COMMUNIQUÉ TER INTRODUCTIE

In dit blad laten wij u kennismaken met de internationale verzoeningsbeweging
Toward Jerusalem Council II (afgekort: TJC-II).
De wortels van TJC-II gaan terug tot 1995 in Dallas (VS) en de Messiasbelijdende Jood Marty Waldman.
TJC-II streeft naar het herstel van de eerste breuk in het Lichaam van onze Heer Jezus (Jesjoea):
de breuk tussen het Joodse deel en het niet-Joodse deel, die al ontstaan is in de eerste eeuwen.
Deze verzoeningsbeweging is inmiddels uitgewaaierd naar allerlei kerken, denominaties en groepen
over de hele wereld en ook in Nederland.

Op weg naar eenheid
Enkele reacties van deelnemers aan de TJC-II gebedsconferentie in Jeruzalem

Zorg om de verdeeldheid in de kerk
Ik kwam naar de bijeenkomst van TCJ-II in Jeruzalem
met de vraag hoe je om
kunt gaan met de
verdeeldheid in de kerk.
Nadat ik het boek “The
Glory and the Shame” van
Peter Hocken had gelezen,
raakte ik via de
Communiqués (TJC-II
nieuwsbrief) bekend met de
visie van TJC-II en wilde
daar meer over weten. Ik
wilde zien hoe deze visie
van verzoening, die
teruggaat naar de Joodse
wortels, meer licht kan
schenken op de weg vooruit
voor de afgescheurde tak
van het christendom, waar
ik uit was voortgekomen.

Verwachtingen overtroffen
Wat ik aantrof, overtrof al mijn verwachtingen. Ik
ontmoette een verbazingwekkend diverse groep
gelovigen, zowel met Joodse als niet-Joodse
achtergrond, die vanuit de hele wereld bijeen gekomen
waren om te herdenken, te bidden en naar de toekomst
te kijken. In de onderlinge contacten aan tafel ontdekte ik
dat veel persoonlijke verhalen samenliepen met het

verhaal van TJC-II en dat nu verfrissend nieuw verteld
werd met dank aan God en
met de eerlijke openhartige
getuigenissen van de
zwakheden en de
worstelingen van de
personen die zich geroepen
weten om deze visie te
dragen. Terwijl we in gebed
naar God luisterden
ontstond er een gezamenlijk
inzicht dat God ons opriep
om de visie verder te
verspreiden en om te
werken aan een verdere
verdieping van de visie. Ik
werd geraakt door de uitleg
van Marty Waldman dat er
een prijs betaald moet
worden door een ieder die deze roeping op zich neemt.
Wanneer je de visie gaat verspreiden vlieg je niet meer
‘onder het radar’ en dat betekent dat je een doelwit
wordt. Gezegend met nieuwe relaties en een vernieuwde
visie, nam ik opnieuw op mij, dat deel van de zorg voor
de verdeeldheid, dat God aan mij had toevertrouwd. Ik
bid dat ik trouw mag blijven aan deze hemelse visie.
Rickie D. Moore, VS
Church of God Theological Seminary
Editor, Journal of Pentecostal Theology
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Op weg naar eenheid (vervolg van pagina 1)
Iets van groot belang
Het was een voorrecht voor pastor Seamus Heaney en
mij om vanuit Ierland te kunnen deelnemen aan de
conferentie van TJC-II in Jeruzalem, de stad van de
grote Koning. Wij ervoeren dat we deel mochten hebben
aan iets dat van groot belang is en waar ik ook graag in
Ierland over wil vertellen, maar waarbij ik me er tegelijk
bewust van ben dat dit alleen begrepen kan worden door
openbaring van de Heilige Geest. Het is duidelijk dat
God het Joodse volk naar huis, naar Israël, brengt, dat
Hij Jezus aan hen wil openbaren en dat Hij eenheid in
het Lichaam wil brengen opdat de wereld zal zien dat
Jezus Heer is.

Gods tijdschema voor verzoening
Ik moet eerlijk bekennen dat ik nogal geworsteld heb met
de vraag of ik naar de conferentie van TJC-II in
Jeruzalem zou gaan. Ik was in deze tijd aan het bidden
voor mijn toekomstige bediening en ik vroeg me af of het
wel verstandig zou zijn om te gaan. Achteraf gezien had
ik me geen zorgen hoeven maken. De hele conferentie
bracht een vernieuwing van mijn roeping om me toe te
wijden aan Gods tijdschema voor de verzoening van de
volken. Vanaf het eerste moment ervoer ik dat God mij
herinnerde aan een eenvoudige maar indrukwekkende
waarheid: Hij verlangt er hartstochtelijk naar dat Zijn volk
de werkelijke waarde weer gaat ontdekken van heilige
gemeenschap waarop Hij zijn hart en zijn kruis heeft
gezet en waarin Jood en niet-Jood, hun Messias Jezus
dienen.

