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DE MEEST PROFETISCHE VISIE – DEEL 1
door mgr. Peter Hocken

(Peter Hocken, lid van het TJC-II Internationale Comité)
Het is niet mogelijk om je een
meer profetische visie voor te
stellen dan ‘Op Weg naar een
Tweede Vergadering van Jerusalem’. Waarom? Omdat TJC-II erop gericht is dat er verzoening zal plaatsvinden tussen de Joodse en de nietJoodse volgelingen van Jesjoea, hetgeen Zijn komst in
heerlijkheid en de vestiging van Zijn koninkrijk op aarde
zal inluiden.
Ik wil de visie van TJC-II toelichten vanuit de brief aan
de Efeziërs. Het is gebruikelijk om sleutelteksten te nemen uit de Bijbel en vervolgens ons inzicht op te bouwen vanuit deze teksten. Maar dan moeten we er wel
op letten dat we de gekozen teksten verstaan vanuit de
context waarin ze gegeven zijn. Laten we dus nu zo
kijken naar de brief aan de Efeziërs
en het licht dat deze brief werpt op
Jood en
de visie van TJC-II.

dan heeft hij het over de niet-Joden, de volkeren, de
heidenen. Als hij in vers 12 zegt: “wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden”, dan heeft hij
het over de Joodse discipelen. Met “ook u” in vers 13
bedoelt hij dan de bekeerlingen uit de volkeren. Dit verschil wordt nog duidelijker in hoofdstuk 2 wanneer Paulus de armzalige conditie beschrijft van de niet-Joden
voor de komst van het evangelie: “dat u in die tijd zon-

der Christus was, vervreemd van het burgerschap van
Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van
de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de
wereld.” (2:12). Na het aanvaarden van het werk van
het kruis (verzen 13-16) is hun situatie geheel veranderd: “Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwo-

ners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.” (2:19). Deze verandering heeft plaatsge-

vonden door het bloed van de Messias dat vergoten is aan het kruis,
niet-Jood
door “de tussenmuur, die scheiding
zijn nu dus één gemaakt … maakte, af te breken”. De tussenmuur die stond tussen Jood en nietDe apostel Paulus gebruikt het
woord ‘geheimenis’ om het plan van God te beschrijven Jood (heiden) is nu afgebroken. Jood en niet-Jood zijn
dat vanaf het begin gecentreerd is op Zijn Zoon. Hij daardoor één gemaakt (2:14). Zij hebben nu “beiden
geeft eerst een samenvatting van dit plan van God “om door één Geest de toegang tot de Vader” (2:18). Iets
in de bedeling van de volheid van de tijden, alles weer verderop in de brief geeft hij deze samenvatting van het
in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als “geheimenis van de Messias”: “namelijk dat de heidewat op de aarde is” (Ef. 1:9-10). Het Griekse woord dat nen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam bevertaald is met “bijeenbrengen” betekent letterlijk horen en mededeelgenoten zijn van de belofte in Chris“onder één hoofd brengen” of “samenvatten”. De zonde tus, door het Evangelie” (3:6).
heeft Gods schepping aangetast en verdeeld; het werk
van de verlossing reinigt, heelt en brengt weer samen. Het onderricht in Efeziërs 4 over de eenheid moet verHet einde van hoofdstuk 1 geeft nog vollediger deze staan worden in het licht van hoofdstuk 2 en 3. Paulus
smeekt hen “in alle nederigheid en zachtmoedigheid,
visie van de uiteindelijke en complete verzoening weer.
met geduld” “elkaar in liefde te verdragen” en “te beijveHoe brengt God dan deze verlossing en samenbren- ren om de eenheid van de Geest te bewaren door de
ging tot stand? Hij kiest één volk uit, Israël, als zijn in- band van de vrede” (3:2-3). Dit heeft in het bijzonder
strument om de volkeren te zegenen en te redden. Als betrekking op de eenheid tussen Jood en niet-Jood die
de apostel dan ook in Efeziërs 1 schrijft “wij” en “ons” tot stand gebracht is door het kruis van de Messias.
dan heeft hij het over de Joden; en als hij schrijft “jullie”
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CONFERENTIE IN BRAZILIË
door Alexandre en Karina Barros
(leiders van de voorbedegroep in Brazilië)

Van 1 tot en met 4 maart ontving de Har Tsion Messiaans-Joodse Synagoge in
Brazilië meer dan 550 mensen op de 8e internationale conferentie over Herstel.
Dit is een conferentie die jaarlijks georganiseerd wordt in de Har Tsion Synagoge
in Belo Horizonte in Brazilië.
Dave en Raquel Pyles, internationale leiders van het voorbedewerk van TJC-II,
waren uitgenodigd om te spreken op deze conferentie. Dit was weer een gelegenheid om de visie van TJC-II uit te leggen aan de aanwezigen en ook om wat
Dave en Raquel Pyles
van Baruch HaShem
persoonlijke ervaringen te delen die ze hebben gehad in het voorbedewerk voor
in Dallas, Texas
TJC-II. De organisatoren van de conferentie hadden één dag uitgetrokken voor
Dave en Raquel om de leden
van de voorbedegroep van Brazilië te ontmoeten en met
hen persoonlijk contact te hebben. Omdat het grootste deel
van de voorbedegroep in Brazilië aan de conferentie deelnam, was besloten om de internationale voorbedeleiders
ook als onderdeel van de conferentie te laten spreken.
Meer dan 20 nieuwe mensen hebben zich opgegeven om
deel te nemen aan het voorbedewerk van TJC-II! De Braziliaanse voorbedegroep van TJC-II telt momenteel 215 leden. De meesten van hen wonen in Belo Horizonte waar de
groep één keer per maand bijeenkomt.

