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Tuin van het conferentieoord

We werden vervuld met grote blijdschap
door Bracha
Bracha is een Israëlische, Joodse gelovige, die het Lichaam van de Messias dient als
aanbiddingsleidster in Israël. Ze is ook directeur van het TJC-II kantoor in Jeruzalem
en ze coördineert het Israëlische voorbede-team tot ondersteuning van het
Internationale Leiderschapsteam van TJC-II. Ze is echtgenote en moeder en woont
met haar familie net ten oosten van Jeruzalem in de woestijn van Judea.
Gedurende het weekend van 17 tot en met 19 mei 2019 vond er een bijzondere
opwekking plaats in Nederland. We werden allemaal vervuld met grote blijdschap!
Ik was uitgenodigd samen met Marty Waldman om deel te nemen aan de Nederlandse
TJC-II-conferentie met als thema “In de Spiegel kijken”. Deze conferentie was bedoeld
om een echte hartsrelatie te bevorderen tussen de aanwezige Christenen en de Messiasbelijnde Jodne die het programma verzorgden. Er was openheid bij de deelnemers om te
horen over de strijd tegen vervreemding en uitsluiting die door Joodse volgelingen van
Jesjoea in het Lichaam van de Messias is en wordt ervaren en de noodzaak tot verzoening.
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Rabbijn Marty noemde een paar uitspraken van Kerkvaders, die heden ten dage nog steeds
herhaald worden vanaf de preekstoel in allerlei denominaties. Terwijl de Christelijke
Kerkvaders bedoelden een bijbels fundament te leggen voor de opbouw van de kerk,
hebben de mix van anti-Joodse opmerkingen en doctrines in dat fundament een religieuze
structuur aangebracht die niet overeenstemt met de echte Hoeksteen. Hier zijn een paar
van die uitspraken:
“De synagoge is erger dan een bordeel… het is het hol van schurken… een tempel van
demonen, vol afgoderij… een schuilplaats van liederlijke bandieten en een woonplaats van
duivels. Het is een criminele vergadering van Joden … een ontmoetingsplaats van de
moordenaars van Christus…” - Johannes Chrysostomus (344-407 A.D.)
“De Joden zijn voor eeuwig vervloekt… de zegeningen behoren aan de Kerk en de
vervloekingen zijn voor de Joden…” - Hieronimus en Augustinus (late 4e eeuw)
“Het verbranden van synagogen is God welgevallig” - Bisschop Ambrosius van Milaan 380
A.D.
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Vervolg van pagina 1
door Bracha
“Hun [de Joden] verdorven en onbuigzame
stijfnekkigheid verdient het oneindig lang en zonder
matiging te worden onderdrukt en te sterven in hun
ellende, zonder enig medelijden.” - Johannes
Calvijn.
Bij het horen van deze uitspraken kwam er berouw
over de Nederlandse Christenen, door de
overtuigingskracht van de Heilige Geest. Terwijl zij
zich verootmoedigden voor God over elke antisemitische uitspraak, zat ik stilletjes te luisteren
naar hun schuldbelijdenissen, zoals een getuige in
de zaal van een rechtbank, wiens familieleden
stand bracht, oude vriendschappen versterkte en
slachtoffer waren van deze afschuwelijke misdaden. die vanuit Gods koninkrijk zegen van genezing,
Ik was geschokt door de omvang van de tragische
hoop en herstel uitstortte over alle aanwezigen.
invloed van deze uitspraken van de
Als gevolg van hun oprechte
Kerkvaders op de huidige kerk en
schuldbelijdenis, vond er een De inleidingen van
het Christelijke anti-semitisme. Als
gevolg van hun oprechte
geestelijke uitwisseling plaats deze conferentie zullen
schuldbelijdenis, vond er een
binnenkort op de TJCII- website
met de hemel
geestelijke uitwisseling plaats met
geplaatst worden.
de hemel, die nieuwe relaties tot

Mijn bewonderenswaardige vriend, Don Finto
door rabbijn Marty Waldman,
Dat iemand vol ijver en energie leeft voor onze
Messias kan misschien van meer mensen gezegd
worden, maar, om die ijver en energie toe te
schrijven aan iemand van begin 90, die onlangs zijn
vrouw na bijna 65 jaar huwelijk heeft verloren, is wel
heel bijzonder. En dat is Don Finto.

