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OPMERKING VAN DE REDACTIE:
•
•

De conferentie, die georganiseerd was door de Kiev Jewish Messianic Congregation (KJMC) in Oekraïne, is van bijzonder belang voor de ontwikkeling van het initiatief van TJC-II:
Ten eerste, kwamen er Messiasbelijdende Joden en christenen vanuit allerlei tradities en achtergronden
bij elkaar. Daardoor werd de visie van TJC-II goed zichtbaar.
Ten tweede was het voor de christenen een ontmoeting met Messiasbelijdende Joden die hun wortels hebben
in de rijke Joodse erfenis van Oost-Europa. Dit aspect maakte zowel de uitdagingen als de enorme zegeningen van de verzoening tussen Jood en niet-Jood duidelijker. Deze verzoening is het hart van TJC-II.

SAMEN DE VREUGDE VIEREN VAN DE ENE NIEUWE MENS
door pastor Michael Schubert

(Michael Schubert is een Lutherse pastor in Dresden in Duitsland)

Het was een extra
uitdaging en een
bijzondere ervaring
om in deze tijd te
reizen naar Oekraïne
voor de conferentie
van TJC-II in Kiev. Mensen die net als
ik een dag eerder waren aangekomen
hadden de gelegenheid om voor de
officiële opening van de conferentie
de Maidan te bezoeken (het centrale
plein in Kiev waar de demonstraties
hebben plaatsgevonden) en om zich
beter op de hoogte te stellen van de
actuele situatie. We konden merken
hoezeer de situatie drukt op de
mensen in Oekraïne, maar we zagen
ook hoe het leven zich voortzet en het
viel ons op dat de mensen
opmerkelijk rustig waren. Ik was
bijzonder onder de indruk van de
vreugdevolle wijze waarop God werd
aanbeden, in het bijzonder op de
Sjabbat, waarmee tot uitdrukking

werd gebracht dat, wanneer we God
lofprijzen, ons hart deelt in de vrijheid
en de vreugde (van het koninkrijk)
waardoor alle lasten en druk van het
dagelijkse leven wegvallen. Deze
waarheid beperkt zich dan niet alleen
tot ons verstandsniveau maar in de
lofprijzing kun je het ook ervaren en
zelfs letterlijk beleven in je lichaam.
Deze chassidische dansen zijn voor
ieder uitnodigend om eraan deel te
nemen. De tijden van lofprijzing
waren dan ook een heel bijzondere
en mooie ervaring. Dit raakte ons en
bond ons samen met hart en lichaam.
Het is een bijzonder voorrecht om
God op deze manier te kunnen
aanbidden.
Johannes Fichtenbauer gaf een
inleiding op het thema van de
conferentie
“De
Ene
Nieuwe
Mens” (zie: https://www.youtube.com/
watch?v=MPesc3o65Sc ).

Hij sprak over de genezing, het
herstel en de eenheid in het Lichaam
van Jezus de Messias. Benjamin
Berger, Messiasbelijdende Joodse
rabbijn, uit Jeruzalem sprak over de
rol van Israël in de heilsgeschiedenis
en de eerste breuk in het Lichaam, de
breuk tussen de Joden en de nietJoden, in de vroege geschiedenis van
de Kerk. Hij liet zien dat zowel
christenen als Joden vaak een
verkeerd beeld hebben van Jezus.
Om die reden is de “nieuwe mens” zo
belangrijk; dat we de ware Jezus
weer kunnen zien. Het bijeenkomen
van
het
Messiaanse en
het
christelijke deel van het lichaam van
Jezus is wezenlijk, zodat we met
elkaar de Bruid, de kerk van Jezus,
zichtbaar maken. We hebben elkaar
nodig! En daardoor kunnen ook de
zonden van het verleden weggewassen worden, zodat verzoening
en herstel plaatsvinden.
TJC-II
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DE MESSIAANSE HOOP EN HET EVANGELIE
door Peter Hocken

