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Een eerbetoon aan Mgr. Peter Hocken
Met verdriet en ook met dankbaarheid
hebben wij vernomen dat de Heer in de
vroege uren van de sjabbat op 10 juni
2017 mgr. Peter Hocken bij zich thuis
heeft geroepen. Dit was enkele weken
voor zijn 85e verjaardag.

Peter was vanaf het begin lid van de
Internationale Leiderschapsraad (ILC)
van TJC-II (vroeger genoemd: het Internationale Comité.) Als internationaal
erkende wetenschapper heeft hij met
zijn nederigheid en wijsheid een
leidende rol gespeeld binnen het
diverse leiderschap van TJC-II.
Peter heeft zoveel voor TJC-II betekend
dat woorden tekort schieten. Hij was
met
zekerheid
allereerst
een

Peter en de TJC-II Now Generation

toegewijde leerling van Jesjoea. Hij is
een mentor geweest voor verschillende
generaties en had een speciale plaats
in zijn hart voor de TJC-II Now
Generation. Hij heeft een persoonlijke
en belangrijke stempel achtergelaten in
onze levens.
Als jong RK-priester van het bisdom
North-Hampton in Engeland heeft hij
heel
wat
jaar
moraaltheologie

gedoceerd aan het Oscott College.
Daarna was hij twintig jaar lang als
eerste kapelaan lid van de Woord van
God gemeenschap in de Verenigde
Staten. In 1996 keerde hij terug naar
Engeland en diende daar als secretaris
voor de bisschop. De Heilige Geest riep
hem van daar om de rest van zijn leven
door te brengen op de grens van Westen Oost-Europa. In het geloof, dat dit
de juiste plaats was voor zijn bediening
om te werken aan de eenheid,
verhuisde hij in 2002 naar Oostenrijk,
waar hij de laatste negen jaar
doorbracht in zijn eigen huis in
Hainburg.
Peter was een dienaar van God, een
vriend en een priester die tot aan zijn
laatste adem het Lichaam van Christus
over de gehele wereld heeft gediend.
De Heer gaf hem buitengewone kennis
en wijsheid om duidelijke uitleg te
geven over de ontwikkelingen die
binnen de Kerk plaatsvonden, in het
bijzonder vanaf het Tweede Vaticaanse
Concilie. Hij was een wereldwijd
erkende autoriteit op het gebied van de
geschiedenis van de Katholieke

“Goed gedaan, goede
en getrouwe dienaar”
Charismatische Vernieuwing en de
Pinksterbeweging.
Hij had zijn leven toegewijd aan
verzoening tussen christenen onderling
en
tussen
christenen
en
Messiasbelijdende Joden. Hij was een
internationale leider van TJC-II en gaf
vaak onderricht en preekte over de
liefde van God voor zijn uitverkoren
volk, de Joden.
Zijn hele werk was gericht op het
voorbereiden van de Kerk op de komst
van de Heer in heerlijkheid. Als
geestelijke vader verzamelde hij, door
zijn bijzondere gave voor onderricht,
een geestelijke familie van jonge
mensen om zich heen die de
Maranatha-familie genoemd werd.
We danken de Heer voor het voorrecht
dat we met Peter Hocken mee hebben
mogen lopen door de seizoenen van
zijn leven. We zijn dankbaar en prijzen
de Heer voor alle zegeningen die we
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door hem hebben mogen ontvangen.
Daardoor mogen we nu een leven
gedenken dat zeer de moeite waard is
geweest. Moge zijn herinnering een

Peter spreekt met een medewerkster van
TJC-II

zegen zijn, nu hij de woorden van zijn
Redder mag horen: “Goed gedaan,
goede en getrouwe dienaar!”
Video’s
met
onderricht,
de
uitvaartdienst en het Oecumenisch
Symposium
in
Rome
over
Messiasbelijdende Joden:
http://www.youtube.com/playlist?list=P
Lv37biGSkvdjuZKnyclxCz1KWWD9QP
Zqx
Video’s van Peter Hocken en Marty
Waldman over TJC-II, verzoening en
eenheid vindt u op www.tjcii.nl
Een video van Peter Hocken in Brazilië
waar hij spreekt voor honderden
Messiasbelijdende Joodse leiders:
http://tjcii.org/regions/south-america/

