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Nationale open dag
Joodse continuïteit binnen het Lichaam van de Messias
door de eeuwen heen – wereldwijd op een nieuwe manier zichtbaar – tot in eeuwigheid
In juni vond in Helsinki een beraad plaats van Joodse Messiasbelijdende wetenschappers. Het thema was ‘Joodse continuïteit binnen het Lichaam van de Messias’. Deelnemers waren afkomstig zowel uit de Messiaanse Joodse Beweging als ook uit verschillende kerkelijke tradities. Deze ontmoeting liet zichtbaar worden dat Joden binnen het Lichaam
van de Messias zich steeds meer bewust worden van hun eigen speciale identiteit en roeping.
Als TJC-II Nederland hebben wij ook dit thema genomen voor onze conferentie op vrijdagmiddag 11 februari 2011 in
de Goede Herderkerk te Nijkerk. Op deze dag zullen twee sprekers dit thema inleiden. We hopen verder dat een aantal officiële afgevaardigden vanuit verschillende denominaties een reactie zullen willen geven. Verder zal er natuurlijk
gelegenheid zijn tot gesprek met de sprekers en elkaar. De middag zal worden afgesloten met een sabbatsmaal. Sprekers zullen zijn:
Avi Mizrachi, De Messiaans Joodse beweging: een hedendaags teken van Gods eeuwige verkiezing van heel Israël
Prof. Dr. Pieter A. Siebesma, Joodse volgelingen van Messias Jesjoea /Jezus door de eeuwen heen
Avi Mizrachi is Messiasbelijdende Jood uit Tel Aviv, waar
hij ook geboren is. Avi is directeur van het Dugit Messianic
Outreach Centrum en senior
Pastor van de Adonai Roi (=
de Heer is mijn herder) gemeente. Daarnaast is Avi lid
van het Internationale Comité
van TJC-II.

Prof. Dr. Pieter A. Siebesma heeft Semitische Talen en Letterkunde en Nederlands
Joodse geschiedenis gestudeerd aan de
Rijksuniversiteit van Leiden en is gepromoveerd op een onderwerp van de grammatica
van het Bijbels Hebreeuws. Hij is nu verbonden als docent Hebreeuws, Oude Testament en godsdiensten aan de Christelijke
Hogeschool Ede, en hoogleraar Jodendom
aan de Evangelische Theologische Faculteit
in Heverlee/Leuven (België).

Toward Jerusalem Council II: Visie, Oorsprong en Documenten
Deze nieuwe TJC-II brochure bevat belangrijke informatie voor iedereen die inzicht wil verkrijgen in de visie van TJC-II
en de wijze waarop het initiatief zich ontwikkeld heeft.
Deze brochure neemt eenzelfde plaats in als de eerste brochure. Eenzelfde plaats, want het geeft ook onze oorsprong weer en de wijze waarop TJC-II zich vanaf het allereerste begin heeft ontwikkeld. Het verschil is echter dat de eerste brochure het begin en de geschiedenis van
1996 tot 2003 bevatte, terwijl deze brochure alleen de oorsprong weergeeft (maar op een andere wijze). Deze brochure
is geen herhaling van het deel met onze geschiedenis, noch doet het een poging om deze informatie te actualiseren. In
plaats daarvan biedt het een korte samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van dit initiatief.
Het bevat ook alle officiële documenten van TJC-II vanaf het begin tot 2009. Deze documenten, geautoriseerd door het
Internationale Comité van TJC-II, vormen het belangrijkste deel van de brochure. Het zijn de documenten die wereldwijd
door een snel groeiend aantal mensen gebruikt wordt voor het verspreiden van de visie van TJC-II.
De brochure is (in het Engels) online beschikbaar via www.tjcii.org
Stuur een e-mail naar tjc-ii@hetnet.nl om een exemplaar per post te ontvangen.
Aan een Nederlandse versie wordt nog gewerkt; wij zoeken sponsors om het te kunnen laten drukken.
Ieder die hiervoor een gift van € 25,= of meer overmaakt, krijgt mettertijd de brochure gratis toegezonden.
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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.