(Peter Hocken, rk-theoloog, leraar en auteur, is lid van het Internationale Comité van TJC-II)
De visie voor
de verzoening
tussen Jood en
niet-Jood in de
Messias, zoals
TJC-II die beleeft, vereist de
verzoening van
de Joodse en de christelijke overtuigingen met betrekking tot de vervulling van de eindtijd.
Hoe heeft het afstand nemen van de
Joodse wortels de hoop van de Kerk
m.b.t. de eindtijd verzwakt? Christenen begonnen te spreken over de
Kerk als het nieuwe Israël, waarbij ze
beweerden dat de Kerk erfgenaam
was geworden van alle beloften van
God, vanuit een aanname of expliciet
uitgesproken dat de beloften aan de
Kerk waren gegeven vanwege het
ongeloof van Israël. De beloften werden opnieuw geïnterpreteerd in een
vergeestelijkte context, zodat het Beloofde Land een beeld werd van de
hemel, het aardse Jeruzalem vervangen door het hemelse Jeruzalem en
de regering van de Messias werd de
heerschappij van de verheerlijkte
Christus vanuit de hemel.
Deze vergeestelijking betekent een
breuk met de Messiaanse hoop van
Israël. Men geloofde dat de beloften

van het Oude Testament volledig vervuld waren bij de eerste komst van
Christus. De tweede komst van Jezus
in heerlijkheid wordt niet langer beschouwd als een vervulling van de
Messiaanse beloften. De aanname is
dat Jezus komt om ons vanuit de
schepping naar de hemel te brengen.
Zo heeft de Kerk een eindtijdleer ontwikkeld, die geheel afwijkt van de
hoop van Israël. Dus in het algemeen
heeft de Kerk zich gericht op de vervulling die in de hemel zal plaatsvinden en Israël op de vervulling en bevrijding die op aarde zal plaatsvinden.
Door de scheiding van Kerk en synagoge zijn we erfgenamen geworden
van een situatie waarin de Kerk de
opstanding en de verheerlijking door
het kruis benadrukt, terwijl het Joodse
volk nog steeds de geldigheid van de
beloften m.b.t. het land Israël en de
stad Jeruzalem benadrukt.
De Joodse en de christelijke wereldvisie kunnen alleen bij elkaar gebracht
worden door het licht van de Heilige
Geest. Wat moeten wij samen daarin
bij elkaar brengen?
De Messiasbelijdende Joden moeten
visie krijgen op de centrale rol van de
dood en de opstanding van Jesjoea
in het Nieuwe Verbond, tezamen met

OPMERKINGEN BIJ DE MESSIAANSE HOOP EN
HET EVANGELIE door Eugene Boyle
Peter Hocken heeft aangegeven hoe het afstand nemen
van de Joodse wortels de Kerk verzwakt heeft in haar
eindtijdverwachting, en haar de idee gegeven heeft dat de
beloften aan Israël zijn overgedragen aan de Kerk en
daar vergeestelijkt zijn. Het Beloofde Land wordt beschouwd als de hemel en de heerschappij van de verheerlijkte Christus op aarde als zijn heerschappij in de
hemel. Ondanks de waarschuwingen van [de apostel]
Paulus aan de gelovigen uit de volkeren om niet hoogmoedig te zijn, werd van de Joden gezegd dat ze geestelijk blind waren en op aardse dingen gericht; terwijl de
christenen werden beschouwd als verlicht door de Geest.
De Messiaanse beloften, die men beschouwde als volledig vervuld bij de eerste komst van Christus, zouden uiteindelijk hun uitwerking vinden wanneer Hij zou terugkomen om ons vanuit deze schepping naar de hemel te
brengen.
© Stichting Toward Jerusalem Council II

de machtige transformatie die de lichamelijke opstanding uit de dood op
de laatste dag zal meebrengen. De
dag van de Sjabbat wordt gevolgd
door de dag van de opstanding.
De christelijke kerken moeten van de
Joodse gelovigen in Jesjoea de Joodse visie ontvangen van de Messiaanse vervulling in en van deze schepping, de vervulling van de beloften
aan Israël m.b.t. het volk, het land en
Jeruzalem.
Ik geloof niet dat het op dit moment in
de geschiedenis al mogelijk is om tot
een juiste synthese van de Joodse en
de christelijke tradities m.b.t. de eindtijd te komen. Om tot deze verzoening te komen, waar TJC-II aan
werkt, moeten al onze theologieën
een reiniging ondergaan, zodat alles
wat daarin van de Heer is bij elkaar
gebracht kan worden in “de ene
hoop” waartoe wij allen geroepen zijn
(zie Ef. 4:4). Dit heeft betrekking op
de historische kerken van Oost en
West, de kerken van de Reformatie
en de vrije kerken en ook op de Messiasbelijdende Joden.

