TJC-II COMMUNIQUÉ

2015-2

JERUZALEM IN DE ZOMER

In deze aflevering:

 Als dauw die komt van de Heer

 Indrukken van de TJC-II Open Dag in België
 Messiaanse Pesach Seder in Boedapest
Nieuwe coördinatoren voor de voorbede in Europa
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Inleiding

Leden van het Internationale Comité namen deel aan en hadden de leiding van deze sessies. Van links naar rechts ziet u Don
Finto, Marty Waldman, Brian Cox, Dan Juster, John Dawson en Wayne Wilks.

Van over heel de Verenigde Staten en van landen en gebieden zo ver als Afrika, Oostenrijk,
Hawaï, Mexico en Canada waren mensen naar Dallas in Texas gekomen om meer te horen
over TJC-II. De opwinding en verwachting op onze openingsavond waren tastbaar. Pastor
Jack Hayford, die bij onze eerste consultatie in 2003 ook de openingsspreker was, was voor
deze gelegenheid teruggekeerd naar Dallas. De dag daarop presenteerden de internationale
leiders van TJC-II op een heldere en overzichtelijke wijze de visie en het doel van TJC-II. Een
aantal regionale leiders en gasten gaven inspirerende getuigenissen en reflecties over TJC-II
in hun regio. De deelnemers hebben veel mogen ontvangen. Velen hebben zich toegewijd aan
de visie en allen zijn weer hoopvol vertrokken met een diep verlangen naar de terugkeer van
Jesjoea en het herstel van de wereld… Tikkoen Olam.
Rabbijn Marty Waldman (gastheer namens TJC-II in Dallas, Texas)
(VERVOLG OP PAGINA 2)
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Leiders bijeenkomst en Consultatie voor Noord-Amerika
Dallas, Texas – 9 en 10 juni 2015
door Donna Ballard

(directeur – TJC-II Internationale Communicatie)
(VERVOLG VAN PAGINA 1)

door de jaren heen ga je je realiseren
dat het veel meer is. Pastor Jack Hayford opende de Consultatie met de opmerking dat het duidelijk is dat TJC-II
een “soeverein werk van God” is.
Zoals Dan Juster zei in zijn indrukwekkende presentatie:
Het was een bijzonder voorrecht om
deel te mogen hebben aan de Consultatie van TJC-II Noord-Amerika. Marty
Waldman en Dan Juster hadden het
initiatief genomen voor dit gebeuren,
waar zeven leden van het Internationale Comité (IC) bij aanwezig waren. In
juni 2014 zijn Marty Waldman en ik
begonnen met de voorbereidingen.
Toen we hiervoor aan het bidden waren
ervoeren we sterk de leiding van de
Heer. Marty Waldman had de indruk
dat hij aan Dave Pyles, de leider van de
internationale voorbede van TJC-II,
moest vragen om speciaal voor deze
Consultatie een week van gebed te
organiseren. Hiervoor zouden voorbidders uitgenodigd worden van over heel
Noord-Amerika en de week moest gehouden worden voor het einde van
2014. Hij ervoer dat het belangrijk was
om hierover eerst met Dave te praten
voordat we verdere plannen zouden
ontwikkelen. Marty Waldman is rabbijn
van de Baruch HaShem Synagoge
waar Dave deel uitmaakt van de pastorale staf. Dave was die dag niet op het
kantoor vanwege familieaangelegenheden. Op het moment dat Marty Waldman zijn boodschap via de email verzond, kwam Dave net het kantoor binnenlopen. We waren zeer verrast! Hij
stemde ermee in om een gebedsweek
te organiseren en in december 2014
arriveerden meer dan 25 voorbidders
van over geheel Noord-Amerika in Dallas om vijf dagen specifiek te bidden
voor de Consultatie van TJC-II NoordAmerika. Daarmee hielden we ons aan
de opzet van TJC-II zoals Brian Cox,
een van de leden van het IC van TJC-II,
later tijdens de Consultatie aangaf, toen
hij zei:
“…een van de dingen die ik heb
waargenomen, is hoe centraal intensief gebed en voorbede zijn voor
deze beweging; zonder dat was TJCII al lang geleden gestopt. Gebed is
ook helemaal onderdeel van het IC…
De eerste dag van onze (jaarlijkse)
bijeenkomst is altijd geheel gewijd
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aan gebed; gebed tot de Heer en gebed voor elkaar.”
Als gevolg daarvan zagen degenen van
ons, die betrokken waren bij de voorbereidingen, de zegeningen van de Heer
door de wijze waarop Hij regelmatig de
dingen weer ten goede liet gebeuren.
Er waren meer dan 60 vrijwilligers die
ons kwamen helpen. We moesten zoveel regelen: met 16 internationale
sprekers, vier maaltijden (waarvan twee
diners), video-opnames, vervoer, onderdak, muziek, etc.
Een van de meest bijzondere tekenen
van ingrijpen van de Heer was de beslissing van Jack Hayford om er ook bij
te zijn. Hij vertelde dat hij de eerste
uitnodiging van TJC-II opzij gelegd had
omdat hij een belangrijke
andere
bijeenkomst had,
die lang van te
voren
gepland
was, maar de Heilige Geest had
hem aangegeven
om zijn plannen te
veranderen en om
naar de bijeenkomst te gaan en
daar een inleiding
te geven. Maar
naast deze ervaringen vooraf waren we allemaal
onder de indruk
van de sterke aanwezigheid van de
Heer tijdens de Consultatie. Mensen
die vanaf de beginjaren bij TJC-II zijn
geweest merkten op na het uitgebreide
overzicht dat gepresenteerd werd, dat
zij “TJC-II in zijn volheid” nu beter dan
ooit begrepen.
Velen die al langere tijd aan TJC-II
deelnemen merken op dat het een levensreis is met veel lagen. Het kan
beginnen vanuit een besef dat het
‘slechts’ draait om verzoening, maar

