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door Eelco Schaap
… En toch geloof ik met mijn hele hart
in Gods bovennatuurlijke ingrijpen.
Heel de wereld was er getuige van hoe
het land in 1948 door goddelijk ingrijpen werd toegewezen aan het Joodse
volk en hoe Israël daarna standhield
tegenover een overweldigende Arabische meerderheid. Ik heb zelf meegemaakt hoe mijn broer en ik als Joodsorthodoxe jongemannen een ontmoeting met Jesjoea hadden, en hoe onze
ogen werden geopend voor de heilige
Schrift. Achteraf ontdekten we dat wij
niet de enige waren. In 1967 begon de
Heer plotseling de een na de andere
Jood aan te raken, zodat er spontaan
huisgemeentes ontstonden. Het begon
in Jaffa en daarna in Netanya, Haifa,
Tiberias, Tel Aviv, Jeruzalem, … overal
ontstonden kleine gemeenschappen
van Joden die de Messias hadden

ontmoet. Het was iets geheel nieuws in
Israël … (uit het getuigenis van Reuven
Berger, voorganger Kehilat ha’she al
Har Zion).
Toen Israël tijdens de zesdaagse oorlog
in 1967 Jeruzalem in handen kreeg was
dit een profetisch keerpunt: ‘En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt
worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn’ (Lucas 21:2124). Aangenomen mag dus worden
dat de tijd van de heidenen voor Israël
voorbij is en we nu geestelijk herstel
mogen verwachten: ‘een gedeeltelijke
verharding is er over Israël totdat de
volheid der heidenen binnengaat, en
zó zal heel Israël behouden worden…’
(Romeinen 11:25-27).

Feit is dat er in 1948 nog nauwelijks
Messiasbelijdende Joden in Israël
waren; nu zijn het er zo’n 15.000! Feit
is ook dat deze groei inderdaad pas
begon ná 1967, de hereniging van
Jeruzalem.

Mensen van de weg
De Messiaanse beweging is oud en
tegelijk heel nieuw! In Bijbelse tijden
heetten ze ‘mensen van de Weg’
(Hand. 9:2 en 22:4) of ‘de sekte der
Nazarenen’ (Hand. 24:5). In Handelingen 21:20 lezen we over ‘tienduizenden’ Joodse gelovigen en ‘allen zijn zij
ijveraars voor de wet’. Het betekent dat
Messiaanse Joden geloven in Jesjoea
als Messias, maar ook aan hun Joodse
levensstijl en identiteit vasthouden.
(vervolg op volgende pag.)

Tussen wal en schip
Hun geschiedenis is heftig. Messiaanse
Joden, die aan hun Joodse identiteit
vasthouden, worden verstoten door
zowel de Joodse gemeenschap als ook
door de Kerk. Al in 160 na Chr. zei de
vroege Kerk: ‘als je in Jezus wilt geloven, kan je niet op een Joodse manier
blijven leven’. Uiteindelijk werden ze
eeuwenlang als ketters vervolgd en
gedwongen om hun Joodse identiteit
af te zweren. Zo zeggen orthodoxe
rabbijnen: ‘als je in Jesoeja gelooft
dan ben je geen Jood meer, maar een
christen, en een verrader’. Ze worden
missionarissen genoemd, een gevaar
voor de Joodse identiteit. Parasieten,
die uit zijn op het winnen van zielen
om hun mensen af te pakken.
Vreemd gedacht? Toch niet, want de
kerkgeschiedenis kent honderdduizenden gedwongen ‘bekeerlingen’. Joden
die onder dwang en vaak marteling het
christelijk geloof moesten belijden.
Vooral Spanje staat bekend om zijn
vele ‘marranos’ (zwijnen): Joden die
gedwongen gedoopt werden. Schattingen (rond 1.400) lopen uiteen van
200.000 - 600.000 ‘marranos’. Ook in
doorgangskamp Westerbork (nu 75 jaar
geleden) werd onderscheid gemaakt

tussen gedoopte en niet-gedoopte
Joden. De gedoopten hadden meer
voorrechten dan de niet-gedoopten!

met als resultaat het vertrek uit Israël.

Terugkeer van Messiaanse
Joden. Gebed gevraagd!