TJC-II

Voor de Joden moeten de beloften hun vervulling vinden
in deze wereld, als het hoogtepunt van de geschiedenis
van de mensheid. Alleen doordat wij met elkaar samenkomen kunnen de hoop van Israël en de hoop van de Kerk
bijeengebracht en adequaat geformuleerd worden. De
valse tegenstelling tussen de Dag van de Opstandig
(zondag) en de Sjabbat is ook een voorbeeld van de wederzijdse verarming die het gevolg is van de breuk tussen
het Joodse en het niet-Joodse deel van de Kerk. “We
moeten Israël en de Kerk tezamen houden en gaan zien
dat de hoop van beide bij elkaar hoort... We moeten heel
goed luisteren naar elkaar... vrij van iedere hoogmoed...
vanuit een diepe reiniging... We moeten er over waken,
dat we geen uitspraken doen, die het getuigenis van de
ander ontkennen en die ons niet helpen op het pad van
verzoening”. In Kiev heb ik iets meer kunnen proeven
en zien van de weg waarover de Heilige Geest ons
kan leiden als we nederig en berouwvol genoeg willen
worden om Hem dat toe te staan.
TJC-II
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EENHEID IN HET LICHAAM
door Eugene Boyle

(Voormalig lid van een centrum voor verzoening en vernieuwing in Noord-Ierland)
De opmerking van Derek Butler op de
laatste dag gaf voor mij de kern van
de hele conferentie weer: “Ik heb de
essentie nooit ‘gepakt’ door het horen
van de theorie. Maar nu ik hier ben

urgenter doel te bedenken dan te
zoeken naar genezing voor de breuk
die ervoor heeft gezorgd dat wij in de
Kerk de “zegen die God gebiedt” (vers 3) zo lang hebben
moeten missen,
de zegen van de
eenheid
van
“Vader… Ik in
hen en U in mij”.
(Joh. 17:23) Je
moet het ervaren
hebben om het
gebrek eraan te
kunnen
zien.
Zoals Johannes
Fichtenbauer zei:
“We moeten het
ontbreken
van
het Joodse deel
Rabbijn David Nagy uit Roemenië
van de Kerk gaan
en Rabbijn Boris Grisenko uit Kiev
voelen”. In mijn
eigen
ervaring
geweest is het echt bij me binnen- vanuit het werk voor verzoening van
gekomen.”
Protestant en Katholiek in NoordDoor mijn deelname aan
de aanbidding in de
Messiaanse gemeente en
hun uitbundige vreugde,
heb ik iets mogen
ervaren van de vreugde
van de Heer om dié
eenheid in actie te mogen
zien,
waarvoor
Hij
gebeden heeft voordat Hij
zijn leven voor ons gaf.
Ik ervaarde waar Tim
Butlin over heeft gesproken: “Zie, hoe goed
en hoe lieflijk is het dat
broeders ook eensgezind
samenwonen!” (Psalm
133:1) Ik heb de ene nieuwe mens
ontmoet. De folder van de gemeente
van Kiev “Practische ervaring van
effectieve Joodse bediening” bevestigde mijn indruk. Er is geen beter of

Ierland was en is dit een van de
grootste obstakels. We voelen niet
echt een verlangen naar elkaar. We
denken dat we voldoende hebben
aan onszelf en we beseffen niet hoe

arm we zijn zonder de
ander.
Als christenen konden ervaren wat de
gevolgen zijn als je in de ene nieuwe
mens bent, zoals dat gestalte heeft
gekregen in Kiev, dan zou dit niet
anders dan een verlangen naar
verzoening opwekken. Zoals een
broeder uit Moldavië zei: “Het is
enorm belangrijk dat de gevolgen van
deze bediening [van verzoening] hier
nu zichtbaar zijn”. Ik dacht bij mezelf:
“Wat zou ik graag alles, wat ik hier
zie, in een fles mee naar huis
nemen!” Tim Butlin sprak erover dat
het verenigde lichaam van de
Messias Gods instrument bij uitstek is
om genezing, verzoening en herstel
te brengen, maar dat we nu zijn als
de scheve toren van Pisa: we hebben
een probleem met ons fundament
door de eerste breuk in de Kerk. Hij
vervolgde dat het Midden-Oosten
wanhopig op zoek is naar een Kerk
die
gestalte
kan
geven
aan
verzoening en hoop”. Dit
is een wereldwijd
problem. We hebben
een enorme nood aan
e
e
n
v e r m e n i g vu l d i g i n g
van “een nieuwe
mens”
gemeentes.
Benjamin
Berger
sprak erover dat de
geest van Elija komt
over de gemeentes
van de Heer en dat
daardoor het Huis
van de Heer hersteld
wordt volgens het
oorspronkelijke plan. Het moet een
geïncarneerde werkelijkheid zijn, niet
slechts een theologisch concept.”
(vervolg op pagina 4)

