
 
Jeruzalem 
Het spreekt voor zich, dat deze ‘tweede Vergadering’ nergens 
anders kan plaatsvinden dan in Jeruzalem, de stad van de 
grote Koning, de stad van de Messias. Dit was duidelijk vanaf 
het begin van TJC-II. Pas later werden we ons ervan bewust 
dat er een Messiaans-Joodse oudstenraad in Jeruzalem en 
Israël nodig is om dit aanbod tot verzoening met instemming te 
beantwoorden.  
De Heer doet zijn voorbereidende werk. In de afgelopen jaren 
zijn Messiasbelijdende-Joodse leiders met elkaar gaan 
samenwerken, onder meer in de ‘Jerusalem Olive Tree 
Fellowship’ : een begin van de oudstenraad die nodig is voor 
deze vergadering van het Lichaam van de Messias in 
Jeruzalem. 
 
Als het waar is … 
Als het waar is dat deze weg een sleutel is voor de heling van 
het Lichaam van de Messias, als het waar is dat door deze 
vernieuwde relatie het mogelijk wordt dat het volk Israël, 
vertegenwoordigd door de Messiaans-Joodse beweging, op 
vele concretere manieren een deel van zijn eschatologische 
opdracht kan vervullen, dan is het niet verwonderlijk dat bij 
zo’n omvangrijke visie de weg naar het doel lang en moeizaam 
is. Maar omdat wij geloven dat dit een door God gegeven visie 
is, leeft in ons deze hoop:  
 

“.... en volgend jaar in Jeruzalem.” 
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1) Met het begrip „Messiasbelijdende Jood“ wordt bedoeld: een Jood, die  
Jezus als zijn Messias aanvaardt en zich daarom laat dopen. 
2) Een oudkerkelijke manier van spreken over de twee gemeenschappen die 
samengebracht zijn in het Lichaam van de Messias. Veel Messiasbelijdende 
Joden hebben echter moeite met de aanduiding ‘kerk’ – dit vanwege de 
eeuwenlange geschiedenis van  verdringing van het Messiasbelijdend 
Joodse deel van het Lichaam van de Messias. 
 

 
Een initiatief tot heling van  

het Lichaam van de Messias 
 
“Bedenk daarom dat u, die eigenlijk door uw afkomst heidenen 
bent …... bedenkt dat u destijds niet verbonden was met 
Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet 
betrokken was bij de verbondssluitingen …… Maar nu bent u 
…… dichtbij gekomen door zijn bloed. Want …… hij die met 
zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt en de muur van 
vijandschap ertussen heeft afgebroken …… [ hij ] verzoende 
door het kruis beide in één lichaam met God.” (Ef.2: 11-16) 
 
Als… 
 
Als het waar is dat er slechts één Lichaam van de Messias is, 
met de bedoeling een innige gemeenschap van 
Messiasbelijdende Joden1 en gelovigen uit de volkeren te 
vormen …… 
 
Als het waar is dat de kerk van Jezus (Jesjoea) haar dienst in 
de heilsgeschiedenis alleen maar kan verrichten omdat ze 
bestaat uit de “kerk van de besnijdenis” en de “kerk van de 
heidenen”2…… 
 
Als het waar is wat Paulus in de hoofdstukken 9 t/m 11 van de 
Romeinenbrief zegt over het onherroepelijke verbond, over de 
blijvende roeping van Israël, over de tijdelijke gedeeltelijke 
verharding van Israël en over de olijfboom …… 
 
Als het waar is dat wij als gelovigen uit de volkeren alleen 
maar een heilshistorische plaats hebben wanneer wij – geënt 
op de olijfboom Israël – tesamen met het Messiaans-Joodse 
deel van het Lichaam van de Messias, dienen “want het heil is 
uit de Joden” (Joh. 4: 22) …… 
 
Als dit allemaal waar is …



 
 
 
Dan… 
Dan komen wij opnieuw tot het ontstellende besef dat de 
christelijke kerk(en) door hun woorden en daden van onheil 
tegenover de Joden een verschrikkelijke zonde, een verraad 
tegenover de God van het Verbond en een verloochening van 
de Joodse Messias hebben begaan.. 
 