Twintig eeuwen christendom met de
Holocaust als climax hebben diepe
wonden geslagen in het Joodse denken. De gevolgen hiervan zijn tot op
vandaag zichtbaar. Het belijden van
zonden uit het verleden houdt in dat je
zegt: ‘Dit is in het verleden gebeurd en
het was fout’. Het betekent dat we ons
identificeren met diegenen die de zonden die we belijden begaan hebben.
Het betekent dat we van zij overgaan
naar wij. De bijbelse profeten beleden:
‘Wij en onze vaderen hebben gezondigd’. Gods opdracht voor niet-Joodse
gelovigen was Israël jaloersmaken,
maar het tegenovergestelde is gebeurd.
Alleen als we ingaan op de oproep van
de Heilige Geest om zonden uit het
verleden te belijden en spijt betuigen,
kan er ook herstel komen.
Bidt u mee voor genezing van deze
diepe wonden? En voor de Messiaanse
Joden, dat ook zij kunnen terugkeren?
En wilt u bidden voor de orthodoxe
Joden en voor de grote meerderheid
in Israël die ‘nergens aan doet’? (Lees
Jesaja 62:10-12). Bedankt voor uw
betrokkenheid!

Op grond van de ‘wet op de terugkeer’
heeft ieder van Joodse komaf het recht
om zich in Israël te vestigen. Echter, het
Ministerie van Binnenlandse Zaken dat
over deze immigratie gaat, is in handen
van de ultraorthodoxen. Zij vinden dat
een Jood die in Jesjoea gelooft geen
Jood meer is en dus ook geen recht
heeft op het Israëlisch staatsburgerschap. Uit de hele wereld kunnen Joden
met verschillende geloofsovertuigingen
naar Israël komen en door de immigratieprocedure heenkomen; atheïsten,
boeddhisten of wat dan ook. Echter als
ontdekt wordt dat iemand in Jesjoea
gelooft, is er een probleem!
In 2008 hebben Messiaanse Joden
een rechtszaak gewonnen tegen het
weigeren van hun vestiging in Israël.
Desondanks is het in de praktijk nog
steeds erg moeilijk om als Messiaanse
Jood alijah te maken. Vanuit PETACH
TIKVAH kennen we van dichtbij de
verdrietige verhalen van gelovigen, die
jarenlang werden tegengewerkt onder
valse beschuldigingen en intimidaties,

Misstappen in het verleden
werken door in het heden

PROJECT GAARKEUKENS

In Oekraïne zijn er nauwelijks sociale voorzieningen en ook al door de
strenge winter zullen veel Joden het
niet overleven als er geen hulp geboden wordt. We zijn daarom dankbaar
dat we mogen samenwerken met
Shalom Ministries. Er zijn drie gaarkeukens ingericht: in Shepetovka, Mohyliv
Podilsky en Vinnitsa.

Van maandag tot vrijdag kan hier een
warme maaltijd worden genuttigd en
de locatie fungeert meteen als ontmoetingsplaats voor de eenzamen. Ook
worden er hier voedselpakketten uitgedeeld. Daarnaast organiseert de Joods
Messiaanse gemeenschap in Vinnitsa
deze zomer een verblijf in een sanatorium voor deze oude arme joodse
mensen uit de Oekraïne. Tijdens dit
verblijf kunnen ze uitrusten, lichamelijk
herstellen en het evangelie horen. Het
zou geweldig zijn wanneer u door middel van een gift en/of gebed dit project
kunt helpen.

HELP MEE!
De kosten voor één maaltijd in
de gaarkeukens zijn circa € 1,en voor een voedselpakket € 30,-!
Dank u wel voor uw steun!

U kunt Shalom Ministries ondersteunen via ‘Project Gaarkeukens’.

Shalom Ministries

Veel oudere Joden - vaak Holocaustoverlevenden, vormen in Oekraïne een
vergeten groep. Heel vaak leven ze ver
beneden het bestaansminimum onder
extreem moeilijke omstandigheden.

PROJECT ONDERWIJS & TRAINING

EMILIE NAAR MESSIAANSE
TRAININGSSCHOOL
De meesten kennen mij wel maar voor
degenen die dat niet doen zal ik me
nog even voorstellen. Mijn naam is
Emilie, ik ben 20 jaar en ik ben nu zo’n
3 jaar betrokken bij PETACH TIKVAH. Ik
heb hier echt een stukje thuis gevonden en heb hier op een ongedwongen
manier mijn geloof heel erg mogen
ontwikkelen. De afgelopen jaren heb
ik steeds meer mogen ontdekken van
wie God is en wie ik mag zijn voor
Hem. Afgelopen zomer heb me hier
dan ook laten dopen. Na mijn studie
heb ik het besluit genomen om een
tussenjaar te nemen. De keuze voor
Messiaanse trainingsschool Gateways
Beyond in Cyprus was snel gemaakt.
Het voelde eigenlijk gewoon goed en
paste helemaal. Ik ben echt klaar voor