Toevoeging van de redactie:

•
•
•
•

Derek Butler, een Anglicaanse priester, heeft voor de BBC documentaires gemaakt. Hij heeft in Kiev opnames gemaakt voor een documentaire voor TJC-II over de conferentie van Kiev en de Messiaanse gemeente.
Timothy Butlin is een anglicaanse priester in Loudwater in Engeland. Hij is de nationaal coördinator van
TJC-II in Engeland.
Hans Scholtz is een Lutherse pastor van de Evangelische Kirche in Baden-Württemberg. Hij is de nationaal
coördinator van TJC-II in Duitsland.
Benjamin Berger en Johannes Fichtenbauer zijn leden van het Internationale Comité van TJC-II.
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EENHEID IN HET LICHAAM

door Eugene Boyle (vervolg van pagina 3)
Hans Scholtz zei: “De Heer verlangt naar de olie [van het
persen van de wilde olijven en de natuurlijke olijven tezamen] die zal voortbrengen: een eenheid van belijden, van
onderricht, van gebed en van evangelisatie, een eenheid in
de bediening. Dit zal het teken zijn dat Jezus Heer is over
ons in al onze diversiteit. Het is niet een theoretisch theologisch onderwerp maar het
moet zichtbaar
worden: Hine!
Zie! Eenheid”.
Hij sprak over
de
behoefte
om te bevorderen wat God
aan het doen
is. “Het moet
niet een moment van enthousiasme zijn waarna we ons weer met andere dingen gaan bezighouden”. De gedachte dat de visie
van TJC-II alles te maken heeft met een concept dat centraal staat in de bedoelingen van de Heer met de Kerk,
werd sterker naarmate de conferentie vorderde waardoor
de vraag omhoog kwam wat voor reactie er wordt verlangd. Het citaat van Stephen Covey dat Tim uitsprak laat
weinig ruimte om vanaf te wijken: “Het belangrijkste is om
het belangrijkste het belangrijkste te laten zijn”.

“Het belangrijkste is
om het belangrijkste
het belangrijkste te
laten zijn.”

GETUIGENISSEN

door deelnemers
Yelena Fedorov
Kiev
(Asisstente op het kantoor van en vertaalster voor de KJMC)

Ik was onder de indruk van de enorme reikwijdte van de
visie van TJC-II. Ik heb genoten van de diepe wijze waarop Johannes Fichtenbauer en
Benjamin Berger het belang
van het Joodse vraagstuk in
Het is eenvoudigweg zo dat we geen ene nieuwe mens het licht van de Schrift hebben
kunnen zijn zonder elkaar. Dat er weer een scheidsmuur weergegeven.
tussen ons in is gekomen is een meesterplan geweest van
de vijand, maar wij hebben de vreugde dat we voor onze Ik werd geïnspireerd door de
ogen het begin zien van de definitieve sloop van deze getuigenissen van andere
muur. Wat een enorm voorrecht om de roep van God te deelnemers uit verschillende
verstaan om met Hem deel te mogen hebben aan de defi- landen en denominaties en werd bewogen door hun nedenitieve uitwerking van alles wat Hij op Golgotha bereikt rige en dankbare harten. Het is verbazingwekkend hoe de
heeft! De uitdaging die ik mee kreeg is, dat alleen een vol- Heer de Kerk aanmoedigt om haar gezicht te richten op
ledige toewijding van het hart beantwoordt aan zo een roe- het Joodse deel en zich toe te wijden aan de grote zending
ping.
om Joden te redden. Wat ik gezien heb tijdens deze conferentie was dat God aan veel van zijn kinderen een van zijn
TJC-II
hoofddoelen aan het openbaren is: om in Zichzelf één
“Het belangrijkste is ………...”
nieuwe mens te scheppen.
Mijn wereld heeft zich verder vergroot door de mensen die
ik ontmoet heb uit andere denominaties. Conferenties zoals deze laten geen ruimte voor vooroordelen tegen christenen die anders zijn dan jij.
Als je zo kijkt naar deze mensen uit andere culturen, landen, kerken, gemeentes en denominaties dan besef je dat
we allemaal één lichaam zijn in Jesjoea Ha Masjiach
(Jezus Christus). En door de brug van verzoening te bouwen kunnen wij, als Joodse en niet-Joodse delen van de
Kerk elkaar verrijken. We kunnen onze unieke bijdrage
leveren aan het gezamenlijke doel: op weg gaan naar de
Tweede Vergadering van Jeruzalem.
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GETUIGENISSEN
door deelnemers
(vervolg van pagina 4)

