
De VN (Verenigde Naties) werd na de 
tweede wereldoorlog opgericht, mede 
naar aanleiding van de uitroeiing van 
meer dan zes miljoen Joden. Oorlog 
moest afgeschaft worden en mensen-
rechten geëerbiedigd. Daarom staat er 
bij het VN-gebouw een beeld van een 
man die bezig is om een zwaard om te 
smeden in een ploegschaar. Ook wordt 
de profeet Jesaja geciteerd: 
‘En zij zullen hun zwaarden omsmeden 
tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen. Geen volk zal tegen een 
ander volk het zwaard ophe� en. Oorlog 
voeren zullen zij niet meer leren’ 
(Jesaja 2:4b)

VN-vonnis of Gods vonnis?
Bijgaande gra� ek  maakt het aantal VN-
resoluties tegen landen inzichtelijk. Het 
laat zien hoe obsessief de VN zich speci-
� ek tegen Israël richt. Voorbeeld: in 2020 
werd een resolutie aangenomen waarin 
de naam van de Tempelberg voortaan 

Terug naar de door de VN gebruikte 
Bijbeltekst. Wat zeggen de voorafgaande 
verzen? ‘Het zal in het laatste der dagen 
geschieden dat de berg van het huis van de 
HEERE zal vaststaan als de hoogste der ber-
gen …. Vele volken zullen gaan en zeggen: 
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nog uitsluitend bij zijn Islamitische naam 
‘Haram al-Sharif’ genoemd mag worden. 
Ondertekend door meer dan honderd lan-
den, waaronder helaas óók Nederland…  
Hoe misleidend want Jeruzalem wordt 
zeker 820 keer in de Bijbel genoemd en 
zelfs niet één keer in de Koran!  ~ Lees verder op pagina 2  >>

HET RAZEN
VAN DE VOLKEN

door Eelco Schaap

Tekst: Jesaja 2:4 ~ De Jesaja-muur in het Ralph Bunche Park bij de Verenigde Naties, New York, VS (Shutterstock)
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Alle resoluties tegen landen sinds de oprichting van de VN-mensenrechtenraad. Niet genoemde landen zijn 
nooit veroordeeld. Bron: unwatch.org/un-israel-key-statistics / Wikipedia



tijd is Israël niet alleen als natie geboren, 
maar nog belangrijker: er is een overblijf-
sel van Joodse gelovigen in Jesjoea in 
Israël! Alhoewel misschien nog klein in 
omvang, het is een teken van God omdat 
Hij trouw is aan Zijn verbond. En dan nog 
iets speciaals: waren er in de eerste eeuw 
vrijwel alleen gelovigen in Israël; nu zijn er 
wereldwijd miljoenen gelovigen in Jezus 
onder alle volken. De vervallen hut van 
David wordt nu hersteld, opdat de mensen 
die overgebleven zijn, de HEERE zouden 
zoeken en alle heidenen over wie Mijn 
Naam is uitgeroepen (Hand. 15:15-17). Het 
Koninkrijk van God zal niet zonder slag of 
stoot tot stand komen. Psalm 2 laat zien 
hoe de wereld ervoor staat. Machtheb-
bers zullen niet bereid zijn hun posities 
op te geven als de Koning verschijnt om 
de macht over de aarde op te eisen. Maar 
Gods antwoord is duidelijk: ‘Ik heb immers 
Mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige 
berg’ (Psalm 2:6).

Onze missie 
Stichting PETACH TIKVAH wordt vaak 
‘gelabeld’ als ‘Israëlorganisatie’. Toch willen 
we er steeds op wijzen dat het om iets 
véél groters gaat: Zijn wederkomst en 
Gods Koninkrijk hier op aarde! We wil-

len meehelpen (onze missie) ‘de weg te 
bereiden voor Jezus wederkomst en Zijn 
Koninkrijk op aarde’. Asher Intrater (leider 
van Revive Israel) zegt: ‘Onze mensen 
gaan verloren. Ze gaan verloren in hun 
religie en ze gaan verloren in hun secu-
liere leven. Beide groepen gaan verloren. 
Bid voor ons volk en wees niet onder de 
indruk van ons. Het nummer één gebed 
is: dat Joden eeuwig leven leren kennen, 
vergeving van zonden, dat ze veranderd 
worden van binnenuit. Dat ze de grootste 
Joodse rabbi, Jesjoea de Messias, het Licht 
voor ons volk, mogen ontmoeten. Ik vraag 
jullie om te bidden. Wij bidden ook voor 
de internationale Kerk.’

Daarom leren wij jongeren dat ze geroe-
pen zijn het Joodse volk te zegenen en 
jaloers te maken op hun eigen Messias 
(Romeinen 11:11). Bid hoe je betrokken 
kan zijn hierin. Er ligt een taak vandaag 
die minstens zo belangrijk is als de zen-
dingsopdracht, want pas als Israël hun 
eigen Messias aanneemt, kan Jesjoea 
terugkomen! (Mattheüs 23:39). 

