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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 
Jeruzalem”  tot uitdrukking worden gebracht.) 

• Het stimuleren van de roeping en de verkiezing van 
het volk Israël en de Messiaans-Joodse gemeen-
schap 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 chris-
tenen en Messiasbelijdende Joden. 

Tijdens onze laatste bijeenkomst in Hainburg (april 
2011) is het initiatief genomen voor de eerste consulta-
tie van de TJC-II NU-generatie. De TJC-II NU-generatie 
is de naam, die gekozen is door de groep van jonge 
leiders van TJC-II die elkaar vanaf 2008 een aantal 
keer ontmoet hebben in Europa en Israël.  
 
Onze TJC-II consultatie gaat waarschijnlijk plaatsvin-
den in 2012. We willen christenen tussen de 20 en 40 
jaar vanuit heel Europa uitnodigen. We richten ons op 
mensen die een hart hebben voor eenheid en die de 
visie van TJC-II willen leren kennen. Help ons alstu-
blieft om zoveel mogelijk broeders en zusters uit te kun-
nen nodigen!  
 
Deze eerste consultatie is bedoeld als een platform om 
informatie te verschaffen en om die mensen bij elkaar 
te brengen die door de Geest geroepen zijn om zich bij 
TJC-II te voegen. Om wat meer zicht te geven op onze 
plannen, geven we hierbij de thematische aan-
dachtspunten die we hebben samengesteld voor de 
consultatie: 
 

Jeruzalem, Jeruzalem, … Hoe vaak heb Ik je 
kinderen niet bijeen willen brengen, …  
Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet 
meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: 
“Gezegend Hij die komt in de naam van de 
Heer!”  (Matt. 23: 37 - 39) 

 
 
Zijn jonge christenen en Messiasbelijdende Joden zich 
ervan bewust hoe wezenlijk en van groot geestelijk be-
lang deze Bijbeltekst is en hoezeer deze verbonden is 
met eenheid? 
 
 
 

Ons verlangen voor de komende Consultatie van de 
TJC-II NU-generatie is, dat velen zullen groeien in in-
zicht in Gods meesterplan en betrokken zullen raken bij 
TJC-II en de voorbereiding van de Bruid van Christus. 
Samen willen we de volgende vragen onderzoeken: 

• Wat heeft Israël te maken met de eenheid van de 
Kerk? 

• Wat doet de Heilige Geest in deze tijd? 
• Hoe kunnen we deel uitmaken van de voorberei-

ding op het bruiloftsfeest van het Lam? 
 
We zien er verlangend naar uit om de sjofar te blazen, 
dat het bijeen brengen van de volgende generatie van 
TJC-II zal oproepen.  

Nieuw TJC-II boekje ! 
Het nieuwe TJC-II boekje is uit! Het drukken is moge-

lijk geworden door een 
aantal gulle gevers, waar-
voor onze hartelijke dank! 
U kunt het boekje bestel-
len door € 6 over te maken 
op de rekening van TJC-II 
nr. 15674388 onder ver-
melding van boekje 4 en 
uw adres. 
We bidden dat dit boekje 
veel zegen mag versprei-
den. 

Opwindend nieuws van de TJC-II NU-generatie  

door Christine Braunsteiner — Oostenrijk 
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De kerk is zowel aan de (niet-Joodse) christelijke zijde 
als aan de Messiaans-Joodse zijde een flinke puin-
hoop, en hoe de Heilige Geest deze situatie zal gaan 
oplossen is tot nu toe niet duidelijk. In de brief aan de 
Efeziërs vermaant de apostel Paulus ons: “Wees 
steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en ver-
draag elkaar uit liefde. Span u in om door de samen-
bindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren 
die de Geest u geeft.” (Efeziërs 4: 2-3), “totdat wij al-
len samen door onze kennis van de Zoon van God 
een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte 
mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van 
Christus.” (Efeziërs 4: 13) 
 
Ik maak deel uit van de niet-Joodse puinhoop in een 
wereldwijde kerk die verre van één is. Dertig jaar gele-
den kwam ik in Israël aan om daar een bediening uit 
te oefenen onder Messiasbelijdende Joden. Een van 
mijn eerste ervaringen was dat ik mocht horen hoe 
twee volwassen Messiasbelijdende Joodse broeders 
het grondig oneens waren over de geloofsleer en el-
kaars benadering van het Nieuwe Testament. De een 
was opgegroeid in het Rabbijns Jodendom en had 
daarna een persoonlijke ervaring gehad met Jesjoea/
Jezus als de Messias terwijl de ander, net zoals ik, tot 
over z’n oren was ondergedompeld in “degelijke” niet-
Joodse evangelisch- christelijke theologie. Het was 
voor mij een volkomen onverwachte schok te ontdek-
ken dat de Messiaanse gelovigen niet allen bestemd 
waren om op een gemakkelijke wijze te passen in mijn 
keurig geordende categorieën van goed theologisch 
denken. 
 