“TJC-II is uiterst belangrijk want het
is de breedste beweging die er is,
doordat het zowel het geheel van de
kerk omvat alsmede het geheel van
de Messiaans-Joodse beweging.”
Naast de algemene sessies hadden we
ook een speciale Israëlische lunch
waarbij zeventien leiders van TJC-II
zaten aan de hun toegewezen tafels,
waar ze een tijd hadden van persoonlijke gesprekken en reflectie met de deelnemers aan de Consultatie. Tegelijkertijd kwamen 35 jongere deelnemers bij
elkaar voor een lunch van de TJC-II
NOW Generation Noord-Amerika. Dit
waren de deelnemers onder de 40 jaar.
Zr. Mary Paul, de assistent van Peter
Hocken in Oostenrijk, vertelde daar
over de ontwikkelingen van de Now
Generation in Europa. Marty Waldman
kwam langs om hen te verwelkomen en
te vertellen hoe belangrijk hun deelname is. Don Finto en Tod McDowell kwamen aan het einde van de lunch langs
en spraken met grote passie over de
roeping van God op hun leven en het
belang om je daarop voor te bereiden.
Het was een goede tijd van delen met
elkaar. Later tijdens de algemene bijeenkomst was er een oproep door Dan
Juster om je toe te wijden als “jonge
strijder” in de zaak van de Messias. Er
zijn veel kaarten ingevuld om hierbij
betrokken te zijn, alsook toewijdingen
om te bidden, om jonge strijders bijeen
te zoeken in je eigen omgeving, om
consultaties te organiseren in je eigen
regio en om meer betrokken te raken bij
het werk van TJC-II. Een groot aantal
leiders heeft De Zeven Uitgangspunten
(Verklaring van de kerken waarin de
Messiaans Joodse beweging wordt
aanvaard) ondertekend (deze zijn te
vinden op de website van TJC-II internationaal: www.tjcii.org en in het Nederlands in de TJC-II brochure nr.4, document V op blz. 26, te downloaden van
onze website www.tjcii.nl ). Ook kunt u
op de website www.tjcii.org de DVD’s
van deze consultatie bestellen of de
MP3- of MP4-bestanden downloaden.
(VERVOLG OP PAGINA 3)
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Persoonlijk heb ik veel nieuwe
ervaringen opgedaan en inzichten en
schatten ontvangen. Elizabeth Kamau,
onze vertegenwoordiger van TJC-II in
Afrika, en een leider onder de
voorbidders in Afrikaanse landen, was
een van onze
sprekers; en
ook Augustin
Enriquez
Vargas,
voorganger
en vertegenwoordiger
van TJC-II in
Mexico, die
veel
Mexicaanse
voorgangers
begeleid. Het
was echt een
eer om Brian
Cox met zijn
humor
en
diepte
te
mogen horen
vertellen over de structuur van TJC-II;
om de rijkdom van de kennis en het
inzicht van Dan Juster te mogen
ontvangen; om parels te mogen
verzamelen van John Dawson’s
profetische inzichten en om vol
verwondering Don Finto (85 jaar oud) te
mogen horen, die op de laatste avond
een zeer energieke en richtinggevende
uitleg gaf van het wonder van
Romeinen 9, 10 en 11. In zijn
afsluitende opmerkingen, die tegelijk de
afsluiting vormden van onze tijd
tezamen, bracht hij iedereen in de
benen met zijn indrukwekkende
voordracht van het hele hoofdstuk 11
van de Romeinenbrief. Velen merkten
op dat er werkelijk een “Caleb” in ons
midden was! (Don Finto is de stichter
van “The Caleb Company”. Zijn
biografie en die van alle leden van het
IC zijn te vinden op www.tjcii.org ).
Een ding dat voor mij boven alles
uitsteeg en dat in het hart van TJC-II
ligt, is het uiten van nederigheid en
liefde die alleen God kan leggen in het
hart van een groep van bijna 200
gelovigen die zo divers is. Toen Marty
Waldman op woensdagochtend sprak
over zijn eerste ervaringen met de Heer
en TJC-II en ik door de zaal keek zag ik
Wayne Wilks, de president van MJBI,
en tevens lid van het IC, die vanaf het
begin van TJC-II met Marty is
opgetrokken. Op zijn gezicht zag ik een
grote geïnteresseerdheid, verwachting

