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De doelstelling van TJC-II is: 
 

• Het bekendmaken van het herstel van het Joodse 
deel van het Lichaam van de Messias. 

• Schuld belijden voor de historische onderdrukking 
van het gezamenlijke Messiaans-Joodse getuigenis 
van Jesjoea (Jezus), de Messias. (Uiteindelijk zal 
deze schuldbelijdenis op een tweede “Vergadering in 
Jeruzalem”  tot uitdrukking worden gebracht.) 

• Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van 
het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeen-
schap door voorbede, onderwijs en door het leggen 
en onderhouden van belangrijke contacten binnen 
het wereldwijde Lichaam van de Messias. 

• Het bevorderen van herstel en eenheid tussen chris-
tenen en Messiasbelijdende Joden. 

Nationale Open Dag  
 

Joodse continuïteit binnen het Lichaam van de Messias 
door de eeuwen heen – wereldwijd op een nieuwe manier zichtbaar –  tot in eeuwigheid 

 

In juni vond in Helsinki een beraad plaats van Joodse Messiasbelijdende wetenschappers. Het thema was ‘Joodse con-
tinuïteit binnen het Lichaam van de Messias’. Deelnemers waren afkomstig zowel uit de Messiaanse Joodse Bewe-
ging als ook uit verschillende kerkelijke tradities. Deze ontmoeting liet zichtbaar worden dat Joden binnen het Lichaam 
van de Messias zich steeds meer bewust worden van hun eigen speciale identiteit en roeping. 
Als TJC-II Nederland hebben wij ook dit thema genomen voor onze Nationale Open Dag. Op deze dag zullen twee spre-
kers dit thema inleiden. We hopen verder dat een aantal officiële afgevaardigden vanuit verschillende denominaties een 
reactie zullen willen geven. Verder zal er natuurlijk gelegenheid zijn tot gesprek met de sprekers en elkaar. De middag 
zal worden afgesloten met een sabbatsmaal.  
 
Sprekers zullen zijn: 
Avi Mizrachi, De Messiaans Joodse beweging: een hedendaags teken van Gods eeuwige verkiezing van heel Israël   
Prof. Dr. Pieter A. Siebesma, Joodse volgelingen van Messias Jesjoea /Jezus door de eeuwen heen 
 
De Open Dag is op vrijdag 11 februari 2011 in de Goede Herderkerk te Nijkerk, begint om 13.30 uur en de zaal zal 
open zijn vanaf 13.00 uur. 
 

Let OP! Aanmelding is vereist! Aanmelden vóór 1-2-2010 
 
Deelname aan de dag zonder sjabbatsmaal kost € 10,-; inclusief sjabbatsmaal € 25,- 
Het zou fijn zijn als u iemand meeneemt, die TJC-II nog niet kent! 
 
U kunt zich aanmelden door het vereiste bedrag per persoon over te maken op rekening 1564388 ten name Stg. Toward 
Jerusalem Council II te Eindhoven onder vermelding van: Open Dag en naam en adres. 

Avi Mizrachi is Messiasbelij-
dende Jood uit Tel Aviv, waar 
hij ook geboren is. Avi is di-
recteur van het Dugit Messia-
nic Outreach Centrum en se-
nior Pastor van de Adonai Roi 
(= de Heer is mijn herder) 
gemeente. Daarnaast is Avi 
lid van het Internationale Co-
mité van TJC-II.  

Prof. Dr. Pieter A. Siebesma heeft Semiti-
sche Talen en Letterkunde en Nederlands 
Joodse geschiedenis gestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden en is gepromo-
veerd op een onderwerp van de grammatica 
van het Bijbels Hebreeuws. Hij is nu verbon-
den als docent Hebreeuws, Oude Testament 
en godsdiensten aan de Christelijke Hoge-
school Ede, en hoogleraar Jodendom aan de 
Evangelische Theologische Faculteit in He-
verlee/Leuven  (België).  

