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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 Jeruza-
lem”  tot uitdrukking worden gebracht.) 

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

• Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christe-
nen en Messiasbelijdende Joden. 

gedurende de eeuwen van rondzwerven en vervolging. Ahad Ha’Am heeft gezegd, “Meer dan dat de Joden de Sabbat 
hebben gehouden, heeft de Sabbat de Joden behouden”.  
 
De trieste en onvermijdelijke waarheid is dat de christenheid/ het christendom de oorzaak is geweest van veel van de 
omzwervingen en vervolgingen van het Joodse volk gedurende die tweeduizend jaar. En omdat het een normale ver-
wachting is dat de christenheid Jesjoea vertegenwoordigt, waarom zou dan het onderwerp van Jesjoea als Messias van 
Israël zelfs ook maar ter overweging naar boven komen in een Joodse conversatie? Dit is een vraag die gesteld wordt 
als antwoord op onze eerste vraag. 
 
We leven in een unieke tijd. Het Joodse volk is teruggekeerd naar het land. Joden kiezen ervoor om deze vraag te over-
wegen. Zij zien Jesjoea door een Joodse lens, als van belang voor de Joodse geschiedenis, los van de voornamelijk 
niet-Joodse kerk. De kerk uit de volken begint te zoeken naar haar Joodse wortels. Beide zoektochten omvattend is er 
een “visie van hoop” die zoekt een weg te bereiden van “tikkoen” – verzoening en herstel, die herinnert en onderhoudt. 
“Toward Jerusalem Council II” is de naam die zich identificeert met deze “visie van hoop”. Het is een frisse en eerlijke 
kijk op de geschiedenis, verleden, heden en toekomst. Wij nodigen u uit met ons te leren en met ons te wandelen terwijl 
wij bouwen aan deze weg van bekering, verzoening en herstel van dat, wat nooit verloren had mogen gaan. 
 

Financiële verantwoording 2009 TJC-II Nederland 

Het streven is dat elk Europees land maandelijks € 400,= bijdraagt aan de kosten van het werk op Europees niveau. 
Nog niet alle landen kunnen hieraan voldoen. Wij hebben dit in 2009 11 keer kunnen doen! Wij danken alle goede ge-
vers voor hun financiële bijdrage. Zonder uw hulp (gebed en financieel) kunnen wij niet meewerken aan dit werk van 
God! 

Naast de belangrijkste taak in TJC-II, namelijk het gebed, zijn er veel activiteiten, zoals het vertalen en uitgeven van bro-
chures, vertalen en verzenden van communiqués, bemensen van informatiestands en het voeren van gesprekken met 
medegelovigen op allerlei niveaus in diverse denominaties. Zoals u zult begrijpen zijn er aan al deze activiteiten onkos-
ten verbonden. Wij zijn heel dankbaar als u het werk van TJC-II meeneemt in uw persoonlijk gebed, maar zouden het 
ook zeer op prijs stellen wanneer u ons op één of andere manier financieel zou willen steunen. Het ontvangen van het 
communiqué is in principe gratis, daarentegen stellen wij wel prijs op een vrijwillige bijdrage. Uw giften zijn belastingaf-
trekbaar! 

TJC-II 

Ontvangsten  Uitgaven  
Beginstand per 1 januari 2009 803,30 Support Europees TJC-II kantoor 4400,00 
Giften 5810,40 Support Messiaanse gemeenten in Israël 960,00 
Giften voor Messiaanse gemeenten in Israël 960.00 Nationale Open Dag 964,14 
Nationale Open Dag 1103,00 Brochures en boeken 290,15 
Brochures en boeken 612,61 Communiqué 1711,16 
Communiqué 140,20 Bankkosten 110,42 

  Kantoorkosten 181,44 
  Vergaderkosten 510,05 

Totaal 9429,51 Totaal 9127,36 
  Saldo 302,15 
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EEN VISIE VAN HOOP EN VERZOENING 
De TJC-II-visie gepresenteerd in Denver in de staat Colorado in de V.S. 

 
In het voorjaar van 2009 zorgde de Heer ervoor, dat TJC-II de kans kreeg onderricht te geven in Denver. Zowel zes 
plaatselijke Messiasbelijdende-Joodse leiders, als een professor verbonden aan het Baptistenseminarie in Denver, 
reageerden op een uitnodiging bijeen te komen om de visie van TJC-II te leren kennen. De maanden daarop werd 
het duidelijk dat de Heer aan deze dienende leiders de eer toe-
vertrouwd had om de visie van TJC-II aan de geloofsgemeen-
schap van Denver bekend te maken. 
 