In deze aflevering: Europese Raad bijeen in Hainburg y Eenheid in verscheidenheid y De Geest beweegt in Slowakije y Nieuwe
TJC-II brochure y Nationale Open Dag

DE KERK VAN “ÉÉN NIEUWE MENS”
door Peter Hocken
In Efeziërs 2 spreekt Paulus over “één nieuwe mens” die bestaat uit gelovigen uit de Joden en uit de volkeren (de nietJoden), die “beide in één lichaam verzoend” zijn “door het kruis”, waardoor “de muur van vijandschap” is “afgebroken”
(verzen 15-16). Dit is Gods model voor de eenheid van het lichaam van de Messias, de Kerk. De Kerk bestaat uit Joodse
discipelen van Jesjoea die Jood blijven en discipelen uit de volkeren die ook van hun eigen volk blijven.
Hetzelfde model wordt in Romeinen 11 met een ander beeld gepresenteerd. Hier vormen de gelovigen uit de Joden de
natuurlijke (of edele) olijfboom, en de gelovigen uit de volkeren zijn de takken van de wilde olijf die geënt zijn op de natuurlijke olijf. Het beeld van geënt worden benadrukt de fundamentele rol van Israël en de eerste plaats van de Joden. De term
“één nieuwe mens” geeft uitdrukking aan het aanvullende karakter en de gelijkwaardigheid in de Messias.
Dit onderricht, eerst in de Romeinenbrief en daarna in de brief aan de Efeziërs, werd mogelijk gemaakt door de beslissing
van de apostelen en oudsten in Jeruzalem die beschreven staat in Handelingen 15. In Antiochië, de stad waar voor het
eerst mensen uit de volkeren (niet-Joden) tot geloof in Jezus gekomen waren, was een conflict ontstaan. “En kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders: zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes
overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered” (Handelingen 15:1). Paulus en Barnabas raakten in
een felle woordenstrijd met deze mensen (Handelingen 15:2). De apostelen en oudsten werden door de Heilige Geest tot
een opmerkelijke eenheid geleid, zodat zij over hun uiteindelijke eenduidige beslissing schrijven: “In overeenstemming met
de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten” (Handelingen 15:28).
Er waren drie belangrijke bijdragen aan dit debat: van Petrus, van Barnabas en Paulus, en van Jakobus (Ja’akov). Petrus,
Paulus en Ja’akov hadden ieder een andere roeping binnen het ene lichaam. Vanwege die verschillende roepingen vertegenwoordigden zij ieder andere belangen die leidden tot het benadrukken van andere punten. Als leider van de gemeenschap in Jeruzalem was Ja’akov op een bijzondere manier de behoeder van het Joodse erfdeel en de Joodse wortels in de
Kerk. Petrus had een leiderschapsrol onder de twaalf en Paulus was de apostel voor de volkeren. Het is het woord van
Ja’akov dat beslissend is.
We zien hier dat de eenheid van de Joodse gelovigen in Jesjoea fundamenteel is voor de eenheid van het gehele lichaam
van Jood en niet-Jood. De eenheid van de Joodse gelovigen is veel belangrijker en fundamenteler dan de meeste Messiasbelijdende Joden hebben beseft. Sinds 1996 maak ik deel uit van Towards Jerusalem Council II, een initiatief dat volledig geconcentreerd is op het herstel van de Kerk van één nieuwe mens. Binnen TJC-II ervaren wij een sterke geestelijke
weerstand tegen dit werk van de Heer. Op een of andere manier weet de duivel dat de volledige verzoening van Jood en
niet-Jood in één lichaam de deur zal openen voor de komst van de Heer Jesjoea in heerlijkheid. De geestelijke weerstand
is het sterkste tegen de Messiasbelijdende Joodse broeders die dit initiatief leiden. Maar deze geestelijke weerstand is ook
zichtbaar in Handelingen 15. Onmiddellijk na de opmerkelijke demonstratie van eenheid in Jeruzalem, ontstaat in Antiochië
een ernstig conflict tussen Paulus en Barnabas. Paulus en Barnabas, die samen de weg bereid hadden voor de zending
onder de volkeren, zijn verdeeld over de geschiktheid van Johannes Marcus voor hun tweede zendingsreis. “Een en ander
leidde tot grote onenigheid, zodat zij uit elkaar gingen” (Handelingen 15:39).
Het is belangrijk dat allen die werken voor “één nieuwe mens” het inzicht verwerven dat er steeds weer veel strijd zal zijn.
We moeten op onze hoede zijn voor alles wat verdeelt. We hebben gebedsbescherming nodig. Vanwege hun specifieke
roeping om fundament te zijn, hebben de Messiasbelijdende Joodse broeders deze bescherming zelfs harder nodig dan de gelovigen uit
de volkeren.
TJC-II

Deze boodschap maakte deel uit van een toespraak van Peter Hocken in Odessa in de Oekraïne op 22 mei 2010.
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Europese Raad bijeen in Hainburg