TJCTJC--II CII COMMUNIQUÉOMMUNIQUÉ                                H                    HERFSTERFST 2010 2010  

In deze aflevering:    Zijn de Christelijke feesten heidens?  Vergeven  TJC-II in Canada  
 Nieuws uit Roemenië  Nationale Open Dag   
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In onze vergadering van 
het Internationale Comité 
van TJC-II vorig najaar in 
Israël, legde God de na-
druk op Jeruzalem als 
centrum voor onze bewe-
ging. Terwijl we doorgaan 
met bidden voor en het 
uitwerken van de prakti-
sche aspecten van onze 
internationale structuur, 
geloven we dat de Heilige 
Geest onze aandacht richt 
op de betekenis van het 
optrekken naar Jeruzalem. 

 
“Machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken 
naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs 
God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij 
zullen zijn paden bewandelen.’ Vanaf de Sion klinkt zijn 
onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER”. (Micha 
4:2 & Jesaja 2:3, NBV) 
 
Dit jaar schonk de Heer mijn gezin meer tijd om in Jeru-
zalem door te brengen, terwijl we actief bleven voor de 
bediening waartoe ik geroepen ben. Hoewel we nog de 
helft van het jaar in de VS wonen, hebben we genoten 
van onze tijd in Jeruzalem, het contact met de Israëli-
sche maatschappij en met het Lichaam van de Messias 
in Israël, en de studie van de taal en de geografie van 
het land. Dit is niet een Zionistische oproep voor ons 
allen om naar Israël te verhuizen. Maar ik geloof wel dat 
het een tijd in de geschiedenis is om ons te concentre-
ren op de dingen die God heeft gezegd en nog zegt 
over Jeruzalem. 
 
God heeft Jeruzalem uitverkoren. Het is de stad waar-
van gezegd wordt dat God zich die “als woonplaats be-
geerd heeft”  (Ps. 132:13-14). Matteüs noemt het “de 
heilige stad” (4:5). Jezus verwijst er naar als “de stad 
van de grote Koning” (Mat. 5:35). Jeruzalem wordt het 
eerst genoemd in Genesis 14:18-20, met een verwijzing 
naar Melchisedek, wiens naam betekent “koning van 
gerechtigheid.” Hij is de koning van Salem, d.w.z. Jeru-

zalem. Hier zien we een beeld van Jesjoea die bestemd 
is de koning van deze stad te zijn. 

Jeruzalem wordt meer dan 800 keer in de Bijbel ge-
noemd. Het is de enige stad waarvoor we opgedragen 
worden te bidden voor haar vrede (Ps. 122:6). God 
heeft zijn naam hier voor eeuwig gevestigd (2 Kron. 
6:6). Er is een hemels Jeruzalem (Hebr. 12:22), maar 
geen hemels Dallas, Moskou of Londen. Dat is veelbe-
tekenend! 

 
“Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou wor-
den weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar 
Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Sa-
maritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te 
bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, 
omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.” (Lukas 
9:51-53, NBV). 
 
Waarom ging Jesjoea vastberaden op weg naar Jeruza-
lem? Omdat Hij wist dat het de stad van zijn bestem-
ming was. Hij wist dat het de stad van God was, waar 
Hij op een dag zal regeren – maar eerst stonden lijden 
en dood Hem te wachten. Sommige mensen ontvingen 
Hem niet onderweg, maar zijn opgaan naar Jeruzalem 
was een vereiste om te kunnen leven in de heerlijkheid. 
Jesjoea ging niet “zomaar” naar Jeruzalem; hij was vast-
besloten deze weg te gaan, wat het Hem ook zou kos-
ten. 

 
Veel christenen hebben geen zicht op de rol en het be-
lang van Jeruzalem in deze tijd. Ik geloof dat het voor 
ons tijd is om, net als Jesjoea, de blik te richten op Jeru-
zalem. Ben je bereid je blik op Jeruzalem te richten? 
Ben je bereid deze weg te gaan? Deze weg zal weer-
stand en problemen opleveren. Sommigen zullen je niet 
ontvangen. Maar leven in de heerlijkheid is het uiteinde-
lijke doel. 
 