Dan komen wij tot het besef van de onvoorstelbare omvang 
van de ramp: dat wij als christenen uit de volkeren de 
Messiaans-Joodse ‘boom’ – met steun van kerkvaders, politici 
en gelovigen – in de periode tot aan het einde van de vierde 
eeuw systematisch hebben uitgeroeid. 
 
Dan komen wij ook theologisch tot het besef aan welk 
fundamenteel gebrek de kerk lijdt bij het ontbreken van het 
Joodse deel. Niet dat zij geen gemeente van Jezus zou zijn. 
Niet dat zij Woord en sacrament niet zou kunnen bedienen. 
Maar zij deed en doet dan dit alles zonder de authentieke 
inworteling (vgl. Rom. 11: 17). 

 
Herstel 
Er is dringend behoefte aan herstel van de eenheid tussen de 
gelovigen uit de volkeren en de Messiasbelijdende Joden. 
Anders zullen de vele kerken nooit daadwerkelijk één kunnen 
worden. Anders kan het Lichaam van de Messias zijn opdracht 
in de wereld niet vervullen. Anders kan de Bruid zich niet 
voorbereiden op de komst van de Bruidegom. 
 
Na de eerste vergadering moet er een tweede komen 
Op de eerste vergadering van de apostelen in Jeruzalem (circa 
43 jaar na Chr.) – waarvoor Paulus en Barnabas door de 
apostelen Petrus en Jakobus en de oudsten uit Jeruzalem 
(allen Messiasbelijdende Joden) waren uitgenodigd – werd 
gesproken over de zending onder de heidenen. De kernvraag 
was uiteindelijk: moet een heiden eerst Jood worden om de 
verlossing door de Messias te ontvangen? De uitkomst is 
bekend (Hand. 15: 19-21). 

 
 
 
 
Nu, bijna 2000 jaar later, is de vraagstelling omgekeerd. Er is 
opnieuw een kerkvergadering nodig, liefst met vertegen-
woordigers uit alle christelijke denominaties, om te verklaren 
dat een Jood die de Messias wil volgen, zijn volk niet hoeft te 
verlaten: hij is en blijft Jood.  
Op deze vergadering moet het volgende ook duidelijk worden 
gesteld: alle eerdere synodebesluiten en kerkelijke verboden 
voor Joods leven in de kerk/gemeente van Jezus moeten 
worden opgeheven; de Messiasbelijdende Joden worden weer 
als het Joodse deel van Gods Kerk erkend en de “oudere 
broers” krijgen hun positie in het Lichaam van de Messias weer 
terug.  
Alle denominaties moeten samen met de “kerk van de 
besnijdenis” een nieuwe ordening vinden, die nieuw is en toch 
alles bewaart wat de Heilige Geest in overeenstemming met 
de Schrift aan de kerk/gemeente heeft geopenbaard. 
 
 
Een lange weg  
In 1995 is de beweging “Toward Jerusalem Council II” (TJC-II) 
ontstaan. Uit een groep pioniers in de Verenigde Staten heeft 
zich een kring van 24 leiders gevormd, bestaande uit 12 
vertegenwoordigers vanuit de Messiaans-Joodse organisaties 
wereldwijd en 12 vertegenwoordigers van verschillende 
christelijke denominaties.  
Tijdens een aantal diplomatieke missies, gebedsreizen en 
ontmoetingen met christelijke leiders op - tot nu toe - drie 
continenten, werd het verlangen naar deze verzoening 
uitgedragen. Naar aanleiding daarvan ontstonden zowel 
landelijke groepen van ambassadeurs en voorbidders als 
regionale organisaties.  
De openheid van vele christelijke leiders jegens deze 
beweging is overweldigend, de angst en onwetendheid van 
anderen ontstellend.    
 


