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door Johanan de Vos
Bij PETACH TIKVAH houden we ons veel
bezig met de roeping die aan Israël is
toevertrouwd. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt het heel scherp: ‘De genade
die God schenkt neemt hij nooit terug,
wanneer Hij iemand roept maakt Hij dat
niet ongedaan.’ En dus nog altijd, ook
na duizenden jaren, staan de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob
onder gelovigen bekend als ‘het volk
van God’ en als ‘het uitverkoren volk’.
Een titel die hedendaagse Joden zelf
vaak heel confronterend vinden als ze
terugkijken op hun lange maar vaak
pijnlijke geschiedenis.

Het hoofd der volken
Wat houdt die roeping eigenlijk in?
Daarvoor moeten we terug naar het
begin van die roeping. Nadat de eerste
volken, Genesis 10 noemt er zeventig,

door ongehoorzaamheid ontstonden
en over aarde werden verspreid, riep
God Abram om zijn eigen familie te
verlaten. Deze roeping is dus onlosmakelijk verbonden met het lot van
alle andere volken (families) op deze
aarde. Net als de geboorte van Jezus
is de geboorte van Israël iets unieks.
Tegenover de farao kan Mozes dan
ook Gods roeping voor Israël opnieuw
onderstrepen: ‘Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. Laat mijn zoon gaan,
zodat hij Mij kan dienen.’ Israël werd
‘het hoofd van de volken’, geroepen
om de verloren volken weer bij God te
brengen (Jeremia 31:7).
Nog duidelijker wordt de roeping omschreven als Mozes voor Gods aange-

zicht staat op de berg Sinaï: ‘Nu dan,
als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt,
dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde
is van mij. U zult voor Mij een koninkrijk
van priesters en een heilig volk zijn’
(Exodus 19:5). Na de afgoderij met het
gouden kalf zien we dat deze roeping
specifiek vervuld gaat worden door de
Levieten (Exodus 32:29). De vervulling
van deze priesterlijke roeping is onder
het Oude Verbond daarom nog grotendeels onvervuld gebleven.

Priester en Koning
Jezus was zelf niet van de priesterlijke
stam van Levi, maar van de koninklijke
stam Juda. Daarom moest er iets heel
ingrijpends in de Wet veranderen
(Hebreeën 7:12).
(vervolg op volgende pag.)

Het koninklijke element en het priesterlijke element smelten in Jezus samen,
in wat de orde van Melchizedek wordt
genoemd. Zo moet Abraham de priesterkoning Melchizedek uit Jeruzalem als
zijn meerdere erkennen (Genesis 14:8).
En David heeft iets van deze realiteit
geproefd toen hij als koning in een
priesterkleed (!) voor de ark uit huppelde en één van de meest indrukwekkende psalmen schreef over de komende
Priester-Koning Jezus (Psalm 110).
Als gelovigen uit de volken mogen wij
nu delen in de oorspronkelijke roeping
van dit koninklijk priesterschap. Petrus
schrijft: ‘U die voorheen geen volk was,
maar nu Gods volk bent; u, die zonder
ontferming was, maar nu in ontferming
aangenomen bent.’ Wij zijn medeburgers van de heiligen geworden, huisgenoten van God! Petrus omschrijft
het priesterschap daarom zo: ‘wordt u
ook zelf, als levende stenen, gebouwd
tot een geestelijk huis, tot een heilig
priesterschap, om geestelijke offers te
brengen…’ En even verderop: ‘Maar u
bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk,
een volk dat God zich tot Zijn eigendom
maakte’ (1 Petrus 2:5,9,10).

Wat is nu de essentie van dit priesterschap? Een priester staat tussen God
en mensen, om zowel God als mensen
te dienen. Deze taak van verzoening
en het herstellen van de relatie tussen
God en mensen en mensen onderling is
het hart van deze roeping. Het is alleen
mogelijk door het plaatsvervangend
sterven van Jezus, die daarmee als
Hogepriester de weg van verzoening
blijvend heeft geopend. Het feit dat het
een koninklijk priesterschap is maakt
dat wij uitzien dat dit koninkrijk van
verzoening en eenheid realiteit wordt
op aarde: dan worden de koninkrijken
van de wereld van onze Heer en Zijn
Christus!

