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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. 

DE LANG VERBORGEN 
RIVIER  

door bisschop Daniel Stoenescu 
 
 
Dit is een van Gods ultieme plannen voor de ge-
schiedenis en voor de wereld, de terugkeer van Is-
raël naar Messias Jezus, de hernieuwde ontmoeting 
van Israël met Jezus en de erkenning door Israël 
van Jezus als haar Messias. Als leden van de ortho-
doxe kerk uit de volkeren, kunnen wij niets anders 
doen dan dit plan dat zich begint te ontvouwen, te 
overwegen. En persoonlijk geloof ik en belijd ik dat 
het noch door de katholieke kerk, noch door de or-
thodoxe kerk is, dat Israël terug zal komen bij Je-
zus; het is eerder door deze brug, door de Messi-
aans-Joodse beweging. Ofschoon u slechts een 
kleine kudde bent, bedenk dat onze Redder ons in 
het Lucas-evangelie zegt: “Vreest niet, kleine kud-
de!” En er is nooit een kleinere kudde geweest dan 
de twaalf apostelen; toch heeft Christus door deze 
twaalf de wereld veroverd! 
 
Sta mij toe ten aanzien van de Messiaans-Joodse 
beweging een paar gedachten te delen. Zoals ik het 
zie, vooronderstelt iedere beweging een aantal ele-
menten, aan iedere beweging gaat een impuls voor-
af. Ten tweede vooronderstelt het een richting, ten 
derde een sfeer waar binnen het zich beweegt en 
ten vierde een doel. De impuls voor de Messiaans-
Joodse beweging is de Heilige Geest. Het moment 
waarop de Messiaans-Joodse beweging in gang 
werd gezet of begon, is……. Pinksteren, het neer-
dalen van de Heilige Geest. De eerste woordvoer-
der van de Messiaans-Joodse beweging was de 
apostel Petrus op Pinksteren. De evangeliën en de 

brieven van Paulus, zowel als het hele Nieuwe Tes-
tament, zijn niets anders dan de vrucht van de Mes-
siaans-Joodse beweging, van de oorsprong van het 
Christendom en de Kerk. De Messiaans-Joodse be-
weging is als een rivier, lang verborgen in de woes-
tijn, die God nu na honderden en honderden jaren 
naar de oppervlakte roept. De richting van de Mes-
siaans-Joodse beweging is niets anders dan de 
Messias van Israël, Jezus Christus. Een beweging 
moet een richting hebben, een oriëntering, een punt 
van vertrek en een punt van aankomst. De verbin-
ding tussen deze twee punten definieert de bewe-
ging. De richting van de Messiaanse beweging is de 
Messias van Israël, en de ruimte waarbinnen de 
Messiaans-Joodse beweging zich beweegt - en hier 
wijs ik op het beeld van onze planeet, de aarde, 
draaiend rond de zon – is de goddelijke openbaring 
in de boezem en het hart van wat beweegt, en zal 
doorgaan met bewegen, de beweging van de Mes-
siasbelijdende Joden, in contact en in aanraking 
met ons, de christenen uit de volkeren. Het doel van 
de Messiaans-Joodse beweging is de bekering van 
Israël, de redding van Israël en van ons allen en de 
tweede komst van Christus. 
 
Dit is mijn woord als een orthodoxe bisschop voor u, 
Messiasbelijdende Joden; dit is het teken van mijn 
liefde en mijn achting, en ook het getuigenis van het 
feit dat ik u beschouw als mijn broeders in Christus - 
de Messias: “Zou de behoefte zich voordoen dan 
zal ik uw woordvoeder zijn in het hoogste forum van 
de Roemeensorthodoxe kerk, de Heilige Synode”. 

 Bisschop Daniel Stoenescu  
Bisschop van Dacia Felix, 
verantwoordelijk voor de  
Roemeensorthodoxen in Servië  
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Na de val van het 
communisme kwamen 
er in Roemenië kan-
sen voor de verschil-
lende christelijke kerk-
genootschappen om 
bij elkaar te komen. In 
maart 1990 richtten vijf 
kerkgenootschappen 
de Evangelische Alli-
antie van Roemenië 
op. Ik zag, als uitvoe-