TJC-II Noord-Amerika werkte hiervoor samen met de lokaal ge-
vestigde organisatie van de “Promise Keepers”. De conferentie 
werd gehouden op 4 en 5 februari 2010 en de Heer voorzag in 
een prachtige locatie voor de conferentie die beschikbaar werd 
gesteld door de “Church in the City-Beth Abraham”. 
 
Wij geloofden dat het belangrijk was gelegenheid te bieden aan 
kerkleiders dat zij ervaringen konden horen van mensen, die al 
geruime tijd met de visie van TJC-II op weg waren. Naarmate 
we langer met elkaar samenwerkten, ontstond een uitgebreid 
onderwijsprogramma en de lokale leiders selecteerden ge-
spreksonderwerpen voor hun eigen presentaties, die niet alleen 
de visie van TJC-II weergaven, maar ook hun diversiteit als 
Messiasbelijdende-Joodse gelovigen in Jesjoea.  (Voor een lijst 
van de sprekers en de onderwerpen van de sessies en het online bestellen van een CD/DVD van iedere sessie, ga 
naar www.ncrsusa.com en klik op “Toward Jerusalem Council II  conference,” boven aan de rechterkant van de 
webpagina.) 
 
Wij eindigden de volle dag van inleidingen op vrijdag 5 februari met een paneldiscussie, waarin de deelnemers in 
staat gesteld werden aan alle sprekers vragen te stellen. De conferentie sloot met een Sjabbatdienst op de vrijdag-
avond, wat aan de deelnemers de gelegenheid gaf om de schoonheid van de Sjabbat te ervaren. De belangstelling 
was groot. Er waren 500 mensen bij de openingssessie, 200 mensen die alle inleidingen op de vrijdag bijwoonden en 
300 mensen die de afsluitende Sjabbatdienst bijwoonden. 
 
Het voorbedenteam van TJC-II uit Estes Park in Colorado was voortdurend in gebed erbij betrokken, zowel tijdens de 
planning van de conferentie, als tijdens de conferentie zelf. Tijdens de conferentie hadden voorbidders van het inter-
nationale kantoor van TJC-II in Dallas in Texas zich aangesloten bij ons plaatselijke team.  
 
We zagen dat de Heer geëerd werd in de wijze waarop de conferentie tot stand kwam. We blijven bidden dat we Zijn 
leiding zullen verstaan voor een vervolg voor de mensen die zijn gekomen. Onze harten zijn opnieuw geraakt door 
de verbazingwekkende werking van G-d’s genade onder Zijn volk door de visie van TJC-II. 
 
Arlene Stucki 
Lid van het Noord-Amerikaanse TJC-II comité 
 

Rabbijn Marty Waldman 
presenteert “Toward Jerusa-
lem Council II” tijdens de 
conferentie in Denver. Er 
zijn hiervan zeven DVD’s 
beschikbaar, onder andere: 
“Israëls onveranderlijke rol 
in Gods geschiedenis,” “De 
historische verwerping van 
de Messiasbelijdende Jo-
den,” “Moedige vrouwen: de 
aartsmoeders en het Ko-
ninkrijk,” en “Het mysterie 
van Gods wil – een nieuwe 
Mens”. 

TJC-II 
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Onze relatie met de Orthodox-Joodse Gemeenschap  
in Oradea in Roemenië 

door David Nagy 

Als Messiasbelijdende Jood heb ik een aantal botsingen meegemaakt met de Orthodox-Joodse Gemeente (OJC) in 
Oradea in Roemenië. Ik werd, bijvoorbeeld, eens gevraagd naar het kantoor te komen van de voorzitter van de synago-
ge. Hier was de rabbijn van Boekarest, die toezicht heeft over het hele land, aanwezig. Hij was alleen maar naar Oradea 
was gekomen om mij te vertellen dat ik geen Jood was, omdat ik in Jesjoea geloofde. 

Ongeveer vier jaar geleden stonden zij mij daarom niet meer toe om op Simchat Tora (Vreugde der Wet) de Torarollen 
te dragen. 