Vernieuwde oproep van de H. Geest

Paddy Monaghan, Ierland
Evangelical Catholic Initiative
Irish Christian Friends of Israel

Op de door Hem gestelde tijd
De visie van de twee zwangere organisaties (TJC-II en
JOTF*) die er verlangend naar uitzien dat Gods visie
voor hen geboren gaat worden lijkt op Elisabeth en
Maria. Dit beeld verbind ik met Habakuk 2, waar de Heer
vraagt om de visie op te schrijven en openbaar ten toon
te stellen. Ik geloof dat de Geest tegen zijn trouwe
dienstknechten wil zeggen, dat de visie op de door Hem
gestelde tijd duidelijk zal worden aan de historische,
protestantse en evangelische kerken en gemeentes.
Raleigh Washington, VS
President van Road to Jerusalem
*)

JOTF: Jerusalem Olive Tree Fellowship (zie TJC-II brochure
nr. 4)

Voor mij was het hart van de conferentie de vernieuwde
oproep van de Heilige Geest om niet te verslappen maar
om te blijven volharden totdat deze droom geheel
vervuld is. Er werd in ons een nieuwe passie vrijgezet
om een oproep te doen aan het verscheurde lichaam
van onze Heer om zijn erfenis te herontdekken, om ons
weer te verenigen binnen de gemeenschap van Jezus
de Messias. Het Lam op de troon is de geofferde en
verwonde Zoon die ons oproept om de
overwinningsmacht in balans te brengen met de
ootmoedige en toegewijde zorg aan de verdeelde
wereld. Onze tijd in Jeruzalem was een oproep tot
vernieuwing van de visie om de volken te brengen naar
het hartland van Jezus, zowel nu door verzoening als
uiteindelijk in de viering van de terugkomst van onze
Messias.
Russ Parker, Engeland
Directeur van Acorn Christian Healing Foundation

Indien u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen
van deze internationale verzoeningsbeweging,
kunt u zich abonneren op de gratis nieuwsbrief;
ons Communiqué verschijnt vier keer per jaar.
Dit kunt u doen via de website ( www.tjcii.nl )
of door een kaartje te sturen naar het adres
dat op pagina 6 vermeld staat.

Brochure 2
De Messiaans
Joodse
Beweging
Een kennismaking

Brochure 3
Brochure 4
De Maranen
Op Weg naar de 2e
Een geschiedenis ‘Vergadering van
die om heling
Jeruzalem’
vraagt
Visie, Oorsprong
en Documenten
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Brochure 5

Israël en Kerk
Kostbare parels
door
Rebecca de Graaf
- van Gelder

Prijs per brochure: € 6,- (incl. verzendkosten).
Over te maken op NL35 INGB 0001564388
t.n.v. Stg. Toward Jerusalem Council II te Eindhoven
onder vermelding van uw adres en brochure + nr.
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Het ontstaan van TJC-II
Door Marty Waldman, rabbijn van de gemeente Baruch HaShem (Dallas, Texas - VS)

Een belangrijke boodschap
In de zomer van 1995 zocht ik de HEER ter voorbereiding van een
toespraak die ik zou houden op de zomerconferentie van de UMJC (Union
of Messianic Jewish Congregations). De HEER gaf mij door zijn Woord
een belangrijke boodschap uit Handelingen 15. In Handelingen 15
openbaarde de HEER door middel van een vergadering (de eerste!) in
Jeruzalem zijn verlangen dat de Joodse gelovigen en de gelovigen uit de
volkeren in Jesjoea (Jezus) volledige gemeenschap met elkaar zouden
hebben. De Heer gaf mij de visie van een tweede vergadering van
Jeruzalem.
In deze visie zal de tweede ‘vergadering van Jeruzalem’ een bijeenkomst
zijn van gelovigen uit de Joden en uit de volkeren (gojiem), waarbij men
elkaar volledig zal aanvaarden in het ene Lichaam van Jezus de Messias
(Jesjoea haMasjiach). Tijdens die vergadering zullen de leiders uit de
volkeren erkennen dat de Joodse gelovigen in Jezus, persoonlijk en als
lichaam, een integraal deel vormen van de kerk, terwijl ze tevens volop
verbonden zijn met de Joodse gemeenschap en deze vertegenwoordigen
als de oudste broer aan wie de eerste plaats is gegeven (Rom. 1:16).