en bewondering voor Marty. Ik dacht:
“Hoe vaak heeft hij het verhaal van
Marty al gehoord en toch kan hij er
iedere keer weer vol bewondering naar
luisteren vanwege de nederigheid en de
eenheid die God in Zijn hart heeft
geschapen door de jaren heen.” De
wereld hunkert naar deze eenheid en
liefde, maar alleen door de Messias
kunnen we de verhoring van het gebed
van Jesjoea realiseren.
“Ik bid niet alleen voor hen, maar
voor allen die door hun verkondiging
in Mij geloven. Laat hen allen één
zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik
in U, laat hen zo ook in Ons zijn,
opdat de wereld gelooft dat U Mij
hebt gezonden. Ik heb hen laten
delen in de grootheid die U Mij
gegeven hebt, opdat zij één zijn
zoals Wij.” Johannes 17:20-22
*******
“Mijn ziel was zeer bemoedigd door de
passie waarmee werd opgeroepen “de
fakkel door te geven” aan anderen die de
zaak van TJC-II zullen oppakken. Het
huidige leiderschap voelt die nood en
heeft dat duidelijk uitgesproken. Het was
goed om deze toegewijde mannen ons te
horen uitdagen allen
te bidden dat God
mannen en vrouwen
zal geven om de
volgende generatie
leiders te worden
van TJC-II.” – Jess
Mahon, Voorganger, Rocky Mountain
Church, Estes Park, Colorado.
Tijdens de recente bijeenkomst in Dallas
blies een frisse wind uit de hemel in onze
zeilen als TJC-II beweging. Dat er
zovelen van de oorspronkelijke stichters
aanwezig waren, tezamen met een flink
aantal vertegenwoordigers van de
volgende generatie leiders schiep een
familiedynamiek
die
een
goede
voedingsbodem is voor eenheid en kracht.
Het is voor mij een grote eer om te mogen
optrekken met mijn Joodse en niet-Joodse
broeders en zusters in het gestalte geven
aan en uitleven van de boodschap van TJC-