Later verhuisde een andere rabbijn vanuit Hongarije naar Oradea. Toen hij kwam 
vroegen de Orthodox-Joodse mensen hem hoe het nu zat met ons, Messiasbelij-
dende Joden. Toen wisten zij dat we slechts met een paar Joodse gelovigen wa-
ren, maar dat we officieel de Messiaans-Joodse Gemeente van Oradea begon-
nen waren. De rabbijn antwoordde dat de Messiasbelijdende Joden nog steeds 
Jood zijn, maar dat ze in zonde leven omdat ze in Jesjoea geloven. 

Vorig jaar echter heeft de Messiaans-Joodse Gemeente op verschillende mo-
menten ervaren, dat ze geaccepteerd wordt door de Orthodox-Joodse Gemeen-
te. Tijdens het Joods Nieuwjaar vertelde Adonai ons dat er een nieuw begin was 
gemaakt en dat was ook zo. Vanaf die tijd is het ons niet alleen toegestaan aan 
de feesten in de synagoge deel te nemen, maar zij vroegen ons zelfs om er bij te 
zijn! Ik werd ook weer gevraagd om tijdens Simchat Tora de Torarollen te dra-

gen. Ik droeg de Torarollen en ik danste en zong, schouder aan schouder, met de 
Orthodoxe rabbijn. Na de dienst gingen we naar de kantine van de synagoge. Hij 
vroeg mij aan zijn rechterzijde te gaan zitten en samen zongen we liederen tot 
verbazing van de meeste Orthodoxe Joden die aanwezig waren. Toen de rabbijn 
eens niet in de synagoge was, vroeg men ons het gebed te leiden, maar oudere 
Orthodoxe Joden waren er tegen. Met Pesach werd mij gevraagd om de rol uit te 

leggen van de “Afikoman”, de middelste matse die de Zoon, de Messias vertegenwoordigt, maar ik gaf natuurlijk de or-
thodoxe interpretatie. Toen onze Messiaans-Joodse Gemeente zich voorbereidde op Pesach, vroeg de Orthodox-
Joodse Gemeente ons hoeveel vlees, wijn en matses we nodig 
hadden en nodigde ons uit om met hun viering van het feest 
mee te doen. Na Soekot (Loofhuttenfeest) bezocht de president 
van de Federatie van de Joodse Gemeentes in Roemenië Ora-
dea en ik werd uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. 
Tijdens deze vergadering werd ik voorgesteld als de president 
van de Federatie van de Messiaans-Joodse Gemeentes in 
Roemenië. Na de vergadering gingen we naar de club van de 
Orthodox-Joodse Gemeente samen met de andere officiële 
genodigden: enige ambtenaren van de stad en leiders van de 
christelijke kerken. Ik werd geïntroduceerd door de president 
van de Orthodox-Joodse Gemeente van Oradea. Dit was een 
groot wonder voor de Messiasbelijdende Joden van Oradea. Al 
met al denken we dat onze huidige relatie met de Orthodox-
Joodse Gemeente een wonder van Adonai is. En de wonderen 
blijven ook nu nog doorgaan. TJC-II 

“Adonai vertelde ons dat er een nieuw 
begin was gekomen en dat was ook zo. 
Vanaf die tijd is ons niet alleen toege-
staan deel te nemen aan de feesten in 

de synagoge, maar zij vroegen ons 
zelfs om erbij te zijn.” 

David Nagy is opgevoed in een niet-religieus Joods gezin. 
Op 4-jarige leeftijd verscheen Jesjoea hem. Op 18-jarige 
leeftijd namg hij Jesjoea aan als zijn persoonlijke Redder. 

Tegenwoordig leidt hij de Messiaans-Joodse 
Gemeente van Oradea en de Federatie van 
Messiaans-Joodse Gemeentes in Roemenië. 
David Nagy dient als rabbijn in de Messiaanse 
Gemeente van Oradea in Roemenië. 

De eerste bijeenkomst  
van de nieuwe  

Europese TJC-II Stuurgroep  

“De onlangs gevormde Europese TJC-II Stuur-
groep hield op 28 en 29 januari haar eerste bij-
eenkomst in Loudwater in Buckinghamshire in 
Engeland. Aanwezig waren Johannes Fichten-
bauer, Fritzi Turecek, Tim Butlin, Peter Hocken, 
David Nagy, Ans en René (niet afgebeeld) Leit-
ner. Een Duitse vertegenwoordiger liet zich op 

de laatste moment verontschuldigen.”  
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Katholieke leiders in Dallas 
komen samen om TJC-II te bespreken 