Broederliefde
Tot die tijd werkt onze Hogepriester aan
een lichaam, een tempel, een geestelijk huis, een nieuwe mens, een woning
van God in de Geest. Een eenheid
van Jood en heiden, man en vrouw,
arm en rijk. Dat is het priesterschap
dat God aan het bouwen is. De stad
die Abraham zocht en als het nieuwe
Jeruzalem zal neerdalen uit de hemel,
waarin de volheid van God wonen kan!
Alle gelovigen delen in deze roeping en
moeten de bediening van eenheid en

verzoening weer de plaats geven die
het verdient. Laten we goed beseffen
dat het kleed dat Jezus droeg toen Hij
gekruisigd werd ‘zonder naad was, van
bovenaf als een geheel geweven’
(Johannes 19:23). Zo zal ook de eenheid onder alle gelovigen in onze tijd
toenemen en zullen Joodse gelovigen
in het land, als ‘de natuurlijke takken’,
in hun volheid hier een strategische
rol in spelen (Romeinen 11). Zoals het
kleed van Jezus van bovenaf geweven
was, zo is dit ook het werk van de
Heilige Geest. Zijn wij hier klaar voor?
Hebben wij deze ‘broederschap’ lief
(1 Petrus 2:17)? Of zijn we alleen bezig
met het bouwen van onze eigen koninkrijkjes, waarin wij zelf de hoofdrol
spelen? Scheuringen en partijschappen
domineren nu nog ons kerkelijke landschap, maar ook hier zien we langzamerhand een kentering komen waar
we leren om elkaar lief te hebben ook
al verschillen we van inzicht. Voordat
alle volken weer één zullen zijn (Openbaring 21:3) zal eerst de gemeente
moeten leren dat als we onze geestelijke broer en zus niet liefhebben we
in duisternis blijven wandelen en dus
geen stap vooruitkomen. Pas dan delen
we echt in de roeping van Israël.

EEN TWEEDE KANS
Natasja* is joods en heeft geen gemakkelijk leven gekend. Haar vader is een
drugsverslaafde en haar moeder heeft
een drankprobleem en ook haar oudere
zus lijdt een ongelukkig leven. Een
werknemer van het Joods Agentschap
in Krivoi Rog kende de familiesituatie
en stelde Natasja voor om een test te
ondergaan via het CELA programma. Dit
is een integratieprogramma voor jonge
olim (immigranten in Israël).
Dit soort tests zijn niet op kennis maar
op psychologie gebaseerd. In één van
de onderdelen moest Natasja een
familieboom tekenen, en zij tekende
een boom zonder wortels. Ondanks

dat Natasja op grond van de testresultaten niet voor toelating in aanmerking
kwam, was de examencommissie
geraakt. Daarom deden zij een verzoek naar Israël om haar toch in het
programma toe te laten, omdat anders
haar leven verder kapot zou gaan. En
uiteindelijk is Natasha met Gods hulp
toegelaten en in staat om naar Israël te
vertrekken.
Het is geweldig om te horen dat Natasja
deze kans heeft gekregen en we bidden
dat alles goed voor haar zal uitwerken.
Ezra heeft haar met haar vertrek geholpen. Documenten zijn betaald en er is
geholpen met het transport van Krivoi
Rog naar het vliegveld van Dnjepr,
Oekraïne.

(* Haar naam is in verband met haar
privacy veranderd)

HULP GEVRAAGD!
PETACH TIKVAH werkt al jaren nauw
samen met Ezra. Wilt u meebidden en
ook vragen wij u om hulp om -samen
met Ezra- Joden te helpen?
U kunt Natasja ondersteunen via
‘Project Ezra’.

verslag uit Oekraïne

PROJECT EZRA

TERUGBLIK

ISRAEL EXPERIENCE 2017

Afgelopen voorjaarsvakantie ben ik
met de jongerenreis van Petach Tikvah
naar Israël geweest. Of ik even een
stukje wil schrijven? Tuurlijk, want
deze reis raad ik iedereen aan!
Ik moet zeggen dat ik tot een paar
maanden terug niet zoveel had met
Israël. Natuurlijk, je hoort het in de kerk
voorbij komen en je leest erover in de
Bijbel, maar ik wou er eigenlijk niet van
weten. Tot God enkele maanden geleden tot me begon te spreken… Tijdens
stille momenten gaf Hij me bepaalde
gedachten, of las ik bijbelgedeelten
met betrekking tot zijn volk, die ineens
begonnen te leven. Hij maakte een verlangen in me los om te bidden voor Zijn
volk, en ook kwam er een verlangen om
het land te bezoeken. Toen werd ik via
vrienden en kennissen geattendeerd
op deze reis. Het bleek precies in m’n

vakantie te vallen en wat me aansprak
was dat het niet een gewone toeristische reis is, maar een reis met diepgang, waar ik juist naar verlangde!
Vanaf het eerste moment dat we in
Israël waren was me duidelijk dat dit
een goede keus was: de eerste dag
begon meteen met samen de bijbel
in duiken en persoonlijk uitgedaagd
worden. Er volgde een week van veel
reizen: we hebben verschillende bijzondere plekken bezocht waar we bijbels
onderwijs kregen en waar ik veel
geleerd heb. Er was een goede afwisseling van diepgaande, indrukwekkende momenten en ontspannende
activiteiten zoals kameel rijden in de
woestijn en zwemmen in de Dode Zee.
Het was ook fijn om deze bijzondere
tijd door te brengen met een leuke
groep jongeren. Naast dat we veel
gedeeld hebben, hebben we ook veel
gelachen. Elke ochtend begonnen we
met gebed en worship, wat zorgde voor
eenheid en rust. Het meest bijzondere
vond ik de ontmoeting met Messiaanse
Joden. De momenten die we met hen
doorbrachten zijn voor mij onvergetelijk