Profetische visie

De Baruch HaShem synagoge
te Dallas, Texas (VS)
Toen deze profetische visie dieper in mijn denken en mijn hart begon door
te dringen, ervoer ik dat ik ofwel iets zag dat van de HEER was, of dat ik
mijn verstand aan het verliezen was. Ik had bevestiging nodig voor deze visie van andere Messiasbelijdende en
christelijke leiders. Aangezien dit allemaal gebeurde terwijl ik president was van de Union of Messianic Jewish
Congregations, zocht ik eerst het advies van de uitvoerende raad van de UMJC. Zij reageerden unaniem: “Deze visie is
van God.” Hun reactie leidde ertoe dat ik over deze visie ging praten met christelijke leiders buiten mijn Messiaanse
omgeving.

Jack Hayford
Later die zomer ontving ik een telefoontje van een vriend, een Messiasbelijdende leider in Israël, die mij uitnodigde voor
een bijeenkomst van Israëlische Messiasbelijdende Joodse leiders in Herzlia in Israël. Hier was Jack Hayford de
hoofdspreker. Aanvankelijk zei ik ‘nee’ omdat mijn agenda mij eenvoudig niet de tijd verschafte om deze reis te maken.
De volgende dag ervoer ik dat de HEER tegen mij zei: “Je hebt het nodig dat de visie bevestigd wordt door Jack
Hayford.” Ik belde mijn vriend in Israël terug en vroeg: “Is er nog een plaats voor mij op die conferentie.” Hij antwoordde:
“Ik heb nog precies een stoel
vrij en als je die wilt is die
voor jou.” “Ja,” zei ik:
“Reserveer die maar voor
“Marty,
dit
is
van
de
HEER.”
mij.” Op de tweede dag van
de conferentie ging ik na een
van de sessies naar Jack
Hayford en wachtte een paar
minuten terwijl andere mensen met hem in gesprek waren, maar toen de gelegenheid zich voordeed zei ik: “Dr. Hayford,
de HEER heeft mij, naar ik geloof, een heel belangrijke visie gegeven. Kan ik daar met u over spreken?” Zijn antwoord
was: “Laten we morgen samen lunchen.” De volgende dag lunchte ik met Jack en zijn vrouw en ik overhandigde hem
een geschreven exemplaar van de visie. Hij las het, keerde zich naar mij en antwoordde: “Marty, dit is van de HEER.”
We spraken er verder over gedurende de lunch en hij bood zijn volledige steun aan.
Omdat ik weinig kerkelijke leiders kende, vroeg ik hulp aan Daniël Juster om een comité te kunnen vormen om de visie
verder gestalte te geven. Daniël noemde John Dawson, Peter Hocken, Chuck Pierce, Ilan Zamir uit Israël, David
Rudolph en Olen Griffing. Bij onze eerste bijeenkomst noemde John Dawson de naam van Don Finto en Ilan Zamir
noemde Evan Thomas. Uiteindelijk hadden we zeven Joden en zeven leiders uit de kerken van de volkeren.
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In maart 1996 hadden we de allereerste bijeenkomst van wat later het Internationale Comité zou worden. We besloten
het op-weg-zijn in de visie te noemen: Toward Jerusalem Council II (afgekort: TJC-II). Nadat we van Ilan gehoord
hadden over de moeilijke omstandigheden waaronder de Messiasbelijdende Joden in Israël verkeerden vroegen de
Messiasbelijdende Joden in de zaal hem vergeving voor de ongevoelige en hoogmoedige houding die wij als Joden in
Noord-Amerika hadden tegenover onze Israëlische broeders in Jesjoea.

