
Zomer 2008 
Toward Jerusalem Council II 

Waarom ik deel 
uitmaak van TJC-II 

 
Door Brian Cox 

 
Waarom ik deel uitmaak van 

het initiatief van TJC-II? Heel een-
voudig, G-d riep mij door het soe-
vereine werk van de Heilige Geest 
om hiervan deel uit te maken van-
af het allereerste begin. Die roe-
ping heeft zich echter in fasen ont-
vouwd. 

 
In 1994 werd ik door mijn vrien-

din Christa Behr uitgenodigd om 
deel te nemen aan een dienst van 
berouw in het concentratiekamp 
Sachsenhausen, nabij Berlijn, die 
werd geleid door pastor Paul 
Toaspern en Benjamin Berger. Op 
een bepaald moment tijdens de 
dienst werd ik overvallen door een 
diep en intens huilen. Tegelijk er-
voer ik ook sterk de aanwezigheid 
van de Heer. Op een gegeven 

moment wendde ik mij tot pastor 
Peter Dippl uit Berlijn en zei: 
“Peter, ik weet niet wat er met mij 
gebeurt!” Hij glimlachte naar mij 
en antwoordde: “Brian, de Heer 
deed hetzelfde met mij toen hij mij 
een bovennatuurlijke liefde gaf 
voor het Joodse volk.” 

 
In 1995 ontving ik via de post 

een mededeling van een voorma-
lig gemeentelid die betrokken was 
geraakt bij een bediening aan het 
Joodse volk. Bij de me-
dedeling was een be-
schrijving ingesloten van 
de kern van de visie van 
TJC-II, zoals deze aan 
rabbijn Marty Waldman 
was gegeven. Toen 
ik dit las sprong mijn 
hart op van vreugde. 
Ik voelde me “geroepen” om deze 
visie te omarmen. Ik zette dit ech-
ter nog even aan de kant en bad 
er eerst twee weken voor. Hoe 

meer ik 
bad, des 
te sterker 
schoot 
het ge-

voel van roeping wortel in mijn 
hart. Tenslotte belde ik Marty 
Waldman op. Op dat ogenblik was 
hij niet thuis en daarom liet ik een 
boodschap achter. Ik bad: “Heer, 
als u mij voor deze visie roept, 
dan geloof ik dat hij me terug zal 
bellen.” De volgende dag belde 
Marty mij op en nog voor de eer-
ste tien minuten van het gesprek 
om waren, ervoeren wij allebei al 
sterk dat dit een werk was van de 
Heilige Geest. Enige tijd daarna 

nam Marty contact met mij op en 
vroeg mij samen met Dan Juster 
en hem in Pasadena uit eten te 
gaan. Een week later nodigde 
Marty mij uit voor de eerste bijeen-
komst in Dallas van wat het Uit-
voerend Comité van TJC-II zou 
worden. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

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 gemeenschap door voorbede, 
onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrij-
ke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messi-
as. 

• Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en 
Messiasbelijdende Joden 
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Door Daniël C. Juster, Th. D  
 

We worden met een groot probleem 
geconfronteerd bij de inspanningen 
van TJC-II om te bereiken dat de 
Kerk het Messiaans-Joodse herstel 
omhelst. Dit probleem komt niet van 
degenen die in de vervangingstheolo-
gie geloven. Het is een probleem 
met diegenen, die de wettigheid 
erkennen van het Messiaans-Jood-
se herstel. Het is dat zij eenvoudig-
weg niet gemotiveerd zijn om een 
verbintenis aan te gaan, die wat te 
betekenen heeft. Met name voorgan-
gers zijn druk met hun eigen prioritei-
ten. Om naast hun andere verplichtin-
gen ook nog een verplichting aan te 
gaan voor het herstel van de Messi-
asbelijdende Joden, zou, geloven zij, 
hun inzet op andere terreinen doen 
verwateren en tot minder vrucht lei-
den. Sommigen zeggen: “Wij kunnen 
niet teveel betrokken raken bij deze 
Joodse kwestie, anders zal dat ons 
andere werk ondermijnen. We moe-
ten de zaken in evenwicht houden”. 
 

