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TJC-II EN DE JODEN IN DE KERKEN
VERKLARING AANGENOMEN DOOR HET INTERNATIONALE COMITÉ

VAN TJC-II

Deze verklaring gaat over de plaats van de Joden die deel uitmaken van de christelijke kerken. Het is voor TJC-II noodzakelijk geworden dit onderwerp te behandelen vanwege het toenemend aantal Joden dat deel uitmaakt van een kerk
en tegelijkertijd de eigen blijvende Joodse identiteit belijdt. Deze ontwikkeling is versterkt door de Helsinki-consultaties
die in 2010 begonnen en waar Joodse gelovigen uit verschillende historische kerkelijke tradities en uit de MessiaansJoodse Beweging samenkomen.
Als TJC-II belijden we de uitverkiezing door God van het gehele Joodse volk. Dit omvat alle Joden, of het nu gaat om
Joden die een synagoge bezoeken, seculiere Joden, of Joden die andere, niet-christelijke, religies aanhangen.1 En zeker geldt dit dus ook voor de Joden die lid zijn van een christelijke kerk; zij blijven volop deel uitmaken van het Joodse
volk en zijn erfgenaam van de beloften die gegeven zijn aan Abraham en zijn nakomelingen.2 Wanneer de kerken iedere vorm van vervanging(stheologie) in de relatie tussen de Kerk en het Joodse volk opgeven, dan creëren zij daarmee
de mogelijkheid om het getuigenis te eren van hun Joodse leden, die het oude patroon van aanpassen en assimileren
weigeren.
TJC-II is een beweging gericht op één doel, namelijk de volledige verzoening van de Joodse en de niet-Joodse gelovigen, persoonlijk en gezamenlijk, binnen het ene Lichaam van Christus de Messias. Van daaruit erkent TJC-II dat deze
verzoening noodzakelijkerwijs ook de Joodse leden van de christelijke kerken omvat. Toch erkent het Internationale
Comité dat haar kenmerkende visie ontstaan is binnen de Messiaans-Joodse Beweging. De Messiaans-Joodse Beweging presenteert aan de wijdere Joodse gemeenschap de uitdaging van het geloven in Jesjoea als Messias. De Messiaans-Joodse Beweging belijdt
verder in haar spreken het belang van de voortgaande Joodse identiteit van Joodse gelovi“Als Joodse gelovigen in Jezus bevestigen
gen in Jesjoea en hun behoefte
aan gemeenschappen waarin
wij onze identiteit namelijk, dat wij zowel
hun overtuiging bevestigd en
ondersteund wordt. Daarentedeel uitmaken van het volk Israël als van
gen kan de uitdaging voor de
Joden
in de kerken liggen in
het Lichaam van de Messias.”
hun getuigenis betreffende het
wezen van het Lichaam van de
Messias: de verzoening van
Jood en niet-Jood in de Messias.3 De Joden in de kerken dragen bij aan deze verzoening als
zij hun Jood-zijn publiekelijk in hun kerk bevestigen en daar aanspraak maken op ruimte voor een onderscheidend
Joods getuigenis. Dit getuigenis zal tevens een volledige erkenning inhouden van de historische erfenis van de Kerk,
die geworteld is in de Joodse Schriften en voor zover die in overeen-stemming is met de Schriften en de apostolische
traditie. De Joden in de kerken kunnen Joodse gelovigen helpen te leren van de wijsheid van de Kerk en zij kunnen
een middel zijn voor de kerken om vollediger terug te keren naar het Joodse erfgoed in de ontstaansgeschiedenis van
de Kerk.
Aangezien TJC-II een profetische visie vormt voor het allesomvattende plan van de Heer om Joden en niet-Joden onder de heerschappij van de Messias van Israël en de Redder van de wereld te verzamelen, benadrukt het Internationale Comité van TJC-II dat dit proces alleen kan voortgaan wanneer het geleid wordt door de Heilige Geest volgens het
(vervolg op pagina 2)
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Zie Rom. 11:29. Uitverkiezing is daarbij geen garantie voor het delen in het uiteindelijke heil.
Zie Gen. 12:2-3; 17:4-8; 26:2-5; 35:10-12; Lukas 1:54-55; Rom. 9:4-5.
3
Ef. 2:15; 3:4-6.
2
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OP REIS IN HET MESSIAANSE JODENDOM
