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Afgelopen november was ik in Brazilië voor de TJC-II-conferentie. Na elf keer 
gesproken te hebben in negen dagen was ik moe, maar wat was het dat waard! 

Honderd vijftig mensen uit acht verschillende landen woonden onze TJC-II-conferentie bij, 
net buiten Sao Paulo. Tijdens de driedaagse conferentie voerden vele sprekers het woord, 
zowel Messiasbelijdende Joden als Christenen, die inspirerende getuigenissen en 
onderwijs gaven. Zelf sprak ik meer keren over onderwerpen die op TJC-II betrekking 
hebben, inclusief de opkomst van de Messiaans-Joodse gemeenschap en het idee van 
“wederzijdse zegening” tussen Joodse en niet-Joodse gelovigen. Ik benadrukte het gevaar 
van de vervangingstheologie, die afschuwelijke theologie die eeuwenlang het Lichaam van 
de Messias negatief heeft beïnvloed. 
De boodschap van TJC-II over hereniging van Joodse en niet-Joodse gelovigen in Jesjoea 
in afwachting van de terugkeer van de Messias werd door de aanwezigen omarmd. We 
kwamen samen in een prachtig retraitecentrum op het platteland en werden verzorgd door 
een fijne Katholieke gemeenschap. Onder de aanwezigen waren Katholieke, Protestante, 

Evangelische en Charismatische christenen en ook Messiasbelijdende  Joden uit Brazilië, 
Argentinië, Chili en veel andere landen. We waren allemaal echt onder de indruk van de 
tegenwoordigheid van Gods Geest gedurende het hele weekend. Een foto-impressie van 
deze conferentie kunt u zien op https://vimeo.com/375929586  .

      (vervolg op pagina 3)

Sao Paulo



2

De strategie van de Heilige Geest leidde het 
Internationale Leiderschapsteam van TJC-II (ILC) om 
afgelopen september een Aziatische consultatie te 
houden in Singapore. Deze vergadering bleek 
inspirerend en opbouwend te zijn voor zowel het ILC 
zelf als voor de aanwezigen.  Zevenentwintig landen 
waren in Singapore vertegenwoordigd en dat was een 
zegen boven verwachting. De cross-culturele aard van 
de TJC-II-consulatie van de Pacifische Eilanden en Azië 
gaf ons een glimp van wat we in de hemel mogen 
verwachten. Dit is echt het hart van TJC-II: Joodse en 
niet-Joodse volgelingen van Jesjoea die een prachtige 
Bijbelse eenheid tot uitdrukking brengen.
Er werd uitstekend onderwijs gegeven door leden van 
het ILC. Belangrijk tijdens deze vergadering waren ook 
de kleine groepen voor cross-culturele 
gemeenschap én de groepen voor 
nationale beleidsplannen. Zo werd een 
nieuw Japans TJC-II nationaal comité 
“geboren” door samen tijd door te 

brengen. Wat een opwindende ontwikkeling, zowel voor 
TJC-II als voor Japan! Bid alstublieft 
om wijsheid en bemoediging voor de 
Aziatische nationale comités van 
TJC-II.

De TJC-II consultatie in Singapore 
door Marty Waldman

… gaf ons een glimp van 
wat we in de hemel mogen 

verwachten.

Een video-interview in het Engels met ons ervaren inter- nationale team van TJC-II-voorbede-leiders kunt u zien 
op: https://vimeo.com/369825429 .  
Deze voorbidders ontmoetten elkaar elke dag van 
maandagmorgen 16 september tot en met vrijdagavond 
20 september 2019 om gebedsondersteuning te geven 
aan de TJC-II consultatie en aan de jaarlijkse ILC-
vergadering. Het was een geweldige tijd voor ons 
vanwege de open hemel die we in Singapore ervoeren 
en door de diepe eenheid waar we zelf mee gezegend 
werden toen we baden voor de rest van het Lichaam 
van de Messias. We voelden ons rijkelijk beloond, toen 
we zagen hoe de visie van TJC-II met zulke open harten 
werd ontvangen door deze vooraanstaande leiders van 
Azië en de Pacifische Eilanden.