Dit probleem onthult een belangrij-
ke misvatting. In tegenstelling tot de-
ze angst, leert de Bijbel ons dat een 
grote zegen voortkomt uit het zege-
nen van het Joodse volk. Er be-
staat geen grotere zegen voor het 
Joodse volk dan Jesjoea te omhel-
zen en te leven uit een geloof waar-
in Jesjoea in het middelpunt staat, 
in de context van een getrouw 
Joods leven. De Joodse gelovige in 
Jesjoea is eveneens geroepen tot 
een getrouwe relatie met het grotere 
Lichaam van de Messias. De Bijbel 
vertelt ons dat de volledige nationale 
Joodse aanname van Jesjoea zal 

leiden tot “leven uit de dood”. Ons 
wordt verteld dat er een proces zal 
zijn dat hier naartoe leidt. Er zal een 
groeiende rest van Joden tot geloof in 
Jesjoea komen (Romeinen 11: 14). 
Dus een sterke toewijding aan de 
vestiging en groei van dit geredde 
overblijfsel van Israël is zeker even-
wichtig. 

 
Er is echter nog een kwestie, die ik 

de kwestie van het uitlijnen noem. 
Wanneer de wielen van een auto 
goed uitgelijnd zijn, slijten de banden 
gelijkmatig. De auto rijdt dan beter en 
het brandstof-verbruik is lager. Een 
goede uitlijning is essentieel. Zo ver-
tellen ook dokteren ons dat het be-
langrijk is dat de ruggengraat goed 
uitgelijnd is. Alleen dan functioneert 
ons hele lichaam goed. 

 
Op dezelfde manier is het essenti-

eel dat het Lichaam van de gelovigen 
op  een  goede  wijze  uitgelijnd  is  in  

Als vervolg op de consultatie in 
Wenen in oktober 2004, heeft de 
vorst van Castell leiders en medewer-
kers van protestantse en katholieke 
parochies en vrije kerken uitgenodigd 
om in zijn kasteel bij Würzburg twee-
maal per jaar bijeen te komen. 

 
Het eerste doel was om in contact 

te komen met Messiasbelijdende 
Joodse leiders uit Israël en Duitsland 
om hun onderricht mee te maken, 
vertrouwd te raken met hun geloofs-
wandel en gezegend te worden door-
hun geestelijke gaven en autoriteit. 

Vervolg verslag Duitsland zie pag. 2  

overeenstemming met de bijbelse 
waarheden en dat houdt ook een juis-
te hartsgesteldheid in ten opzichte 
van het Joodse volk en de Joodse 
gelovigen. Toen de Puriteinse bijbel-
commentator Matthew Henry het ge-
bed van Jesjoea in Johannes 17 “dat 
zij één mogen zijn” uitlegde, verbond 
hij dit met Efeziërs 2 en de eenheid in 
de ‘ene nieuwe mens’. Deze waar-
achtige eenheid is alleen mogelijk bij 
een goede uitlijning met betrekking tot 
de plaats van Israël in Gods plan; het 
Israël dat de Kerk heeft gebaard. Dit 
is alleen mogelijk als het gepaard 
gaat met een goede visie op en on-
dersteuning van wat Paulus de 
“onberouwelijke” roeping van het 
Joodse volk noemt. Om al deze rede-
nen moeten wij, onder de zalving van 
de Geest, mensen ervan overtuigen 
dat het de moeite waard is te kiezen 
voor een hartstochtelijke toewijding 
aan het Joodse volk en het Messias-
belijdende Joodse deel daarvan. 
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Een goede  
uit lijning 

Een verslag uit Duitsland  

Deelnemers bij het kasteel 
Castell nabij Würzburg,  

Duitsland 
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Tikkun Ministries en bestuurslid en academisch toezicht-
houder van Revive Israel. Dan woont in Jeruzalem. 
Dan Juster zal op 27 september a.s. in Amersfoort spreken 
(zie pagina 2) 
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Uitnodiging Nationale Bijeenkomst 
Op zaterdag 27 september 2008 om 16:00 uur 

met Daniël Juster 
Hierbij wordt u uitgenodigd de Nationale Bijeenkomst bij te wonen, waarbij als afgevaardigde van 
het Internationaal Comité aanwezig zal zijn de Messiasbelijdende Jood Daniël Juster. 
 
