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De opening van het TJC-II Vormingscentrum
door rabbijn Marty Waldman
Ik begon mijn Europese reis afgelopen mei

Het delen van de visie van TJC-II door middel

met een bezoek aan onze Nederlandse TJC-II

van de Bijbel en van verhalen was gemakkelijk

groep en een TJC-II-weekend. Van daar ging

omdat de studenten vurig verlangden meer te

ik naar Wenen om aanwezig te zijn bij de

weten en te groeien in Jesjoea. Ik ga graag vroeg

opening van het TJC-II Vormingscentrum in

naar bed om weer vroeg op te staan. Maar toen

Hainburg (Oostenrijk). Het Vormingscentrum

ik ‘s avonds wilde afhaken, kwam een groep

is een plek om jong-volwassenen te trainen,

studenten vragen of ik nog een poos bij hen wilde

die verlangen om de Heer te dienen in TJC-II.

komen zitten om vragen te beantwoorden en
meer te delen van mijn levenservaring. Mijn ogen

Deze jongeren uit diverse landen van de wereld

dicht laten zakken van vermoeidheid was geen

representeren een krachtige beweging van Gods

optie, want deze informele tijd met iedereen, werd
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een tijd van grote vreugde in Jesjoea. Het deed
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me denken aan de woorden van Jesjoea in

geld

om

training

te

ontvangen

en

discipelschap te leren met de focus op TJC-II.
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wereld…”

ze allemaal samen in hetzelfde huis (de woning

Noodzakerlijkerwijs moest ik na twee dagen weer

van mrg. Peter Hocken in Hainburg), kookten,

vertrekken naar Litouwen voor de Oost-Europese

maakten schoon, deelden huishoudelijke taken

conferentie van TJC-II.

en studeerden samen. De vriendschapsband en

Mijn hele Europese reis gaf veel voldoening met

het familiegevoel, die zo gevormd werden,

de aanwezigheid van de Almachtige in ieder land

leenden zich uitstekend om te groeien in

dat ik bezocht. Twee dagen lesgeven was het

discipelschap. Het team dat samen was gekomen

hoogtepunt van mijn reis door Europa. Het

om deze leer- en vormingstijd te faciliteren was

TJC-II Vorminscentrum was heel speciaal en

absoluut voortreffelijk; het waren nederige

vervulde me met hoop voor de toekomst vanwege

dienaren van Jesjoea.

deze “geestelijk hongerige” jongeren. Dank aan
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gelegenheid

om
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studenten
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ieder die gebeden heeft voor, of bijgedragen

onderwijzen en met het ondersteunende team te

heeft aan de start van deze tijd van training. Voor

praten was heel speciaal. Maar belangrijker dan

iedereen die deze start van het TJC-II

les geven, zo merkte ik, is te zien hoe waardevol

Vormingscentrum heeft bijgewoond of gediend,

het vormen van relaties en verbondenheid is voor

zal er veel vrucht zijn in het Koninkrijk van God.

allen aanwezig. Na slechts twee dagen bij hen te
zijn geweest was het moeilijk om deze groep
toegewijde studenten te verlaten.
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TJC-II in het Verenigd Koninkrijk
door ds. Timothy Butlin
geloof in de de Messias is gekomen.
De uitkomst hiervan was, zoals
verwacht, negatief.

Dominee Timothy Butlin komt uit het
Verenigd Koninkrijk (hierna “VK”), is
van Engels-Ierse afkomst en is de
vijfde generatie van Anglicaanse
priesters. Hij heeft een master in
toegepaste Theologie. Na een korte
tijd les te hebben gegeven in het VK,
werd hij één van de docenten, die het
Immanuel House Studie Centrum in
Jaffa bij Tel Aviv hebben opgezet,
onder de paraplu van de Israel
Stichting van de Anglicaanse Kerk.
Na terugkeer in het VK heeft hij meer
dan 30 jaar gediend in het bisdom van
Oxford. Hij heeft deel uitgemaakt van
het bestuur van CMJ ( Bediening van
de Kerk onder Joodse mensen) en
nam deel aan het Lambeth Joodse
Forum Dialoog. Sinds 2007 geeft hij
leiding aan TJC-II in het VK.
Momenteel wijdt hij zijn tijd aan
onderwijs en ondersteuning van TJCII en de organisatie Christenen in de
Regering (CiG).
Accenten TJC-II in 2018
In 2018 lagen de accenten binnen ons
TJC-II werk in het VK op met name
drie elementen. Allereerst haalde mijn
co-director van TJC-II VK, de
Messiaans Joodse rabijn dr. Jonathan
Allen, zijn docoraal in de Filosofie. Het
onderwerp waar hij op promofeerde
was zijn onderzoek naar hoe de
Christelijke wereld uit de heidenen
reageert op de Joodse identiteit van
een Joods persoon, nadat hij tot