Moge God ons helpen om bij onze eigen geloofsreis 
onze blik op Jeruzalem te richten, opdat we ieder ons 
eigen kleine aandeel in Gods veel grotere plan mogen 
leveren. 

RICHT JE BLIK OP JERUZALEM  
                              door Wayne Wilks 

TJC-II 

Wayne Wilks is interna-
tionaal directeur van het 
Messiaans Joods Bijbel In-
stituut (MJBI).  
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Christenen die op zoek zijn naar de Joodse wortels 
van hun geloof beweren dikwijls dat de kerkelijke 
vieringen op de verkeerde data gehouden worden. 
Dan wordt gezegd dat de kerkelijke data heidens 
zijn. Zij doen een oproep om terug te keren naar “Gods 
vastgestelde feesten.” (Lev. 23). Ik merk dat Messias-
belijdende Joden dit niet zo vaak beweren als christe-
nen die zich hebben aangesloten bij Messiaanse ge-
meenten. De boodschap is dat de meeste christenen 
compromissen hebben gesloten met het heidendom! 
Pasen en Pinksteren worden op de verkeerde data ge-
vierd vanwege het heidendom en Kerstmis is volledig 
geworteld in het heidendom. Deze claim veroorzaakt 
zoveel verdeeldheid dat we er heel zeker van moeten 
zijn dat hij gefundeerd is op bewijzen. 
 
 
In werkelijkheid is het bewijs voor deze claim niet 
zo duidelijk. Al eerder hebben we laten zien dat de 
huidige christenen niet gebonden zijn aan de Joodse 
kalender, die deel uitmaakt van het verbond dat geslo-
ten is met het Joodse volk. (Zie Handelingen 15, Ro-
meinen 14, Kolossenzen 2 en Galaten). De Kerk heeft 
echter een jaarlijkse kalendercyclus van vieringen om-
helsd. De minder traditionele kerken hebben wekelijks 
vieringen op de zondag en jaarlijks op Kerstmis, Pasen 
(Pascha) en Pinksteren. De traditionele kerken hebben 
hun jaar opgebouwd rond de gebeurtenissen in het le-
ven van Jesjoea: Zijn geboorte, besnijdenis en op-
dracht, Zijn veertig dagen vasten, Zijn intocht in Jeruza-
lem, het Laatste Avondmaal, de kruisiging, de opstan-
ding en Zijn Hemelvaart. 
 
 
Het probleem met de kerkelijke feestdagen is niet 
de datering, maar dat zij niet verankerd zijn in hun 
oude wortels. Het is niet aan ons om de Kerk vanwege 
deze datering te bekritiseren. Een terugkeren naar de 
Joodse wortels is eerder een terugkeer naar de Joodse 
begrippenkaders, een omarmen van de Joodse gelovi-
gen die hun roeping gehoorzamen om binnen de Jood-
se gemeenschap te blijven om daar te getuigen, en een 
bevestiging van de Joodse manier van leven. Hier zijn 
enkele argumenten waarom ik denk dat de claim, dat 
de kerkelijke vieringen heidens zijn, fout is. 
 
Voor de rabbijnen zijn de data van de feesten door 
de mens vastgesteld; alleen de sjabbat is door God 
vastgesteld. Wat betekent dit? We weten de juiste dag 
voor de sjabbat; het is de zevende dag, week na week. 
We hebben echter een groot probleem met de jaarlijkse 
bijbelse kalender. Hoe kunnen we de cyclus van de 
maan in overeenstemming brengen met de cyclus van 