en hebben een diepe indruk achtergelaten. Het is prachtig om te zien
wat God aan het doen is in Israël, hoe
Hij mensen bij elkaar brengt, hoe Hij
mensen naar Israël zendt om daar tot
zegen te zijn voor Zijn volk. De laatste
drie dagen waren we in een hostel in
Jeruzalem. Het is een prachtige stad
en we hadden ruim de tijd om daar te
zijn. We bezochten de Oude stad, de
Olijfberg, het Holocaust museum, de
graftuin. We genoten van de cultuur,
met al die verschillende mensen, en
het lekkere eten. Kortom, deze reis is
voor mij levensveranderend geweest!
Dit alles heeft er toe bijgedragen dat ik
nu heel anders naar Israël kijk! Als ik
nu de bijbel lees, is het anders. Bijbelverhalen gaan meer leven, de context
wordt duidelijker. Ik zou nog veel meer
willen leren over Israël, en ik hoop dat
dat ook nog zeker gaat gebeuren. Maar
allereerst raad ik iedereen aan om ook
eens met zo’n reis van PETACH TIKVAH
mee te gaan!
Karin, Eelco en Johanan, bedankt dat
jullie op deze manier tot zegen zijn!
Rachel van Werven

V O O R A A N K O N D I G I N G

ISRAEL EXPERIENCE

22 FEBRUARI t/m 4 MAART 2018
Ben je tussen de 17 en 35 jaar dan
nodigen we je uit voor een unieke
10-daagse Israëlreis in de voorjaarsvakantie, do. 22 feb t/m zo. 4 maart
2018. Om verschillende redenen is
deze reis uniek:
•	We durven te zeggen dat we echt de
goedkoopste zijn van Nederland.
Met de vroegboekkorting (aanmelden vóór 20 oktober 2018) betaal
je slechts € 1.095,- ALL-IN. Dat wil
zeggen dat ALLES erin zit: vliegticket,
accommodaties, vervoer, maaltijden
en entreegelden inbegrepen. Boek je

later dan betaal je € 155,- meer, dus
€ 1.250,•	Deze reis is niet zomaar een toeristische reis. Je krijgt inzicht in wat God
doet in Israël en ook beter begrip
van wat de Bijbel eigenlijk zegt over
Israël. Zo brengen we je in contact
met Messiaanse gelovigen en andere
contacten met de lokale bevolking.
Daarnaast gaan we natuurlijk ook het
hele land verkennen (van Golanvlakte in het Noorden tot en met
een expeditie in de Negev, Tel Aviv,
Jeruzalem enz.)

•	Deze reis zal je relatie met God
verdiepen. Dit hebben we elk jaar
gezien bij degenen die dit reisavontuur met ons aangingen. Door
gesprekken, door getuigenissen van
de lokale bevolking en doordat we
elke morgen samen met aanbidding
en gebed starten.

ZIN IN DIT AVONTUUR?
Ben je christen, flexibel, en
avontuurlijk ingesteld? Meld je
dan vóór 20 oktober 2017 aan via
eelco@petachtikvah.org

agenda
sprekers

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
Op zaterdagavond 21 mei zal Guy
Cohen bij PETACH TIKVAH spreken.
Guy is voorganger van de Messsiaanse
gemeente Katsir Asher (oogst van Asjer) in
Akko. De naam verwijst 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.

projecten

kampeerweekend

Op zaterdagavond 22 juli spreekt Daniël Keijzer uit Israël.

JOURNEY OF THE HEART

WORSHIP- EN KAMPEERWEEKEND

Van 9 tm 11 juni 2018 organiseert PETACH
TIKVAH samen met EHOP (European House of
Prayer) het Journey of the Heart Worship- en
Kampeerweekend. Jongeren uit heel Nederland
komen God zoeken voor onze generatie door
samen te (aan)bidden en samen te kamperen op het
terrein van PETACH TIKVAH. De kosten voor het hele weekend bedragen
€ 30,- per persoon en € 5,- per kind (t/m 12 jaar). Dit is incl. kampeerkosten, maar excl. maaltijden! Meer informatie of aanmelding?

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
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 • E info@petachtikvah.org
www.petachtikvah.org • Lid van Israëlplatform.nl
IBAN:
NL75 RABO 0382896408
BIC: RABONL2U
Al uw giften zijn
belastingaftrekbaar!
Layout: SJOEAL, Sybe de Vos

Aanmelding: journeyofthehart2017@gmail.com

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!

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 wat 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!