De Kerk van de ”Ene nieuwe mens”
door Peter Hocken
In Efeziërs 2 spreekt Paulus over de
ene nieuwe mens, die bestaat uit gelovigen uit de Joden en uit de volkeren
(de niet-Joden), die tot één lichaam
verbonden zijn door het kruis, waardoor de tussenmuur die scheiding
maakte, de vijandschap is weggebroken (verzen 15-16). Dit is Gods model
voor de eenheid van het lichaam van
de Messias, de Kerk. De Kerk bestaat
uit Joodse discipelen van Jesjoea die
Jood blijven en discipelen uit de volkeren.
Hetzelfde model wordt in Romeinen 11
in een ander beeld gepresenteerd.
Hier vormen de gelovigen uit de Joden
de natuurlijke (of edele) olijfboom, en
de gelovigen uit de volkeren zijn de
takken van de wilde olijf die geënt zijn
op de natuurlijke olijfboom. Het beeld

Er waren vier belangrijke bijdragen aan
dit debat: van Petrus (Kefa), Barnabas,
Paulus (Sjaoel), en van Jakobus
(Ja’akov). Petrus, Paulus en Jakobus
hadden ieder hun eigen roeping binnen
het ene lichaam. Vanwege die
verschillende
roepingen
vertegenwoordigden zij ieder andere
belangen die leidden tot het
benadrukken van andere punten. Als
leider van de gemeenschap in
Jeruzalem was Jakobus op een
bijzondere manier de behoeder van het
Joodse erfdeel en de Joodse wortels in
de Kerk. Petrus had een leidersrol
onder de twaalf en Paulus was de
apostel voor de volkeren. Het is het
woord van Jakobus dat beslissend is.
We zien hier dat de eenheid van de
Messiasbelijdende Joodse gelovigen
in Jesjoea fundamenteel is voor de

Het is belangrijk dat allen die werken
voor de ene nieuwe mens erkennen
dat er steeds veel strijd zal zijn. We
moeten op onze hoede zijn voor alles
wat verdeelt. We hebben gebedsbescherming nodig. De Messiasbelijdende Joodse broeders hebben deze
bescherming zelfs meer nodig dan de
gelovigen uit de volkeren, vanwege
hun specifieke roeping die fundamenteel is voor de eenheid.

“In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten” (Handelingen 15:28).
van geënt zijn benadrukt de fundamentele rol van Israël en de eerste plaats
van de Joden. De term één nieuwe
mens geeft uitdrukking aan het aanvullende karakter en de gelijke waardigheid in de Messias.
Dit onderricht, eerst in de Romeinenbrief en daarna in de brief aan de Efeziërs, werd mogelijk gemaakt door de
beslissing van de apostelen en oudsten in Jeruzalem die beschreven staat
in Handelingen 15. Deze beslissing
werd genomen omdat in Antiochië, de
stad waar voor het eerst mensen uit de
volkeren (niet-Joden) tot geloof in Jezus gekomen waren, een conflict was
ontstaan.
“Er kwamen enkele leerlingen uit Judea, die betoogden dat de broeders
zich moesten laten besnijden overeenkomstig het door Mozes overgeleverde
gebruik, omdat ze anders niet konden
worden gered” (Handelingen 15:1). Dit
leidde tot grote onenigheid met Paulus
en Barnabas (Handelingen 15:2).
De apostelen en oudsten werden door
de Heilige Geest tot eenduidige beslissing geleid.
“In overeenstemming met de Heilige
Geest hebben wij namelijk besloten”
(Handelingen 15:28).

eenheid van het gehele lichaam van
Jood en niet-Jood. De eenheid van de
Messiasbelijdende Joodse gelovigen
is veel belangrijker en fundamenteler
dan de meesten hebben beseft. Sinds
1996 maak ik deel uit van Toward Jerusalem Council II, een initiatief dat
volledig geconcentreerd is op het herstel van de Kerk van de ene nieuwe
mens. Binnen TJC-II ervaren wij een
sterke geestelijke weerstand tegen dit
werk van de Heer. Want de duivel
weet dat de volledige verzoening
van Jood en niet-Jood in het Lichaam de deur zal openen voor de
komst van de Heer Jesjoea in heerlijkheid.
De geestelijke weerstand is het sterkst
tegen de Messiasbelijdende Joodse
broeders die dit initiatief leiden. Maar
deze geestelijke weerstand is ook al
zichtbaar in Handelingen 15. Onmiddellijk na de opmerkelijke demonstratie
van eenheid in Jeruzalem, ontstaat in
Antiochië een ernstig conflict tussen
Paulus en Barnabas. Paulus en Barnabas, die samen de weg bereid hadden
voor de zending onder de volkeren,
zijn verdeeld over de geschiktheid van
Johannes Markus voor hun tweede
zendingsreis. “Een en ander leidde tot
grote onenigheid, zodat zij uit elkaar
gingen” (Handelingen 15:39).
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Dit artikel is een boodschap, die deel

uit maakte van een toespraak van
Peter Hocken in Odessa in Oekraïne
op 22 mei 2010. Hij sprak vaak uit
Efeziërs 2, een hartsboodschap aan
de Kerk m.b.t. de eenheid en de Ene
Nieuwe Mens.