Voorbede-update uit Singapore
door Dave en Raquel Pyles

Marty Waldman met het voorbedeteam

Rabbijn Marty Waldman met leiders uit Japan

Nu we 2019 afgesloten hebben, zijn we u allemaal 
dankbaar voor uw steun. U heeft geholpen om één van 
TJC-II’s grootste hoogtepunten van 2019 mogelijk te 
maken: de opening van ons TJC-II Vormingscentrum in 
Hainburg an der Donau, Oostenrijk, in de voormalige 
woning van Mgr. Peter Hocken. Het Vormingscentrum is 
bedoeld voor het trainen van een internationale en inter-
kerkelijke groep van zowel Joodse als niet-Joodse jong-
volwassenen (onder de 45 jaar), om hen samen te 
brengen voor een intensieve vormingservaring rond de 
TJC-II-visie van verzoening en het bevorderen van 
eenheid in het Lichaam van de Messias. 
In 2019 hebben zeven studenten deze training gevolgd 
en vijf studenten hebben zich al aangemeld voor 2020! 

Het TJC-II Vormingscentrum baseert zich op het 
principe l’ dor y’ dor, Hebreeuws voor het doorgeven van 
visie van de ene generatie op de andere. Dit is een 
cruciaal aspect van het bouwen aan het Koninkrijk van 
God door het verbreiden van eenheid onder gelovigen. 
Om dit belangrijke programma te kunnen voortzetten is 
nog het volgende nodig: 
• De renovatie van de keuken. Dit zal ruimte 
scheppen om maaltijden ter plekke op een veilige en 
gezonde manier te bereiden en meer tijd mogelijk 
maken voor ontmoeting, leren en aanbidding. 

(Vervolg op pagina 3)

De voortzetting van het TJC-II Vormingscentrum
door Marty Waldman
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Verslag conferentie Brazilië (vervolg van pagina 1) 
door Marty Waldman

Brazilië is uniek in Zuid-Amerika. De nationale taal is 
Portugees in plaats van Spaans zoals in de rest van 
Zuid-Amerika. Tijdens mijn verblijf in Brazilië sprak ik elf 
keer.  Wat een uitdaging! De TJC-II boodschap werd 
goed ontvangen en de mogelijkheid om zoveel 
verschillende mensen te ontmoeten was op zichzelf al 
erg de moeite waard. 
Christopher Walker, onze 
nationale coördinator in Brazilië, 
was de gastheer op deze 
conferentie die vlakbij Sao 
Paulo plaatsvond. Hij regelde 
daarnaast voor mij ook vele 
andere mogelijkheden om 
ergens te spreken. Ik ontmoette 
Joodse mensen, Katholieken, 
Protestanten, oud en jong en het was geweldig! Er is 
eenvoudigweg te veel over te zeggen voor één 
communiqué. 
We zullen dit huidige jaar zeker teruggaan naar Zuid-
Amerika, maar dit keer zullen we meerdere landen in het 
Spaanstalige deel bezoeken. Onze reis zal ons dan 
brengen naar Argentinië, Uruguay, Paraguay en Chili. 
Mogelijk opent de Heer daarnaast nog andere deuren in 
Zuid-Amerika voor ons. Bid alstublieft voor deze reis 
terwijl wij ons inzetten om de boodschap van TJC-II te 
delen met Christelijke en Messiaans-Joodse leiders. 
Onze bezoeken aan Zuid-Amerika zijn een voor-

bereiding op een belangrijke TJC-II vergadering die in 
2022 zal plaatsvinden in Jeruzalem. 

Dank voor uw gebed en voor uw hulp om deze 
boodschap van herstel met Joodse en Christelijke 
gelovigen in Jesjoea (Jezus) te delen. Op een dag 

zullen we Jesjoea’s gebed voor 
eenheid in Johannes 17 vervuld 
zien. Op die dag zal het 
mysterie dat onthuld werd in 
Efeze 2 en 3 en Romeinen 11 
vrucht dragen bij Jesjoea’s 
tweede komst!

Marty Waldman met Messiaanse gelovigen in Curitiba

Bidden voor een echtpaar uit het Amazonegebied

Onze bezoeken aan Zuid-Amerika 
zijn een voorbereiding op een 

belangrijke TJC-II vergadering 
die in 2022 zal plaatsvinden in 

Jeruzalem.

• Financiële ondersteuning van studenten. Er is 
geld nodig om studenten te ondersteunen die zich 
weliswaar geroepen voelen om deel te nemen, maar die 
niet in staat zijn om de kosten hiervoor volledig zelf te 
dragen. 

