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Paasgeloof en een TJC-II vaccinatie
door Brian Cox

Verder in dit 
nummer:

Sjaloom uit Azië 
pagina 2

Beschikbare 
materialen  
pagina 2

TJC-II Now 
Generation 

Internationaal 
pagina 3

Een nieuw logo 
voor TJC-II 

pagina 3

Atelier Yaffa    
pagina 4 

5-7 november 
TJC-II weekend 

pagina 4

Wat is het Paasgeloof en hoe draagt dat bij aan de visie en het mandaat van TJC-II? 
Het paasgeloof bestaat niet uit het simpelweg geloven dat Jezus fysiek uit de dood is 
opgestaan. Dat is een bewezen historisch feit. Geen enkele hoeveelheid "nepnieuws" 
van Pilatus of het Sanhedrin was in staat om de eenvoudige waarheid te ontkennen 
dat het graf leeg was op die eerste Paasdag. Nee, het paasgeloof begint met een 
ontmoeting met de verrezen Jezus die leidt tot een persoonlijk geloof en een leven 
van wat Dietrich Bonhoeffer 'discipelschap met een hoge prijs' noemde. Jezus nodigt 
ons uit om Hem te volgen, niet om onze eigen dromen te vervullen, maar om aan 
onszelf te sterven en Gods doelen te omarmen. 

De apostel Paulus (Rabbi Sjaoel) drukt dit uit in II Korintiërs 5:7 "Wij wandelen in geloof, 
niet in aanschouwen." Dit belichaamt de oorspronkelijke oproep aan Abraham zoals 
uitgedrukt in Galaten 3:6-9 "Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd en het is 
hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen 
van Abraham zijn. En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof 
rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken 
gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de 
gelovige Abraham."
De visie van TJC-II is de verzoening van Joodse en niet-Joodse volgelingen van Jezus 
(Jesjoea) als onderdeel van een groter herstelwerk in onze tijd: de afstemming van de 
naties op Israël. Dit vereist dat niet-Joden het paasgeloof aannemen, wat twee bekeringen 
met zich meebrengt, zoals mijn collega en mede-bestuurslid, aartsdiaken Johannes 
Fichtenbauer, beschrijft in zijn boek "Het mysterie van de olijfboom". De eerste bekering is 
tot Jezus als de koning van Israël, die ook de koning van alle volken is geworden. De 
tweede bekering is tot een liefde voor Israël als Gods uitverkoren volk. Deze tweevoudige 
bekering stelt heidenen in staat om hun Joodse wortels te omarmen met behoud van hun 
niet-Joodse identiteit. Dat is het benodigde vaccin dat de heidenen weerstand biedt tegen 
het virus van vervangingstheologie en antisemitisme. De visie van TJC-II, 
geworteld in het paasgeloof, biedt dit vaccin aan de niet-Joodse wereld. Heeft u 
uw TJC-II vaccinatie al gehad? Het is tijd om een afspraak te maken!

De graftuin in Jeruzalem

Jeruzalem
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Sjaloom uit Azië
 door Isaac Uchiyama

Ik ben zo blij om te mogen melden dat op 25 januari 
2021 de eerste TJC-II conferentie voor Christelijke 
leiders in Azië werd gehouden. Hoewel deze 
conferentie online was, bleek hij een groot succes te 
zijn en konden we samenkomen met ongeveer 250 
mensen.
De meerderheid van de 
deelnemers kwam uit 
Hong Kong en het 
vasteland van China, 
Zuid-Korea en Japan. 
Andere 
vertegenwoordigde 
Aziatische landen waren 
de Filippijnen, Maleisië, 
Singapore, Taiwan en 
India. Daarnaast waren er 
ook nogal wat mensen die 
aanhaakten vanuit overige 
delen van de wereld.
Het was de eerste keer 
dat zo'n grote en diverse 
vergadering uit Azië 
rechtstreeks van de leden 
van het Internationaal 
LeiderschapsComité over 
TJC-II kon horen. Rabbijn 
Marty die als eerste de 
visie van Toward 
Jerusalem Council II ontvangen heeft, opende de 
samenkomst door te vertellen over het ontstaan en de 
ontwikkeling van TJC-II in de afgelopen 25 jaar en hoe 
dit is uitgegroeid tot een wereldwijde beweging vandaag 
de dag. De Messiaanse Dr. Daniel Juster gaf een 
samenvatting van "de aard en de geschiedenis van de 
Messiaans-Joodse beweging" en schetste daarmee een 
context om te kijken naar de rol van deze beweging in 
het Lichaam van de Messias in deze tijd. Rooms 
Katholiek aartsdiaken Fichtenbauer deelde over "de 
uitdaging van de vervangingstheologie en het 
antisemitisme," en leidde ons verder in op de noodzaak 
van genezing van de eerste scheiding tussen de 
Messiaanse Joden en de vroege Christenen, voordat 
alle andere afscheidingen in het Lichaam kunnen 
worden hersteld. De Anglicaanse dominee Cox sloot af 
met het belang van het "op één lijn komen met Israël" en 
waarom hij verwacht dat de volgende opwekking zal 

plaatsvinden in de Arabische moslimwereld; een 
dichterbij komen van de andere zonen van het verbond 
met Abraham. 
Tussen de presentaties door waren er getuigenissen 
van de TJC-II Azië-Coördinatoren. Zo luisterden we naar 
Moses Ng uit Hong Kong, naar Jacob Lee uit Zuid-

