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Zijn de christelijke feesten heidens? — Door Dan Juster
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Daarom zou een oproep aan de Kerk om terug te keren naar de Joodse wortels niet gebaseerd moeten zijn op de kritiek
dat kerkelijke vieringen geworteld zijn in het heidendom en een oproep aan haar om de juiste Joodse data over te nemen, alsof de rabbijnse dateerwijze de enige ware is. Dit weegt nog sterker aangezien op deze dagen bijbelse gebeurtenissen met een bijbelse betekenis gevierd worden. Het is juist zaak om de tegenstrijdigheid van de vroege kerken te
boven te komen, die geprobeerd hebben om van twee walletjes te eten. Enerzijds door het overnemen van praktijken
die geworteld zijn in Joodse tradities, en anderzijds door het afwijzen van het Joodse volk zelf. Dit heeft een bedekking
veroorzaakt van de Joodse wortels die in de Kerk aanwezig waren en zijn. Dit kan gezien worden in de gemeenschappelijke symboliek die zowel door de Kerk als door de Synagoge wordt gedeeld.
De Kerk wordt geroepen terug te keren naar de Joodse wortels, in de betekenis van weer samengevoegd worden met Israël en de Messiasbelijdende Joden, weer haar Joodse wortels erkenen en weer de Bijbel gaan verstaan in zijn oorspronkelijke context. Dit vereist een terugkeren naar een meer bijbels verstaan van een betrokken en
reagerende God, tegenover de abstracte en onveranderlijke God van de Griekse filosofie, die de christelijke theologie
heeft overheerst. Een fundamentele sleutel hiervoor is het afwijzen van de theologie, die zegt dat de Kerk het Joodse
volk heeft vervangen.
Een dergelijke benadering van de Joodse wortels is een veel betere en meer waarachtige weg om de kerken aan
te spreken en hun steun te winnen in het grote werk van de laatste dagen voor de redding van Israël.
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Zijn de christelijke feesten heidens?
Deel 2 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
Beweging. Hij is directeur van Tikkun International ministries, een netwerk van
organisaties toegewijd aan het herstel van Israël en de Kerk.

Een diplomatieke missie van TJC-II in Afrika
naar Kenia/Oeganda/Tanzania/Ghana

De aanstaande diplomatieke missie naar Kenia, Oeganda, Tanzania en Ghana zal plaatsvinden van 11-24 maart.
Het zendingsteam bestaat uit: Benjamin Berger en Eyal Friedman uit Jeruzalem, kannunik Brian Cox uit Santa Barbara
in Californië in de VS en de eerwaarde Elizabeth Kamau uit Kenia.

Open Dag TJC-II Nederland
De Open Dag van TJC-II was bijzonder gezegend! Allereerst door een grote opkomst en ook door de beide sprekers.
Prof. Pieter Siebesma liet aan de hand van een PowerPoint-presentatie zien , dat door de eeuwen heen er altijd Joodse
mensen in Jezus zijn gaan geloven. In de negentiende eeuw betrof dit een groot aantal: in 1918 waren er meer dan
200.000 Messiasbelijdende Joden in Europa, maar in de Holocaust zijn ze bijna allemaal vermoord. Deze presentatie
is te downloaden op www.tjcii.nl.
Avi Mizrachi, Messiasbelijdende Joodse voorganger uit Israël, liet ons in een klein dramaspel zien wat het voor Petrus
betekend moet hebben om in Jaffa het visioen van het laken met de onreine dieren te krijgen en wat daarna bij Cornelius gebeurde: het zette zijn Joodse wereld op de kop! Tot dan toe dachten de apostelen dat Jezus alleen was gekomen
voor het Joodse volk! Van toen af was het duidelijk dat ook de heidenen deel mochten hebben aan Zijn verlossing. Hij
maakte ook duidelijk dat Messiasbelijdende Joden en gelovigen uit de volken samen de Bruid van de Heer vormen!
De opnames van deze dag zijn op CD (in mp3-formaat) te bestellen door €10,- over te maken op rekening 1564388
ten name Stg. Toward Jerusalem Council II te Eindhoven onder vermelding van: CD Open Dag en naam en adres.
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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 belangrijke contacten binnen
het wereldwijde Lichaam van de Messias.
Het bevorderen van herstel en eenheid tussen christenen en Messiasbelijdende Joden.