We nodigen u uit om op twee manieren onze partner 
te worden in dit geweldige en vitale programma:
 1. Voeg dit programma toe aan uw gebedspunten 
nu we een nieuw jaar begonnen zijn. Bid alstublieft 
voor de nieuwe studenten die zich aanmelden, voor 
financiële voorziening en dat de benodigde 
aanpassingen in de keuken klaar mogen zijn voor de 
eerste studenten arriveren. 

2. Denk er alstublieft biddend over na of u een 
donatie wilt doen om studenten financieel te 
ondersteunen en de aanpassing van de keuken 
mogelijk te maken. Ons doel is om zowel de studenten 
als de keuken te steunen met vijftig duizend Euro in 
2020. Dit zou het mogelijk maken het TJC-II Vormings-
programma te draaien op volle capaciteit. Als u een van 
deze speciale punten financieel wilt steunen, wilt u dan 
bij uw gift aangeven: student of keuken?
We zijn dankbaar voor deze mogelijkheid om samen 
met u te mogen bouwen aan het Koninkrijk! We 
wensen u de zegen van de aanwezigheid van God 
toe in uw leven dit komende jaar. 

De voortzetting van het TJC-II Vormingscentrum (vervolg van pagina 2)
door Marty Waldman
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Lieve vrienden,
 
We danken elke dag voor jullie, en waarderen jullie 
doorgaande gebed en steun voor TJC-II. Samen zijn we 
bezig om de muren neer te halen die ons als leden van 
het Lichaam van de Messias al veel te lang gescheiden 
hebben gehouden. Tijdens dit afgelopen jaar was het zo 
opwindend om de Heer aan het werk te zien. Kijk eens 
naar alles wat de Heer dit afgelopen jaar heeft gedaan! 
We hebben veel redenen om te danken:

 • Het initiatief van TJC-II is nu wereldwijd actief in 28 
landen.
• Vertegenwoordigers van TJC-II hebben in 2019 

meer dan 11 landen bezocht om te onderwijzen, te 
bemoedigen en verzoeningspogingen te bewerken 
tussen Messiasbelijdende Joodse gelovigen en 
Christenen.

• Meer dan 800 mensen werden voor de eerste keer 
geconfronteerd met onze visie voor verzoening 
onder Gods volk.

• We zagen hoe de Heer het mogelijk maakte een 
vormingscentrum op te richten in de voormalige 
woning van Mgr. Peter Hocken in Hainburg, 
Oostenrijk. In dit TJC-II Vormingscentrum werden 7 
jong-volwassenen getraind.

• Er vond een hervatting van de (nu officiële) dialoog 
tussen Messiasbelijdende Joodse  en Katholieke 
leiders plaats. Deze dialoog is nu ondergebracht in 
de Congregatie van de Geloofsleer. 

• Verscheidene denominatie- en netwerkleiders 
werden voor het eerst geconfronteerd met de 
boodschap van TJC-II .

We geloven dat 2020 zelfs nog beter zal zijn! We 
verlangen ernaar nog meer mensen te bereiken met de 
boodschap van verzoening van Gods volk wereldwijd. 
Zou u biddend willen overwegen om een gift over te 
maken, zodat we deze vitale boodschap van eenheid in 
het hele Lichaam van de Messias kunnen blijven 
verspreiden? We stellen uw deelname erg op prijs! 
TJC-II is dankbaar voor uw ondersteuning.

De start van het Vormingsprogramma in Hainburg

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 

Gepubliceerd door TJC-II, 
een non-profit initiatief 

dat begon in 1995.

Uitvoerend algemeen Secretaris: 
Marty Waldman 
Email: egs@tjcii.org

U kunt uw belastingaftrekbare giften overmaken 
naar: 

IBAN: NL35 INGB 0001 5643 88  
T.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council-II 

Postbus 7250, 5605 JG Eindhoven

Websites:  
www.tjcii.nl  www.tjcii.ch  www.tjcii.eu  www.tjcii.org

Lay-out: Ruth Bosselaar

Nationaal Coördinator voor Nederland:
René Leitner     Email: tjc-ii@hetnet.nl
                              Tel: 040-25 151 83

Woord van dank
door Marty Waldman

Kijkt u ook eens op onze website www.tjcii.nl; hier kunt u o.a. alle 
geluidsopnamen van het TJC-II weekend van afgelopen voorjaar in Nederland 
terugvinden en beluisteren. Dit is natuurlijk interessant voor diegenen die dit 
weekend niet hebben kunnen meemaken of wanneer u het nog eens wilt horen.