een volgende stap in mijn geloof en het
lijkt me fantastisch om een soort fundament te leggen waar ik (en hopelijk vele
anderen) nog veel aan zullen hebben.
Ik heb na het behalen van mijn diploma
‘grafisch vormgeven’ afgelopen zomer
een half jaar gewerkt en gespaard.
Alsnog was het nog steeds ‘onmogelijk’
om het geld voor de school op tijd bij
elkaar te krijgen, maar God legde op
mijn hart dat ik Hem hierin mocht vertrouwen. Mijn vader vertelde me over
de ‘wonderen’ die Jezus deed en dat
het vaak zo ging: Hij vroeg eerst aan
de mens te doen wat hij kon en dan
maakte hij wat voor de mens onmogelijk was af. Zoals bij het wonder dat water in wijn werd veranderd. Eerst mocht
de vrouw in geloof stappen nemen die
mogelijk voor haar waren (water in de
vaten laten doen) en Jezus deed wat zij
niet kon doen. Zo heb ik het ook ervaren. De school kon wonderlijk genoeg
voor de 1e deadline al betaald worden!
Ik zoek nu alleen nog sponsors voor
als ik weg ben. Aangezien ik dan niet
kan werken en een deel van mijn vaste

Andras en Judit H. uit Boedapest in
Hongarije hebben eind 2016 Alijah
gemaakt met hun twee zonen Alfred
en Leonard.
Toen Andreas 19 jaar oud was ontdekte
hij dat zijn familie Joods was. Veel
Hongaarse Holocaustoverlevenden
hebben hun Joodse identiteit voor hun
kinderen verborgen. In 1944 werden
Judit’s vader en opa en oma door de
Nazi’s naar Oostenrijk gedeporteerd
om daar in een fabriek te werken. Ze
overleefden de oorlog (alhoewel Judit’s
overgrootvader en -moeder omkwamen). Andras’ opa en vader waren in
staat om zich te verbergen en ook zij
overleefden de oorlog. Op een dag ging
Andras met een aantal Joodse vrienden

naar een feestje, en in het restaurant
begon men hen te vervloeken omdat ze
Joods waren. Een andere keer maakte
een buschauffeur een antisemitische
opmerking naar een groep kinderen. De
chauffeur zei: ‘als ik naar deze school
was gegaan had ik niet hoeven werken
als buschauffeur’. Hij bedoelde te zeggen dat de Joden al het geld bezitten
en niet werken! Toen Andras, Judit en
hun twee jongens op zaterdag na de
synagoge op de bus moesten wachten
werden ze bespuugd. In december
namen Andras en Judit een taxi in
Boedapest, op weg naar huis beland-

U kunt Emilie ondersteunen via
‘Project Onderwijs & Training’.

TRAININGSAVONDEN
De afgelopen 2 jaar hebben we 4
trainingen gegeven in blokken van
10 avonden. We startten steeds met
een gezamenlijke maaltijd en gingen
daarna in kleine groepen uiteen zodat
er in een intieme setting met elkaar
gebeden en gesproken werd.
Onlangs is de basistraining afgesloten
met als titel ‘Israël, de Messias en jij’.
Niet alleen het Joodse karakter van de
Bijbel werd belicht, maar ook Masjiach
(Messias), de terugkeer (aliyah), herstel
en wedergeboorte van Israël en Gods
roeping voor de volken. De deelnemers
waren erg enthousiast.

den ze in een protestmars. Zonder te
weten wat er aan de hand was begon
de taxichauffeur de Joden te beschuldigen. Andras en Judit zien, vanwege
de politieke situatie, grote problemen
voor Hongaarse Joden. De familie heeft
Hongarije 22 december 2016 verlaten.
Ze gaan op een kibboets wonen, zo’n
50 kilometer ten Noorden van Eilat.

HULP GEVRAAGD!
PETACH TIKVAH werkt al jaren nauw
samen met Ezra. Bovenstaand verslag laat zien dat er in Hongarije een
politieke aardverschuiving aan de gang
is en het antisemitisme is in een zeer
explosieve situatie beland. Bidt en
helpt u weer mee?
U kunt o.a. deze Hongaarse Joden
ondersteunen via ‘Project Ezra’.

verslag uit Boedapest

PROJECT EZRA

lasten gewoon doorgaan. Als u mij
wilt te sponsoren (met welk bedrag(je)
dan ook) is dat zeer welkom! De 21e
Januari heb ik afscheid genomen in de
samenkomst van PETACH TIKVAH en
de 22e ben ik naar Cyprus vertrokken.
2017, kom maar op!

agenda

ZATERDAGAVONDEN
We zijn een gemeenschap met een hart voor Israël en de wereld om ons
heen. Tijdens de samenkomst is er aanbidding en staat het Woord van
God centraal. We geven de Heilige Geest ruimte, zodat Hij kan spreken.
De avonden zijn niet saai, want God is een God van liefde, vol beweging,
kracht, herstel, genezing, bevrijding, veiligheid, geborgenheid, troost,
overwinning, verbondenheid, voorziening en nog veel meer!
Elke zaterdagavond is er om 18.30 uur een samenkomst.
Iedereen welkom!