Vervolg van het TJC-II Communiqué van najaar 2010

2. De geschiedenis toont ons, zoals weergegeven in het monumentale boek van Oskar Skarsaune ‘In the Shadow
of the Temple’ (In de schaduw van de tempel), dat de oosterse en de westerse kerken verschillend dachten
over de vraag wanneer de kerkelijke feesten gevierd moesten worden. In het Oosten, dichter bij de rabbijnen,
werden de dood en opstanding van Jesjoea gevierd volgens de Joodse kalender op de dag van Pesach, omdat
de rabbijnen leerden dat het feest van de eerstelingen plaats moet vinden op de dag na Pesach; dit stond bekend als de visie van de 14e dag (van Nisan). In het Westen besloot men terug te rekenen vanaf de opstanding,
die altijd op een zondag valt, op de dag na de sabbat in de week van Pesach. Dit zorgde aan het eind van de
tweede eeuw voor een groot geschil, daar beide kerken claimden apostolische autoriteit te hebben voor de data
van hun feestdagen. Terwijl de oosterse kerk de Farizeese gewoonte volgde waarbij het feest van de eerstelingen en de opstanding samenvallen, vierde de westerse kerk het feest van de eerstelingen op de zondag van de
Pesachweek zoals de Sadduceeën en daarmee kunnen we zien dat het geschil geworteld was in het Judaïsme.
Skarsaune betoogt dat de viering van het feest van de eerstelingen de achtergrond vormt van de westerse traditie. Vanaf de dag van de opstanding (op zondag) rekende de kerk terug voor het gedenken van de kruisiging, in
plaats van zich strikt te houden aan de 14e en 15e Nisan. Interessant is dat dit, onopzettelijk, de meeste jaren
samenvalt met de Sadduceese tempeldatum voor het feest van de eerstelingen. Skarsaune geeft ook verbazingwekkende details over hoe de liturgie voor de eucharistie elementen van de vroegere Pesach Seder heeft overgenomen! Hoewel mijn studie lijkt aan te tonen dat het bewijs hier meer dubbelzinnig is, zou het feit dat de wekelijkse viering op de zondag gehouden wordt hier ook in geworteld kunnen zijn. De opstanding is echter de belangrijkste reden geworden voor het vieren van de zondag. Een verdrietig aspect hierbij was de latere afwijzing van de legitimiteit van de zevende dag, de sabbat, voor de Joden.
3. Pinksteren volgt in deze berekeningen vijftig dagen later en is duidelijk geworteld in Sjavoeot (het Wekenfeest).
Skarsaune meent ook dat het onderwerp van de Wet en de Geest ook binnen het Judaïsme gevonden werd en
in de christelijke vieringen is opgenomen.
4. Kerstmis is soms verontreinigd door een heidens syncretisme, maar de aanklacht tegen de christenheid is te simplistisch. Velen claimen dat Kerstmis is ingesteld om het heidense feest van de Saturnalia te vervangen. Toch
kan het ook een Joodse wortel hebben door de samensmelting van de 25e Kislev (Chanoeka) met de 25e december. Dit is de meest waarschijnlijke tijd voor de conceptie van Jesjoea, op basis van de berekening van de geboorte van Jesjoea met Soekot (het Loofhuttenfeest). Als dit zo is, zou het bewijs van Hegesippus, die aan het
eind van de tweede eeuw beweert dat Jesjoea op 25 december is geboren, een verwisseling van de geboorte en
de conceptie kunnen zijn.
5. Het bewijs van Skarsaune voor de Joodse invloed op de geloofsbelijdenissen is ook heel belangrijk. Hij ziet de
credo’s als een bescherming van het Joodse verstaan van de Schrift tegen de ketterij van de Unitariërs, die vanuit een Hellenistische context opkwam.
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Het voorrecht van de voorbede
Door Arlene Stucki
Achttien mensen uit drie continenten kwamen in Kirjat Jeariem saArlene Stucki is lid van het TJC-II Comimen om voor een gebedsbedekté van Noord-Amerika. Als bijbelleraar is