Zie voor uzelf !
Om de Zeven Verklaringen van TJC-II
te ondertekenen,
ga naar tjcii.org
Ga op de site naar beneden en
selecteer de link:
“Click here to sign the Seven
Affirmations”.
De Nederlandse tekst van deze 7
verklaringen kunt u lezen in brochure
nr. 4, blz.43 (op de Nederlandse
website in brochure nr. 4, blz.26).

De bijeenkomst van de ILC in Jeruzalem
door rabbijn Marty Waldman
een jaar van overgang zou zijn. De
maandag is altijd gereserveerd als dag
van vasten en gebed maar deze
maandag hebben we gebruikt om met
elkaar te rouwen over het verlies van
Peter. We hebben de video bekeken
van zijn laatste publieke optreden,
waarin hij en ik deelnamen aan een
forum van vier personen op de Urbana
Pauselijke Universiteit in Rome, precies
zeven dagen voor zijn heengaan. Dit
rouwproces was nodig voor ons

Rabbijn Marty Waldman

De bijeenkomst van de Internationale
Leiderschapsraad (ILC) in Jeruzalem
afgelopen oktober was de eerste
zonder onze geliefde broeder Peter
Hocken. We wisten allemaal dat dit jaar

Bezoek ook eens de
website van TJC-II op
www.tjcii.nl
met daarop de oudere
uitgaven van het
Communiqué,
pdf-bestanden van de
TJC-II brochures en
video-opnamen met
onderricht van TJC-II.
Ook www.atelieryaffa.com
is een bezoek waard; de
opbrengst hiervan is voor
TJC-II

Internationale Leiderschapsraad
(ILC) in Jeruzalem

allemaal. We vervolgden de dag met
het delen van herinneringen over zijn
leven, hoeveel hij voor ons heeft
betekent als persoon en als
wetenschapper. Zijn bijdrage aan TJCII is zo immens dat alleen de HEER dat
kan meten.
Daarna hadden we een bijzondere tijd
van vasten en gebed. De gebedstijd
was zo goed dat we allemaal verrast
waren over hoe de HEER ons in liefde
heeft verbonden. De meeste van ons
trekken nu al meer dan 20 jaar met
elkaar op en daarom was het heel
verfrissend om zo verrast te worden
door de tegenwoordigheid van de
HEER. Moge Jesjoea ons zo blijven
verrassen met de tegenwoordigheid
van zijn Geest!
Onze jaarlijkse ontmoeting met de
Israëlische Messiasbelijdende en
Arabisch-christelijke leiders was goed
bezocht en productief. Het verheugt de
ILC dat het enthousiasme voor TJC-II
onder de gelovige Joden en Arabieren
is toegenomen. Deze twee groepen
tezamen zullen in hoge mate de richting
bepalen van TJC-II in het land Israël en
daarbuiten. Dank U, HEER!
Ik ben blij dat ik kan vertellen dat we
twee bijzondere leiders hebben mogen
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De internationale voorbidders van
TJC-II bijeen voor een tijd van
onderricht en uitwisseling

toevoegen aan de ILC: Boris Grisenko
uit Kiev (Oekraïne) en Doug Beacham
uit Oklahoma (VS). Boris is rabbijn van
de grootste Messiaanse gemeente in
de
voormalige
Sovjet-Unie
en
misschien in de hele wereld. Hij brengt
met een heel eigen humoristische stijl
ernstige
en
praktische
tegenwoordigheid van de Heilige Geest
in onze raad. Hij is een bijzondere en
nederige man Gods. Doug is de
algemeen
eindverantwoordelijke
bisschop van de Internationale
Pentecostal Holiness Church (IPHC).
Doug brengt enorm veel ervaring met
zich mee, heeft wereldwijd contacten
met andere christelijke leiders en heeft
het hart van een echte dienaar van de
HEER. Het werk van God in Doug’s
leven is duidelijk aanwezig in zijn
vreugdevolle en mooie karakter.
Het verlangen van God voor de
deelname van de jongere generatie aan
het werk van TJC-II is ook ons
verlangen geworden. Om dit te
realiseren hebben we besloten tot een
gedeeltelijke herstructurering van TJCII. Alle leden van de ILC gingen na deze
week weer uiteen met een nieuwe visie
en hoop voor TJC-II.