II welke, naar ik
geloof,
de
sleutel
vormt
voor
een
wereldwijde opwekking en het
bespoedigen
van
de
terugkeer van
onze
Messias
Jesjoea.”- Tod McDowell, president, Caleb
Company en lid van het NoordAmerikaanse TJC-II Comité.
Dit was mijn eerste gelegenheid om een
Consultatie van TJC-II bij te wonen en het
heeft mijn verwachtingen ver overtroffen.
De diepte van de aanbidding en de
inspiratie kwam overeen met de
theologische en geestelijke diepgang van
de sprekers. Als gelovige uit de volkeren,
werd ik verrijkt door de liefde en de
inzichten van mijn Joodse gelovige
broeders en zusters. Ik kijk er naar uit naar
om meer deel te
nemen aan deze
belangrijke
beweging.”
–
Dr.
A.D.
Beacham,
bisschop,
International
Pentecostal
Holiness Church
TJC-II

Nederlands TJC-II Nieuws
De financiële verantwoording over 2014
is door het bestuur vastgesteld en kunt u
downloaden op de website www.tjcii.nl .
Wij zijn heel dankbaar dat de erven van
Rebecca de Graaf - van Gelder toestemming hebben gegeven aan TJC-II om
haar boekje over Israël en
kerk opnieuw uit te geven.
Wij wilden deze kostbare
parels niet verloren laten
gaan. U kunt dit boekje
downloaden op de website
of bestellen door € 6,over te maken op de rekening van TJC-II onder vermelding van uw adres en brochure nr.5.
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Als dauw die komt van de Heer
Onze reis met TJC-II
door Arlene en John Stucki
“Dan zal de rest van Jacob in de kring
van de vele volken zijn als dauw die
komt van de Heer, als regen op het
groene gras, dat van mensen niets te
verwachten heeft en op mensenkinderen niet moet hopen. Dan zal de
rest van Jacob onder de naties, in de
kring van de vele volken, zijn als een
leeuw onder de dieren.” (Micha 5:6-7a)
We zijn gezegend dat we meer dan dertig
jaar in Chicago en omgeving mochten
optrekken
met Joodse mensen. Wat
een reis
is
het
voor ons
als nietJoden
geweest!
Voorafgaand
aan
de
dag waarop
de
John en Arlene Stucki
Heer ons
(John is een TJC-II voorbidder
riep, haden Arlene is lid van het TJC-II
den we elf
Noord-Amerikaanse Comité)
jaar
Joods
onderricht gehad. Vele jaren hebben we
in een kerkelijke omgeving onderricht
gegeven over de Joodse wortels. We
hebben de worsteling ervaren tijdens de
groei van “Hebreeuwse christenen” naar
een Messiaans-Joodse gemeenschap.
We hebben reizen naar Israël georganiseerd en geleid. Dat was een groot voorrecht. Maar was dat alles? Nee, nog niet.
Ik kan me niet meer de vraag herinneren
die mij contact deed zoeken met Marty
Waldman, die ik nooit eerder ontmoet
had. Hij nodigde ons uit om naar hem in
Dallas te komen voor een Consultatie
voor Noord-Amerka voor iets dat heette:
Toward Jerusalem Council II. De uitnodiging was net zo uitdagend als het dertig
jaar eerder was geweest om aan onze
Joodse bediening te beginnen. We reden
naar Dallas en raakten ons hart kwijt aan
deze visie die duidelijk van de Heer was.
We omhelsden de visie als onze volgende
stap in onze vurige passie voor het Joodse volk. Misschien was dit voor ons als
echtpaar dat in de buurt van zijn pensioen
kwam, het vervolg van de plannen van de
Heer met ons.
Estes Park in Colorado is een mooi bergstadje met ca. 8.000 vaste inwoners, heel
anders dan de drukte en het Joodse van
Chicago. We gingen er wonen, werden lid
van een kerk en vroegen ons af of dit