Pas dáárna zal het gebeuren dat we onze 
zwaarden omsmeden tot ploegscharen en 
er geen oorlog meer zal zijn…

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de 
HEERE, naar het huis van de God van Jacob; 
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande zijn 
wegen, en zullen wij Zijn paden bewande-
len. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het 
woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal 
oordelen tussen de heidenvolken en veel 
volken vonnissen’. (Jesaja 2:1-4a). Dat is wel 
even een andere boodschap!

Satan heeft een koninkrijk
De enorme internationale druk op Israël 
(dat nauwelijks groter is dan Nederland) 
kun je niet alleen politiek verklaren. Het 
is een geestelijke strijd! Besef dat de strijd 
hier op aarde uiteindelijk maar om één 
ding gaat: wie wordt er aanbeden op deze 
aarde? Satan bood Jezus ‘al de koninkrij-
ken van de wereld’ aan en zei: ‘als U mij 
zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn’. 
Jezus gehoorzaamde echter God. Hij zou 
Zijn Koninkrijk ontvangen op Gods tijd en 
op Gods manier. Satan heeft dus een ko-
ninkrijk (Mattheüs 12:26) en de hij wordt 
de god van deze eeuw (2 Korinthiërs 4:4) 
en vader van de leugen genoemd.

Ik heb Mijn Koning gesteld over Sion, 
mijn heilige berg 
Er gaat iets groots gebeuren! In deze eind-

HULP AAN JOODSE VLUCHTELINGEN 
IN POLEN EN OEKRAÏNE
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Roman en Peter zijn de leiders van 
Shalom ministries, een bediening 
waarmee PETACH TIKVAH al jarenlang 
samenwerkt. Zo ondersteunen we 
een drietal gaarkeukens in Oekraïne 

waar veelal oudere Joden – vaak Holo-
caustoverlevenden - een maaltijd kunnen nut-

tigen en waar voedselpakketten werden uitgedeeld. 
Oorlog voor deze groep is traumatisch.

Projecten
Vanwege de oorlog in Oekraïne wordt er in Oswie-
çim (vlakbij ligt het voormalige vernietigingskamp 
Auschwitz) door Shalom Ministries voor opvang ge-
zorgd voor Joodse vluchtelingen. Vooral nu de oorlog 
voortduurt, wordt de situatie er daar niet gemakkelij-
ker op. Sommigen van hen zijn met gevaar voor hun 
leven teruggegaan naar Oekraïne... 
De gaarkeukens in Oekraïne zelf zijn nog steeds in 
bedrijf. In Vinnatsa en Mohyliv Podil’skyy worden van 

maandag t/m vrijdag steeds nog steeds maaltijden 
verzorgd. In Shepetovka worden voedselpakketten 
uitgedeeld.

Fietsenproject
Ook kregen wij de vraag of wij ook � etsen hebben die 
we kunnen geven aan de Joodse vluchtelingen. Vooral 
nu het warmer is geworden helpt dat in a� eiding, 
waardigheid en mobiliteit. We doen daarom bij deze 
vrijmoedig een oproep of er mensen zijn die eventu-
eel een goede � ets zouden willen geven. Als PETACH 
TIKVAH kunnen we echter qua capaciteit / logistiek 
gezien niet in het hele land � etsen ophalen. Onze 
vraag is dus – als dit iets is voor u/jou – om contact 
met ons op te nemen.

De kosten voor één maaltijd in de gaarkeukens 
zijn ± € 1. Een voedselpakket kost € 30. 
Ook zijn er kosten voor de noodhulp in Polen.
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Shalom ministries,
waarmee
samenwerkt. Zo ondersteunen we 
een drietal gaarkeukens in Oekraïne 

waar veelal oudere Joden – vaak Holo-waar veelal oudere Joden – vaak Holo-
caustoverlevenden - een maaltijd kunnen nut-