GUY COHEN
PETACH TIKVAH • 21 MEI 2017

israëlplatform

ONTMOETING ISRAËLISCHE AMBASSADEUR
Op 18 januari 2017 was PETACH TIKVAH uitgenodigd om samen met een
aantal andere Israëlorganisaties de nieuwe ambassadeur (Aviv Shir-On)
van Israël te ontmoeten en te verwelkomen. Johanan de Vos heeft in het
kort Petach Tikvah voorgesteld en tevens was er gelegenheid om andere
organisaties te ontmoeten.
Doel van de verwelkoming
was niet alleen kennismaking, maar ook een
hart onder de riem te
steken en onze betrokkenheid bij het land
Israël te tonen.

projecten

Op Zaterdagavond 21 mei zal Guy
Cohen bij PETACH TIKVAH spreken.
Guy is voorganger van de Messsiaanse gemeente Katsir Asher (Oogst van
Asher in Akko. De naam van de gemeente
is genoemd naar de stam Aser die hier vroeger
woonde (Richteren 1:31). Guy werd geboren in Akko als kleinzoon
van een Sefardische rabbijn. Van moeders kant stamt hij af van
een Joods-Levitisch geslacht uit Jemen en van vaders kant van
een geslacht van Sefardische Joden uit de stam Juda.

Als gemeenschap PETACH TIKVAH willen we zowel praktisch als geestelijk
naast het Joodse volk staan. Zo is onderwijs een essentieel onderdeel
van wie wij zijn en gaat ons hart ook speciaal uit naar de jongere generatie. Daarnaast zetten we tijd apart voor gebed en aanbidding voor de
gemeenschap, het werk van Petach Tikvah en Gods plan met Israël. Ook
ondersteunen we een aantal projecten. Bij deze nieuwsbrief heeft u een
machtigingskaart meegestuurd gekregen. Wilt u een bedrag overmaken
naar Petach Tikvah dan kunt u deze kaart gebruiken.
VERMELDING SPECIFIEKE GIFTEN
Geef alstublieft de bestemming van uw gift duidelijk aan bij het overschrijven of op de antwoordkaart: ‘Project Petach Tikvah’, ‘Project Ezra’,
‘Project Gaarkeukens’, ‘Project Onderwijs & Training’ of ‘Waar nodig’.
Dank u wel voor uw steun!

CO LO F O N
Deze nieuwsbrief komt elk kwartaal uit voor
donateurs en belangstellenden. U kunt de nieuwsbrieven ook op onze website downloaden.
Stichting Petach Tikvah werkt vanuit een
boerderij, vlakbij het voormalige ‘Judendurchgangslager’ Westerbork. In de periode 1942-1944
werden hier 107.000 Joden gedeporteerd naar de
vernietigingskampen.
Doelstellingen van de stichting:
1. Petach Tikvah is een gemeenschap met een hart
voor Israël en maakt onderdeel uit van de beweging
die Jesjoea (Jezus) in Israël startte.
Focus: gemeenschap, aanbidding en gebed,
discipelschap, evangelisatie en Israël. We willen
(jonge) mensen toerusten en de komst van de
Messias bespoedigen. We geloven in een generatie
gelovigen die weet hoe te gehoorzamen aan de
Heilige Geest en door hun dagelijkse levensstijl
jaloersmakend geloof demonstreren (Rom. 11:11)
2. Petach Tikvah wil meewerken aan het herstel van
het lichaam van Jesjoea (Jezus) door te streven naar
verzoening en eenheid en een brug te zijn tussen
Jood en niet-Jood (Efeziërs 2:14-16).
Oosthalen 5 • 9414 TG Hooghalen
T 0593 - 59 20 97
info@petachtikvah.org • www.petachtikvah.org
Lid van Israëlplatform.nl
IBAN:
NL75 RABO 0382896408
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn
belastingaftrekbaar!

Eelco en Karin Schaap
… zijn de ‘visie- en fakkeldragers’ van Petach
Tikvah. Ze leven gedeeltelijk van giften en drage
n 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 basis? Met uw
gift verschaft u een basis om gestalte te geven
aan dit geloofswerk!