Daniël Juster is al sinds 1972 betrokken bij de Messiaans Joodse Beweging. Hij was de oprichter en 

gedurende 9 jaar voorzitter van de Union of Messianic Jewish Congregations (UMJC), 22 jaar senior pastor van Beth 
Messiah Congregation in Gaithersburg, oprichter van Tikkun Ministries en een medeoprichter van de Messiah Biblical 
Institute in verschillende landen. Hij is o.a. lid van het Internationaal Comité van Toward Jerusalem Council II en geeft 
supervisie aan 15 Messiasbelijdende Joodse Gemeenten in Amerika, Israël en de voormalige Soviet Unie. Hij heeft een 
B.A van Wheaton College, M.Div. van McCormick Theological Seminary en een Th.D. van New Covenant International 
Seminary. Hij is docent geweest op Trinity College en Fuller Theological Seminary. Daarnaast is hij schrijver van diverse 
boeken, waaronder Growing to Maturity, Jewish Roots, The Dynamics of Spiritual Deception, Jewishness and Jesus, 
The Biblical World View: An Apologetic, Relational Leadership, The Irrevocable Calling, and One People, Many Tribes. 
Daniël & zijn vrouw Patty wonen momenteel in de nabijheid van Jeruzalem. 
 
De Nationale Bijeenkomst wordt gehouden in de Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1 te Amersfoort, 
aansluitend aan de Sjabbatsamenkomst van de Messiasbelijdende Gemeenschap Benee Awraham, waar Daniël Juster 
ook zal spreken. De Sjabbatsamenkomst begint om 13:00 uur. De Nationale Bijeenkomst zal aanvangen om 16:00 uur 
en omstreeks 20:30 uur worden afgesloten. Tijdens deze bijeenkomst zal Daniël Juster een theologische onderbouwing 
geven over Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volkeren, één in de Messias Jezus. Rond 18:00 uur wordt u 
een maaltijd aangeboden. Daarna zullen afgevaardigden van o.a. Hadderech (vereniging van Messiasbelijdende Joden),  
de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms Katholieke Kerk hun reactie geven en vragen vanuit de zaal worden 
beantwoord. De kosten voor de bijeenkomst en de maaltijd bedragen €12,50. 
 
U dient  zich vóór 15 september op te geven. Dit kan via email en door €12,50 over te maken op giro 1564388 
t.n.v. Stg. TJC-II te Eindhoven onder vermelding van 27 september. Wij hopen velen van jullie te mogen ontmoeten.  

Hoe vaker we deze bijeenkomsten 
hebben gehouden, des te dieper de 
indruk is die ze maken op zowel 
protestantse als katholieke leiders. 

 
Ten tweede en net zo belangrijk 

is de evaluatie van deze indrukken 
om zo samen met onze Messiasbe-
lijdende Joodse broeders en zus-
ters verder te gaan op een weg van 
erkenning. Het huidige leiderschap, 
dat bestaat uit zes echtparen en 
een gewijde priester, heeft verant-
woor-delijkheid genomen voor de 
kwesties die behandeld moesten 
worden. De belangrijkste stap is 
geweest om een Duitse vertaling te 
laten drukken van “Een oproep aan 
de kerken" met op de achterkant 
een prachtig schilderij van Andreas 
Felger uit Gnadenthal, dat speciaal 
voor dit doel geschilderd is. Deze 
kaart is naar leidinggevenden bin-
nen de kerken gestuurd om hen op  

de hoogte te brengen en om een 
reactie te vragen. 

 
In november van het afgelopen 

jaar heeft het leiderschap besloten 
een vereniging "TJC-II Duitsland" 
op te richten. Hierdoor is het moge-
lijk giften te ontvangen en TJC-II 
Europa te ondersteunen. Mensen 
zijn uitgenodigd om een “vriend van 
TJC-II Duitsland” te worden via een 
toewijding om regelmatig voorbede 
te doen in overeenstemming met 
de gebedsverzoeken die hen toe-
gezonden worden. Groepen voor-
bidders worden samengebracht en 
een sjofar-team dat onder leiding 
staat van een van de echtparen van 
het leiderschap, staat klaar om te 
bidden voor speciale kwesties. 