de zon? De 12 maanmaanden zijn tezamen minstens 5 
dagen korter dan het zonnejaar, zodat we zonder een 
correctie, vroeg of laat, de najaarsfeesten in de winter 
zouden vieren! De Joodse maankalender voegt daarom 
een extra maand toe aan zeven jaren van iedere ne-
gentien-jaarscyclus, en dat geeft ons in deze 
“schrikkeljaren” een jaar met 13 maanden. Zonnekalen-
ders voegen een dag toe aan vijf van de twaalf maan-
den en dan, meer recentelijk, elke vier jaar een extra 
dag. De Bijbel vertelt ons niet wat we moeten doen 
met deze aanpassingen. Dit is een menselijke beslis-
sing. Bovendien was de vaststelling van de exacte dag 
van de nieuwe maan en de volle maan een gemeen-
schappelijke rabbijnse beslissing. De oude Essenen, de 
Joodse asceten uit de eerste eeuw, kozen voor de zon-
nekalender en hadden een jaarlijkse aanpassing. Som-
migen menen dat de kalenderdiscrepantie zelfs in de 
evangeliën gevonden kan worden. Het evangelie van 
Johannes lijkt aan te geven dat Jezus het avondmaal 
vierde vóór Pesach terwijl het bij de Synoptici plaats-
vond op de feitelijke datum van Pesach. 
 
Wordt vervolgd. 

 

Twee jaar geleden, op 11 juni 2008, vroeg premier Step-
hen Harper oprecht vergeving voor Canada’s rol in het 
Indiaanse residentiële schoolsysteem, en vroeg de oor-
spronkelijke volken van dit land vergeving dat de staat ten 
opzichte van hen zo ernstig in gebreke was gebleven. 
 
Op dat ogenblik werd de plicht op ons volk gelegd om per-
soonlijk te reageren. We weten allemaal dat het onmoge-
lijk is dat er geen momenten zullen zijn waarop we aan-
stoot aan elkaar zullen nemen. Aanstoot nemen komt voor 
bij iedereen. Vergeven is niet gemakkelijk; we hebben niet 
alleen het vermogen ontvangen om te vergeven maar we 
moeten het ook doen! 

 Zijn de christelijke feesten heidens?  
Deel 1 van het artikel “Op zoek naar wederzijds begrip en eenheid” 

 
door Dan Juster 

Dr. Dan Juster is sinds 1971 
betrokken bij het leiderschap 
van de Messiaans-Joodse Be-
weging. Hij is directeur van 
Tikkun International mini-
stries, een netwerk van organi-
saties toegewijd aan het herstel 
van Israël en de Kerk. 

Vergeven 
door opperhoofd Kenny Blacksmith  

TJC-II 

Pagina 3 

© Stichting Toward Jerusalem Council II 

Onvergevingsgezindheid en aanstoot nemen zet overal 
mensen gevangen en beperkt hun vrijheid. Vergeven is 
niet politiek: er kan geen wet over gemaakt worden. Het is 
niet economisch: het kan niet gekocht, verkocht of verhan-
deld worden; vergeven is geestelijk en het wordt geboren 
uit de onvoorwaardelijke liefde van onze Schepper God. 
Wij kunnen ervoor kiezen om vast te houden aan een ne-
gatief verleden, of om de vrijheid te omhelzen die beschik-
baar is door een daad van onvoorwaardelijke vergeving.  
 
Wij stelden ons ten doel om door heel Canada heen de 
helende boodschap van vergeving, hoop en vrijheid te 
brengen naar ons volk, dat beïnvloed is door de negatieve 
erfenis van het Indiaanse residentiële schoolsysteem. 
 
De Nationale Vergevingsconferentie, gehouden van 11-13 
juni 2010 in het Civic Centrum te Ottawa, bracht een natio-
nale coalitie bijeen van ongeveer 4.500 personen en, via 
web-streaming, meer dan 2.000 anderen uit meer dan 20 
landen wereldwijd, om getuige te zijn van dit historische 
hoogtepunt. 
 
Onze boodschap was: “Meneer de Premier, u hebt ver-
geving gevraagd; wij vergeven!” 
 