Rabbijn Marty Waldman had de visie van TJC-II op deze
conferentie in 2013 al uitgelegd. Hij was er toen samen
met Peter Hocken, Johannes Fichtenbauer en Dave Pyles. Dit jaar was de meerderheid van de mensen die aan
de conferentie deelnamen er voor de eerste keer en een
groot aantal van hen was (nog) niet vertrouwd met de visie
van TJC-II.
Het was een goede tijd en iedereen is erdoor gezegend.
Vera Garcia, een Braziliaanse die lid is van de Baruch
Matheus Guimarães, Raquel en Dave Pyles ,
HaShem gemeente in Dallas en TJC-II voorbidster, was
samen met Vera Garcia
ook meegekomen. God heeft haar aanwezigheid goed benut. Ze
heeft ons geholpen met het vertalen van Engels in Portugees en omgekeerd. Alle opmerkingen die we achteraf
hoorden waren positief. Iedereen prees de Heer voor de geweldige tijd en de prachtige ervaringen die de mensen in
deze dagen hebben gehad. We danken de Almachtige ook
die ons leidt in Zijn koninkrijk.
TJC-II
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DE MESSIAANS-JOODSE BEWEGING IN SLOWAKIJE
door Jana Merašická

(Vertegenwoordigster van TJC-II in Slowakije en internationaal voorbidster)
Ik wil graag met u delen wat we recentelijk hebben meegemaakt in TJC-II Slowakije. In
Slowakije is de Messiaans-Joodse beweging niet zo sterk vertegenwoordigd als in Oekraïne. Maar we zien nu dat de Heer wel met iets begonnen is. Zuzana Motajova is
een dierbare zus met Joodse wortels (haar vader is Jood) en een enthousiast lid van
ons nationale team in Slowakije. Ze is ook een intelligente vrouw, die onderricht geeft
in vier talen (Engels, Duits, Russisch en Hongaars). Zuzana had een diep verlangen
om een aanbiddings- en dansbijeenkomst te organiseren samen met broeders en
zusters van de Messiaans-Joodse Gemeente (KEMO) uit Kiev, Oekraïne.
We waren verrast dat zoveel mensen bereid
waren ons te helpen met dit grote project. Alle bijeenkomsten waren
heel mooi maar één ervan was echt bijzonder. Dat was de Sjabbatbijeenkomst in de synagoge van Nitra. Voor de Messiasbelijdende
Joodse broeders en zusters was het de eerste keer dat zij de Heer
konden aanbidden in een originele Joodse synagoge (de synagoge
van Nitra is een van de originele Joodse gebouwen die niet vernietigd is tijdens de oorlog). Tot onze verrassing en vreugde kwamen er
ongeveer 200 mensen uit allerlei christelijke denominaties. Er kwamen ook wat oudere Joodse mensen.
We hebben de Sjabbat tezamen gevierd: Joodse gelovigen met katholieke religieuzen en mensen uit verschillende christelijke denominaties. In het bijzonder zijn we dankbaar voor het volgende: er waren acht leiders uit verschillende denominaties die elkaar allen hebben aanvaard en met elkaar hebben gedanst! We hebben dit als
heel krachtig in de Geest ervaren.

Het aansteken van de Sjabbatkaarsen

Ook bijzonder aan de synagoge van Nitra is dat deze twee verdiepingen heeft. Wij hadden onze Sjabbatviering op de benedenverdieping maar op de tweede verdieping is een Holocaustmuseum. Dit
heeft ons diep aangegrepen. Het volk dat opgestaan is uit de dood
brengt ons nu bijeen als Jood en niet-Jood. Dat is precies de boodschap van TJC-II!

“Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat
betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?”
Romeinen 11:15
We hebben ervaren wat Romeinen 11:15 betekent: leven
uit de doden! We voelen ons zeer vereerd dat KEMO bereid is geweest om naar ons toe te komen en ons te dienen.
(vervolg op blad 4)

Synagoge in Nitra
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DE MESSIAANS-JOODSE BEWEGING IN SLOWAKIJE
(vervolg van blad 3)

In december hebben René en Ans Leitner uit Nederland gesproken tot onze
gemeente over TJC-II vanuit hun katholieke achtergrond, hoe de Heer hun geleid heeft naar deze visie. Mensen uit
onze gemeente waren geraakt door
hun getuigenis.
In de afgelopen maanden heeft de Heer
ons begrip van TJC-II verdiept en onze
voorganger heeft publiekelijk gezegd
dat wij hier in Slowakije achter Israël en
TJC-II staan. Wij vragen jullie gebeden
voor onze gemeente in Partizánske.
Ik ben onder de indruk wat de Heer bewerkt door deze beweging en dank
Hem voor zijn veelvuldige bevestigingen dat het Zijn wil is om ons weer te
enten op onze Joodse wortels en dat dit
de uitwerking is van Zijn soevereine
plan voor ons. Bid a.u.b. voor onze bescherming.
TJC-II

NB: Er wordt een speciale editie voorbereid
over de Europese conferentie,
die begin mei in Kiev gehouden is.

TOWARD JERUSALEM COUNCIL II
Gepubliceerd door TJC-II, een non-profit
initiatief dat begon in 1995.
Uitvoerend algemeen secretaris:
Marty Waldman
Email: egs@tjcii.org
Editor:
Carole Wright
Email: editor@tjcii.org
Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner
Email: tjc-ii@hetnet.nl
Tel: 040-2515183
U kunt uw belastingaftrekbare giften sturen naar:
IBAN: NL35 INGB 0001 5643 88
T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II
Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven
Websites:
www.tjcii.nl www.tjcii.be
www.tjcii.eu www.tjcii.org

© Stichting Toward Jerusalem Council II

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 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.

