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Op 19 augustus is in Belo Horizonte het eerste muse-
um in Brazilë geopend dat gewijd is aan de Inquisitie. 
Het museum is een initiatief van ABRADJIN, de Bra-
ziliaanse Vereniging van Joodse nakomelingen uit de 
Inquisitietijd. Stichter en president van de vereniging 
is Marcelo Miranda Guimarães. Het museum vult een 
gat in de Braziliaanse geschiedenis. Het presenteert 
een stuk geschiedenis 
dat je niet kunt vinden in 
de geschiedenisboeken 
en er is al contact ge-
weest met universiteiten 
en scholen die het mu-
seum een onderdeel wil-
len maken van hun ge-
schiedenisafdelingen.  
 
Brazilië werd als natie geboren in de tijd van de 
Spaanse en Portugese Inquisitie, welke bijna drie en 
een halve eeuw heeft geduurd. Brazilië was aanvan-
kelijk een “Schelfzee” die geopend werd voor duizen-
den Portugese Joden die zich onder de dreiging van 
de doodstraf gedwongen bekeerden tot het Katholi-
cisme. Ze werden de Nieuwe Christenen genoemd 

de “Maranos”, de “Anoesim” of de “Verborgen Jo-
den”. Ze hoopten in Brazilië een veilige plaats te vin-
den om te leven, ver weg van de brandstapels van de 
Inquisitie. In 1591 kwam echter de Inquisiteur Heitor 
Furtado de Mendonça naar Brazilië en richtte daar 
een eigen tak van het Heilige Officie op om deze im-
migranten en hun nakomelingen op te sporen, voor 

het gerecht te brengen, te 
martelen en te veroordelen. 
Velen van hen zijn daarna 
naar Lissabon gebracht en 
daar geëxecuteerd. 
 
Het Museum van de Ge-
schiedenis van de Inquisitie 
heeft een  bibliotheek die 

voor het publiek toegankelijk is met meer dan 350 
werken. Er is een collectie zeldzame en antieke boe-
ken over de Inquisitie uit 1637 en ook zijn er nog ou-
dere documenten. Het museum heeft een klein audi-
torium met multimedia apparatuur waar films en do-
cumenten over de periode van de Inquisitie kunnen 
worden vertoond. Er is ook een tentoonstelling met 
foto’s, afbeeldingen, teksten en kleine voorwerpen uit 
die periode. Replica’s van martelwerktuigen worden 
getoond. Naast de tentoonstelling van voorwerpen en 
antieke documenten heeft het museum ook een aan-
tal kostuums uit die tijd en een stuk van een Torarol 
dat de vervolgingen van de Inquisitie in Spanje heeft 
overleefd, dat al door Sefardische Joden in de late 
Middeleeuwen gebruikt werd en na Spanje nog vele 
jaren is gebruikt. Er is ook een database voor onder-
zoek over de geschiedenis en de oorsprong van de 
Joodse mensen die zich in Brazilië gevestigd hebben. 
Deze bevat o.a. een lijst met namen en familienamen 
van deze belangrijke Joodse immigranten waarvan er 
velen veroordeeld en geëxecuteerd zijn door de In-
quisitie. 

Het  Gedenkboek met namen van de  
Braziliaanse slachtoffers van de Inquisitie.  TJC-II 

INQUISITIEMUSEUM GEOPEND IN BRAZILIË  
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De relatie van Israël met de Kerk vormt het hart van TJC-II. TJC-II is een visie van verzoening, een visie 
van het herstel van de juiste relatie tussen Israël en de Kerk, tussen Jood en niet-Jood in het lichaam 
van de Messias. “Christus is een dienaar van de Joden geworden om hun te tonen dat God trouw is en 
om de beloften aan de aartsvaders te vervullen, maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te 
stellen God te loven om zijn barmhartigheid.”(Rom. 15:8-9). 
 
Israël en de Kerk hebben niet de juiste relatie met elkaar gehad gedurende de eeuwen van de Kerk. Pas 
in recente tijden is de erkenning gekomen dat Israël en de Kerk elkaar nodig hebben en bij elkaar horen. 
Een van de gevolgen van deze eeuwenlange verachting en afstandelijkheid is dat het onmogelijk is om 
snel tot een heldere beantwoording te komen van alle vragen, zodat we allemaal kunnen instemmen met 
de juiste relatie tussen Israël en de Kerk. De wonden van de eeuwen zijn niet in een paar jaar of zelfs in 

enige tientallen jaren geheeld. 
 
Desondanks is de Geest van God bezig 
ons het plan van de Vader te openbaren 
door onze ontdekking van de onherroepe-
lijke uitverkiezing van Israël, door de visie 
op de Kerk als “een nieuwe mens” en door 
het herstel van de visie op de hoop van 
Israël: de komst van Messias Jezus in 
heerlijkheid. Hier verschaft de visie van 
TJC-II ons de door God gegeven principes 
voor de juiste relatie voor het samenko-
men van Jood en niet-Jood in de Messias, 
waarbij de een de andere eert. Het eerste 

principe is de weigering van de Jood om de vereisten van de Tora op te leggen aan de niet-Joodse gelo-
vigen. Er is een volledig respect voor de duidelijk zichtbare werking van de Heilige Geest in de (niet-
Joodse) volkeren. Dit principe wordt geschonden bij iedere poging om de relatie van Israël met de Kerk 
te laten beïnvloeden door Joodse eisen aan de niet-Joden op te leggen. Maar een ander principe is het 
volledige respect van de niet-Joodse gelovigen voor de Joodse discipelen van Jezus, door deze te eren 
als de oudere broer. Dat sluit dan ook uit dat de niet-Joodse gelovigen hun Joodse broeders aan zich 
gelijk willen maken door hen er uit te laten zien en te laten handelen als ons christenen. 
 