De kerk in het VK is sterk
assimilerend. Messiaanse gelovigen
die voor hun Joodse identiteit
uitkomen, komen in aanraking met
algemene culturele vijandigheid
jegens Israël. Ook ontmoeten ze veel
ongelovigheid over het feit dat iemand
die zijn vertrouwen heeft gesteld in
Jezus/Jesjoea een andere uitdrukking
van zijn identiteit zou verkiezen dan
de gebruikelijke en zich dan ook nog
eens zou willen identificeren als

Joods. “Waarom?”
Het beeld dat naar voren komt uit het
onderzoek van dr. Allen is een
duidelijke bewijs van het belang van
TJC-II. Het is nu niet alleen duidelijk
door wat we hebben horen zeggen,
maar ook doordat het nu zwart op wit
staat in een getoetst en gepubliceerd
wetenschappelijk stuk.
Ten tweede werkt Dominic McDermott
aan verdere contacten binnen de
Rooms Katholieke gemeenschap.
Domonic is mee geweest op meer
voorbede reizen naar Israël en
Portugal en is nu onze co-leider in het
ontwikkelen
van
het
TJC-II
gebedswerk en betrokkenheid in het
VK. Na het overlijden van mgr. Peter
Hocken was er een vacuüm ontstaan
in ons vermogen om contact te leggen
met
het
Rooms
Katholieke
leiderschap in het VK. Een vriend van
mgr. Peter Hocken, aartsbisschop
McDonald, heeft beloofd om TJC-II te
steunen voor zover zijn huidige taak
dit toestaat.
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Ten derde heeft Dominic plannen voor
een bijeenkomst waarin plaatsvervangend schuldbelijdenis en
verzoening zal worden gedaan voor
het historische onrecht dat in 1234 AD
plaatsvond in de plaats High
Wycombe. Alle donkere gedrochten
van Europese vijandigheid jegens
Joden zijn van tijd tot tijd hier aan de
oppervlakte gekomen. Hopelijk zullen
we in het eerste kwartaal van 2020 in
staat zijn het geestelijke fundament
van deze plaats opnieuw te leggen
gedurende een dienst met de
burgemeester, leidende politici en de
(Britse variant van) Commissaris van
de koningin (omdat de oorspronkelijke
verdrijving van de Joden uit High
Wycombe in 1234 is gebeurd op bevel
van Koning Hendik III (1216-1272))
en met vertegenwoordigers van
kerkelijke denominaties vanuit de hele
plaats.
Deze dienst zal plaatsvinden in All
Saints, de kerk in het centrum van
High Wycombe, waarvan de huidige
rector ook kapelaan van
de
burgemeester is en tevens een
Joodse gelovige. Waar nu gebed voor
nodig is, is om het samen met de kerk
en overige betrokkenen eens te
worden over een datum hiervoor.
Voor verdere informatie kunt u
onderstaande
link
bekijken:
https://www.woolf.cam.ac.uk/blog/pro
moting-reconciliation-throughrepentance
TJC-II VK heeft een portal voor
Europese landen om hun TJC-II
websites
aan
te
koppelen:
www.tjcii.eu Via deze portal kunt u op
www.thedrawingboard.today
nog
meer bruikbare bronnen voor de TJCII gemeenschap vinden.
In oktober 2018 ben ik met pensioen
gegaan en sinds die tijd zoek ik God
over hoe ik TJC-II VK het beste kan
dienen.

TJC-II en de Pinksterkerken van Noord Amerika
door rabbijn Marty Waldman

Graceland is het landhuis waar Elvis
Presley vele jaren gewoond heeft,
maar mijn reis naar Memphis
afgelopen maart had weinig te
maken met Elvis.

deze groep Christenen uitgegoten om
een wonderlijke verzoening te bewerkstelligen tussen de zwarte en witte
leiders
en
leden
van
deze
Pinksterbeweging.