Het leven in Jeruzalem vormde een uitdaging voor 
mijn eigen geordende denken. In eerste instantie zag 
ik vol verbijstering geestelijken van oude christelijke 
tradities in lange gewaden gekleed door de straten 
van de Oude Stad lopen. Ik vroeg het me af waarom 
het voor hen niet duidelijk was, dat hun liturgieën en 
theologieën door de eeuwen heen door golven van 
reformatie en vernieuwing, van Maarten Luther tot de 

Jezus Revolutie van de 60er en 70er jaren van de 20e 
eeuw, aan de kant waren geveegd. Toen ik zitting had 
in de theologische commissie van United Christian 
Council in Israel (UCCI), ontdekte ik dat zelfs onder de 
Protestanten (de term UCCI was een typisch westerse 
protestantse verkeerde benaming) de verschillen gro-
ter waren dan louter cultureel. 
 
Geen wonder dus dat mijn eerste ervaring met een 
consultatie van TJC-II in Wenen in 2004 zo’n diepe 
indruk op mij achterliet. Hier waren verschillende ver-
tegenwoordigers van de Messiaans-Joodse Beweging 
en van het niet-Joods Christelijke spectrum (Orthodox, 
Rooms-katholiek, verschillende Protestantse schake-
ringen) actief de zaken van Efeziërs 4 aan het doen, 
intensief proberend “iedere poging tot eenheid van de 
Geest door het verbond van vrede te bewerken” dui-
delijk nog niet de “eenheid in geloof” bereikt hebbend, 
maar nederig erkennend dat niemand van ons al “de 
volle maat van Christus” had bereikt. Toch keken we 
voorbij aan de bonte gewoonten van onze tradities 
van oost en west en vierden en baden samen. Be-
langrijke leiders uit grote bewegingen waren er bijeen. 
Er was respect en discussie. Bovenal werd er aan re-
laties gebouwd en groeide er vertrouwen. In die sa-
menhang was en is het mogelijk om diep gekoesterde 
uitgangsposities in een nieuw licht nauwkeurig te on-
derzoeken. En de aanwezigheid van God was tast-
baar. 
 
In de nacht waarin Hij werd verraden bad Jesjoea om 
eenheid, niet alleen voor zijn directe discipelen, maar 
nadrukkelijk ook voor ons allemaal die geloven door 
hun getuigenis. Daarom is het uitgroeien boven de 
verdeelde puinhoop van onze huidige verhoudingen 
naar volwassen relaties een zaak van grote betekenis 
voordat dit tijdperk tot vervulling is gekomen en de 
Messias terugkomt.  
 
Tim Butlin hoopt in een latere uitgave dit thema verder uit te 
werken.  

TJC-II 

OP REIS IN HET MESSIAANS JODENDOM  

door Tim Butlin (Anglicaans vicaris, Loudwater, Engeland)  
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LESSEN UIT SPANJE 

Een voorbeeld voor initiatieven van verootmoediging 
door Peter Hocken, 

lid van het Internationale Comité van TJC-II, woonachtig in Oostenrijk 

TJC-II 

In oktober 2010 bracht een kleine groep voorbidders vier dagen door in Sevilla en Huelva in Spanje, om 
te bidden over de problemen die ontstaan zijn door de geschiedenis van de Maranen, Joden die onder 
druk of met geweld gedoopt zijn in het Katholieke geloof. Op de eerste dag bad de groep om leiding hoe 
ze deze taak moesten benaderen. Tijdens onze aanbidding en gebed ontvingen we een helder plan voor 
de drie dagen die we in Sevilla zouden doorbrengen. Op de eerste dag zouden we de stad ingaan, niet 
om te bidden, maar om te observeren, in ons op te nemen en te leren. Op de tweede dag zouden we 
naar een aantal plaatsen in de stad gaan om daar de Heer te danken voor al de zegeningen en genade 

die Hij over deze stad en zijn inwoners door de eeuwen had uitge-
goten, inclusief de zegeningen die daar gebracht zijn door het 
Joodse volk. Pas op de derde dag zouden we de schuld gaan be-
lijden van de geschiedenis, in het bijzonder de zonden tegen het 
Joodse volk. Hiervoor zochten we opnieuw Gods leiding om te 
weten op welke belangrijke plaatsen in de stad dit gebed van 
schuldbelijdenis en verdriet zou moeten plaatsvinden. 
 
De groep in Sevilla zag al snel dat de Heer een passend model 
had geschonken voor alle gebedsreizen van verootmoediging 

voor de zonden van het verleden. Dit model vormt een bescherming tegen alle vormen van arrogantie 
die initiatieven van verootmoediging van binnenuit kunnen verzwakken en ondermijnen, bijvoorbeeld de 
arrogantie die veronderstelt dat het niet nodig is dat we eerst een diep gevoel en respect krijgen voor de 
plaats die we bezoeken. Het is ook theologisch een gezondere methode, zoals de apostel Paulus ons 
aanspoort: “vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.” (Fil. 4:6). Beginnen met lofprij-
zing en dankzegging beschermt ons tegen het gevaar dat we het kwaad op hetzelfde niveau plaatsen 
als het heilige en het goede. Zoals Paulus ons leert: “waar de zonde toenam, werd ook de genade 
steeds overvloediger.”(Rom. 5:20). 
 