De internationale voorbidders van
TJC-II bijeen voor vasten en gebed
voorafgaand aan de vergadering van de
ILC in Jeruzalem

De liefde van Jesjoea delen met vluchtelingen
door Avi Mizrachi

kinderen die alles hebben verloren.
Zoals bij jullie allen, wordt ook ons hart
bewogen door de barmhartigheid van
God, om iets te doen voor deze
onschuldigen die gevangen zitten in het
kruisvuur van de politieke en religieuze
chaos.

Avi Mizrachi in de El Roï gemeente in Tel Aviv

Avi heeft de volgende twee artikelen
geschreven. Het eerste beschrijft de
gevolgen van de verzoening tussen
Israëlische Messiasbelijdende Joden
en Christen-Arabieren. Ze hebben
samen
geëvangeliseerd
onder
Syrische
vluchtelingen
in
Griekenland. Avi ziet dit als het begin
van de vervulling van de profetie
over de “heerbaan van Egypte naar
Syrië” met Israël in het midden. Het
tweede artikel is een gelijkenis, een

“Op die dag zal er een weg lopen
van Egypte naar Assyrië. Dan zullen
de Assyriërs naar Egypte komen en
de Egyptenaren naar Assyrië en
samen zullen zij de HEER dienen.”
Jesaja 19:23
In de bovenstaande tekst verkondigt
God door de profeet Jesaja dat er een
heerbaan gebouwd zal worden van
Egypte naar Assyrië door Israël. Mijn
vrouw Chaya en ik geloven waarachtig
dat het nu de tijd is waarin de Heer deze
heerbaan bouwt en dat wij als
Israëlische gelovigen in het land
allemaal een roeping hebben vanuit

“Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar
Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen
en de Egyptenaren naar Assyrië en samen zullen zij
de HEER dienen.” Jesaja 19:23
aards verhaal met een hemelse
betekenis. Zijn wij, terwijl God de
Ene Nieuwe Mens aan het
klaarmaken is, ook onszelf aan het
voorbereiden voor datgene wat
voorafgaat aan zijn wederkomst?
Zoals velen van jullie weten is de
Syrische vluchtelingencrisis, vanaf het
begin van de burgeroorlog in Syrië in
maart 2011, een “hot item” in zowel
politieke als religieuze kringen. Men
schat dat er meer dan 6 miljoen
vluchtelingen binnen Syrië zelf zijn en
dat er nog eens 4,3 miljoen mensen als
vluchteling geregistreerd staan in de
omringende landen in het MiddenOosten. Terwijl het nieuws zich
voornamelijk beperkt tot de grotere
vluchtelingenkampen in Jordanië, zijn
er ook een paar grote kampen in
Egypte,
Libanon,
Turkije
en
Griekenland. Volgens verschillende
organisaties in de regio bestaat 50%
van de vluchtelingen uit Syrië uit

Op de eerst dag opende God een deur
voor ons om een kamp buiten de stad
te bezoeken, dat nog niet bereikt was
door de hulporganisaties. We maakten
een school schoon en deelden
toiletartikelen uit aan honderden
vluchtelingen. We brachten een bezoek
aan iedere tent, deelden T-shirts uit en
bouwden relaties op. Sommige families
kwamen naar ons toe in het Huis van
Gebed voor een warme maaltijd, een
gesprek en een spelletje.
Terwijl we tijd doorbrachten met het
liefhebben van deze mensen, konden
we zien dat de teleurstelling en angst
van hun gezichten verdween. We
mochten zelfs met hen bidden en
deelden elektronische Bijbels uit.
Iedere dag zagen we dat (voormalige)
Moslims hun leven aan Jesjoea gaven.
De oogst is rijp!
We vragen ieder die ons ondersteunt
om voor ons te bidden in onze pogingen
om het licht van Gods liefde te laten
schijnen in deze donkere tijden. Wilt u
blijven bidden voor alle slachtoffers van
de burgeroorlog in Syrië, dat zij de
waarheid mogen gaan zien en dat hun
ziel en geest genezen en compleet
hersteld mogen worden.