rend directeur van de Evangelische Alliantie tot 
1997 en daarna als lid van de Alliantieraad tot 2003, 
hoe een hechte samenwerking zich ontwikkelde 
tussen de protestantse kerken. Als president van 
het bestuur van de Roemeense tak van World Visi-
on had ik het voorrecht om van 1998 tot 2000 sa-
men te mogen werken met de priester Vasile Mihoc 
bij het organiseren voor alle christelijke kerken van 
drie conferenties, die van historische betekenis zijn 
geweest. Behalve de taak om de zonden van het 
Roemeense volk aan het licht te brengen en de 
Kerk in Roemenië op te roepen tot verootmoedi-
ging, hadden deze conferenties tot doel wegen naar 
genezing te vinden voor de vele pijnlijke geestelijke 
en sociale kwalen die het land in die jaren onder 
ogen moest zien. Deze conferenties hebben een 
bijzondere rol gespeeld in het herstellen van de re-
laties tussen de christelijke geloofsgemeenschap-
pen in Roemenië. 
 
In september 2002 werd ik uitgenodigd om tijdens 
de ‘Convocatie voor Alle Volkeren in Jeruzalem’ 
een boodschap te brengen. Nog voor ik mijn bood-
schap bracht, kreeg ik, tot mijn verrassing, de in-
druk dat God tot mij zei: “Je volk staat onder een 
vloek vanwege het kwaad dat zij door de eeuwen 
heen het Joodse volk hebben aangedaan. Ga terug 
naar je land en roep de kerken op deze zonden te 
belijden en zich ervan te bekeren opdat er zegen 
over Roemenië kan komen.” 
 
Weer thuis gekomen riep ik de evangelische leiders 
op om schuld te belijden voor alle zonden die ons 
volk heeft begaan tegen Israël. Deze oproep werd 

positief ontvangen en in de volgende negen maan-
den zochten we in de archieven van onze geschie-
denis en kwamen in contact met Joodse mensen in 
Roemenië, die ons vertelden wat er feitelijk gebeurd 
was tijdens de jaren van de Nazi-terreur: de po-
groms en de Sjoa. Wij vroegen aan de leiders van 
de ‘Federatie van Joodse Gemeenschappen’ of zij 
deel wilden nemen aan een conferentie in juni 
2003. Ik was verrast door het antwoord van hun al-
gemeen secretaris: “Meneer Peia, u bent een moe-
dige man. Wij weten dat Gods zegen niet op Roe-
menië rust vanwege dat, wat de Roemenen ons 
volk hebben aangedaan. Maar er is een grote weer-
stand om deze waarheid te erkennen. U zult aange-
vallen worden en velen zullen proberen u te vernie-
tigen. Tenzij de historische kerken - de orthodoxe, 
katholieke, lutherse en reformatorische kerken – in 
dit streven achter u staan, kunnen wij niet met u sa-
menwerken. Zij zullen zeggen dat wij u gemanipu-
leerd hebben om een agenda uit te voeren die niet 
bij u hoort.” 
 
Op 12 juni 2003 tekende de Roemeense regering 
een samenwerkingsovereenkomst tussen het Roe-
meense Staatsarchief en het Holocaust Memorial 
Museum in de Verenigde Staten. Die dag ver-
scheen er een persbericht waarin vermeld stond: 
“De Roemeense regering ....…. verklaart nadruk-
kelijk dat er tussen 1940 en 1945 geen Sjoa 
heeft plaatsgevonden binnen de Roemeense 
grenzen” 
 
Op 13 en 14 juni 2003 vond in Boekarest de confe-
rentie ”De terugkeer van de Roemeense christelijke 
gelovigen naar de kinderen van Israël” plaats. Het 
eerste dat de deelnemers aan de conferentie deden 
was: belijden dat de verklaring van de regering over 
de ontkenning van de Sjoa in Roemenië, niet in 
overeenstemming was met de historische werkelijk-
heid. Wij geloven dat deze conferentie een geeste-
lijke gebeurtenis is geweest die God heeft behaagd 
en die volgens Genesis 12:3 zegen heeft gebracht 
over ons land.  
 