Zuzana Mojatova
Slowakije
(lid van het nationale team van TJC-II in Slowakije)

Op de laatste dag van de conferentie hebben we plaatsen
bezocht die verbonden zijn met verdrietige momenten in de
geschiedenis van Oekraïne. We eindigden op het Majdanplein. We konden de geest van revolutie, vechten en bloedvergieten daar proeven, vermengd met het beeld van rouwende mensen die een paar
maanden eerder familieleden
hebben verloren op deze plaats.
We waren omringd door militaire
tenten, vlaggen van Oekraïne en
Europa, de resten van barricades, een uitgebrand gebouw tegenover de prachtige St. Michael
Kathedraal, die “bewaakt” wordt
door standbeelden van de belangrijkste christelijke personen uit de geschiedenis van
Kiev, en foto’s van jonge mensen die onlangs zijn omgekomen.
Je kunt maar tot één conclusie komen: “Laten we bidden en
de mensen van dit prachtige land voor God opheffen!” Vlakbij een kleine orthodoxe gebedstent heb ik met 13 mensen
uit verschillende landen en kerken gebeden voor vergeving
en eenheid en verzoening geproclameerd tussen alle volken
die betrokken zijn bij dit conflict, gebaseerd op Efeze 2, als
vertegenwoordigers van de ene nieuwe mens in Jesjoea Ha
Masjiach. Ik geloof dat dit de meest krachtige manier van
strijden is om datgene te bereiken waartoe we geroepen zijn
om op aarde gestalte te geven. Ik wist dat we op de juiste
tijd en op de juiste plaats waren!

Johannes Fichtenbauer, Boris Grisenko, een
conferentiedeelnemer en Tim Butlin

Boris Grisenko – Senior Rabbijn,
Kiev Jewish Messianic Congregation

Ans Leitner,
Nederland
(Internationale voorbidster voor TJC-II)

Tijdens de conferentie in Kiev in de Joods-Messiaanse gemeente van Boris Grisenko voelde ik
me echt geënt op de edele olijfboom.
Hier vonden we onze ontbrekende partner in Jesjoea en werden we één in het
aanbidden van de Heer en het zegenen
van elkaar. We waren gekomen om
TJC-II aan hen te presenteren omdat zij
ons daarvoor hadden uitgenodigd, maar
ik was bewogen door de manier waarop
zij zich aan ons (christenen) presenteerden, zichzelf lieten zien. Wat een
geweldige broeders en zusters hebben wij in Kiev!
Wij als christenen worden geacht het Joodse volk tot jaloezie te wekken maar hier was het andersom. Zij hebben ons
jaloers gemaakt, niet alleen met mooie chassidische aanbidding en dansen in kleurrijke kleding, maar ook door hun
uitreiken naar vele mensen in nood. We kunnen zoveel
leren van onze Joodse broeders en zusters! We hebben
elkaar nodig om te komen tot de volheid van de eenheid
waarvoor Jesjoea gebeden heeft voordat Hij voor ons gestorven is. Hij wacht erop dat zijn Bruid zich klaarmaakt
zodat Hij kan komen in heerlijkheid.
TJC-II
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EEN KATHOLIEKE REACTIE UIT OEKRAÏNE
door Piotr Oktaba, OP

(Pater Oktaba geeft onderricht in de Schrift aan het St. Thomas Aquinas Instituut in Kiev en aan het
Grieks-Katholieke seminarie van het bisdom Kiev)

Ik ben een roomskatholieke priester,
een dominicaan uit
Polen, en werk nu tien jaar in Oekraïne,
vooral in Kiev. Sinds enkele jaren heb ik
contact met de Messiaans-Joodse gemeenschap in Kiev. Via hun pastor hoorde ik over de conferentie van TJC-II in
Kiev van 1-3 mei, 2014.
Als eerste wil ik de organisatoren bedanken dat ze deze conferentie hebben georganiseerd in Kiev, in het bijzonder gezien de recente gebeurtenissen in ons
land. Geen van de genodigden is bang
geweest om naar Oekraïne te komen.
Dit was heel bemoedigend voor de Oekraïners. De keuze voor de plaats van
de conferentie was zeer geschikt. Oekraïne is een land met een lange Joodse
traditie van leven en creativiteit met een
grote verscheidenheid: de orthodoxen,
de chassidische beweging, de zionistische beweging, veel Joodse gelovigen
in Jezus, inclusief belangrijke gemeenschappen van Messiaanse Joden en
zelfs Joodse mensen die de Karaïtische
stroming volgen. Vanuit deze lange traditie waarin Joden en christenen in Oekraïne samenwonen is een rijke relatie
ontstaan, tegelijk positief en negatief,
waarvoor nog verzoening nodig is en
waardering voor elkaar.

