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“Sjema, Jisroel, Adonai Elohenoe, Adonai Echad.”

“Luister, Israël: de Heer, onze God,
de Heer is de enige.”
Het Judaïsme is geen religie van dogma’s, maar over dit principe van het één-zijn van God, dat door de Heer
gegeven is aan Mozes in Deuteronomium 6:4, is geen compromis mogelijk: God is een! De profeten bevestigen het (Jesaja 42:8, 43:10). Jesjoea bevestigt het in de evangeliën als het belangrijkste gebod (Matteüs
22:34-37, Marcus 12:28-30 en Lucas 10:25-28). Door de eeuwen heen zijn veel Joden omwille van dit punt
gestorven “voor de heiliging van de Naam”. Aangezien God één is en er geen ander naast Hem is, heeft het
traditionele Judaïsme nooit een goddelijke Messias verwacht. Dit was een heel belangrijk punt toen Jesjoea
temidden van zijn volk wandelde en Hij was heel voorzichtig in zijn benadering van dit onderwerp (Matteüs
22:41-46).
Hoe belangrijk is het concept van de eenheid van God in ons christelijk denken? We aanvaarden de godheid
van de Messias als een absolute waarheid en we beschermen het. Maar wat betekent “één” voor ons? Hoe
moet de Jood een Messias begrijpen die “God” genoemd wordt binnen de samenhang van alles wat hij weet,
dat waar is?
Is het mogelijk een hapklaar antwoord te geven op de vraag: “Waarom geloven de meeste Joden niet in Jesjoea?” We kunnen het Joodse begrip van de goddelijke “eenheid” onderzoeken. We kunnen beginnen met
“ÉÉN”. Dat woord is “echad”. Een voorbeeld hiervan vinden we in Genesis 2:24 waar dit woord ook wordt gebruikt. “Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met
wie hij ÉÉN van lichaam wordt.” Als we de context van de “goddelijke eenheid” eren, dan wordt de mysterieuze natuur van God uitgebreid om een meervoudige, maar onderscheiden eenheid te omvatten. Dit kleine
“beetje” begrip kan onze kennis van God verdiepen wanneer wij, die geënt zijn op de saprijke wortel
van de olijfboom, tappen uit de kennis die daar voor ons bewaard is. Noch de godheid van de Messias,
noch de eenheid van God zal ooit worden verminderd door eerlijke vragen, maar we kunnen aan beide afdoen door oppervlakkige antwoorden te geven. Er kan een weg zijn die meer in overeenstemming is met het
Joodse begrip voor het Joodse verstand en hart om het mysterie hiervan te overwegen. TJC-II is toegewijd
aan het herstel van het volledige lichaam van de gelovigen, Jood en niet-Jood, verschillende geloofsgemeenschappen, die van elkaar mogen leren. . . . .
“DAT ZIJ U KENNEN, DE ENIGE WARE GOD, EN HEM, DIE U GEZONDEN HEBT, JESJOEA DE MESSIAS”
(Johannes 17:3)

In deze aflevering: TJC-II visie tijdens pastorsconferentie y Financiële verantwoording y Maak kennis met onze nieuwe

coördinator voor Oost-Afrika y Verslag vergadering Europese Comité y Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de Enige

EEN LICHT VOOR DE VOLKEN
door mgr. Peter Hocken

Ieder jaar was het volk Israël verplicht om op te trekken
naar Jeruzalem om daar de drie grote feesten, Pesach,
Sjavoeot en Soekot te vieren. Met de verbanning naar Babel begon een Joodse diaspora die steeds groter en uitgebreider zou worden. We lezen dan ook over Pinksteren: “In
Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig
waren uit ider volk op aarde”. (Handelingen 2:5). Het verslag noemt een aantal van deze volken en regio’s
(Handelingen 2:9-11). Het goede nieuws van het evangelie
wordt eerst verkondigd aan de Joden die leefden in het land
Israël en die uit de volken kwamen. De bijeenkomsten op
de feesten van Israël vormden een voorafschaduwing van
het bijeenbrengen van het uitverkoren volk Israël uit de volken waarvan de profeten in het Oude Testament hadden
gesproken. “Open je ogen en kijk om je heen: ze stromen
in drommen naar je toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen” (Jesaja 60:4). De alija
van het Joodse volk naar het land Israël in de huidige tijd
vormt een onderdeel van de vervulling van dit visioen. Het
is niet een terugkeer om slechts één feest te vieren, maar
om zich voor te bereiden op het slotfeest.
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Dit artikel is het tweede van een serie artikelen geschreven door Arlene Stucki, lid van het Noord-Amerikaanse TJC-II Comité.
Het eerste artikel verscheen in de voorjaarsuitgave van 2010 van het Communiqué en is online beschikbaar op:
http://www.tjcii.nl/pdf/2010_voorjaar_communique.pdf
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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.