 
Het is nu volkomen duidelijk dat 

de doelstelling niet alleen het orga-
niseren van TJC-II is, maar meer 

dan voorheen, het nadenken over 
de theologische prioriteiten: kwes-
ties zoals “de laatste dingen”, “het 
koninkrijk van de Messias”, “het 
priesterschap”, “de Maaltijd des 
Heren”, “de Tora en de Heilige 
Geest”. Hopelijk zullen de toehoor-
ders van TJC-II in Castell diep-
gaand onderwijs ontvangen van 
gerespecteerde bijbelleraren en in 
staat zijn om vertegenwoordigers 
van de kerken in Duitsland uit te 
nodigen om mee na te denken over 
de verhouding tussen de Kerk uit 
de volken en het Lichaam van de 
Messias uit de Joden. De “Jesus 
Brüderschaft” in Gnadenthal onder-
steunt TJC-II krachtig en zal in sep-
tember aanstaande een uitstekend 
gastheer zijn. TJC-II wordt ook ge-
steund door de charismatische ver-
nieuwing in de Protestantse Kerk 
die de visie onderschrijft en de bij-
eenkomsten van TJC-II publiceert. 

Belangrijk nieuws !! 

TJC-II Internationale 
leidersbijeenkomst  

in Duitsland 
 
In september 2008 zal TJC-II 

een bijeenkomst houden voor per-
sonen die al jaren actief zijn bin-
nen de organisatie. Deelname is 
alleen op uitnodiging. Er zijn uitno-
digingen gestuurd naar ongeveer 
100 personen, die bewezen heb-
ben leiderscapaciteiten te bezitten 
en die bereid zijn een voortgaande 
rol op zich te nemen bij het pro-
moten van TJC-II ondermeer op 
het vlak van communicatie en pro-
motie van de visie en op theolo-
gisch en geestelijk vlak. Het doel 
van de bijeenkomst is om input 
van de deelnemers te krijgen om 
de visie van TJC-II verder te ver-

spreiden in de wereld. 
Gastheer in Duitsland zal de 

“Jesus Brüderschaft” zijn. Deze 
geloofsgemeenschap is in het be-
gin van de vijftiger jaren gesticht 
door een Luthers echtpaar in een 
oud klooster, als antwoord op 
Gods oproep tot berouw en gees-
telijke vernieuwing in het Duitsland 
van na de verschrikkingen van de 

oorlog. De ruïnes zijn gerenoveerd 
tot een plaats voor verzoening en 
eenheid binnen het lichaam van 
de Messias. Vanaf het begin is 
Israël een van de voornaamste 
aandachtpunten geweest van de-
ze gemeenschap. 

 
Voor een aantal belangrijke 

gasten is het nodig dat de kosten 
van deelname door ons gedragen 
worden. Overweeg een gift te 
geven voor hun deelname aan 
deze belangrijke bijeenkomst. 
Giften kunnen online met credit-
card overgemaakt worden op 
www.tjcii.org of in Nederland op 
postrekening 1564388 t.n.v. Stich-
ting TJC-II te Eindhoven onder 
vermelding van “steun leidersbij-
eenkomst”. 
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Bijeenkomst van het Uitvoerend Comité in Israël (april 2008) 
 
 

De drie leiders van de Jerusalem Olive Tree Fellowship hebben zich in Israël twee volle dagen aangeslo-
ten bij het Uitvoerend Comité. Wij hebben een volledige overeenstemming bereikt over de toekomstige relatie 
tussen TJC-II en de Olive Tree Fellowship. De volledige details van dit akkoord en verdere informatie over de 
Olive Tree Fellowship zullen vermeld worden in het volgende Communiqué. 