Billy Graham heeft eens gezegd: “De grootste momenten 
in de geschiedenis van ons land zouden wel eens vóór 
ons kunnen liggen wanneer er een grote geestelijke ver-
nieuwing en opwekking zal plaatsvinden. De oorspronkelij-
ke bewoners van Amerika vormen een slapende reus die 
aan het ontwaken is. De oorspronkelijke bewoners van 
Amerika zouden wel eens de evangelisten kunnen wor-
den, die zullen helpen om Amerika te winnen voor Chris-
tus! Denk aan deze vergeten mensen!” 
 
Onze keuze om te vergeven heeft de generatiecyclus van 
slachtoffergedrag en beschuldiging doorbroken, en verge-
ving zal de zegen vrijzetten over degenen die vergeving 
zoeken en degenen die vergeving schenken. 
 
De Heer onze God heeft het hout van ons juk gebroken en 
ons in staat gesteld met opgeheven hoofd te lopen. Cana-
da staat op het punt getuige te zijn van de grootste opwek-
king tot nu toe! Kom met ons mee, want de Heer heeft 
goede dingen beloofd! 
 
De pijl van de Heer zal altijd doel raken! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na veel gebed en verlangen dat de Heer een verte-
genwoordiger uit Canada zou doen opstaan, is het 
Noord-Amerikaanse Comité van TJC-II verheugd, 
opperhoofd Kenny Blacksmith, een Indiaan uit Cana-
da, als lid van dit comité welkom te heten. 
 
Opperhoofd Kenny is geroepen tot een bediening 
van vergeving onder de Indiaanse volken van Cana-
da. Wij zien een sterke relatie tussen de roeping van 
de Heer op zijn leven en de visie van TJC-II. In zijn 
eigen woorden: “Het Joodse volk bezit de sleutel om 
de integriteit van Jesjoea terug te brengen naar ons 
volk.” 
 
Voor de Indiaanse volken was in het verleden het 
evangelie, het “evangelie van de blanke”. Dit had tot 
gevolg dat de meesten van hen het verwierpen. 
 
Het lijden van de Indianen is vergelijkbaar met dat 
van de Joden in de Sjoa. De Indiaanse bevolking 
nam, als gevolg van allerlei acties tegen haar, af van 
70 miljoen naar 4 miljoen. 
 
We zien er naar uit om te leren van deze dienaar van 
de Heer, naarmate we ons dieper begeven in onze 
vergelijkbare bedieningen van verzoening. 
 
 

Nieuws uit Roemenië  
door Peter Hocken 

 
De vijfde consultatie van TJC-II tussen Messiasbelijdende 
Joden en christenen uit de Orthodoxe Kerk vond plaats 
van 6 tot 9 juli 2010 in Brancoveanu, een historisch kloos-
ter in Sambata de Sus in Centraal-Roemenië. 
 
De opkomst was iets lager dan gebruikelijk – er waren 
minder Messiasbelijdende Joden dan in de vorige jaren - 
maar desalniettemin voelden sommige deelnemers dat we 
naar een dieper niveau zijn gegaan. 
 
Er werd onderricht gegeven door drie Orthodoxe priesters: 
Vasile Mihoc (Sibiu), Adrian Murg (Arad) en Constantin 
Necula (Sibiu). Peter Hocken uit Oostenrijk en Benjamin 
Berger uit Jeruzalem spraken de conferentie ook toe. 
 
 
Het hoofdthema was het geloof van de Niceaanse geloofs-
belijdenis, met name haar christologie, terwijl Benjamin 
Berger een belangrijke boodschap gaf over “Op weg naar 
Jeruzalem”. Andere deelnemers uit Israël en Duitsland 
hielden ook een korte inleiding, samen met Daniel Stran-
ger uit Roemenië, die op alijah gegaan is naar Israël en 
daar betrokken is bij een bediening in Nazaret-Illit.  

 

Opperhoofd Kenny Blacksmith van de  
Indiaanse volken van Canada 

TJC-II 

TJC-II 
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TJC-II in Canada 
door Arlene Stucki 