king te zorgen voor de jaarlijkse
zij bijna 40 jaar lang ondergedompeld
vergadering van het TJC-II Intergeweest in de Joodse gemeenschap en is in
nationale Comité. We begonnen
hoge mate toegewijd aan de visie van
een week eerder dan het InternatiTJC-II. Zij en haar man John wonen in
onale Comité, zodat we ons met
Estes Park, Colorado, VS en leiden daar
vasten en gebed konden voorbehet voorbedenteam van TJC-II.
reiden. We begonnen met verootmoediging naar elkaar. Daarna
schonken we aandacht aan het fundament dat al gelegd was door degenen die ons waren voorgegaan. We
gingen in de tuin naar de stapel stenen, die als gedenkteken was opgericht ter herinnering aan de stammen
van Israël, waar wij naast staan. Degenen onder ons die nieuw waren voegden gedenkstenen toe, als een
bevestiging dat het werk dat al begonnen is in goed geloof zal worden voortgezet. Hoe veelbetekenend was
het, dat we juist bijeengekomen waren op de plaats van waaruit David de Ark van het Verbond met blijde lofzangen naar Jeruzalem heeft gebracht? We ervoeren op een diepgaande manier, waar we ons in het begin
niet bewust van waren, dat de Heer ons opriep om “Op weg naar Jeruzalem” te gaan. Op de eerste sjabbat
liepen we over het zuidelijke traject van de muren van de Oude Stad en baden vanaf dezelfde trappen waarover de stammen van Israël naar de Tempelberg zijn opgegaan om de Heer te aanbidden. Vanaf die plaats
vroegen we aan Hem om voorbidders in Jeruzalem te doen opstaan, opdat de stad voorbereid zal zijn, wanneer de visie van TJC-II in vervulling zal gaan.
Tijdens de week van de vergadering van het Internationale Comité, voegden enige vrouwen van leden van
het Internationale Comité zich bij ons om voorbede te doen. We baden vóór en mèt hen, waarbij we de Heer
dankten voor het belang van hun dienstbaarheid. We deden voorbede voor Julie Dawson, in het bijzonder
voor de medische zorg, die ze nu ontvangt.
Het thema “op weg naar Jeruzalem” kwam op de laatste dag van de bijeenkomst van het Internationale Comité tot een hoogtepunt. Er was een diepgaande eenheid onder ons; de aanwezigheid van de Heer was intens, terwijl we woord na woord ontvingen. We moeten voorbede voor Jeruzalem, gedaan door ervaren en
volwassen leiders, tot onze allerhoogste prioriteit maken. We moeten een plaats voor TJC-II vestigen in Jeruzalem, waar mensen onderwezen kunnen worden over de visie. We moeten een plaats van voortdurende
voorbeden creëren en voorzien in een lokatie waar mensen vanuit de hele wereld kunnen komen om te bidden voor de visie van TJC-II. We waren erop gebrand om met de leden van het Internationale Comité de diepe dingen te delen die de Heer aan ons had geopenbaard en ontdekten, dat zij dezelfde openbaring hadden
ontvangen met zelfs nog een bredere uitwerking! Aan hen was het inzicht gegeven om deze aanwezigheid
van TJC-II te verankeren in de Messiaanse bediening in het land. De vijf plaatselijke (Israël) leden van het
Internationale Comité zullen functioneren als
een TJC-II Israël Comité, dat de weg bereidt
De internationale voorbidvoor een centrum van TJC-II in Jeruzalem. We
ders op de meer dan 2000
zonden een juichkreet omhoog toen we de
jaar-oude trappen die naar
Heer prezen voor Zijn trouw in het verhoren
de tempel in Jeruzalem
van onze gebeden en in het leiden van Zijn dieleidden.
naren. Mogen we trouw zijn in ons gebed voor
de voltooiing van deze belangrijke stap ”Op (Op de foto ontbreekt onze
Weg naar de Tweede ‘Vergadering van voorbidster uit Frankrijk.)
Jeruzalem’”.
TJC-II