(Deel 2)
door Tim Butlin (Anglicaans vicaris, Loudwater, England)
“…en aldus zal gans Israël behouden worden…” (Romeinen 11:26)
Onder de vele belangrijke ervaringen van 30 jaar geleden, toen ik voor het eerst naar Israël verhuisde, werd de viering
van Simchat Thora in het Liberty Bell park in Jeruzalem door de televisie uitgezonden. Simchat Thora, het uitbundig
vieren van de vreugde der wet, is de afsluitende viering van Soekot, het Loofhuttenfeest. Ik stond in de menigte te kijken hoe verschillende chassidische tradities op het podium sprongen en dansten met hun Thorarollen, hoewel mijn
Hebreeuws na slechts drie weken taalschool niet voldoende was om ze te verstaan. Maar er was één groep die in het
Engels zong en wat zij zongen liet zijn zegel op mij achter. “Wij willen de Messias nu, wij willen niet wachten” werd telkens opnieuw herhaald. De melodie was gelijk aan al de andere melodieën, de groep deed net zo mee als de andere
groepen, maar het zingen in het Engels scheen op dat moment de manier van de Heilige Geest te zijn om hun diepe
hartskreet rechtstreeks met mij te communiceren. Deze groep moest haar vertrouwen nog leren stellen in Jesjoea,
maar was hartstochtelijk bewogen over het onderwijs van Rabbi Nachman uit Breslov, wiens motto luidde: “Mijn vuur
zal branden totdat de Messias komt”. Ik was getuige van een uitstorting van Messiaans verlangen.
Aan het andere einde van het Messiaanse spectrum heb ik tegenwoordig in mijn Anglicaanse gemeente in Engeland
een Messiaanse Jodin die verscheidene jaren heeft besteed aan het ontsluiten van haar Joodse achtergrond. Haar
grootouders emigreerden een eeuw geleden van Letland naar Engeland en verborgen onmiddellijk hun Joodse identiteit. Door hun erfenis voor zichzelf te houden kozen ze ervoor om hun dochter en kleindochter niet de tradities te leren
waar zij zelf in waren opgevoed. Deze dame is dus Joods, maar in de praktijk niet-Joods en nu is in haar een verlangen gegroeid om te worden verrijkt door de specifieke bijbelse beloften die de hare zijn.
Tussen deze twee voorbeelden liggen vele andere ervaringen. TJC-II weet dat er een lange weg afgelegd moet worden niet alleen voor de chassidische opvolgers van Rabbijn Nachman, maar ook voor de velen, die zoals mijn vriendin,
tegenwoordig in onze kerken zijn, om tezamen geïdentificeerd te worden als “geheel Israël”. Wij zijn allen erfgenamen
van een geschiedenis waarin door ontwikkeling, nalatigheid of beschadiging, veel Joodse gelovigen nog moeten gaan
staan in hun Joodse identiteit totdat zij zichzelf gaan zien als Joden die deel uitmaken van “geheel Israël”. Andere
Joodse mensen, die nog niet geloven in Jesjoea, maar van wie de toewijding aan het Woord van God onomstoten vast
staat, zijn vervreemd van diegenen onder ons die hun Messias liefhebben en aanbidden.
Paulus schreef in de eerste eeuw aan de kerk van Rome vanuit een vertrouwen in de volledige eenheid van de gelovigen. Die weg, zoals hij het vertelt, heeft o.a. betrekking op niet-Joden zoals ik, die tot vertrouwen komen in de Joodse
Messias. Tezelfdertijd, het erkennen van de voortdurende Messiaanse honger binnen een openbloeiende Joodse orthodoxie, zowel in Israël als wereldwijd, maakt integraal deel uit van dezelfde weg van TJC-II. Het opnieuw onderzoeken van de basis van de theologische vervreemding, het erkennen en belijden van eeuwen van vijandigheid en pijn,
het begrip dat de toewijding aan de Thora die de Joodse gemeenschap door deze jaren heen heeft bewaard ook heeft
bijgedragen aan de afwijzing van Jesjoea als Messias, dit alles ligt langs die weg. Samen met Paulus in zijn brief, kijkt
TJC-II uit naar de dag wanneer de christelijke afscheiding van haar Joodse wortels iets uit het verleden zal zijn “en aldus zal gans Israël behouden worden”.
TJC-II

