren (144.000 uit Openbaring) en
net als bij Salomo’s tempel waren alle 
stenen genummerd en is er geen hamer 
of beitel aan te pas gekomen… Satan 
probeert altijd te kopiëren. Hitler werd 
voorgesteld als de ‘verlosser’. Goebbels 
zei ‘Mijn partij is mijn kerk en ik geloof dat 
ik de Heer het beste dien wanneer ik zijn 
(Hitlers) wil vervul en mijn onderdrukt 
volk bevrijd van de ketenen van slavernij. 
Dat is mijn evangelie’.

Op de partijrally verscheen een enorme 
foto waarop geschreven stond ‘In het 
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Endlösung: de uitroeiing van 6 miljoen 
Joden en anderen die behoorden tot de 
zogenaamde untermenschen.  Zo ook 
ontstond het idee van een ‘heilsstaat’ en 
haat tegen Joden.

Pergamonaltaar
‘Ik weet waar u woont, namelijk waar satans 
troon staat’ (Openbaring 2:13).
In Pergamon (het huidige Bergama in 
Turkije) was een gemeente van gelovigen 
in Jezus, maar er was ook een enorme 
tempel met een altaar voor Zeus. Een 
troon is een zetel van macht, in dit geval 
een demonische macht. Hier zetelde een 
heidense godheid, waar zelfs mensen 
werden geofferd. De Bijbel noemt ook dat 
een gelovige met de naam Antipas, door 
de Heer ‘mijn trouwe getuige’ genoemd 
in Pergamon gedood is. Interessant is dat 
dit Pergamonaltaar in 1871 naar Duitsland 
is overgebracht, evenals de  Babylonische 
Isjtar poort. Alles is nog in het Pergamon 
museum in Berlijn te ‘bezichtigen’.

~ Lees verder op pagina 2  >>

DE BETOVERING VAN 
EEN VOLK

door Eelco Schaap



wen en zichzelf op de troon te plaatsen.

De komende antichrist
Satan is de vader van de leugen en de 
hoofdstrategie tegen Gods volk is mis-
leiding. Ook de komende antichrist zal 
zich in de tempel van God zetten en zich 
vervolgens voor God uitgeven. 
En hem werd gegeven om tegen de heiligen 
oorlog te voeren en hen te overwinnen; en 
hem werd macht gegeven over elke stam 
en natie en taal en volk. En allen, die op de 
aarde wonen, zullen het beest aanbidden, 
ieder, wiens naam niet geschreven is in het 
boek des levens van het Lam, dat geslacht is, 
sedert de grondlegging der wereld.  
(Openb. 13:8)
In het Midden-Oosten is er menselijk ge-
zien een onoplosbaar religieus probleem. 
Het zou heel goed kunnen dat degene die 
een ‘bovennatuurlijke vrede’ brengt zich 
als ‘Messias’ zal uitgeven. Daarnaast is de 
wereld er technisch gezien klaar voor: het 

uitoefenen van een wereldwijde controle 
zodat niemand meer kan kopen en verko-
pen, dan wie het merkteken, de naam van 
het beest, of het getal van zijn naam heeft 
(Openb. 13:17). Interessant is ook dat de 
Hebreeuwse getalswaarde van ‘www‘ 
(world wide web) 666 is.

Oproep
Laat je niet misleiden (2 Thessalonicenzen 
2:3-4). Voor Jezus’ terugkomst zal de anti-
christ zich openbaren en zich gelijk willen 
stellen aan God. Zijn haat zal zich richten 
tegen Joden en christenen. Waar het op 
aankomt is dit: Is je kruik voldoende met 
olie gevuld, of denken we dat het zo’n 
vaart niet zal lopen?

Deze overdenking is al eerder gepubliceerd 
in 2007. Het leek me goed deze te herplaat-
sen, omdat we wereldwijd van crisis naar 
crisis lijken te gaan en omdat we veel kun-
nen leren van de geschiedenis. 

begin was het woord’. En het volk moest 
dan zeggen ‘Heil Hitler’. Op één partijdag 
werden in 400 steden de vlaggen ‘geze-
gend’ met bloed.