deze profetie. De afgelopen jaren
hebben we de Heer het ene na het
andere wonder zien doen toen JoodsIsraëlische gelovigen met ArabischIsraëlische gelovigen zich verenigden
in gebed, aanbidding en evangelisatie.
Dit zijn geen daden van mensen maar
God
toont
daardoor
Zijn
indrukwekkende macht om Zijn liefde
in het hart van de mens te herstellen.
Wij geloven dat God op een of andere
wijze de chaos in Syrië gaat gebruiken
om het licht van het Evangelie te laten
schijnen in de Moslimwereld.
Samen met onze broeders en zusters
van een Arabisch-sprekende gemeente
in Nazareth zijn we naar Griekenland
gereisd. We verbleven daar in een Huis
van Gebed in Thessaloniki, dat ons een
uitstekende gelegenheid bood om ieder
dag met elkaar te beginnen met
aanbidding en gebed.
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Avi Mizrachi is lid van de Internationale
Leiderschapsraad (ILC) van TJC-II,
uitvoerend directeur van
Dugit Messianic Outreach Center
en voorganger van
de Adonai Roi gemeente in Tel Aviv

Abba, heeft u elektriciteit?
door Avi Mizrachi
Op een avond, hadden. Nadat ik de watervloed had water het huis uit te krijgen. Terwijl we
rond middernacht kunnen stoppen, kwam de hele familie dit deden zongen we voor de Heer en
en in het midden in de vroege uren van de ochtend naar prezen Hem. We hadden er zo
van een storm, beneden met zaklantaarns en kaarsen verstoord door geraakt kunnen worden
maakte
mijn om alles op te ruimen. We moesten dat we waren gaan klagen, maar we
dochter
mij trekkers gebruiken om het water uit het kozen ervoor om de Heer te prijzen en
wakker
en huis te werken.
te danken te midden van de storm en
vertelde dat ze
de duisternis.
geen licht had in Nu heb ik enkele vragen aan u: stormt
haar slaapkamer het buiten? Heeft u gedacht aan een Deze aanval op ons vond plaats kort
Avi Mizrachi
en de badkamer zaklamp voor noodgevallen? Heeft u nadat we een zeer vruchtbare
en ze vertelde me extra olie voor uw lamp tot aan het gebedsbijeenkomst hadden gehad in
Tel Aviv met veel van de internationale
dat ze beneden water hoorde stromen. middernachtelijke uur?
vertegenwoordigers
van
onze
Ik sprong uit bed en holde naar
“Midden in de nacht klonk er luid bediening van Dugit. De vijand is
beneden. Ik kwam midden in een plas
kwaad, maar God is
water in de woonkamer
goed
en
Hij
is
en de keuken. Ik
“Laat
uw
koninkrijk
komen
en
uw
wil
gedaan
overwinnaar!
God
is
zijn
probeerde het licht aan
aan
het
te doen zodat ik kon worden op aarde zoals in de hemel”. Matteüs 6:10 bruid
klaarmaken, de Ene
zien waar dat water
Nieuwe Mens; Jood en
vandaan kwam. Het
niet-Jood als één bruid,
licht deed het echter
geroep:
Daar
is
de
bruidegom!
Kom,
ga
voor
de
terugkeer
van de Koning der
niet zodat ik niets kon zien. Ik liep terug
naar de slaapkamer en pakte mijn hem tegemoet! Dat wekte de meisjes koningen en de Heer der heren. Satan
zaklamp. Toen ik terug liep naar de en ze brachten hun olielampen in orde. weet dat zijn tijd bijna op is en hij is
keuken, zag ik al gauw wat het De dwaze meisjes zeiden tegen de kwaad, maar God regeert. Zijn
probleem was: een waterleiding onder wijze: Geef ons wat van jullie olie, want volmaakte wil ZAL geschieden en zijn
het aanrecht was gesprongen en het onze lampen gaan al uit.” Matteüs 25:6- doelen zullen bereikt en zijn beloften
zullen vervuld worden. Amen!
water stroomde de keuken in en 8
vandaar naar de kamer.
Ik geloof dat God in het midden van de
“Laat uw koninkrijk komen en uw wil
storm
klaar
staat
om
op
een
machtige
gedaan
worden op aarde zoals in de
Ik snelde meteen het huis uit de
duisternis en de stortregen trotserend, wijze in ons midden te zijn. Zijn wij klaar hemel”. Matteüs 6:10
draaide de hoofdkraan dicht (in Israël en hebben wij extra olie voor onze lamp
bevindt deze zich buiten). Vervolgens voor het uur van middernacht?
realiseerde ik me dat de lekkage ervoor
had
gezorgd
dat
de Mijn gezin en ik hadden onze
elektriciteitszekering was doorgeslagen zaklampen en kaarsen nodig om te
en dat we daarom geen elektriciteit kunnen zien in het donker en om het
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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 MessiaansJoodse 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 Messiaans-Joodse 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.
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