Korea en naar Steven 
Kaylor en Isaac 
Uchiyama uit Japan.
Na elke presentatie 
was er gelegenheid 
voor het stellen van 
vragen en dit bleek 
effectief voor het 
bewerken van een 
direct contact tussen 
het ILC en de 
deelnemers. Blijft u 
alstublieft bidden voor 
een blijvende openheid 
voor dialoog tussen 
Messiaans-Joodse en 
Christelijke leiders met 
hoop op verzoening en 
herstel?
Er werd afgesloten met 
een uitnodiging voor 
diegenen die 
geïnteresseerd zijn in 

meer, om te overwegen om de "Come and See" online 
cursus te volgen die vanaf eind februari 2021 
beschikbaar is gekomen. De eerste reactie op de 
conferentie uit heel Azië is ronduit positief, met vele 
mensen die graag de inhoud van de conferentie met hun 
vrienden willen delen.
De leidersconferentie werd mede mogelijk gemaakt door 
een groep van 11 vertalers, toegewijde IT-mensen en 
door Rachael Klayman, onze Internationale Directeur 
voor Communicatie.
Een oprecht "dank u wel" van ons allemaal in Azië en 
van het ILC voor uw voortdurende voorbede en steun nu 
TJC-II in het Verre Oosten gang aan het maken is, zodat 
we onze reis terug naar Jeruzalem kunnen aanvangen 
en het misschien zelfs zal lukken om een dag eerder te 
beginnen met de “Tweede Vergadering” daar.

V.l.n.r. en van boven naar beneden: Dan Juster, Moses Ng, Isaac 
Uchiyama en Steven Kaylor tijdens de online conferentie

Beschikbare materialen (in het Nederlands)

Kijkt u ook eens op onze website om te zien welke 
interessante brochures wij hebben over de visie en het 
ontstaan van TJC-II. Misschien zit daar iets bij voor uzelf 
of voor iemand uit uw omgeving die meer wil weten over 
TJC-II. Kunt u een specifieke titel niet vinden op de 
website, neemt u dan contact op met René Leitner op 
het telefoonnummer achterop deze nieuwsbrief. Wellicht 
kan hij u toch verder helpen. Ook kunt u ons vragen om 
een presentatie te geven in uw kerkelijke gemeente, wat 

wij natuurlijk verder zullen afstemmen met de leiding van 
die kerk of gemeente. Ten slotte wijzen wij u erop dat de 
opnames van de laatste online gehouden open avond 
van TJC-II Nederland op 8 april 2021 eveneens 
beschikbaar zijn op onze website www.tjcii.nl. Hebt u 
deze open avond gemist, dan kunt u dus alsnog de 
inhoud van deze spreekbeurten op een voor uzelf 
geschikt moment beluisteren. En natuurlijk kunt u uw 
vrienden en familieleden hier eveneens op attenderen. 
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TJC-II Now Generation Internationaal

  
Eind 2020 verzamelden Eyal Friedman en Mary Paul 
Friemel, leiders van de TJC-II Now Generation, 
online een groep jongere mensen uit 23 
verschillende landen en van elk continent. Ze 
ontmoetten elkaar om elkaar te leren kennen, met 
elkaar te delen en samen te bidden. Het was heel 
opwindend om 
elkaars verhalen te 
horen over de 
ervaringen met 
TJC-II in de 
verschillende 
landen en hoe de 
Heer in ons heeft 
gewerkt op het 
gebied van Israël, 
eenheid en 
voorbereiding van 
de Bruid op de 
glorieuze terugkeer 
van de Heer. 

Na deze 
ontmoetingen 
realiseerden Eyal  en 
Mary Paul zich, dat het 
goed zou zijn om een 
meer intieme ontmoeting te hebben met 
vertegenwoordigers van de verschillende continenten 
om samen de richting van de Heer te onderkennen voor 
een Internationale Now Generation-groep. Tot nu toe 
hebben we twee keer elkaar in deze kleinere groep 
ontmoet om meer te bespreken en te bidden. We 
hebben de indruk dat de Heer ons ertoe leidt om tijd te 
investeren om elkaar beter te leren kennen en onze 
onderlinge relatie te verdiepen. Dit mag echter niet een 

geïsoleerde bubbel blijven. In plaats daarvan willen we, 
in gemeenschap met elkaar en met onze Messias en 
Verlosser, anderen in ónze en in de komende 
generaties bereiken door middel van een reeks 
webinars. We verlangen naar de dag dat we elkaar weer 
persoonlijk kunnen ontmoeten! 