 
(Vervolg op pagina 2) 

Stappen 
voorwaarts 

in  
Roemenië 

door ds. Ioan Peia 



Ds. Ioan Peia 
Internationale Gebedsraad,   
Coördinator voor Centraal en  
Oost-Europa 

Pagina 2 

© Stichting Toward Jerusalem Council II 

In de maanden die daarop volgden veranderde de 
houding van de Roemeense leiders t.o.v. de Sjoa 
drastisch. De president en de politieke leiders, 
maar ook de historische kerken en de publieke 
opinie, aanvaardden de Sjoa in Roemenië als een 
historisch gegeven. Er werd een wet tegen antise-
mitisme aangenomen en er werd besloten om de 
Sjoa op te nemen in het lesprogramma van de 
scholen. Er werden musea opgezet ter herinnering 
aan de Sjoa en er werd een gedenkdag voor de 
Sjoa ingesteld. Als gevolg daarvan was 2004 het 
meest gezegende jaar ooit in de geschiedenis van 
de Roemeense landbouw. 
 
Tijdens deze periode verspreidde TJC-II haar visie 
in de oosterse kerk, vooral in de roemeens-
orthodoxe kerk. Dit was een door God geschonken 
uitwerking van Zijn plan om Zijn Kerk voor te berei-
den op de wederkomst van de Heer Jezus Chris-
tus. De dialoog die tot stand is gekomen door de 
conferentie van TJC-II in oktober 2006 in het 
klooster van Sambata de Sus, heeft ons verbaasd 
door haar openheid en harmonie. Wij beseften dat 
de uitstorting van de heerlijkheid van onze Heer 
Jezus Christus alleen bereikt kan worden door de 
genezing van Zijn Lichaam en niet door de kerk 
van Israël buiten te sluiten. De opkomst van de 
Messiaans-Joodse beweging dringt ons te werken 
aan het herstel van de relaties tussen de christelij-
ke kerken en de Joden welkom te heten, die gelo-
ven dat Jesjoea van Nazareth de Messias is. 
 
Als coördinator van de ‘Internationale Gebedsraad 
voor Centraal en Oost-Europa’ kan ik een radicale 
verandering ten goede zien in de erkenning van de 
rol van Israël in Gods verlossingsplan in de eind-
tijd, in een open houding naar de Messiasbelijden-
de Joden in de voormalige communistische landen 
en in een wijdverspreid zich afkeren van de ver-
vangingstheologie. 
 
Ik geloof dat TJC-II grote gevolgen heeft voor de toe-
komst. De genezing van de Kerk wereldwijd is en zal 
een van de meest belangrijke tekenen zijn van de eind-
tijd en zo heeft iedere ware christen de plicht zich te 
verheugen dat het Joodse volk Jesjoea erkent als de 
Heer en Messias van Israël en op die manier bij te dra-
gen aan deze genezing. 

 
 
 
 
 
 
 

 

NOG EEN WELKOM 
 
Op zondag 5 juli 2009 ontving de rooms-katholieke 
aartsbisschop van Boekarest in Roemenie, mgr. 
Ioan Robu, een groep gelovigen van een Messi-
aans-Joodse gemeente in Boekarest onder leiding 
van rabbijn Florinel Suciu, tezamen met verschil-
lende andere bezoekers, die waren gekomen voor 
de Messiaans-Orthodoxe ontmoeting in Neamts in 
Roemenië. Mgr. Robu vertelde ons dat hij wist dat 
paus Johannes Paulus II de dialoog met de Messi-
asbelijdende Joden had aangemoedigd, maar dat 
hij pas onlangs had gehoord dat er Messiaans-
Joodse gemeenten waren in Roemenië. Aan het 
einde van een heel vriendschappelijke samen-
komst, nodigde de aartsbisschop de rabbijn met 
zijn hele gemeente uit voor een ontmoeting bij 
hem thuis om elkaar beter te leren kennen.  
 
 
 

EEN NIEUW MODEL  
VOOR TJC-II 

door Peter Hocken 
 

Van 6 tot 9 juli 2009 vond in het Orthodox Theo-
logisch Seminarie in Neamts in de Roemeense 
provincie Moldavië, de vierde Orthodox-
Messiaans-Joodse ontmoeting plaats. Ik heb de-
ze samenkomst omschreven als een ontmoeting, 
aangezien de vergaderingen van TJC-II met de 
orthodoxe kerk in Roemenië een andere vorm 
hebben aangenomen dan andere TJC-II consul-
taties. Het was de derde keer dat ik er in Roeme-
nië bij was. Pas aan het eind ervan besefte ik dat 
onze broeders in Roemenië in feite een andere 
manier hebben ontwikkeld om de visie van TJC-II 
te verspreiden. 
 