De betovering van een volk
Achter deze Hitlerbeweging stonden 
demonische machten. Zodoende kwamen 
allen die de Hitlereed aflegden onbe-
wust onder invloed van deze geesten. 
De Nazibeweging kreeg de dimensie van 
een religie en het merendeel van het volk 
werd letterlijk misleid en betoverd. Ook de 
antichrist zal ‘profetisch’ zijn en een sterke 
leider. Zo begon Hitler als een valse pro-
feet en hij beloofde dat hij voorspoed zou 
brengen en ieder mens een auto zou heb-
ben. En ‘Lebensraum’ (ruimte om te leven) 
in Europa. Hij zag zichzelf als weldoener 
van de mensheid, die het menselijk ras 
naar een hoger niveau van evolutie zou 
brengen. Het ‘goddelijke niveau’ bereikte 
hij door het Pergamonaltaar na te bou-

   COMMUNITY FARM IN DE
    EERSTE MESSIAANSE MOSJAV

REVIVE ISRA
EL

Het is een combinatie 
van biologische land-
bouw, permacultuur en 
discipelschap.  Tijdens 

een deel van de werkdag 
wordt tijd vrijgemaakt voor lof-

prijzing, gebed, het lezen van de Bijbel 
of het stellen van vragen. Dit project is een 

enorme kans om het Koninkrijk van God in Israël 
te brengen en jongeren uit de Israëlische samenle-
ving te bereiken en tot volgelingen van Jesjoea te 
maken.
Het team van REVIVE ISRAËL begon tijdens de 
coronapandemie met het ontginnen van ruw ter-
rein op een steile helling. Zo werden alle stenen 
met de hand verplaatst en terrassen aangelegd om 
er op te kunnen verbouwen. Aanvankelijk was er 
weinig geloof 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 gemeenschapsleven. Die lokale 
gemeenschap bestaat uit Joden, Arabieren en wie 
Jesjoea maar wil volgen. Sinds de start waren er al 
6 discipelschaptrainingsprogramma’s en kwamen 
zowel mensen met een ultraorthodoxe achtergrond 
als met een moslimachtergrond tot geloof!  Er is 
Hoop voor Israël! Israël écht zegenen kan namelijk 
niet zonder Jezus centraal te stellen. Israël heeft 
Jesjoea nodig. Maar het is in Israël niet makkelijk 
om in Jesjoea te geloven en Hem te volgen. Vaak 
sta je alleen en wordt er van allerlei kanten aan 
je getrokken. Daarom is discipelschap essentieel. 
PETACH TIKVAH heeft een hart voor de jonge gene-
ratie in Israël en ziet ernaar uit dat Gods Koninkrijk 
in Israël kan doorbreken. 
Wil je eens overwegen het werk van REVIVE 
ISRAEL te ondersteunen? Dit is cruciaal en stra-
tegisch werk in Gods Koninkrijk. Vermeld bij uw 
gift: ‘Project Revive Israël’. Dankjewel!

PETACH TIKVAH heeft al 20 jaar een vriendschapsband en partnerschap 
met de leiders van REVIVE ISRAEL en vanuit die achtergrond vertegen-
woordigen we dit werk. Zo is in de eerste Messiaanse Mosjav van Israël 
een ‘Community Farm’ opgezet. 
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Inmiddels zijn de aggregaten naar de Joodse gemeenschap 
in Vinnitsa en Shepetovka gebracht. We zijn dankbaar dat 
we zo een klein beetje hulp kunnen brengen in de Joodse 
gemeenschap in Oekraìne.

De gaarkeukens in Oekraïne zijn overigens nog altijd in 
bedrijf. In Vinnatsa en Mohyliv Podil’skyy worden van maan-
dag tot vrijdag maaltijden verzorgd. In Shepetovka worden 
voedselpakketten uitgedeeld. 
De kosten voor één maaltijd in de gaarkeukens was 
altijd circa € 1,- en voor een voedselpakket € 30,-! Maar 
inmiddels zijn de kosten veel hoger door de gestegen 
voedselprijzen als gevolg van de oorlog. 

Roman en Peter leiden Shalom ministries, een bedie-
ning waarmee PETACH TIKVAH al meer dan twintig 
jaar samenwerkt. Zo ondersteunen we al jarenlang een 
drietal gaarkeukens in Oekraïne waar veelal oudere Jo-
den (vaak Holocaustoverlevenden) een maaltijd kunnen 
nuttigen en waar voedselpakketten worden uitgedeeld. 
U zult begrijpen dat oorlog voor deze groep erg  
traumatisch is…

NOODHULP OEKRAÏNE
De situatie is voor de Joodse gemeenschap in Oekraïne is 
heel heftig en ernstig. De winter is begonnen en door de 
Russische droneaanvallen is de infrastructuur in Oekraïne 
grotendeels vernietigd. Dit betekent dat de Joodse ge-
meenschap niet of nauwelijks (soms nog 4 uur onregelma-
tig over de dag) elektra heeft, waardoor er geen verwar-
ming, licht en internet meer is! Vanwege de aanhoudende 
Russische terreur leven velen in angst. Veel mensen vragen 
om hulp en de voedselprijzen zijn hoog. Een afschuwelijke 
situatie dus... 