vrijheid te vinden. De situatie in het land
was ondraaglijk geworden. Er heerste
een enorme corruptie in de nationale
instituten. Het meest corrupt waren de
rechtbanken en de politie. De actie van
de mensen op Maidan in Kiev was niet
een sociale revolutie (de opstand van
een groep tegen een ander) maar een
protest van burgers in naam van de
waardigheid van de menselijke persoon.
Dat is de reden waarom er gebed was
op de Maidan, met priesters en pastors.
Een van de resultaten was een ontmoeting tussen christenen van verschillende
denominaties en voor het eerst een mogelijkheid voor velen, die onverschillig
waren jegens het geloof, om deel te nemen aan het gezamenlijke gebed. Er
was manipulatie van de situatie door de
macht van Rusland, ons buurland. Maar
het protest van de mensen was niet tegen het Russische volk. Er waren op de
Maidan altijd ook Russische vlaggen te
zien onder de vlaggen van de Europese
landen.

Tijdens de conferentie van TJC-II heb ik
met veel waardering de eenheid van
hart gezien in het gebed van de deelnemers uit vele landen, denominaties en
generaties. Ik heb het enthousiasme
gezien van de jonge deelnemers. De
verzoening van de Europese landen met
het Joodse volk dient als een model
Hoewel ik zelf geen Oekraïner ben, hervoor de verzoening van deze landen
ken ik het werk van God in de worstelinonder elkaar. Ik denk bijvoorbeeld aan
gen van het volk van Oekraïne om haar

de verzoening tussen de Polen en de
Oekraïners.
Protestantse vrienden van de Messisbelijdende Joden in Kiev zeggen dat de
weg, die Oekraïne op dit moment gaat,
te vergelijken is met de weg van het
Joodse volk door de woestijn. De terugkeer naar de Joodse wortels van ons
geloof in God, naar de ervaringen van
onze vaders in het geloof, is altijd een
relevante les. Als theoloog en bijbelwetenschapper hoop ik een theologische
dialoog te ontwikkelen met de Joodse
gelovigen in Jezus. De huidige staat van
onze theologie en exegese is niet voldoende. We moeten terugkeren naar de
Joodse bronnen. De conditie van onze
kerken is afhankelijk van een goede theologie.
Ik hoop dat de visie van TJC-II zich zal
verspreiden in Oekraïne in de katholieke
kerk, maar ook in de orthodoxe kerk. Het
is voor mij een teken van grote hoop dat
Kardinaal Lubomyr Huzar op deze conferentie was. De Grieks-katholieke kerk
vervult waarlijk haar zending in Oekraïne. Tenslotte, nadat ik gesproken heb
met Johannes Fichtenbauer, heb ik besloten mee te gaan werken aan dit initiatief.
• Kardinaal Lubomyr Huzar is de
emeritus Grieks-katholieke
aartsbisschop van Kiev-Halych.
TJC-II
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De visie van TJC-II
• Joodse gelovigen en gelovigen uit de volkeren tot eenheid

brengen: Joh. 17 – Werken aan verzoening tussen de christelijke en
Messiaans-Joodse gemeenschappen.

• Werken aan een Tweede Vergadering van Jeruzalem: Hand.

15 – De Joodse gelovigen in Jesjoea eisten niet van de gelovigen uit de
volkeren dat ze Jood moesten worden. Tijdens een Tweede Vergadering
van Jeruzalem zal de Kerk uit de volkeren de Joodse gelovigen welkom
heten met behoud van hun Joodse identiteit en gebruiken.

• Eenheid aanmoedigen die leidt tot herstel: Rom. 11 – Het werk
van TJC-II is fundamenteel, zowel voor de christelijke als de MessiaansJoodse bedieningen.

• De weg bereiden voor de terugkeer van Jesjoea: Zach. 8 –

Het herstel van de rechtmatige plaats van de Joodse gelovigen in het
Lichaam van de Messias is de weg voorbereiden voor de terugkeer van
Jesjoea.