© Stichting Toward Jerusalem Council II

De vergadering van het TJC-II Internationale Comité
in Israel
door Peter Hocken
De jaarlijkse vergadering van het Internationale Comité van TJC-II vond plaats van 5–10 oktober 2010 in Kirjat Jearim, dat net ten westen van Jeruzalem ligt. Alle leden van het Internationale Comité waren aanwezig,
behalve John Dawson (verhinderd vanwege verplichtingen als internationaal president van JmeO) en Jonathan Bernis.
Dit jaar bleek de vergadering uiterst belangrijk te zijn voor de toekomst. We werden dieper geleid in de betekenis van het woord “Op Weg naar Jeruzalem” dat vorig jaar ontvangen werd (zie het Communiqué van winter 2009). Eerst dachten we vooral aan een kantoor van TJC-II in Jeruzalem. Maar we werden uitgedaagd
om de Heer op een diepere manier te zoeken en dat is rijkelijk beloond. We moeten een zichtbare aanwezigheid in Jeruzalem krijgen, waarin de volledige visie van TJC-II gestalte kan krijgen. Dit betekent dat we een
TCJ-II centrum moeten hebben waarin uitdrukking gegeven wordt aan de verschillende dimensies van het
werk, inclusief de mogelijkheden om informatie te geven, een ruimte voor voorbeden en een kantoor. Als een
plaats, waar aan de visie gestalte wordt gegeven, zal het centrum ook uitdrukking geven aan de sterke band
tussen TJC-II en de Jerusalem Olive Tree Fellowship (zie het Communiqué van najaar 2008). Bid alstublieft
voor de verdere ontplooiïng van deze nieuwe ontwikkeling.
Evenals in 2009 waren zes jonge leiders (vijf van hen waren er vorig jaar ook) in Kirjat Jearim aanwezig. De
drie jongemannen ervaren dat zij worden voorbereid voor het leiderschap terwijl twee van de jonge vrouwen
ervaren dat hun roeping ligt bij de voorbeden. Aan het einde van de vergadering van het Internationale Comité hebben we de drie jongemannen uitgenodigd om in 2011 weer te komen, maar om dan aanwezig te zijn
tijdens het grootste deel van de bijeenkomsten van het Internationale Comité, zodat ze daarmee een stuk
vorming ontvangen. Ondertussen zullen zij op regionaal en/of continentaal niveau meer betrokken worden bij
TJC-II. De twee jonge vrouwen met een hart voor voorbeden zullen meer betrokken worden bij het voorbedenwerk van TJC-II. De derde jonge vrouw, die voor de eerste keer aanwezig was, is al lid van het Zwitserse
nationale comité en is uitgenodigd om als geschiedkundige te helpen bij het theologische werk.
Het Internationale Comité besprak een conceptdocument, dat in Europa is voorbereid, over ‘TJC-II en de Joden in de kerken’. We zagen dat het concept alle belangrijke punten bevat en hadden daar met elkaar een
diepe en levendige discussie over. Tal van aspecten zijn besproken waar rekening mee gehouden moet worden. Een comité van circa zes leden (vier uit Israël plus, indien mogelijk, Marty Waldman en Peter Hocken)
zal in het voorjaar van 2011 samenkomen om hierover aanbevelingen te doen voor de volgende vergadering
van het Internationale Comité.
Op de laatste dag bevestigde het Internationale Comité Elizabeth Kamau, een Anglicaanse diaken uit Nairobi
in Kenya, als coördinator van TJC-II in Oost-Afrika, met de visie om verder te gaan dan alleen het Oosten, en
daarna Agustin Marsal, een Anglicaanse priester uit Buenos Aires, als coördinator voor Argentinië, met de
vrijheid om heel het zuiden van Latijns-Amerika daarbij te betrekken.
Net als in de afgelopen jaren was de aanwezigheid van een belangrijke groep toegewijde voorbidders (zie
pagina 2) een geweldige bescherming en zegen. De meeste dagen kwamen alle aanwezigen aan het begin
van de ochtendvergadering bijeen voor gebed en aanbidding. In het bijzonder is gebeden voor Julie Dawson,
de vrouw van John, die door een zware beproeving gaat met betrekking tot haar gezondheid vanwege kanker.
TJC-II
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