Schuldbelijdenis en verzoening
Tijdens dit plechtige moment verklaarde een van
de broeders uit de volkeren dat de kerkelijke
groepering die hij vertegenwoordigde de Joden
nooit in de steek zou laten. Als reactie daarop
keerde ik mij naar deze man die het echt goed
bedoelde en zei: “Dank je broeder, maar dat is
helaas niet waar. De geschiedenis heeft ons
geleerd dat de kerk traditioneel de Joden steeds
weer in de steek gelaten heeft.” Mijn reactie was
zo onverwacht dat er een ijzige gespannen stilte
over ons kwam. In zijn wijsheid bracht John
Dawson de gelovigen uit de volken en de
gelovigen uit de Joden tezamen en begon toen
uit naam van de kerken schuld te belijden en
vergeving te vragen aan de Messiasbelijdende
Joden voor deze verschrikkelijke geschiedenis.
Hij sprak uit dat de Messiasbelijdende Joden de
oudste broer zijn en verzocht ons om elk
wederom onze door de HEER gegeven plaats in
het Lichaam van de Messias in te nemen. Er was
geen oog dat daarna nog droog was en de
tegenwoordigheid van Adonai (de HEER) in de
zaal was merkbaar terwijl wij elkaar zonden
beleden en vergeving vroegen en schonken.
Daarna spraken wij (Joden) de priesterlijke
zegen uit over onze christelijke broeders en het
Marty Waldman, Messiasbelijdende Joodse rabbijn, geeft
teken van de instemming van de HEER volgde
zijn gemeente de Aäronitische zegen, zoals de Joodse
direct, want er klonken meteen nadat we de
priesters dit vroeger ook deden.
zegen hadden voltooid twee luide donderslagen.
Later beschreef iemand deze gebeurtenis als het
huwelijk tussen de gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de volken. Naar mijn mening zal dat heilige moment voor
altijd onze eerste bijeenkomst karakteriseren en was het een absolute noodzakelijkheid voor TJC-II om voort te kunnen
gaan.

Bevestiging door Richard Wurmbrand
Terwijl het initiatief van TJC-II nog in haar beginstadium verkeerde, werd ik gebeld door Richard Wurmbrand. Hij had
gehoord over TJC-II en vroeg om een persoonlijk gesprek om de visie beter te kunnen begrijpen. Na mijn uitleg en
nadat hij de oorspronkelijke visie van de ‘Tweede Vergadering’ van Jeruzalem had gelezen zei hij: ‘Marty, dit is van de
HEER maar je zult dit doel niet bereiken in drie jaar zoals je geschreven hebt. Jouw visie loopt parallel aan het gebed
van Jesjoea in Johannes 17 maar de HEER moet dat ook nog beantwoorden. Als het gebed van Jesjoea na 2000 jaar
nog niet beantwoord is, dan zal deze visie van jou ook een levenslange toewijding vragen’. Deze woorden van Richard
Wurmbrand waren moeilijk om te horen maar waren daarmee niet minder openbarend. Toen ik zijn woorden vertelde
aan ons nieuw gevormde Internationale Comité waren allen het er mee eens dat deze aansporing van Wurmbrand de
wijsheid van de HEER bevatte. Meer hoef ik niet te zeggen; de woorden die Wurmbrand die dag tot mij sprak waren
profetisch. We zijn als TJC-II nog steeds op weg naar die tweede vergadering in Jeruzalem.
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Heeft U geen Joodse vriend?
Open dagen van Toward Jerusalem Council II
Wie van u heeft geen Joodse vriend? Deze vraag gooide Richard Harvey zo maar even de zaal in op
12 april 2013 in Nijkerk. Een terugblik op drie open dagen van de beweging Toward Jerusalem
Council II.
Harvey is zelf Joods. Hij stamt van de Joodse familie Hirschland, die in het begin van de 20e eeuw van
Duitsland naar Engeland is verhuisd en daar de naam Harvey aannam.
In reactie op zijn vraag gaan er handen de lucht in. Daarna vertelt hij over Jezus, zijn beste vriend. O ja,
Jezus is natuurlijk ook mijn Joodse vriend.
We zijn op de open dag van Toward Jerusalem Council II (TJC-II), een dag die inhoudelijk een prima
aanvulling geeft op twee eerdere open dagen van TJC-II.

Vijandschap en tolerantie
Eerst mijn herinneringen aan twee vorige open dagen.
In 2009 had Benjamin Berger zijn getuigenis gegeven. Hij was Joods, maar
niet religieus op het moment dat hij een Aanwezigheid ervoer die hem tot
geloof in God bracht en tot de overtuiging dat Jezus de beloofde Messias was.
Met zijn broer Reuven verhuisde hij naar Israël, waar hij de boodschap over
Jezus de Messias ging verkondigen en een van de pioniers werd van wat is
gaan heten de Messiaans Joodse beweging. Deze beweging groeide. Nu is er
in vrijwel elke stad in Israël een gemeenschap van in Jezus gelovende Joden.
De reacties van de andere Joden op deze nieuwe gemeenschappen
veranderden heel langzaam van vijandigheid naar een zekere tolerantie.