Doug Beacham is lid van het Internationale Leiderschap van TJC-II (ILC).
Hij is afgestudeerd aan het Emmanuel
College, de Universiteit van Georgia,
en heeft een doctoraal in Theologie
behaald bij Union Theological Seminary in Richmond, Virginia.
Doug is momenteel Algemeen Directeur en Bischop van het netwerk van
de International Pentecostal Holiness
Church (IPHC), een wereldwijde denominatie waarvan het dagelijks bestuur
in Oklahoma City gevestigd is. De
IPHC is toegewijd aan de TJC-II visie
en aan de 7 Affirmations (de 7 Verklaringen).
Doug adviseerde de leider van de
Pentecostal and Charismatic Churches
of North America (PCCNA) mij uit te
nodigen om hun conferentie in
Graceland bij te wonen. Zij vierden de
25e verjaardag van het “Wonder van
Memphis” dat had geresulteerd in de
oprichting van een nieuwe organisatie
met gelijke vertegenwoordiging van
mensen met verschillende huidskleur,
de PCCNA genaamd. Vijfentwintig jaar
geleden werd de genade van God over

Mij werd gevraagd mijn getuigenis en
de visie van TJC-II te delen met de
bestuursleden van PCCNA. Ik ervoer
het als een grote eer om bij de viering
van dit belangrijke jubileum te zijn. Het
bestuur was erg geïnteresseerd en gaf
geweldige feedback en stelde veel
vragen. De meesten, zo niet alle, van
deze leiders geven leiding aan Pinkster
en Charismatische denominaties of
organisaties.
De volgende morgen was ik opnieuw
uitgenodigd om te spreken met een van
de stuurgroepen op de conferentie (zie
foto). De leider van deze groep was dr.
David Cole, professor op The King’s
Univeristy in Southlake, Texas. Hij had
mij uitgenodigd om deze groep toe te
spreken, omdat hij gegrepen was door
de visie van TJC-II en omdat hij
geloofde dat dit van grote waarde was
in het streven naar eenheid door
PCCNA. Het doel van deze stuurgroep
is om wegen te onderscheiden om op
pro-actieve wijze eenheid onder
Christenen aan te wakkeren, in het
bijzonder in de Pinkster- en
Charismatische gemeenschappen.

Nancy Andrews, een Messiasbelijdende Jodin en een vrijwilligster bij
TJC-II, vergezelde mij naar deze
bijeenkomsten. Ze deelde op erg
effectieve manier haar getuigenis en
de visie van TJC-II met vele van deze
leiders, om nog maar niet te spreken
over haar hulp in het verspreiden van
de brochures met de visie van TJC-II
en de 7 Affirmations.
Deze gelegenheid om TJC-II te zaaien
was op alle mogelijke manieren een
succes. Deze geestelijke reis naar
Graceland was vol van
Gods genade!

De 25e viering van het Wonder van Memphis
door Nancy Andrews
Nancy Andrews is verpleegster. Ze
is Messiasbelijdend Joodse en vrijwilligster bij TJC-II. Rabbijn Marty
nodigde Nancy uit om hem te
vergezellen naar zijn ontmoeting
met het bestuur van PCCNA om haar
getuigenis en de visie van TJC-II te
delen.
Rabbijn
Marty
Waldman
was
uitgenodigd om de visie van TJC-II te
delen op de jaarlijkse conferentie van
de Pinkster- en Charismatische Kerken
van Noord Amerika, die gehouden
werd van 18 tot 21 maart in Memphis,
Tennessee.
De Pinksterdenominatie is gegroeid uit
de opwekking van Azuza Street (19061915) en er waren vanaf haar eerste
ontstaan zowel zwarte als blanke