De openbaring van Jezus aan de volken, voorafgebeeld
in het bezoek van de wijzen om “de pasgeboren Koning van
de Joden eer te bewijzen” (Matt. 2:2), was ook voorspeld
door de oudtestamentische profeten. Bijvoorbeeld bij Jesaja: “Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties
zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de
Heer naar de tempel van Jakobs God.” (Jes. 2:2-3). Deze
dienaarrol van Israël om een licht voor de volken te zijn, zal
worden vervuld in en door Jezus de dienaar. Het inzamelen
van het Joodse volk uit de volken symboliseert het verzamelen van alle volken in Jeruzalem om de God van Israël
en Hem, die geboren is als de Koning van de Joden, te
aanbidden.
Hier ontdekken we de nieuwtestamentische visie voor de
eenheid van de Kerk. In en door Jezus, de Messias van
Israël, worden de heidenen – de εθνοι = de mensen uit de
volken – “delen door Christus Jezus ook in de erfenis
[samen met Israël], … en hebben deel aan de belofte”(Ef.
3:6). Zij worden “burgers, net als de heiligen [d.i. Gods volk]
en huisgenoten van God” (Ef. 2:19). De eenheid van de
Kerk wordt gevormd door het enten van de gelovigen uit de
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volken op het lichaam van de Joodse gelovigen in Jesjoea
(Jezus) die vervuld zijn met de Heilige Geest. De eenheid
van de christelijke geloofsgemeenschap is alleen mogelijk
door terug te keren naar dit fundament.
De grote ballingschap van het Joodse volk als gevolg
van de rampen van de jaren 70 en 135 tot aan de twintigste
eeuw, heeft de Joodse diaspora verder doen toenemen en
uitbreiden. De tijd van terugkeer naar het land is ook de tijd
van terugkeer van de kerken uit de volken naar hun Joodse
wortels en naar de centrale rol van Jeruzalem.
Deze visie van de inzameling is in feite de visie van “Op
weg naar een ‘Tweede Vergadering van Jeruzalem’” (TJCII). Deze beschouwing laat het grote belang zien van de
beslissing van TJC-II om een centrum te hebben in Jeruzalem, dat een representatie vormt van de breedte en de
diepte van de Messiasbelijdende Joden en christelijke gelovigen uit de meest brede kring van tradities, volken en
culturen. Dit centrum zal een zichtbaar teken zijn van de
komende eenheid van de kerk, wat een teken vormt van het
Koninkrijk waarvan Jezus zegt: “Dat velen uit het oosten en
uit het westen zullen komen en met Abraham en Isaak en
Jakob zullen aanliggen in het Koninkrijk van de hemel” (Matt. 8:11).
Deze boodschap werd mij op het hart gelegd toen ik op
6 januari het feest Epifanie, de Openbaring van de Heer,
vierde tezamen met christenen van de historische kerken
van het Westen. Op dit feest hoorden we lezingen uit Jesaja 60:1-6, Efeziërs 3:2-6 en Matteus 2:1-12. Voor ons is het
feest van Epifanie een goede gelegenheid om de Heer te
danken voor de visie van TJC-II.

“...de beslissing van TJC-II om een centrum te
hebben in Jeruzalem, dat een representatie
vormt van de breedte en diepte van de Messiasbelijdende Joden en christelijke gelovigen uit de
meest brede kring van tradities, volken en
culturen.”
TJC-II
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TJC-II visie tijdens een pastorsconferentie in Puebla, Mexico
18 & 19 januari 2011