Bij de gebruikelijke TJC-II consultaties waren er 

(Vervolg van pagina 1) 
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presentaties over de visie van TJC-II, meestal 
door leden van het Internationale Comité, met 
een tamelijk hoog theologische gehalte. We no-
digden leiders en pastores uit, waarvan we wis-
ten dat ze belangstelling hadden en ondersteun-
den dit met enige voorbidders. We trachtten vra-
gen te beantwoor-
den, discussie en 
terugkoppeling aan 
te moedigen en 
waar de tijd het toe-
liet wezen we op 
manieren om de 
visie van TJC-II te 
verspreiden. Bij een 
tweede of derde 
vergadering lieten 
we dan de nationale 
en regionale leiders 
verslag uitbrengen 
van de voortgang 
van TJC-II.  
 
In Roemenië is het model naar boven gekomen 
van een ontmoeting tussen twee zeer verschillen-
de geloofsgemeenschappen – de orthodoxe kerk 
en de Messiasbelijdende Joden – rondom de vi-
sie van TJC-II. Omdat TJC-II een visie voor ver-
zoening is die de aanvaarding van de Messiasbe-
lijdende Joden door de christelijke kerken omvat, 
is zo’n ontmoeting direct het in praktijk brengen 
van de visie van TJC-II. Maar de 
deelnemers zijn niet alleen pries-
ters, pastores en leiders plus eni-
ge voorbidders, maar een veel 
breder scala van kerk- of gemeen-
schapsleden inclusief hele gezin-
nen. Er werden bijvoorbeeld uit-
stapjes georganiseerd voor de ou-
dere kinderen. Er waren niet al-
leen serieuze lezingen en discus-
sies, maar ook koren die zongen 
en dansgroepen die optraden 
(meestal orthodoxe koren en Joodse dansers). 
Maar na drie jaar is het duidelijk dat echte vriend-
schappen aan het groeien zijn over de grote 
grens heen, dat sommige contacten gedurende 
het jaar worden voortgezet en dat de bijeenkom-
sten gekenmerkt worden door een echte atmos-
feer van vreugde. Dit model omvat ook enige se-
rieuze presentaties maar de omlijsting neemt het 
gewicht van de theologische verschillen weg en 

richt de aandacht op de levenswijze en de ere-
dienst van de gemeenschappen. Deze methode 
helpt mensen aan beide zijden hun hart voor el-
kaar te openen op een manier die de gebruikelij-
ke wijze van ontmoeten niet eenvoudig tot stand 
zal brengen. Er zijn ook vanaf het begin jongvol-

wassenen bij betrokken. Toen men aan het 
eind uitgenodigd werd om ervaringen te de-
len en de tweede persoon die naar voren 
kwam een 14-jarige was, die op indrukwek-
kend wijze een getuigenis gaf, was ik erg 
onder indruk. 
 
Is dit model ook elders uitvoerbaar? Het zal 
misschien niet universeel uitvoerbaar zijn, 
maar sommige principes kunnen overal 
toegepast worden. Het is vooral toepasbaar 
in een samenhang waar je één dominante 
christelijke traditie hebt en een aantal Mes-
siaans-Joodse gemeenschappen. Het is 
meer geschikt voor samenkomsten waar 
mensen 

geen grote 
afstanden 
hoeven te 
reizen (alhoe-
wel sommige 
deelnemers 8 
tot 10 uur 
dwars door 
Roemenië 

moesten reizen). De kracht ervan is dat de ge-
meenschappen elkaar werkelijk ontmoeten en 
leren kennen en waarderen. Deze dimensie dient 
in het hart van iedere verzoening te zijn. Hierdoor 
kan wat beiden gemeenschappelijk hebben (en 
de liefde van beiden voor Jesjoea) zichtbaar wor-
den. DVDs van alle Roemeense samenkomsten 
zijn aan te vragen via: 
suciuvflorin@yahoo.com 

TJC-II 

Sprekers: Vasile Mihoc pr.,  
Benjamin Berger,  Peter Hocken pr. 

en  
 Ioan Mihoc pr. 

TJC-II Conferentie   
Deelnemers waren: Orthodoxe 
priesters en leken, pastors, Messias-
belijdende Joden uit gemeenten in 
Oradea, Cluj en Boekarest in Roe-
menië, en Kisjinev in Moldavië, als 
ook Benjamin Berger en Eyal 
Friedman uit Jeruzalem. 