 
Het belangrijkste deel van de agenda van de bijeenkomst van het Uitvoerend Comité was de voorberei-

ding van de internationale bijeenkomst voor leidinggevenden binnen TJC-II in Duitsland, september 2008. De 
mondelinge presentaties in Duitsland zullen allereerst een uitleg zijn van schriftelijk materiaal over de visie 
van TJC-II en haar toekomstige ontwikkeling, waarover het Uitvoerend Comité graag de volledige inbreng 
van alle deelnemers wil. Gedurende deze bijeenkomst zullen deze officiële verklaringen, met het oog op hun 
herziening, diepgaand besproken worden en zal er tijd besteed worden aan planning met het oog op de toe-
komst en aan de vraag hoe de deelnemers de visie verder kunnen uitdragen. Een speciaal kenmerk van de 
bijeenkomst in Duitsland zal de deelname zijn van jonge leiders, die voor de eerste keer zijn uitgenodigd om 
aan dit initiatief deel te nemen. 

 
Het Uitvoerende Comité heeft ook een middag doorgebracht met een groep leiders uit Israël die erin geïn-

teresseerd is om de visie van TJC-II in hun land uit te dragen. TJC-II 

Plaats van de TJC-II Internationale  
leidersbijeenkomst in  

september. 
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geloofsgemeenschap is in het be-
gin van de vijftiger jaren gesticht 
door een Luthers echtpaar in een 
oud klooster, als antwoord op 
Gods oproep tot berouw en gees-
telijke vernieuwing in het Duitsland 
van na de verschrikkingen van de 

oorlog. De ruïnes zijn gerenoveerd 
tot een plaats voor verzoening en 
eenheid binnen het lichaam van 
de Messias. Vanaf het begin is 
Israël een van de voornaamste 
aandachtpunten geweest van de-
ze gemeenschap. 

 
Voor een aantal belangrijke 

gasten is het nodig dat de kosten 
van deelname door ons gedragen 
worden. Overweeg een gift te 
geven voor hun deelname aan 
deze belangrijke bijeenkomst. 
Giften kunnen online met credit-
card overgemaakt worden op 
www.tjcii.org of in Nederland op 
postrekening 1564388 t.n.v. Stich-
ting TJC-II te Eindhoven onder 
vermelding van “steun leidersbij-
eenkomst”. 
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Bijeenkomst van het Uitvoerend Comité in Israël (april 2008) 
 
 

De drie leiders van de Jerusalem Olive Tree Fellowship hebben zich in Israël twee volle dagen aangeslo-
ten bij het Uitvoerend Comité. Wij hebben een volledige overeenstemming bereikt over de toekomstige relatie 
tussen TJC-II en de Olive Tree Fellowship. De volledige details van dit akkoord en verdere informatie over de 
Olive Tree Fellowship zullen vermeld worden in het volgende Communiqué. 

 
Het belangrijkste deel van de agenda van de bijeenkomst van het Uitvoerend Comité was de voorberei-

ding van de internationale bijeenkomst voor leidinggevenden binnen TJC-II in Duitsland, september 2008. De 
mondelinge presentaties in Duitsland zullen allereerst een uitleg zijn van schriftelijk materiaal over de visie 
van TJC-II en haar toekomstige ontwikkeling, waarover het Uitvoerend Comité graag de volledige inbreng 
van alle deelnemers wil. Gedurende deze bijeenkomst zullen deze officiële verklaringen, met het oog op hun 
herziening, diepgaand besproken worden en zal er tijd besteed worden aan planning met het oog op de toe-
komst en aan de vraag hoe de deelnemers de visie verder kunnen uitdragen. Een speciaal kenmerk van de 
bijeenkomst in Duitsland zal de deelname zijn van jonge leiders, die voor de eerste keer zijn uitgenodigd om 
aan dit initiatief deel te nemen. 

 
Het Uitvoerende Comité heeft ook een middag doorgebracht met een groep leiders uit Israël die erin geïn-

teresseerd is om de visie van TJC-II in hun land uit te dragen. TJC-II 

Plaats van de TJC-II Internationale  
leidersbijeenkomst in  

september. 
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Waarom ik deel 
uitmaak van TJC-II 

 
Door Brian Cox 

 
Waarom ik deel uitmaak van 

het initiatief van TJC-II? Heel een-
voudig, G-d riep mij door het soe-
vereine werk van de Heilige Geest 
om hiervan deel uit te maken van-
af het allereerste begin. Die roe-
ping heeft zich echter in fasen ont-
vouwd. 