De Geest beweegt in
Slowakije

Eenheid in verscheidenheid

Van 12 tot 15 april 2010 kwam de Europese Raad van TJC-II voor de derde keer bij elkaar, dit keer in Hainburg in
Oostenrijk. Ons doel is om vertegenwoordigers bijeen te brengen van zo veel mogelijk Europese landen. Dit jaar
hadden we drie mensen uit Oostenrijk (de mensen van het Europese kantoor niet meegeteld), België, Duitsland,
Hongarije, Ierland en Nederland, twee mensen uit Spanje en Zwitserland, en een persoon uit Engeland, Italië, Slowakije en Zweden. Een Messiasbelijdende Joodse leider uit Kiev in de Oekraïne zond een vertegenwoordiger. Dit
was de eerste Europese bijeenkomst waar ook jonge leiders bij uitgenodigd waren: Adam Balogh (uit Hongarije)
en Pavol Strežo (uit Slowakije), maar de Heer zorgde voor nog twee jonge personen: Ludwig Benecke (uit Duitland), in plaats van zijn vader die op het laatste ogenblik niet kon komen, en Katharina Wälchli (uit Zwitserland),
die deel uitmaakt van het Zwitserse nationale team. We vonden het jammer dat er geen vertegenwoordigers waren van Frankrijk of Roemenië.
We kwamen bijeen van maandag tot donderdag. Elke dag begonnen we met een uur lofprijzing en aanbidding,
luisteren naar de Heer en een woord voor de dag. De muziek werd geleid door twee musici van de Umkehr zum
Herrn Gemeenschap uit Wenen, die ook een klein leger van vrijwilligers zond om voor verfrissingen te zorgen, de
maaltijden te bereiden en de deelnemers te bedienen en enkele voorbidders. Op dinsdagmorgen bracht Tim Butlin
uit Engeland het woord voor de dag, waarin hij de relatie tussen eenheid en integriteit onderstreepte. Het grootste
deel van de eerste volledige dag werd besteed aan de verslagen van alle landen die vertegenwoordigd waren. In
België is de promotie van TJC-II in een versnelling gekomen sinds de bijeenkomst in Berlijn (zie de indrukken van
Jean-Louis en Marie-Claude Luyckx in
het artikel Eenheid in verscheidenheid).
We bespraken een voorlopige verdeling van Europa in kleinere regio’s, gebaseerd op verwantschap, taal en cultuur. Afgesproken werd dat elk land
verantwoordelijk is voor de wijze waarop het zijn nationale groep of comité
organiseert, en of dit geleid wordt door
één hoofdleider of door een team. Dit
geeft de verschillende manieren weer
waarop de nationale groepen zijn ontstaan.
Op woensdag bracht Pavol Strežo het woord voor de dag. Edjan Westerman, die voorzitter is van de Nederlandse
theologische werkgroep van TJC-II, voegde zich bij ons. Het belangrijkste onderwerp was het conceptdocument
over “De Joden in de kerken en de gelovigen uit de volken in de Messiaanse gemeenten.” Adam Balogh, voor wie
dit de eerste bijeenkomst was van de Europese raad, was zeer onder de indruk door de geest waarin standpunten
werden uitgedrukt, de manier waarop we naar elkaar luisterden en stappen deden in de richting van een gezamenlijke visie. De kwestie van de niet-Joden in de Messiaanse gemeenten zal een volgende keer behandeld worden. Peter Hocken zal het conceptdocument bewerken en het onderwerp beperken tot “TJC-II en de Joden in de
kerken”, in samenwerking met Edjan Westerman en Istvan Tatai (uit Hongarije), wiens doctoraatscriptie over Joden en niet-Joden in één lichaam nu is gepubliceerd (wij willen bevorderen dat er een Engelse en een Duitse vertaling komt). Het nieuwe document zal bij de vergadering van het Internationale Comité in oktober ingediend worden. Ans Leitner deed verslag van de voorbeden voor TJC-II in Europa en sprak over het belang van communicatie en de noodzaak om meer voorbedengroepen op te richten. Peter Hocken introduceerde het nieuwe Handboek
voor TJC-II voorbidders, een vrucht van de consultatie in Gnadenthal, dat gemaakt is voor de huidige voorbidders
en in het bijzonder voor de personen die leiding geven aan voorbeden voor TJC-II. Daarna hoorden we een verslag van de gebedsreis, die in januari 2010 gemaakt is naar Gibraltar onder leiding van David Rudolph en Peter
Hocken in verband met de geschiedenis van de Maranen.
Donderdag bracht Adam Balogh het woord voor de dag. We besloten dat de eerste regionale consultatie van TJCII zal plaatsvinden van 24 tot 27 oktober 2011 in Slowakije. De consultatie zal gericht zijn op Tsjechië, Polen en
Slowakije, maar zal ook open staan voor deelname uit Letland en West-Oekraïne. In het licht van deze beslissing
werd ermee ingestemd dat Pavol Strežo deel zal gaan uitmaken van het voorlopige Europese Comité. We besloten een tweede consultatie te houden in Scandinavië, voorlopig in Uppsala in Zweden, aan het eind van maart
2012, verbonden met de volgende bijeenkomst van de Europese Raad, die nu elke twee jaar zal samenkomen.