(TJC-II en de Joden in de kerken, vervolg van pagina 1)

model van de eerste vergadering van Jeruzalem, in volle vrijheid en wederzijds respect. Wanneer de Joodse gelovigen
binnen de kerken een duidelijk getuigenis geven van hun Joodse erfenis én dit doen in eenheid met hun niet-Joodse
broeders, dan zullen zij een rol kunnen spelen in de specifieke roeping van TJC-II. Om die reden verwelkomt het leiderschap van TJC-II de Verklaring van de Helsinki-consultatie, welke is uitgevaardigd in Parijs in juni 2011, waarin
staat: “Als Joodse gelovigen in Jezus,belijden wij met nadruk dat onze identiteit daarin gelegen is dat wij zowel
deel uitmaken van het volk Israël als van het Lichaam van Christus” en “wij zijn een levend getuigenis van de
geheimnisvolle en onzichtbare band die bestaat tussen de Kerk en Israël.” Een gezonde ontwikkeling van de relatie tussen de Joden binnen de kerken en de eigen kerkelijke organisaties zal een zegen voortbrengen voor beide en
kan er ook toe bijdragen dat de kerken de Messiaans-Joodse Beweging meer serieus zullen nemen. Wederzijdse interactie en wederzijdse acceptatie van Jood en niet-Jood gericht op wederzijdse verrijking is het doel van heel het werk
van TJC-II, dat op verzoening is gericht tussen zowel de Messiaanse beweging en de kerken, als tussen de kerken en
hun Joodse leden.
TJC-II
De oorspronkelijke Engelse tekst kunt u nalezen op: http://www.tjcii.org/userfiles/File/2011FallNewsletter.pdf
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HET PRIVILEGE VAN VOORBEDE
door Arlene Stucki
In samenhang met de jaarlijkse bijeenkomst van het Internationale Comité van TJC-II in Kirjat Jearim, kwamen
voorbidders uit Afrika, Oostenrijk, Ierland, Engeland, Nederland, Israël, de Verenigde Staten en Mexico op die
plaats samen om te zorgen voor een fundament van gebed, dat onontbeerlijk is voor de visie van TJC-II. Geleid
door Dave en Raquel Pyles, de internationale voorbedencoördinatoren van de Baruch HaShem Messiaanse Gemeente in Dallas, Texas, kwamen we voor een week van
voorbereiding, voordat het Internationale Comité arriveerde, opdat we voor de HEER zouden komen met “reine
handen en een zuiver hart”.
We hielden tijdens de week
van 4-9 september een gedeeltelijk
vasten,
vroegen
de
HEER om onze
gedachten
en
harten te reinigen, en om ons
één te maken,
opdat we Hem
zouden zoeken,
volledig gericht op Zijn leiding, zowel individueel als gezamenlijk. Een zeer krachtige vermaning om te waken over
onze tong, zelfs in grapjes, kwam tot ons tijdens de hele
week. Wij vertegenwoordigen verschillende stromingen en
uitdrukkingen van geloof die het potentieel hebben om ons
te versterken of te verdelen in de voorbeden. We zijn Messiaanse Joden, Rooms-katholieken, Anglicanen, Creeindianen en Evangelische gelovigen; we zijn charismatisch
en niet-charismatisch. Willen we ons verenigen voor deze
voorbedentaak of zullen we toestaan dat onze verscheidenheid ons zal verdelen? Wij kozen voor eenheid!
We hadden drie onderwijssessies over het hart van een
voorbidder en over de visie van TJC-II. In het tussenliggende weekend woonden we een sabbatsdienst bij in
Christ Church in de Oude Stad, geleid door Reuven Berger, baden we bij de Kotel, (Westelijke Muur), wandelden

we op de stadsmuren van Jeruzalem, proclameerden de
beloften van de Heer voor Zijn volk, ons bewust van de
kritische tijden waarin we leven en dienen.
Toen het Internationale
Comité
haar vergadering
begon op maandag 12 september - en die tot
vrijdagmorgen 16
september
zou
duren - waren we
voorbereid om te
bidden voor de
voorgelegde
agenda, en ervoeren verscheidene doorbraken als bevestiging van de
beslissingen die genomen werden. Zoals het voor ons was
geweest, zo ervoeren ook de leden van het Internationale

Willen we ons verenigen voor deze
voorbedentaak of zullen we toestaan
dat onze verscheidenheid ons zal
verdelen? Wij kozen voor eenheid!
Comité een zeer sterke oproep tot eenheid – en dat is zo
noodzakelijk, omdat we op weg zijn naar Jeruzalem; “De
Wolk trekt op.” Mogen we doorgaan om dit trouw te blijven
zien, te horen en te volgen. (Exodus 40:34-38.)
TJC-II

Arlene Stucki is lid van het Noord-Amerika
Comité van TJC-II. Zij is Bijbelleraar en heeft
zich bijna 40 jaar lang verdiept in de Joodse
gemeenschap, en is zeer toegewijd aan de visie
van TJC-II. Zij en haar echtgenoot John, wonen in Estes Park, in de staat Colorado en
leiden het voorbedenteam van TJC-II aldaar.