 
In 1994 werd ik door mijn vrien-

din Christa Behr uitgenodigd om 
deel te nemen aan een dienst van 
berouw in het concentratiekamp 
Sachsenhausen, nabij Berlijn, die 
werd geleid door pastor Paul 
Toaspern en Benjamin Berger. Op 
een bepaald moment tijdens de 
dienst werd ik overvallen door een 
diep en intens huilen. Tegelijk er-
voer ik ook sterk de aanwezigheid 
van de Heer. Op een gegeven 

moment wendde ik mij tot pastor 
Peter Dippl uit Berlijn en zei: 
“Peter, ik weet niet wat er met mij 
gebeurt!” Hij glimlachte naar mij 
en antwoordde: “Brian, de Heer 
deed hetzelfde met mij toen hij mij 
een bovennatuurlijke liefde gaf 
voor het Joodse volk.” 

 
In 1995 ontving ik via de post 

een mededeling van een voorma-
lig gemeentelid die betrokken was 
geraakt bij een bediening aan het 
Joodse volk. Bij de me-
dedeling was een be-
schrijving ingesloten van 
de kern van de visie van 
TJC-II, zoals deze aan 
rabbijn Marty Waldman 
was gegeven. Toen 
ik dit las sprong mijn 
hart op van vreugde. 
Ik voelde me “geroepen” om deze 
visie te omarmen. Ik zette dit ech-
ter nog even aan de kant en bad 
er eerst twee weken voor. Hoe 

meer ik 
bad, des 
te sterker 
schoot 
het ge-

voel van roeping wortel in mijn 
hart. Tenslotte belde ik Marty 
Waldman op. Op dat ogenblik was 
hij niet thuis en daarom liet ik een 
boodschap achter. Ik bad: “Heer, 
als u mij voor deze visie roept, 
dan geloof ik dat hij me terug zal 
bellen.” De volgende dag belde 
Marty mij op en nog voor de eer-
ste tien minuten van het gesprek 
om waren, ervoeren wij allebei al 
sterk dat dit een werk was van de 
Heilige Geest. Enige tijd daarna 

nam Marty contact met mij op en 
vroeg mij samen met Dan Juster 
en hem in Pasadena uit eten te 
gaan. Een week later nodigde 
Marty mij uit voor de eerste bijeen-
komst in Dallas van wat het Uit-
voerend Comité van TJC-II zou 
worden. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

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 gemeenschap door voorbede, 
onderwijs en door het leggen en onderhouden van belangrij-
ke contacten binnen het wereldwijde Lichaam van de Messi-
as. 

• Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en 
Messiasbelijdende Joden 

Over de auteur 

Kanunnik Brian Cox, lid van het Uitvoerend Comité 
van TJC-II, is Episcopaals priester, pastor, diplo-
maat en professor in het oplossen van conflicten. 
Hij woont in Santa Barbara in Californië in de VS. 

TJC-II 

Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit  
initiatief dat begon in 1995. 
Uitvoerend algemeen secretaris: 
Marty Waldman    Email: egs@tjcii.org 
Editor: Jo Stoll      Email: editor@tjcii.org 
 
Nationaal Coördinator voor Nederland: 
René Leitner        Email: tjcii@hetnet.nl 
 
U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen 
naar: girorek. 1564388  T.n.v. Stichting 
Toward Jerusalem Council-II te Eindhoven 
 
Website: www.tjcii.nl 
               www.tjcii.org 

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II 

© Stichting Toward Jerusalem Council II 

TJC-II leiders ontmoeten de bisschop  
van Northampton, Engeland in 1997 

TJC-II 

 
 
 
 
 