Tijdens een andere voorbedenactie in mei 2011, die niet direct ver-
bonden was met TJC-II, werd een profetisch woord ontvangen: 
“Proclameer leven.” Waar we ook gaan moeten we leven proclame-
ren. We moeten op plaatsen van dood leven proclameren, een 
vrucht van het kruis en de opstanding van Jezus. Deze proclamatie 
van het leven zorgt er dan voor dat de genaden en zegeningen uit 
het verleden opnieuw opgepakt kunnen worden en dat daarop ver-
der gebouwd kan worden. Toen ik dit woord hoorde, voelde ik aan 
dat dit woord ons een vierde stap aanreikte die het proces van gene-
zing completeert, want verootmoediging is altijd “nieuw leven”. (Hand. 
11:18). 
 
Daarom bevelen we dit vier-stappenmodel aan voor alle initiatieven van verootmoediging: 

1. Krijg gevoel voor de geschiedenis, het karakter en de cultuur van een plaats, in al zijn dimensies. 
2. Prijs en dank de Heer voor alle zegeningen en gaven geschonken aan deze plaats en zijn inwoners. 
3. Belijd de zonden die er begaan zijn en treur daarover voor de Heer. 
4. Proclameer leven op plaatsen waar zonde de dood heeft gebracht.  

Dit model is een bescherming tegen 
alle vormen van arrogantie die ini-
tiatieven van verootmoediging van 
binnenuit kunnen verzwakken en 

ondermijnen, . . . 

TJC-II  groep met de aartsbisschop 
van Sevilla in zijn kantoor. 
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In dit vervolgverslag over de diplomatieke reis van 
TJC-II in Afrika in maart 2011 (zie „Goed nieuws uit 
Afrika“ door Benjamin Berger in het vorige communi-
qué), voeg ik enkele gedachten toe over wat deze 
reis voor ons heeft betekend en welk nieuws dit ver-
der bracht. 

 
Voor degenen bij wie wij te gast waren, bevestigde 
het bezoek dat wat ik altijd verteld had waar was: er 
is een geestelijke waarheid over de Messiasbelijden-
de Joden die we moeten weten. Voor velen was het 
de eerste keer dat ze een Messiasbelijdende Jood 
ontmoetten en dat ze de reden konden begrijpen 
voor de naam Messiasbelijdend en wat hen zo bij-
zonder maakt onder de Joden. Dit was zeer onthul-
lend voor sommigen van onze Afrikaanse voorbid-
ders. Het was verbazingwekkend te weten dat er 
waarachtige Joden zijn, volgelingen van Jezus, die 
net zo van Hem houden als wij! Velen werden ge-
waar dat hun gebeden voor Israël beantwoord zijn en 
hun verlangen om deel te hebben aan wat God in 
Israël aan het doen is, groeide op een nieuwe wijze. 

In Oeganda is de vervolgvergadering van juli 
doorgeschoven naar 28 september. In deze ver-
gadering zal het team van TJC-II ongeveer 35 
Anglicaanse bisschoppen ontmoeten. Onze ver-
wachting is dat de bisschoppen zullen instem-
men om de Verklaring van de kerken waarin de 
Messiaans-Joodse Beweging wordt aanvaard te 
tekenen. Het is ons gebed dat de Heer de harten 
van de bisschoppen zal opwekken voor de Mes-
siaanse verzoening. Plannen zijn in de maak 
voor een Jubileum Jeugdconferentie in Oeganda 
in september/oktober 2012 en wij verwachten 
dat een aantal jongeren van TJC-II, onder lei-
ding van Eyal Friedman, Messiasbelijdende 
Jood uit Jerizalem, aanwezig zal zijn.  
 
In Kenya zal de Anglicaanse bisschoppenconferen-
tie nog steeds op 26 september gehouden worden. 
Naast deze vergadering bestaan er plannen om in 
verschillende delen van Kenya bijeenkomsten te 
houden en om daarbij, wanneer de deuren open 
gaan, zo veel mogelijk kerkleiders te ontmoeten. De 
verwachtingen zijn dezelfde als voor Oeganda. Ik 
ben nu bezig met de data voor de volgende bijeen-
komst in Akkra in Ghana. 
 
Ik geloof dat na deze bijeenkomsten in Kenya en Oe-
ganda veel andere Afrikaanse landen beïnvloed zul-
len worden en veel deuren wijd open zullen gaan 
voor TJC-II in Afrika.Tegen september zullen er mo-
gelijk nieuwe deuren geopend zijn naar Tanzania, 
Ruwanda en Boeroendi, maar dat zal met de tijd 
worden bevestigd. We zullen doorgaan voorbidders 
te rekruteren voor het werk van TJC-II in Afrika.  

Voorbidders in Accra, Ghana 

Brian Cox, Elizabeth Kamau,  
Eyal Friedman, Benjamin Berger 

Eyal Friedman en Benjamin Ber-
ger met een Afrikaanse broeder 

Bezoekers met Afrikaanse 
voorbidders groep 

TJC-II 

HET LAATSTE NIEUWS UIT AFRIKA 
door Elizabeth Kamau, TJC-II coördinator voor Oost-Afrika  