Zowel Israël als de Kerk hebben tijdens de eeuwen van scheiding schatten van openbaring en wijsheid 
van God bewaard. Maar in die periode van scheiding zijn deze schatten misvormd geworden en losge-
raakt van hun juiste context. In Israël door de verwerping van Jesjoea en in de Kerk doordat zij Jezus 
heeft losgescheurd van zijn eigen volk en erfdeel. De genezing van deze wonden en het herstel van de 
volle rijkdom van de Bijbelse openbaring vragen zowel van Israël als van de Kerk een nederig ziften van 
het authentieke in alle misvormde delen en een belijdenis van onze zonde en schuld voor onze liefheb-
bende God en Vader. Dit proces vereist nederigheid, wederzijdse erkenning en respect, studie, bekering 
en gebed. Het wordt niet bevorderd door directe “oplossingen”, waarbij we aan de ander vertellen wat hij 
moet doen, noch door de ander te veroordelen. “Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Chris-
tus u heeft aanvaard.” (Romeinen 15:7).  

TJC-II 

GEEN OVERHAASTE OPLOSSINGEN 
door Peter Hocken 

 
Peter Hocken, een lid van het Internationale Comité van TJC-II, gaf dit onderricht  

aan de Oostenrijkse TJC-II voorbidders in Wenen op 30 juni 2012.  

De genezing van deze wonden en het herstel van 
de volle rijkdom van de Bijbelse openbaring vragen 
zowel van Israël als van de Kerk een nederig ziften 
van het authentieke in alle misvormde delen en een 

belijdenis van onze zonde en schuld voor onze  
liefhebbende God en Vader.  
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TJC-II BEGINT EEN INITIATIEF IN AZIË 
door Daniel Juster 

 
 
Hoe belangrijk is TJC-II in Azië? Ten eerste zien we een enorme groei van de Kerk in Azië. De 
relatie met het Joodse volk en de Messiasbelijdende Joden is echter cruciaal voor de Aziatische 
christenen. Hoewel er geen geschiedenis is van antisemitisme en vervolgingen door de Aziatische 
christenen, heeft de gereformeerde theologie er de vervangingstheologie tot grote bloei gebracht, 
vooral in Korea. In China heeft de “Terug naar Jeruzalem beweging” geen helder zicht op Gods be-
doelingen met het Joodse volk. 
 
 
13-15 augustus zijn de data die gekozen zijn voor het eerste initiatief van TJC-II in Azië. We heb-
ben al toezeggingen van leiders uit Japan, Singapore, China en Korea. 
 
Sprekers zullen zijn: 
Naast de Joodse leden van het Internationale Comité Daniël Juster en Avi Mizrachi (Tel Aviv) zullen 
spreken dr. Walter Kaiser, professor dr. Jin Sup Kim en dr. Choong-ruyl Kim. 
 
Dr. Walter Kaiser was professor Oud-Testament en decaan van de Trinity Evangelical Divinity 
School voordat hij president werd van het Gordon Conwell Seminarie. Zijn belangrijke oudtestamen-
tische studies en in het bijzonder hermeneutiek, tezamen met zijn inzichten en kennis van het ge-
bruik van citaten uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament, hebben hem geleid tot een die-
pe toewijding aan het Joodse volk en ondersteuning van de Messiaans-Joodse beweging. Hij is een 
wereldberoemde evangelische Bijbelgeleerde en heeft les gegeven aan de Jesjiva van de Unie van 
Messiaans Joodse Congregaties en andere programma’s waarmee de Messiaans-Joodse beweging 
ondersteund worden. 
 
Professor dr. Jin Sup Kim behaalde zijn graad in Nabije-Oosten en Joodse Studies aan het bekende 
Dropsie College. Hij was adjunct-professor aan het Westminster Theologische Seminarie en is mo-
menteel vicepresident en professor aan de Baeqsuk Universiteit. Hij heeft geschreven over de be-
langrijke rol van het Joodse volk in het plan van God en het belang van Joodse evangelisatie. 
 
Dr. Choong-ruyl Kim is afgestudeerd aan het Presbyteriaans Theologische Seminarie (m. Div, Ph.D) 
en behaalde ook een graad aan het McCormick Theologische Seminarie. Vanaf 1988 is hij voorgan-
ger van de Youngsei Presbyteriaanse Kerk. In 2010 heeft hij een openbaring ontvangen over het 
herstel van Israël. 

TJC-II 

Dr. Dan Juster is vanaf 1971 betrokken bij 
het leiderschap van de Messiaans-Joodse  
beweging. Hij is de directeur van Tikkun  
International Ministries, een netwerk van 
organisaties die toegewijd zijn aan het herstel 
van Israël en de Kerk. 
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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. 

 
Veel bekenden van TJC-II waren op 23 juni aanwezig in Wenen bij de 80e verjaardag van 
Peter Hocken. Van het Internationale Comité waren  aanwezig Johannes Fichtenbauer als 
gastheer, Benjamin Berger en David Rudolph (met zijn vrouw Emma). Nederland was ver-
tegenwoordigd door Ans en René Leitner. In de foto links ziet u een aantal pastors en lei-
ders die bidden voor Peter Hocken. Links ziet u David Rudolph en Boris Grisenko; dan 
Benjamin Berger (met de hand op Peter); direct achter hen staat Tim Butlin (Engeland) en 
verder naar achteren Johannes Fichtenbauer; en rechts Istvan Tatai (Hongarije). 

EEN VERJAARDIGSFEEST IN WENEN  

TJC-II 

Peter Hocken, Seamus Heaney en de overige  
aanwezigen genieten van de speeches 