© Stichting Toward Jerusalem Council II

stadje enige interesse had in het Joodse
volk. Na een paar maanden leerden we
een Joods echtpaar kennen dat leiding
gaf aan een Bijbelschool. We dachten dat
dit misschien ons Joodse contact zou
gaan worden en brachten hen een bezoek
maar zij hadden geen behoefte aan onze
hulp. Nieuwe buren dachten dat wij Joods
waren omdat we een Israëlische en een
Amerikaanse vlag hadden hangen. We
raakten goed bevriend met hen en ze
waren zeer geïnteresseerd in onze liefde
voor Israël. Samen met een vrouw uit
onze nieuwe kerk vormden zij het begin
van een voorbedeteam voor TJC-II. We
nodigden ook de enige Joodse man die
we hadden leren kennen uit en langzamerhand aanvaardde deze man de waarheid van de visie van TJC-II.
Ik mocht een Bijbelstudie voor vrouwen
beginnen in onze kerk. We begonnen met
vier mensen. In achttien maanden groeiden we uit naar een bezoekersaantal van
ongeveer 80 mensen. Op een dag vertelde een van onze leden mij over een Joodse vrouw die in Jesjoea was gaan geloven
door de bediening van onze kerk. We
werden ook uitgenodigd voor een Chanoeka-feest dat georganiseerd werd door
onze Joodse vriend. De nieuwe gelovige,
Alison, was daar ook. Ik luisterde naar
haar verhaal en ik herinner me dat ik tegen haar zei: “Vergeet nooit wie je bent!”
Christenen dringen er bij Joden door misleiding vaak op aan dat ze, indien ze een
ware volgeling van Jezus willen zijn, hun
Joodse identiteit moeten loslaten en een
“echte” christen moeten worden.
Zo begon een mooie bediening die wij niet
hadden kunnen voorzien. De Heer had
ons de prachtige gelegenheid gegeven
om Alison te leren zien wat een voorrecht
het was om Joods te zijn. Dit geeft haar
een unieke plaats in de heilsgeschiedenis.
Ze kon niet genoeg krijgen van de wortels
van haar erfdeel; Joodse zaken, al lang
vergeten, kwamen voor haar tot leven.
Binnen een jaar kwam haar moeder tot
geloof en toen haar dochter. We hoorden
over een andere Joodse vrouw die deel
nam aan Bijbellessen. Niet lang daarna
ontving ik een telefoontje van een Joodse
man die nieuw was in de stad en die een
plaats zocht waar hij samen met zijn
christelijke vrouw Bijbelstudie kon volgen.
We hadden nu een minjan! We begonnen
samen Sjabbat te vieren, eerst door iedere week via “life-streaming” de dienst te
volgen van de Baruch HaShem Messiaanse Synagoge, waarna we een oneg (lichte
lunch) aten. Na enige tijd gingen we samen op de vrijdagavond Sjabbatmaaltijd
houden en wekelijks Tora-studie doen. Na
verschillende reizen naar Israël opende
de Heer de deur naar een nieuwe bedie-