tigen en waar voedselpakketten werden uitgedeeld. 
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In juni 2022 organiseerde PETACH TIKVAH in samen-
werking met de gemeente Deur van Hoop en Revive 
Israël opnieuw een One New Man Jongerenconferentie/
Kampeerweekend op het terrein van Camping Tikvah. 
Voor deze conferentie hadden we een aantal Messiaanse 
sprekers uitgenodigd, één uit Frankrijk en drie van de or-
ganisatie Revive Israël. Ook kwam ‘toevallig’ onze Israëlische 
vriend Andrey via Denemarken en Noorwegen aangevlo-
gen. Hij vroeg of hij ons een paar dagen kon bezoeken, 
exact op de conferentiedata, zonder dat hij überhaupt wist 
van een jongerenweekend! De Heilige Geest leidt!
We startten de conferentie met een gezamenlijke sabbats-
viering. Bijzonder was dat zich dit keer ook veel jonge ge-
zinnen hadden aangemeld. Tijdens het weekend waren er 
meerdere samenkomst momenten. En al in de eerste dienst 
– tijdens de aanbidding en het onderwijs van Tal was Gods 
Geest op een bijzonder krachtige manier aanwezig. En dat 
is zo gebleven! Ook was er natuurlijk tijd voor gezelligheid 
om elkaar te leren kennen. Het kampvuur draaide overuren!  
Ja hoe vat je zo’n weekend nu in een paar woorden samen? 
Ik denk zo: God werkte diep in het hart van veel jong vol-
wassenen. Zondagmiddag sloten we de conferentie af met 
indrukwekkende getuigenissen van de deelnemers en het 
zegenen van onze messiaanse vrienden!

De term ‘Ene nieuwe mens’ komt uit Efeziërs 2:15 en 
wordt een ‘mysterie’ genoemd: dat wat nog niet eerder 
geopenbaard was aan de oude profeten (Efeziërs 

3:3-6). In de conferentie stond onder andere de familierelatie 
tussen Joden en niet-Joden in Jezus centraal en wat dat met 
Gods plan en met ons te maken heeft. Paulus zegt verderop in 
die brief: ‘…om te begrijpen wat de gemeenschap aan het gehei-
menis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in 
God…’ (Efeziërs 3:9) en daarna spreekt hij over de gemeente, 
het Lichaam van de Messias. Jesjoea sprak ook over twee kud-
den die één kudde gaat worden, met één herder (Johannes 
10:16). De niet-Joodse kerk heeft de Messiaanse gelovigen 
nodig en Israël heeft de gelovigen uit de volken nodig! 
Daarom valt er veel te ontdekken in die hechte familierelatie 
die het Lichaam van Jesjoea doet herstellen tot zijn volheid. 

TERUGBLIK: ONE NEW MAN 
               JONGERENCONFERENTIE

Foto: Ingewiersma | 
Tiwifotogra� e



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!

EXPERIENCE JONGERENREIS 2023
Van 23 februari t/m 5 maart 2023 organiseren wij weer een tiendaagse 
Israel Experience jongerenreis, voor jongeren van 17 t/m 35 jr. 
De vroegboekprijs wordt (onder voorbehoud) € 1.400,- all-in, als je je vóór 
1 oktober 2022 aanmeldt en € 500,- aanbetaalt. Na 1 oktober wordt de prijs 
(onder voorbehoud) € 1.500,- all-in. Voor een 2–persoonskamer betaal je 
extra (is niet altijd mogelijk). 
ALL-IN: inclusief vliegticket, accommodaties, transport, de meeste excur-
sies, ontbijt en diner. We maken geen winst en gaan dus voor de laagst 
mogelijke prijs! Onze jongerenreizen zijn uniek, omdat naast het land 
verkennen, het persoonlijk contact met jonge messiaanse gelovigen 
centraal staat. We rijden met ‘eigen’ vervoer van de Golan in het Noor-
den tot in de woestijn in het Zuiden, van de Middellandse Zee tot aan 
de grens met Jordanië. De reis zal je geloof verdiepen en zicht geven 
op Gods plan met Israël!

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 staat weer zo’n meeting gepland. De 
focus van die dag ligt op elkaar ontmoeten 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. 
Ben je tussen de 17 en ca. 35 jaar en je hebt belangstelling? Ook als 
je van verder weg komt en een slaapplek nodig hebt - Mail ons!
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Vormgeving: Sybe de Vos, Sjoeal (sjoeal.nl)
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BIJEENKOMSTEN
•    Elke dinsdag, woensdag, donderdag ~ 9:00 tot ca. 10:00 uur:

Bijbelstudie & gebed
•     Jongerenmeetings: elke 2-3 maanden bijbelstudie en quality time

Eerstvolgende datum: zaterdag 22 oktober 10:00-15:30 uur
•   4 t/m 30 september 2022: Ambassadeur academie – Discipelschap 

training in Israël
•   23 februari t/m 5 maart 2023  (voorjaarsvakantie) ~ Israël jongerenreis  
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.

NIEUWE DISCIPELSCHAPTRAINING 
IN ISRAËL
Wordt een ambassadeur van Israël en volg de Ambassadeur academie. 
Dit is een training in Israël gegeven door onze vrienden van het Aliyah 
return center in Galilea en start bij voldoende aanmeldingen van 4 sep-
tember tm 30 september 2022.
Meer INFO? Ga naar aliyahreturncenter.com/ambassador-academy
Natuurlijk kan je ons ook mailen of bellen!
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Zin om mee te gaan? Geef je vrijblijvend op, zodat we je de 
hoogte kunnen houden. Mail naar info@petachtikvah.org