Rabbijn Marty Waldman met Dr. Don Finto

Ja, hij is gepromoveerd. Ja, hij is een zeer bekende
voorganger uit Nashville. Onder zijn gemeenteleden
bevonden zich Michael W. Smith, Amy Grant en talrijke
andere Christelijke musici. Don was en is een mentor
voor veel voorgangers, in het bijzonder voor talrijke
Messiaans-Joodse leiders en rabbijnen. Deze
bewonderenswaardige man houdt van het Joodse volk,

van Israel en van de Messiaans-Joodse gemeenschap.
Don is de grondlegger van “Caleb Company”, een
organisatie die de kerk toerust om deel te nemen aan
Gods Bijbelse plan voor Israël en haar betrokkenheid bij
wereldwijde opwekking. Hij diende ook tien jaar lang als
lid van het Internationale Leiderschapsteam van TJC-II
en is nu erelid hiervan.
Don heeft een aantal
boeken geschreven,
maar zijn eerste boek,
dat onlangs
gereviseerd en
bijgewerkt is, blijft voor
mij een boek dat je
gelezen moet hebben.
‘Uw volk is mijn volk’
door Don Finto kan
aangeschaft worden
bij de boekhandel of
anders bij Caleb
Company, Bol.com of
Amazon.com.
Ik beveel dit boek van
mijn dierbare vriend,
Don Finto, van harte
bij u aan.
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De bediening van TJC-II in Azië
door Canon Brian Cox

zullen beginnen met zich terug te trekken uit hun
leidersrol daarin.
2. Er is een sterke, groeiende liefde voor Israël onder
de jongere charismatische kerken van Azië, maar het
beperkt zich tot voorbede vóór en reizen naar het
Heilige Land. Gedurende twee conferencies met een
aantal Aziatische leiders hebben Dan en ik erop
gewezen, dat de volgende logische stap voor deze
kerken zou zijn de visie van TJC-II te omhelzen bij hun
focus op Israël.
Brian Cox en Dan Juster met leiders uit Zuid-Korea
3. We staan op het punt een historische verandering
De visie van TJC-II is een door de Heilige Geest
door te maken op het gebied van wereldzending; van
beademde belichaming van de visie van Paulus van de
een focus op het brengen van het evangelie naar de
Ene Nieuwe Mens in de brief aan de Efezen en een
volken, naar een focus op Israël, inclusief de redding
uitdrukking van het gebed van Jesjoea (Jezus) om
van het Joodse volk en het in lijn komen van de volken
eenheid in Johannes 17. Het stelt zich ten doel Joodse
met Israël.
en heidense volgelingen van Jezus te verzoenen als
4. Er is een kleine, maar groeiende, mobilisatie van
teken van het in lijn komen van zowel Israël als de
zendelingen, in het bijzonder uit ondergrondse kerken
volken met Gods plan in dit door God gegeven seizoen
van China, om over land naar Jeruzalem op te gaan.
van herstel, voorafgaand aan de wederkomst van Jezus. 5. Singapore is geestelijk rijp voor TJC-II. Onze
Van een klein groepje Messiasbelijdende Joodse en
Singapore bijeenkomst zal gehouden worden in het
christelijke kerkleiders dat samenkwam in 1995 in
Chiangi Cove Hotel & Conference Center van 18 tot en
Dallas, is
met 20
TJC-II
Zo komt TJC-II naar Azië in de volheid van de tijd! september
uitgegroeid
2019. We
tot een wereldwijde beweging met Jeruzalem als
hebben de eigenaar van het hotel ontmoet: de
middelpunt. TJC-II heeft het hart veroverd van
gepensioneerde rechter van het Hooggerechtshof, Philip
gemeenteleiders, voorbidders en next-generationPillai. Nadat Dan en ik met hem gebeden hadden, sprak
leiders. Het is uitgebreid naar Europa, Noord- en Zuidhij profetisch tot ons: “Niet alleen moet TJC-II naar
Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. De aandacht van Singapore komen, de Heer heeft de weg voor jullie
TJC-II richt zich op dit moment op Azië, beginnend met
bereid en jullie zullen nieuwe openbaring van de Heilige
een TJC-II bijeenkomst in Singapore van 18 tot 20
Geest ontvangen, die de koers en visie van TJC-II
september 2019, waar het TJC-II Internationale
drastisch zal bijstellen. TJC-II brengt een geschenk naar
Leiderschap (ILC) vooraanstaande leiders uit Azië zal
Azië, maar zal een nog groter geschenk terug
ontmoeten om de TJC-II visie te delen, om van deze
ontvangen. Zo komt TJC-II naar Azië in de volheid van
leiders te horen over de situatie in hun betreffende
de tijd!”
landen en om vertrouwensrelaties op te bouwen.
Waarom Azië en waarom Singpore? Een van de
* Canon Brian Cox is priester in de Episcopale Kerk
functies van het Internationale Leiderschapsteam
en lid van het TJC-II Internationale
wanneer het zich buiten Jeruzalem bevindt, is om te
Leiderschapsteam (ILC).
dienen als een “Bewegende Tabernakel”. Tijdens de
jaarlijkse vergadering van het Internationale
Leiderschapsteam in oktober 2018 in Jeruzalem
kwamen zij gezamenlijk tot de sterke overtuiging dat hun
volgende jaarlijkse bijeenkomst in 2019 in Singapore
moest plaatsvinden. Gedurende mijn recente
diplomatieke reis met Dr. Daniel Juster naar China,
Japan, Singapore en Korea rezen de volgende
belangrijke inzichten die deze overtuiging bevestigden.
1. Aziatische leiders hebben de sterke indruk dat het nú
Brian Cox en Dan Juster met leiders uit Hong Kong
de tijd voor Azië is om het voortouw te nemen op het
vlak van wereldzending en dat Europa en Amerika
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Persoonlijke verklaring
door Fr. Roch Kereszty, O. Cist.