 
Door Daniël C. Juster, Th. D  
 

We worden met een groot probleem 
geconfronteerd bij de inspanningen 
van TJC-II om te bereiken dat de 
Kerk het Messiaans-Joodse herstel 
omhelst. Dit probleem komt niet van 
degenen die in de vervangingstheolo-
gie geloven. Het is een probleem 
met diegenen, die de wettigheid 
erkennen van het Messiaans-Jood-
se herstel. Het is dat zij eenvoudig-
weg niet gemotiveerd zijn om een 
verbintenis aan te gaan, die wat te 
betekenen heeft. Met name voorgan-
gers zijn druk met hun eigen prioritei-
ten. Om naast hun andere verplichtin-
gen ook nog een verplichting aan te 
gaan voor het herstel van de Messi-
asbelijdende Joden, zou, geloven zij, 
hun inzet op andere terreinen doen 
verwateren en tot minder vrucht lei-
den. Sommigen zeggen: “Wij kunnen 
niet teveel betrokken raken bij deze 
Joodse kwestie, anders zal dat ons 
andere werk ondermijnen. We moe-
ten de zaken in evenwicht houden”. 
 

Dit probleem onthult een belangrij-
ke misvatting. In tegenstelling tot de-
ze angst, leert de Bijbel ons dat een 
grote zegen voortkomt uit het zege-
nen van het Joodse volk. Er be-
staat geen grotere zegen voor het 
Joodse volk dan Jesjoea te omhel-
zen en te leven uit een geloof waar-
in Jesjoea in het middelpunt staat, 
in de context van een getrouw 
Joods leven. De Joodse gelovige in 
Jesjoea is eveneens geroepen tot 
een getrouwe relatie met het grotere 
Lichaam van de Messias. De Bijbel 
vertelt ons dat de volledige nationale 
Joodse aanname van Jesjoea zal 

leiden tot “leven uit de dood”. Ons 
wordt verteld dat er een proces zal 
zijn dat hier naartoe leidt. Er zal een 
groeiende rest van Joden tot geloof in 
Jesjoea komen (Romeinen 11: 14). 
Dus een sterke toewijding aan de 
vestiging en groei van dit geredde 
overblijfsel van Israël is zeker even-
wichtig. 

 
Er is echter nog een kwestie, die ik 

de kwestie van het uitlijnen noem. 
Wanneer de wielen van een auto 
goed uitgelijnd zijn, slijten de banden 
gelijkmatig. De auto rijdt dan beter en 
het brandstof-verbruik is lager. Een 
goede uitlijning is essentieel. Zo ver-
tellen ook dokteren ons dat het be-
langrijk is dat de ruggengraat goed 
uitgelijnd is. Alleen dan functioneert 
ons hele lichaam goed. 

 
Op dezelfde manier is het essenti-

eel dat het Lichaam van de gelovigen 
op  een  goede  wijze  uitgelijnd  is  in  

Als vervolg op de consultatie in 
Wenen in oktober 2004, heeft de 
vorst van Castell leiders en medewer-
kers van protestantse en katholieke 
parochies en vrije kerken uitgenodigd 
om in zijn kasteel bij Würzburg twee-
maal per jaar bijeen te komen. 

 
Het eerste doel was om in contact 

te komen met Messiasbelijdende 
Joodse leiders uit Israël en Duitsland 
om hun onderricht mee te maken, 
vertrouwd te raken met hun geloofs-
wandel en gezegend te worden door-
hun geestelijke gaven en autoriteit. 
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overeenstemming met de bijbelse 
waarheden en dat houdt ook een juis-
te hartsgesteldheid in ten opzichte 
van het Joodse volk en de Joodse 
gelovigen. Toen de Puriteinse bijbel-
commentator Matthew Henry het ge-
bed van Jesjoea in Johannes 17 “dat 
zij één mogen zijn” uitlegde, verbond 
hij dit met Efeziërs 2 en de eenheid in 
de ‘ene nieuwe mens’. Deze waar-
achtige eenheid is alleen mogelijk bij 
een goede uitlijning met betrekking tot 
de plaats van Israël in Gods plan; het 
Israël dat de Kerk heeft gebaard. Dit 
is alleen mogelijk als het gepaard 
gaat met een goede visie op en on-
dersteuning van wat Paulus de 
“onberouwelijke” roeping van het 
Joodse volk noemt. Om al deze rede-
nen moeten wij, onder de zalving van 
de Geest, mensen ervan overtuigen 
dat het de moeite waard is te kiezen 
voor een hartstochtelijke toewijding 
aan het Joodse volk en het Messias-
belijdende Joodse deel daarvan. 
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