Petrus
Op de open dag in 2011 sprak Avi Mizrachi. Een Messiasbelijdende
Joodse voorganger die in Tel Aviv een centrum leidt van
hulpverlening en evangelieverkondiging. Ik herinner mij hoe Avi de
geschiedenis van Petrus in Joppe - vlak bij Tel Aviv - uitbeeldde.
Petrus is op het dak het middaggebed aan het bidden. Dan wordt hij
gegrepen door een visioen dat hem uitnodigt onrein vlees te eten
(Handelingen 10,10). Hij verwerpt dat visioen en gaat weer verder
met zijn middaggebed. Maar het visioen komt nog tweemaal terug.
Door de levendige manier waarop Avi dit uitbeeldde maakte hij
duidelijker wat voor schokkende ervaring dit visioen geweest moet
zijn voor de Jood Petrus. Via deze 'shocktherapie' ging de deur voor
de niet-Joodse volken open om het evangelie te horen en gedoopt te
worden. Eerst Cornelius met zijn familie (Handelingen 10,28-48) en in
de eeuwen daarna nog een paar miljard mensen.
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Plaats aan tafel
Nu op 12 april 2013 met Richard Harvey werd er weer iets uitgebeeld.
Een tafel waaraan de Messias zit - met zijn Joodse gebedsmantel om en een Joodse leerling die symbool staat voor de kring van leerlingen
die Jezus binnen zijn eigen volk heeft gevormd. Dan wordt er een derde
stoel bij gezet om ook mensen uit andere volken een plaats aan deze
tafel te geven. De mensen uit de andere volken krijgen de overhand en
nemen ook de stoel van de Joodse leerlingen van Jezus in bezit.
Daarna nemen ze de Messias zijn Joodse gebedsmantel af, zodat Hij
meer op een van hen lijkt. Pas in de negentiende en twintigste eeuw
wordt het Jood-zijn van Jezus weer erkend en krijgt Hij zijn
gebedsmantel terug. En dan ontstaat er weer een grote herkenbare
gemeenschap van Joden die Jezus erkennen als de Messias. Die
krijgen hun plaats aan de tafel terug. Die Messiasbelijdende Joden hun
rechtmatige plaats teruggeven, dat is een van de doelstellingen van
Toward Jerusalem Council II.

Dialoog in het Vaticaan
Dr. Richard Harvey is een van de Messiasbelijdende Joodse theologen die sinds 2000 een informele dialoog
voeren met vertegenwoordigers van het Vaticaan. Pater Georges Cottier OP, die de persoonlijke theologisch
adviseur was van Johannes Paulus II en later ook kardinaal werd, nam het initiatief tot deze dialoog. Jaarlijks
komt deze internationale dialooggroep van theologen een aantal dagen bijeen. De eerste drie jaar gebeurde
dit in het geheim. Daarna mocht erover gesproken worden en nu zijn er publicaties van de papers in
voorbereiding. Voor de Messiasbelijdende Joden is deze dialoog niet alleen belangrijk omdat ze op het
hoogste kerkelijke niveau serieus genomen worden. De dialoog leert hun ook na te denken over zichzelf,
over hun identiteit en hun theologie. Die theologie staat nog in de kinderschoenen. 'We zijn nog zo jong en
klein', zei Harvey in Nijkerk. Hij is een wetenschapper en schat het aantal in Jezus gelovende Joden
wereldwijd op 150.000.

Arjan Plaisier
De algemeen secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland, dr. Arjan Plaisier was aanwezig in Nijkerk en
gaf een reactie. Plaisier zei zeer dankbaar te zijn voor de ontmoeting, die zoveel meer doet dan schriftelijke
informatie. Hij heette de Messiasbelijdende Joden welkom aan de tafel en zei dat het met hen erbij een stuk
gezelliger is. 'Jullie hebben echt wat te brengen en geven een nieuwe impuls aan de oecumenische agenda.'
Aldus Plaisier, die jaloers was op het Vaticaan, dat al zoveel verder is met deze dialoog.
Kees Slijkerman
(Dit artikel verscheen eerder in Bouwen aan de Nieuwe Aarde)
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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 in 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.