door Peter Hocken  

Op donderdag 11 maart werd een 
diner gegeven voor katholieke leiders 
in Dallas en omgeving ter gelegen-
heid van het bezoek van Peter Hoc-
ken aan de Baruch HaShem Messi-
aanse Synagoge. Tien leiders aan-
vaardden de uitnodiging, waaronder 
Mgr. Mark Seitz, pas benoemd tot 
hulpbisschop van Dallas, pater Roch 
Kereszty, een Cisterciënzer professor 
in de theologie aan de Universiteit 
van Dallas met twee Cisterciënzer 
medebroeders, Mark Drogan, presi-
dent van “Het Overblijfsel van Israël”, 
die een promotor is van de Joodse aanwezigheid in de katholieke kerk 
en een groter bewustzijn van de Joodse wortels van de Kerk, samen 
met twee leiders van de Gemeenschap van Gods Vreugde, een katho-
lieke charismatische verbondsgemeenschap in Dallas, een echtpaar 
van de Kerygma Teams, de katholieke tak van Jeugd met een Op-
dracht, en een katholiek van Indiase afkomst van de Oosterse rite. De 
andere leiders van Baruch HaShem namen, met hun vrouwen, ook deel 
aan de avond. Marty Waldman en Peter Hocken schetsten in grote lij-
nen de oorsprong van TJC-II en de daaropvolgende ontwikkelingen, in 
het bijzonder de verspreiding in de katholieke en orthodoxe kerken. 
Voor sommige bezoekers opende de avond nieuwe gezichtsvelden, 
terwijl voor drie of vier van hen het een gelegenheid was om dieper in te 
gaan op een materie waarin zij al geïnteresseerd waren. 

Waarom geloven de meeste Joden niet in Jesjoea?  
door Arlene Stucki 

Joodse mensen hechten waarde aan goede vragen en zijn geneigd sceptisch te zijn tegenover kant en klare antwoor-
den. Christenen hechten waarde aan een gereedschapskist vol met antwoorden en maken zich minder zorgen over de 
vragen. Joodse mensen hechten waarde aan discussie. Christenen zien een glad gebaande weg als Gods leiding. Een 
goede Joodse discussie gaat een lange weg om daarmee een hechte vriendschap te sluiten. Christenen mijden deze 
verwarrende vorm van relaties. Joden onderhouden. Christenen vieren. Joden moeten vergeven en zich herinneren. 
Christenen moeten vergeven en vergeten. Joden wandelen in Israël --- Ha-Arets (Het land Israël). Christenen bezoeken 
het Heilige Land, of misschien Palestina. En we zouden kunnen doorgaan subtiele en minder subtiele verschillen te be-
schrijven tussen “de zaterdagmensen” en “de zondagmensen”. 
 
Hier is dan een vraag die ons vele malen gesteld is: “Waarom geloven de meeste Joden niet in Jesjoea (Jezus)?” Wij 
denken dat het een goede vraag is, zelfs als degenen die de vraag stellen, geloven dat het antwoord eenvoudig is. Als 
we deze vraag stellen vanuit een christelijk standpunt, moeten we met theologie beginnen. Als we de vraag willen stel-
len vanuit een Joods standpunt, moeten we beginnen met geschiedenis en cultuur. Daar zullen we beginnen. 
 
Het Joodse volk werd door God geschapen als een gemeenschap – inderdaad een “koninkrijk van priesters en een heili-
ge natie”. Ja, de wortels van de natie liggen in het geloof van de vaderen, en de verdienste van Abraham is fundamen-
teel voor Gods eeuwigdurend verbond met de Joden. Maar Abraham werd de vader van een GEMEENSCHAP van ze-
gening, en die gemeenschap is met ons gebleven tot op deze dag, zoals beloofd in de Schriften. 2000 jaar lang was het 
Joodse volk verstrooid over de ganse aarde. Op wonderbaarlijke wijze zijn zij een onderscheiden en te identificeren volk 
gebleven, hoewel ze veel hebben overgenomen van de culturen van de volken, waar ze verbleven. Bepaalde constante 
waarden bleven intact voor hen, ongeacht hun omgeving, en vormden de lijm die hen samenhield 

M a r t y 
Waldman 
en Peter 
H o c k e n 
schets ten 
de oor-
sprong van 
TJC-II en 
haar ont-
wikkeling.  

Katholieke leiders uit Dallas en om-
geving kwamen samen om de visie 
van TJC-II met Marty Waldman en 
Peter Hocken te bespreken. 
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