Maak kennis met onze nieuwe coördinator voor Oost-Afrika

De HEER schonk ons op een geweldige manier de gelegenheid om de visie van TJC-II
te vertellen aan 120-140 Mexicaanse pastors tijdens een recente conferentie in Puebla. Pastor Agustin Enriquez van het Noord-Amerikaanse TJC-II comité werd de gelegenheid geboden om rabbijn Marty Waldman uit te nodigen om de visie van TJC-II aan
deze pastors en leiders te vertellen. De conferentie was georganiseerd door Wayne
Myers, een Amerikaan die al 63 jaar zendeling was in Mexico en door Mexicaanse
pastors als een apostel wordt erkend. Dit was echt een doorbraak voor deze pastors;
velen van hen hadden nog nooit gehoord van de opkomst van de Messiaans-Joodse
Beweging, noch hadden zij het getuigenis gehoord van een Messiasbelijdende Jood.
Ondanks grote geestelijke oppositie zorgde de HEER er in zijn trouw voor dat rabbijn
Marty niet alleen het uur, dat beloofd was, kon spreken maar dat hij ook een extra uitnodiging ontving om voort te bouwen op zijn eerste presentatie zodat het inzicht van
deze pastors zich kon verdiepen.
De aanwezigheid van de Heilige Geest was krachtig en zijn zalving rustte op rabbijn
Marty, toen hij tijdens de eerste presentatie vertelde over zijn leven als zoon van overlevenden van de Holocaust, zijn getuigenis gaf over zijn geloof in Jesjoea en zijn toewijding aan de verzoening van Joden en niet-Joden in het lichaam van de Messias.
Veel pastors huilden toen zij tot het besef kwamen dat het bijna 1800
jaar ontbroken heeft aan een Joodse stem binnen het Lichaam van de
Messias. Omdat zij deze dingen nog nooit eerder gehoord hadden, hadden
zij nooit het verbondsvolk Israël omarmd. Op dat moment gaf pastor Myers
de onverwachte, maar door God geregisseerde, uitnodiging voor een tweede spreektijd. Dit gaf rabbijn Marty een open deur om te spreken over het
onherroepelijke verbond dat de HEER heeft gesloten met Israël. Uit Klaagliederen, Ezechiël en Romeinen liet hij zien dat God ondanks de zonden van
Israël, zijn beloften aan zijn uitverkoren volk houdt. Hij sprak ook over de
zegen voor de volken die is beloofd wanneer zij, door geloof in het vergoten
bloed van Jesjoea, deel gaan hebben aan het huisgezin van Israël om “één
nieuwe mens”, geboren uit de Geest, te vormen.

Bovenaan: Aan iedere pastor
wordt een exemplaar
gegeven van
Uw volk is mijn volk
van Don Finto in het Spaans.
Hierboven: Regionale pastors
bidden voor rabbijn Marty
Waldman (midden) tijdens
de jaarlijkse conferentie in
Puebla, Mexico.

Het resultaat van deze belangrijke conferentie was een veelvoud aan uitnodigingen
zowel aan Pastor Agustin als aan rabbijn Marty Waldman om te komen spreken in kerken over heel Mexico. Iedere pastor ontving een kopie van “Uw volk is mijn volk” door
Don Finto in het Spaans. Er was een zo grote vraag naar het gedrukte materiaal dat
onze voorraad snel was uitgeput. Voor Mexico is dit een grote doorbraak, waarvoor we
de HEER prijzen.
Pastor Augustin heeft lange tijd alleen gestaan tussen de evangelische pastors van
Mexico en de Messiaanse Gemeenschap. We prijzen de HEER voor de trouw van deze knecht en voor de speciale zalving die rustte op rabbijn Marty tijdens deze gelegenheid. We bidden dat de HEER de zaden van Gods woord die in Puebla zijn geplant, zal
beschermen en behoeden en dat er veel vrucht zal komen uit de openbaring van de
HEER over de visie van TJC-II aan zijn dienstknechten in Mexico.
Bewerkt vanuit verslagen van pastor Agustin Enriquez en rabbijn Marty Waldman
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“Mijn naam is Elizabeth Utugi (Genade) Kamau. Ik ben getrouwd met Reuben Kamau. We hebben zes kinderen en drie kleinkinderen en in februari komt er nog een bij. Vierendertig jaar geleden heb ik Jezus leren kennen als mijn Heer en Verlosser. Ik heb de Anglicaanse kerk van
Kenia in verschillende hoedanigheden gediend en ben een gewijde diaken.

Elizabeth Utugi Kamau

Vanaf het begin van 1980 tot het midden van de jaren 90 ben ik intensief betrokken geweest bij
Anglicaanse vernieuwingsbedieningen in Kenia en in de bredere Anglicaanse gemeenschap
door SOMA (Sharing Of Ministries Abroad). Ik ontmoette kanunnik Brian Cox voor het eerst in
deze bediening in 1986 in Nairobi in Kenia. In 2004 maakte Brian Cox mij bekend met TJC-II en
sindsdien heb ik aan verscheidene bijeenkomsten van TJC-II deelgenomen, inclusief Jeruzalem in 2006.