Het doel van dit 
Now Generation-
netwerk is het 
volgende: 
netwerken, elkaar 
bemoedigen, samen 
groeien en samen 
onderscheiden hoe 
we deze visie van 
TJC-II naar onze 
eigen generatie en 
naar de volgende 
kunnen blijven 
brengen. Bid 
alstublieft voor ons 
als we deze reis 
voortzetten, samen 
met al onze broers 

en zussen van elke 
generatie in TJC-II en 

specifiek voor: 

- de leiding in en bescherming van de Heer over deze 
"nieuwe" Internationale Now Generation-groep.
- grote eenheid in de samenwerking met nationale en 
internationale leiders.
- de plannen ten opzichte van de nieuwe serie Now 
Generation webinars.
 

TJC-II Now Generation meeting met Mary Paul Friemel 
(Texas/Oostenrijk), Debora Cabral (Brazilië) en Marcos Marsal 

Een nieuw logo voor TJC-II 

Het is met groot enthousiasme dat we u namens de 
Internationale Exec en het Internationale Leiderschaps 
Comité van TJC-II het herziene logo mogen 
presenteren. 
We hebben staan popelen om deze nieuwe versie in 
februari jl. toe te voegen aan onze contacten en onze 
internationale TJC-II website. Het vroegere logo draagt 
speciale herinneringen als afbeelding van Gods genade in 
de beginjaren van TJC-II. Dit vernieuwde logo brengt ons 
in 2021, creëert nieuwe herinneringen en helpt om de visie 
van TJC-II creatief over de hele wereld te verspreiden. De 
oranje kleur van het logo representeert de zonsop- en 
ondergang boven Jerusalem en de groene waas wijst op 
de geboorte van nieuw leven. Ik vind het prachtig hoe deze 
twee kleuren de glorie uitdrukken van de Koning van Israël 
en het nieuwe leven dat ontstaat door de TJC-II visie. 
Onze hoop is dat als de  TJC-II visie zich blijft uitbreiden, 
het herziene logo zal bijdragen aan een prachtig werk voor 
de Heer. Moge 2021 een jaar van hoop en schoonheid 
worden als we steunen op de trouw van God. Moge ons 
leven voortdurend gevuld zijn met Zijn glorie en genade!

"Op uw muren, O Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld; 
die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen 
zwijgen. Gij die de Heer indachtig maakt, gun je geen rust. 
En laat Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem grondvest en 
het stelt tot een lof op aarde." Jesaja 62:6-7
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Wist u dat u via de website van TJC-II ook 
posters en dubbele kaarten kunt verkrijgen van 
bijzondere, profetische schilderijen van Ans 
Leitner, die heel mooi het gedachtengoed achter 
TJC-II en het werk van herstel door de Heilige 
Geest in het Lichaam van de Messias 
weergeven? De kaarten zijn stuk voor stuk 
gebaseerd op prachtige bijbelgedeelten en 
passen helemaal bij de Bijbelse feesten van 
Pasen, Pinksteren en Loofhutten. Op de 
achterzijde staat een mooie tekst. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan TJC-II. 

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 

van Jesjoea. 

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 Mitkov

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

Atelier Yaffa 
Profetische schilderijen 

Voetstappen … soms hoor je ze of zie je de afdruk ervan. Rechercheurs speuren ernaar. Winkels maken er 
gebruik van om klanten te lokken. ‘Stap maar in deze voetstappen!’ En als het donker is maakt het geluid van 
voetstappen je alert: … er komt iemand aan!

De wereld is onderweg naar de Wederkomst van Messias Jezus. Kun je Zijn voetstappen horen, of zijn er sporen 
van te vinden, door de eeuwen heen en in onze tijd? Kunnen we ook in onze tijd ‘Tekenen van God’ opmerken 
onderweg naar de Wederkomst van de Messias?

Dit is de thematiek van de weekend-conferentie/het verdiepingsweekend georganiseerd door TJCII–NL van 5-7 
november 2021. Hoofdspreker zal zijn dr. James Patrick (afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk), die ook 
betrokken is bij TJCII-Europa en actief is in veel andere netwerken waarin deze thematiek aan de orde komt.

Reserveer nu al deze data; nadere informatie volgt!

5 - 7 november TJC-II weekend
Voetstappen van de Messias

Tekenen van God onderweg naar de Wederkomst van de Messias


