
Een voorstel voor een verklaring van de kerken waarin de 
Messiaans-Joodse beweging wordt aanvaard 

 
Deze verklaring is opgesteld door leden van het Internationale Comité en aanvaard door het 
hele Comité in 2007 om aan de kerken een idee te geven hoe zij zouden kunnen reageren op 
Een oproep aan de Kerk, en op de vraag: “Op wat voor soort reactie hoopt TJC-II van de 
kant van de christelijke kerken?” 
 
 
In Handelingen 15 zien wij dat de eerste ‘Vergadering van Jeruzalem‛ koos voor het principe 
van respect voor verscheidenheid binnen het Lichaam van Christus met betrekking tot de 
identiteit van Joodse en niet-Joodse gelovigen. In overeenstemming daarmee leggen wij, 
……………………………, de volgende verklaring af: 
 
  1. We spreken uit dat de uitverkiezing van Israël onherroepelijk is en wij spreken uit dat het 
werk van de HEER met het Joodse volk met betrekking tot hun redding en de roeping van 
Israël om een zegen te zijn voor de volkeren nog niet voltooid is.  
 
  2. We spreken uit dat Joden die tot geloof komen in de Messias Jezus, geroepen zijn om hun 
Joodse identiteit te behouden en te leven als deel van hun volk op een wijze die in 
overeenstemming is met het Nieuwe Verbond.  
 
  3. We spreken uit dat het vormen van Messiaans-Joodse gemeentes een belangrijke en 
effectieve manier is om uitdrukking te geven aan een collectieve Joodse identiteit (in Jezus) 
en als een manier om een getuigenis te vormen van Jezus voor de Joodse gemeenschap. We 
bevestigen ook Joodse groepen die onderdeel uitmaken van de kerken en die zich toegelegd 
hebben op het onderhouden van hun Joodse leven en identiteit.  
 
  4. We spreken uit dat wij als kerk bereid zijn om bruggen te bouwen met de Messiaans-
Joodse gemeenschap; om vriendschapsbanden op te bouwen en om te bidden voor hun groei en 
bloei. We zullen dit blijven doen ook wanneer de lokale of nationale Joodse gemeenschap 
daarmee moeite heeft.  
 
  5. We spreken uit dat wij bereid zijn om onze middelen ook ter beschikking te stellen van 
Messiaans-Joodse gemeentes en theologische scholen opdat zij zo in staat gesteld worden 
hun door de HEER gegeven bestemming te bereiken.  
 
  6. We spreken we uit dat wij bereid zijn om een stem te zijn binnen ons kerkverband en 
onze invloed uit te oefenen om weerstand te bieden aan alle vormen van antisemitisme, de 
vervangingstheologie en iedere vorm van onderricht die het gestalte geven aan een Joodse 
identiteit in Jezus uitsluit. 

 
7.  Tenslotte spreken we uit dat wanneer de levenswijze van de Joodse gelovigen en de 
gelovigen uit de volkeren met hun onderscheiden identiteiten samen opgroeien, de HEER 
daardoor verheerlijkt zal worden, dat het Koninkrijk van God erdoor bevorderd zal worden en 
dat de visie van “de éne nieuwe mens” van Efeziërs 2 zich dan zal ontvouwen als onderdeel van 
de oorspronkelijke zegen van Abraham voor de volkeren. 
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