ning. Regelmatig kwamen we in contact
met mensen die Joods bleken te zijn en
die de Heer “als dauw” onder ons had
uitgestrooid. In een zomer organiseerden
we een seminar getiteld “Een christelijke
visie op de Joodse Feestdagen” in een
openbaar klaslokaal in het centrum van
Estes Park en er kwamen 35 mensen.
Minstens de helft van hen waren Joodse
toeristen die met veel enthousiasme deelnamen.
De voorganger van onze kerk wilde meer
weten over TJC-II. Hij nodigde alle evangelische voorgangers van Estes Park uit
om drie afleveringen te volgen van het
nieuwe leerplan van TJC-II NoordAmerika. Sommige voorgangers aanvaardden de boodschap, een paar wilden
er niets van weten en enkelen stonden er
argwanend tegenover. Onze voorganger
echter aanvaardde het geheel. Deze kerk
heeft nu in zijn missieverklaring staan dat
zij verbonden is met Israël. Hoewel sommigen vanwege dit standpunt deze evangelische kerk hebben verlaten, blijft deze
kerk bij zijn verklaring en ondersteunt de
Messiaans-Joodse bediening.
In 2013 maakte de Heer ons duidelijk dat
ons fundament leggende werk in Estes
Park voltooid was. De tijd was gekomen
dat de volgende generatie het leiderschap
zou overnemen. Alison en haar man zijn
nu de leiders van de vrijdagavond vriendenkring, die Joden en christenen samenbrengt in onderlinge gemeenschap en in
aanbidding op een authentieke Joodse
manier. Hun leiderschap draagt vrucht.
De voorbidders voor TJC-II zetten trouw
hun bediening voort onder het leiderschap
van Jan en Carolyn Evans, het lieve echtpaar dat oorspronkelijk dacht dat wij
Joods waren. Zij leiden met een bijzondere vaardigheid en toewijding. Alleen de
Heer weet wat de volgende stap is voor
Estes Park.
John en ik wonen nu in Wisconsin en
geven daar al weer twee jaar onderricht
over de Joodse wortels. Dit jaar heeft de
Heer ons in staat gesteld om het eerste
voorbedeteam voor TJC-II in dit deel van
het land op te starten. De Heer, die trouw
is aan Zijn verbond, is bezig het verloste
overblijfsel van Israël te doen opstaan, net
zoals Hij ook de kerken zegent, een voor
een, met een nieuw hart voor Gods oude
verbondsvolk Israël. Totdat wij een zijn
zoals Jesjoea en de Vader een zijn, zal
Zijn volk “als dauw die komt van de Heer”
onder ons zijn, die onze velden zegent
met de verfrissende regen van Zijn Geest.
TJC-II
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Indrukken van de Open Dag
van TJC-II in België
door Jeanine Gilis
Op zaterdag 14 februari verwelkomden we 56 katholieke deelnemers op onze Open Dag van TJC-II in België.
Peter Hocken sprak over de “Messiaanse hoop” en de visies op
de terugkeer van de Messias van de verschillende kerken en
van de Messiasbelijdende Joden.
Na een overvloedig en feestelijk maal, dat bereid was door vrijwilligers, gaf René Leitner een presentatie over het werk van
TJC-II. De hele dag was vol van licht, sympathie en warme
vriendschap.
Enige dankbare reacties:
 “Een nieuwe wereld is voor mij open gegaan: de Bijbel en

de warme sympathie op deze dag.”

 “Peter Hocken is een profeet!”
 “Ik heb genoten van de sfeer waarin iedereen welkom

was en mocht zijn wie hij was.”

 “... Ik heb zelden Romeinen 9-11 gelezen of daarover ge-

mediteerd. De diepe studie van mgr. Peter Hocken heeft
me aangezet om deze teksten te gaan bestuderen die
we zelden horen in onze Rooms-katholieke liturgie.
Paulus had een visie van de kerk waarbij alle Joden en
heidenen een zouden worden in Jezus Christus. Helaas
is deze visie nog niet gerealiseerd. Zowel de heidenen
als de Joden hebben deze visie van Paulus geschonden. God heeft de Joden uitgekozen, zoals Hij ook de
heidenen heeft uitgekozen en Hij is nog steeds bezig
om hen een te maken.”

 “Hartelijk bedankt voor alle overvloed van deze dag, zo-

wel wat betreft de inhoud als wat betreft het gastvrije
welkom. Wat een magnifieke organisatie. Dank aan alle
vrijwilligers!”

 “We danken de Heer Jezus/Jesjoea hartelijk voor alles

wat Hij heeft bewerkt in onze harten. Maranatha!”

 “Ik ben diep geraakt door het getuigenis van de Messias-

TJC-II

belijdende Jood (op de DVD).”