Lange tijd ben ik in Kenia en Afrika betrokken geweest bij de voorbedebediening. Ik ben de
teamleider van de Vanguard Intercessory Ministry, een bediening die actief is in Kenia en in andere Afrikaanse landen
en ook in andere continenten. We trainen gelovigen in voorbeden, geestelijke oorlogvoering en leiderschap. Ik verlang
er naar om TJC-II te kunnen helpen wortel te schieten in Afrika en dan niet alleen in de Anglicaanse gemeenschap,
maar ook in het hele lichaam van Christus. Dit hoop ik en hiervoor bid ik.“
TJC-II

Verslag van de vergadering van het Europese Comité
Het Europese Comité kwam op 20 en 21 januari samen in het huis van
Hubertus Benecke, vlak bij Lichtenfels in Duitsland. We hoorden hoe
TJC-II vooruitgang boekt in Engeland, België, Duitsland, Zwitserland en
Slowakije. Een nieuwe deur opent zich in Noorwegen waarvan we hopen
dat het vrucht zal opleveren. David Nagy uit Roemenie, die niet in staat
was aan de bijeenkomst deel te nemen, werd als lid van het Europese
Comité bevestigd.
De plannen voor een Oost-Europese consultatie die gehouden zal
worden bij Propad in Slowakije van 24 –27 oktober 2011 werden verAanwezig waren Johannes Fichtenbauer, Peter
der uitgewerkt. Pavol Strezo uit Slowakije en zijn team zullen de uitnodiHocken en Fritzi Turecek (Oostenrijk en Europees kantoor), Hubertus Benecke en Hans gingen en de registratie verzorgen. We zijn nu adreslijsten aan het samenstellen van mensen in Slowakije, de Tsjechische Republiek, Polen,
Scholz (Duitsland), Tim Butlin (Engeland),
Pavol Strezo (Slowakije), Ans en René Leitner Litouwen, Oekraine en Wit-Rusland die uitgenodigd zullen worden. We
staan ook open voor deelnemers uit Hongarije en voor protestanten en
katholieken uit Roemenië (de orthodoxen hebben elke zomer hun eigen consultatie). Onze volgende bijeenkomst
zal aansluitend zijn op de consultatie in oktober. Een nieuwe Europese website van TJC-II in verschillende talen
TJC-II
zal in Engeland worden gebouwd.
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Financiële verantwoording 2010 TJC-II Nederland (vervolg)

Financiële verantwoording 2010 TJC-II Nederland
Ontvangsten
Beginstand per 1 januari 2010
Giften
Giften tbv internationaal overleg

Tijdens de vergadering van het Internationale Comité van TJC-II in oktober 2010 in Israël, werd Elizabeth Kamau uit
Kenia aangesteld als coördinator voor Oost-Afrika. Zij heeft in januari Ghana bezocht om het bezoek van een team
van TJC-II, dat geleid zal worden door Brian Cox, in maart aan vier landen voor te bereiden. Elizabeth zond ons deze
introductie:

Toelichting zie
rechts:

De inkomsten Nationale Open Dag waren al voor die van 2011. Het eindsaldo is relatief hoog omdat we een bedrag hebben gereserveerd voor het drukken van de nieuwe brochure dit voorjaar. Wij danken alle goede gevers
voor hun financiële bijdrage. Zonder uw hulp (gebed en financieel) kunnen wij niet meewerken aan dit werk van
God!
Naast de belangrijkste taak in TJC-II, namelijk het gebed, zijn er veel activiteiten, zoals het vertalen en uitgeven
van brochures, vertalen en verzenden van communiqués, bemensen van informatiestands, het voeren van overleg
op internationaal niveau en van gesprekken met medegelovigen op allerlei niveaus in diverse denominaties. Zoals
u zult begrijpen zijn er aan al deze activiteiten onkosten verbonden. Wij zijn heel dankbaar als u het werk van TJCII meeneemt in uw persoonlijk gebed, maar zouden het ook zeer op prijs stellen wanneer u ons op één of andere
manier financieel zou willen steunen. Het ontvangen van het communiqué is in principe gratis, daarentegen stellen
wij wel prijs op een vrijwillige bijdrage. Uw giften zijn belastingaftrekbaar!
TJC-II
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