GENERATOREN EN VOEDSEL
Roman vroeg ons of wij in Nederland wellicht nog aan 
aggregaten konden komen. Tja, waar begin je met zo’n ver-
zoek? Zo kreeg Eelco het op z´n hart een broeder te bellen 
die we zo’n twaalf jaar geleden ontmoet hadden. En, prijs 
de Heer: Eelco werd teruggebeld dat we twee grote, splin-
ternieuwe aggregaten konden ophalen! Ze moesten met 
een heftruck in onze bestelbus worden ingeladen. Tevens 
was er een vrijwilliger die zijn eigen aggregaat weggaf en 
zo hadden we opeens drie aggregaten in onze auto staan! 
In allerijl is er een oproep gedaan voor warme kleding en 
voedsel en zijn Karin en Eelco begin december naar Zuid-
Oost Polen afgereisd, zo´n 1.250 km rijden en weer terug. 

AGGREGATEN GEVRAAGD
Er is in Oekraïne dringend behoefte aan aggre-
gaten. Een kleine aggregaat om bijvoorbeeld 
een kamer in een huis te verwarmen of een 
lichtje te aan te hebben maakt al een enorm 
verschil. Daarom deze oproep: mocht u een 
aggregaat willen sponsoren of een werkende 
aggregaat hebben staan laat het ons weten! 
Afhankelijk van het type ligt de prijs voor een 
kleine aggregaat ongeveer tussen de € 500,- en 
€ 2.000,-. Vermeld bij uw gift: ‘Shalom Mini-
stries’ of ‘aggregaat Oekraïne’.

BELANGSTELLING VOOR  
DE ISRAEL EXPERIENCE 
JONGERENREIZEN? 

Vanuit PETACH TIKVAH / Revive Israel Nederland 
onderwijzen we jongeren als het gaat om Gods plan 
met Israël en de volken. De jongerenreis in de voor-
jaarsvakantie van 2023 is inmiddels volgeboekt, maar 
het is mogelijk je op de belangstellendenlijst te plaat-
sen. We houden je dan op de hoogte. Onze jongeren-
reizen zijn uniek, omdat naast het land verkennen, 
het persoonlijk contact met 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.
Ook op de belangstellendenlijst of heb je vragen? 
Mail ons: info@petachtikvah.org



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 financiële 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!

Vormgeving: Sybe de Vos, Sjoeal (sjoeal.nl)
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•    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 14 januari 2023 ~ 10:00-15:30 uur
•   Israël jongerenreis: 23 februari t/m 5 maart 2023  (voorjaarsvakantie)
•  One New Man jongerenconferentie: 16 tm 18 juni 2023 (info volgt)
 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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Meld je aan via eelco@petachtikvah.org
  Ook als je van verder weg komt en een slaapplek   
    nodig hebt - Mail ons!

ONTMOETINGS- EN STUDIEDAG 
VOOR JONGEREN ~ ZA. 14 JAN. 2023

Vanuit PETACH TIKVAH/ REVIVE ISRAEL NEDERLAND onderwijzen 
we jongeren als het gaat om Gods plan met Israël en de volken.  Om 
de 2-3 maanden organiseren we zo’n dag voor jong volwassenen. 

Afgelopen ontmoeting-/studiedag in oktober was weer superfijn, gezel-
lig en leerzaam! Samen met zo’n 25-30 jong volwassenen startten we de 
dag met een tijd van aanbidding en daarna was er onderwijs van Eelco 
over Gods plan met Israël en de volkeren. Of beter gezegd: over Jezus’ 
wederkomst, de komst van Het Koninkrijk en wat dat met Israël en ons-
zelf (de volken) te maken heeft! 

Maar we beginnen het nieuwe jaar goed!  Op 14 januari 2023 hebben 
we weer een nieuwe studie-ontmoetingsdag gepland! Het is niet alleen 
een leerzame dag, maar ook gezellig en je ontmoet mede geloofsgeno-
ten !  We beginnen om 10.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur. Je bent van harte 
welkom (leeftijdsindicatie tot ca. 38 jaar) en in verband met de lunch 
vragen we je even op te geven.  