Een Messiaanse Pesach Seder
in het hart van de Joodse gemeenschap in Boedapest
door Andrea Simonyi
(lid van het Hongaarse TJC-II-team)
Gedurende verschillende jaren hebben wij nu het voorrecht gehad dat wij een Pesach Seder mochten houden in het huis van Julia, een Sjoa-overlevende en geliefde
vriendin van onze gemeenschap.
Aangezien het aantal deelnemers echter te groot geworden was voor haar woonkamer stelde Julia voor dat wij de
Seder zouden houden in het Joods Cultureel Centrum “het Baling Huis” in de binnenstad van Boedapest en dat
hebben we dit jaar gedaan en we zijn nog onder de indruk van de ontvangst daar.
Aangezien ik gewerkt heb voor de Joodse gemeenschap en nog regelmatig bij de Joodse gemeenschap kom om
Engelse les te geven, was het gemakkelijk voor mij om toestemming te vragen. We hadden ook Gábor Iványi,
een Methodistenvoorganger met een Joodse achtergrond, gevraagd om de Seder te leiden. Pastor Iványi is een
van de “helden” van de Joodse gemeenschap van Boedapest aangezien hij een geweldig werk heeft gedaan onder de daklozen en er tevens aan gewerkt heeft dat er radicaal vergeving gevraagd zou worden van christelijke zijde voor de Sjoa in Hongarije.
De Heer gebruikte deze bijzondere combinatie van onze beide achtergronden. Het leiderschap en de staf van het
centrum waren enorm enthousiast, dat zij een Messiaanse Seder zouden hebben binnen hun muren.
Ze gaven ons de ruimte gratis en de plaatselijke staf diende ons met een verbazingwekkende openheid en
liefde en ze nodigden ons uit om volgend jaar weer de Seder-maaltijd bij hen te komen vieren (tenzij we dan natuurlijk in Jeruzalem zijn!)
Dus, te midden van de toenemende duisternis rondom ons heen, prijzen wij de Heer dat Hij een banier van liefde heft over Zijn volk!
TJC-II
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Nieuwe coördinatoren voor de voorbede in Europa
TJC-II is dankbaar voor de toewijding van Christine Braunsteiner en de fijne taak die zij heeft verricht
als Europese coördinator de afgelopen drie jaar. Zr. Mary Paul Friemel heeft haar daarin bijgestaan
en samen hebben zij veel geïnvesteerd en veel lasten in gebed gedragen. Johannes Fichtenbauer,
onze Europese directeur, heeft Paula Leitner en Viera Prokopcova gevraagd om de taak van Europees Coördinator voor de voorbede voor TJC-II op zich te nemen. Hieronder introduceren de beide
dames zich:
Mijn naam is Viera Prokopcova en ik ben 29 jaar en kom
uit Zuid-Slowakije. Op dit moment woon en werk ik in Bratislava. Van beroep ben ik training-coördinator in Human
Resources. Ik ben roomskatholiek en ben lid van de
Goede Herder gemeenschap
in Bratislava.
Toen ik 19 jaar oud was heeft
de Heer mijn leven veranderd
en vanaf die tijd verlang ik naar eenheid in de kerk en
begon in mijn hart gebed te groeien voor Israël en het
Joodse volk. De eerste keer dat ik hoorde over de
visie van TJC-II was in 2011. Vanaf 2012 ben ik meer
gegroeid in de visie en ben ik een voorbidder van
TJC-II geworden in Bratislava. Sinds 2014 ben ik de
coördinator van de voorbedegroep van Bratislava en
vertegenwoordig ik de regio Bratislava in ons Nationaal Team.

Mijn naam is Paula Leitner. Ik
ben 39 jaar en uit Nederland.
Van beroep ben ik verpleegkundige, gespecialiseerd in
thuisdialyse.
Van jongs af aan heeft God
mij een liefde voor Israël gegeven. Hij heeft mij op verschillende manieren geleid
zodat deze liefde kon groeien
en ook mijn inzicht van Gods
plan voor Israël kon groeien.
Door mijn vader ben ik in aanraking gekomen met
TJC-II, aangezien hij al vele jaren de Nationale Coördinator is van TJC-II in Nederland. Maar TJC-II was
zijn ding en niet het mijne. Dit is echter veranderd
toen ik in 2008 ging wonen in Israël en God mij Zijn
pijn liet voelen over de gebrokenheid van Zijn lichaam. Vanaf die tijd ben ik betrokken geraakt bij de
Now Generation en bij de voorbede van TJC-II tijdens
de jaarlijkse leiderschapsbijeenkomsten in Israël.
Vanaf juni 2013 ben ik terug in Nederland, maak ik
deel uit van de Nederlandse voorbedegroep en ben ik
lid van het Nationale Comité.

Tezamen hebben we de verantwoordelijkheid om de voorbede voor TCJ-II in Europa te coördineren.
Hiervoor schrijven wij maandelijks een gebedsbrief. We verlangen dat ieder land individueel zijn roeping en bestemming in het Koninkrijk zal gaan ontdekken zodat we op zekere dag de rijkdommen van
de volken naar Israël kunnen brengen.
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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
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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.