mensen bij betrokken. Al gauw gaven
beide groepen echter toe aan de
vooroordelen, zoals die in hun tijd
gangbaar waren, over de andere groep
en deelden zich op in een zwarte en
blanke groep.
Vijfentwintig jaar geleden vond er een
radicale verzoening plaats (het Wonder
van Memphis) toen zowel zwarte als
blanke pinkstervoorgangers zich over
en weer bekeerden van hun
vooroordelen en elkanders voeten
wasten. De twee afzonderlijke groepen
werden verenigd onder één banier PCCNA. Als je luistert naar een aantal
PCCNA leiders en voorgangers wordt
duidelijk dat bekering en elkaars
voeten wassen slechts het begin was
en dat het sindsdien nadrukkelijk
aandacht vraagt om in de volheid van
3

die verzoening te wandelen. Het thema
van de PCCNA-conferentie was onze
verdeeldheid “doorbreken” om verzoening tussen blank en zwart te
bereiken. Op de conferentie hebben
we zulke werkgroepen ontmoet.
Tijdens de bijeenkomst voor doorbraak
in eenheid werd ons gevraagd onze
persoonlijke vooroordelen onder de
loep te nemen en na te denken over
hoe de vooroordelen in onze
organisatie het leven van onze
andersgekleurde broers en zussen
beïnvloedt.
Tijdens de verzoeningsbijeenkomst
werden we allemaal aangemoedigd
een relatie te beginnen met iemand
met een andere huidskleur.
Sommige deelnemers raadden aan
(Vervolg op pagina 4)

De Messias Leren
door Edjan Westerman
(Vervolg van pagina 3)

Nancy Andrews
om iemand één keer per week op te
bellen, één keer per maand met
diegene te lunchen en deze
verschillende groepjes kunnen dan één
keer per jaar bij elkaar komen. Eén
voorganger merkte op dat paus
Fransciscus gelooft dat we eenheid
kunnen creëren door te bouwen aan
één relatie tegelijk; door het eten van
een ijsje samen, dan nog een ijsje en
dan een kop koffie ergens te drinken.
TJC-II gelooft dat eenheid ontstaat door
gebed, bekering en verzoening.
Misschien, als we deze beide methodes
samenvoegen, zal dat helpen de
eenheid te bewerken waar onze harten
zo naar verlangen.

Edjan Westerman heeft gestudeerd aan
de theologische faculteit van de Vrije
Universiteit van Amsterdam, waar hij
zich specialiseerde in Oud en Nieuw
Testamentische studies. Hij heeft als
predikant
gediend
binnen
de
Protestantse Kerk en toen TJC-II in
2005 ook in Nederland begon, raakte
hij daar vanaf het begin bij betrokken.
De Nederlandse versie van zijn boek
“De Messias Leren” werd in 2015
uitgegeven en werd verwelkomd door
een
breed
publiek
van
alle
denominaties. Hij en zijn vrouw Coby
wonen in Aalsmeer.
In 2004 was ik in Jeruzalem waar ik een
studie deed over twee gemeenschappen: gelovigen uit Israël en uit de
volken die samen het lichaam vormen
van de Messias Jezus/Jesjoea. Deze
studie, getiteld “De Torah van de
Messias en Zijn twee kinderen” hielp
mij te realiseren, dat een nieuwe relatie
tussen de twee gemeenschappen nodig
was. Ik werd uitgenodigd deel te nemen
aan de eerste Nederlandse TJC-II
bijeenkomst in april 2005. Sinsdien ben
ik actief in het Nationaal Committee en
de theologische werkgroep van TJC-II
Nederland.
Dan Juster, één van de leden van het
Internationale Leiderschapsteam van
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TJC-II wees mij op het invloedrijke boek
van R.K. Soulen “Het Israël van God en
de Christelijke theologie”. Dit zette mij
aan, om mijn werk verder uit te breiden
over het doorgaande verhaal van de
Schrift. Zo is mijn boek “De Messias
Leren” geboren, eerst in het Nederlands
en nu ook in het Engels. Het gaat over
de zegen en liefde van God en roept op
tot liefde en een bekerende toewijding
aan God. Mijn boek wordt aanbevolen
door invloedrijke theologen, zowel
Joods als niet-Joods, maar het is zo
geschreven dat niet alleen theologen er
wat aan hebben. Mijn gebed is dat dit
boek wereldwijd de Christelijke Kerk zal
dienen en nieuwe ontmoetingen en
relaties mag faciliteren. Dat is waar
Gods hart naar smacht.
Mogen wij trouw de Messias Leren!

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
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
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