Martin Bühlmann is de stichter en leider van de Vineyardgemeente in Bern in Zwitserland. Hij en Georgia, die al 37 jaar zijn charmante vrouw is, geven samen leiding
aan de ontwikkeling van de Vineyardgemeente in Berlijn, Duitsland. Martin en Georgia zijn tevens de leiders van de Vineyardbeweging in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, waar zij het toezicht hebben over 75 gemeenten. Zij zijn ook behulpzaam
geweest bij het ontwikkelen van 12 Afrikaanse migrantengemeentes en nog eens 50
gemeentes in Europa en Afrika. Martin maakt deel uit van het Vineyard Internationale
Leidersteam, een team dat helpt om de Vineyardbeweging, die meer dan 2.000 gemeentes wereldwijd telt, te coördineren. Martin en Georgia hebben vijf kinderen en
drie kleinkinderen.
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De wolk beweegt zich!
Verslag van het Internationale Comité van TJC-II—Israël, september 2011
In het op weg gaan van TJC-II naar Jeruzalem zijn belangrijke stappen gezet tijdens de bijeenkomst van het Internationale Comité in Kirjat Jearim van 12 tot 16 september 2011.
Ten eerste heeft het voorstel voor een TJC-II-centrum in Jeruzalem een vastere vorm gekregen.
We zullen meer informatie geven wanneer concrete vorderingen zijn gemaakt.
Ten tweede zal er volgend jaar tijdens de bijeenkomst van het Internationale Comité een eendaagse
bijeenkomst voor Messiaanse leiders in Israël gehouden worden.
Ten derde zal er opnieuw een internationale TJC-II-conferentie gehouden worden in Jeruzalem en
wel van 7-10 oktober 2013, zeven jaar na de laatste internationale bijeenkomst.
Ten vierde was er een sterk besef dat de periode van de bijeenkomsten in Kirjat Jearim afgelopen
is en daarom is besloten dat het Internationale Comité in 2012 zal samenkomen in Jeruzalem.
Het comité heeft Martin Bühlmann, de Europese leider van de Vineyardbeweging, uitgenodigd om lid te worden van het
Internationale Comité (zie het artikel op pagina 3). Martin Bühlmann heeft een hart voor de vorming van toekomstige
leiders en hij zal een belangrijke rol spelen in onze contacten met de jongere generatie.
Een korte verklaring over het beleid van TJC-II aangaande de Joden in de kerken is besproken en goedgekeurd (zie
pag. 2). De behoefte aan zo’n document deed zich voor in Europa, wat leidde tot een uitgebreider document dat is besproken in de bijeenkomst van het Internationale Comité in 2010,
maar het comité besloot
Tijdens de vergadering waren er contacten met
dat er een kortere verklaring nodig was. Het
Marcelo Miranda Guimarães in Brazilië over een
kortere document is in
Jeruzalem
voorbereid
mogelijke TJC-II conferentie volgend jaar in Belo
door een groep met
Messiaanse
en
nietHorizonte. Zou u hier a.u.b. voor willen bidden?
Joodse deelnemers in
de week voordat het Internationale Comité bijeenkwam. Het Comité moedigt de leden van de TJC-II theologische werkgroepen aan om te werken aan mogelijke studiedocumenten die zaken
voorbereiden, welke diepere studie en overweging vereisen voor de visie van TJC-II.
TJC-II

BELANGRIJK: voor alle jongeren van 20-40 jaar:
De NU-GENERATIE organiseert in Dolny Kubin, Slowakije, van 10 tot 12 februari 2012 een weekend voor 20-40 jarigen.
Dit weekend is speciaal voor alle geïnteresseerde jongeren van deze leeftijd in Oost-Europa.
In september word een soortgelijk weekend gehouden voor West-Europa; details zullen nog volgen.
Wilt u dit a.u.b. doorgeven aan jongeren? Informatie kan opgevraagd worden bij: tjcii.slovakia@gmail.com.
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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.