Fr. Roch Kereszty

Ik spreek als gepensioneerd
Katholiek priester en leraar alleen
voor mijzelf en vertegenwoordig
niemand anders.
Ik houd van de Messiaans-Joodse
gemeente Baruch HaShem. Hun
rabbijn, Marty Waldman, is een
goede vriend van mij. Ik ben onder
de indruk van het geloof, de verve
en liefde van deze gemeenschap en
voel me vereerd om hen mijn
broeders en zusters in Jesjoea,
onze Heer en God, te mogen
noemen. Ik hoop dat hun geloof een
zuurdesem zal worden voor alle
Joden om hun grootste onbekende
schat te ontdekken, Jesjoea, de
Zoon van David en de Zoon van
God, die Israël heeft ontvangen om
Hem door te geven aan de wereld.

Jesjoea is niet gekomen om de Wet
af te schaffen, maar om die te
vervullen door Zijn daden en
woorden. Maar, tegelijkertijd
bevrijdde Hij allen, Joden en nietJoden van de plicht om de
tijdsgebonden ceremoniële en
voedselwetten van Mozes te
onderhouden *). Ik respecteer dat
Messiasbelijdende Joden vrijwillig
de hele Wet van Mozes willen
onderhouden (voor zover dat
mogelijk is in onze tijd) om daardoor
hun dankbaarheid te tonen voor het
Eerste Verbond en om getuige te
zijn van Gods zorgzame
bescherming en voor Zijn speciale
plan met Israël door de
geschiedenis heen. Ik zou hopen,
dat het bestaan van
Messiasbelijdende Joden de
voorbereiding van Godswege is,
voor het verwelkomen van Jesjoea
door een gelovig Israël aan het
einde der tijden: “Gezegend is Hij,
die komt in de naam van de Heer.”
Als Katholiek priester zou ik het fijn
vinden, als er een dialoog komt, ook
op basisniveau, tussen Messiasbelijdende Joden en Katholieken,
over de grondbeginselen van geloof
en spiritualiteit. Ik hoop dat deze
dialoog zal leiden tot verrijking van
de Katholieke theologie en
spiritualiteit door nauwer contact
met “het sap van de edele olijf”,
maar ook tot een dieper begrip bij
onze Joodse broers en zusters voor
de Katholieke geschiedenis,
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theologie en leefwijze. Ons doel zou
moeten zijn te zoeken naar die volle
eenheid, die Jesjoea zelf tot doel
gesteld heeft voor al Zijn
discipelen. Ik ben heel dankbaar om
te vernemen dat deze eenheid,
zichtbaar en onzichtbaar, precies
het doel is van Toward Jerusalem
Council II.
Persoonlijke gegevens:
Geboren in Boedapest, Hongarije in
1933. Na de middelbare school
ingetreden bij de ondergrondse
Cisterciënzer Orde in
communistisch Hongarije, studeerde
theologie van 1956 tot 1963 in
Rome aan de Benedictijnse
Sant’Anselmo Universiteit. Gaf na
het behalen van een doctoraal in
Heilige Theologie les aan de
Universiteit van Dallas, van 1963 tot
heden, aan de Cisterciënzer
Voorbereidende School van 1968 tot
2012, en als verantwoordelijike voor
nieuwe kloosterlingen in onze Abdij
van 1975 tot 2010. Publiseerde een
aantal boeken en artikelen over
theologische onderwerpen,
verscheidene hiervan over Israël en
het Christendom.
* De meningen en zienswijzen zoals
verwoord in dit artikel geven
mogelijk niet de zienswijze van
TJC-II volledig weer.

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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