door
Marie-Claude en Jean-Louis Luyckx

door Pavol Strežo
Een van de tekenen dat de Heilige Geest aan het werk is
in Slowakije, is een groeiende belangstelling voor Israël.
Vorig jaar, na mijn bezoek aan Israël met de “Volgende
Generatie” van TJC-II, begon ik met mensen mijn ervaringen te delen en werden mij veel vragen gesteld. Als gevolg daarvan hadden wij in september 2009 onze eerste
bijeenkomst van mensen die van Israël houden. Sinds die
tijd zijn verschillende zaken geïnitieerd:
•

Marie-Claude & Jean-Louis Luyckx

•
Als nieuwkomers zijn wij heel blij om het Franse deel van
België in Hainburg te vertegenwoordigen. Vanaf het eerste moment werden we in een echte familie hartelijk verwelkomd. We ervoeren van iedereen respect en acceptatie, ieder van ons was zich ervan bewust dat de ander
iets meer zou hebben te bieden.
We zagen dat “de eenheid in verscheidenheid“, genoemd
in het Nieuwe Testament, binnen TJC-II een realiteit is
geworden. Tijdens de aanbidding s’morgens was deze
eenheid heel sterk, intens en gezegend. Het was een tijd
waar we ons voor de Heer als gelijken voelden, en
“eensgezind” als broeders zongen (Handelingen 2:46).
We waardeerden de liefde en waarheid van onze gesprekken. Elk verschilpunt in gevoeligheid of inzicht was
gemakkelijk overheen te komen. De aanwezigheid van
jonge mensen en hun vertrouwen was voor ons een waar
genoegen en was een van de vele tekenen dat de Geest
werkelijk in TJC-II aan het werk is.
De ervaring van Hainburg heeft ons opnieuw
“begeesterd” en we werden grondig gemotiveerd om ons
te verbinden aan TJC-II. Het hielp ons om ons meer bewust te worden van het belang van gebed en voorbeden
voordat enige actie wordt ondernomen. “Hoe goed is het,
hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!“ (Ps. 133:1).

•
•
•

•
•

We begonnen regelmatig een artikel over Israël te
publiceren in een christelijk tijdschrift.
We maakten een mailinglijst van mensen die geïnteresseerd zijn in informatie en nieuws over Israël.
We besloten de nieuwe brochure van TJC-II in het
Slowaaks te vertalen.
Verschillende gemeentes, verspreidt over geheel Slowakije, geven onderwijs over Israël.
Een aantal mensen uit Bratislava bezoekt regelmatig
het huis van Peter Hocken in Hainburg. Sommige van
hen zijn voorbidder en houden ervan om voor Israël te
bidden. Wij hebben een jonge vrouw gevraagd om te
bidden voor en te starten met een voorbedengroep
voor TJC-II in Bratislava.
Wij proberen bruggen te bouwen tussen kerken en
organisaties die geïnteresseerd zijn in Israël.
Een verzoeningsconferentie is gepland in juni in Dolný Kubín over 2000 jaar antisemitisme, inclusief de
deportatie van Joodse families naar Auschwitz. Dit zal
veel mensen met allerlei kerkelijke achtergronden uit
alle delen van Slowakije samenbrengen.

Tijdens de Europese bijeenkomst van TJC-II in april 2010
besloten wij om in oktober 2011 voor de West-Slavische
regio (Tsjechië, Polen, de Oekraïne, Litouwen en Slowakije) een TJC-II consultatie te houden Alle hierboven beschreven activiteiten zullen de grond voorbereiden voor
de TJC-II consultatie en ons helpen om te weten wie we
moeten uitnodigen. Ik werd aangesteld om als vertegenwoordiger van de jonge leidersgroep deel te nemen aan
het Europese Comité. Gedenk ons in uw gebeden.

TJC-II

TJC-II

Pavol Strežo is actief in de charismatische beweging en een leider in
de St. Martin's Gemeenschap in Slowakije, waar hij met zijn vrouw Jana
en hun dochter Sofia woont. Pavol
heeft een hart en een visie voor eenheid in het lichaam van de Messias.

TJC-II
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