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MARTY WALDMAN KOMT NAAR NEDERLAND 

De man met wie de verzoeningsbeweging Toward Jerusalem Council II (TJC-II) begon, de in Jezus 
gelovende joodse rabbi Marty Waldman uit Texas, komt naar Nederland. Van 17 tot 19 mei 2019 
spreekt hij in een open conferentie te Biezenmortel, bij Tilburg. Hij komt op uitnodiging van het 
Nederlandse TJCII-comité, dat hiermee een bijdrage wil leveren aan de verzoening tussen het Joodse 
en het niet-joodse deel van het lichaam van Christus. Christenen uit verschillende kerken zijn 
betrokken bij deze organisatie. 

Op alle continenten 
De nu wereldwijde verzoeningsbeweging TJC-
II heeft weerklank gevonden op alle 
continenten en in vrijwel alle christelijke 
tradities. Kerkleiders van oosters-orthodoxe, 
evangelische, lutherse, protestantse, rooms-
katholieke, Ethiopisch-orthodoxe en andere 
signatuur zijn zich een voor een wat gaan 
bezinnen op hun verhouding tot Joodse 
volgelingen van Jezus. Marty Waldman 
besprak zijn visie met belangrijke christelijke 
leiders, die hem bevestigden in zijn visie, zoals 
kardinaal Ratzinger zeven jaar voordat deze 
tot paus werd gekozen en kardinaal Bergoglio, 
voordat hij een paar weken later paus 
Franciscus werd. 

Hoe het begon 
TJCII begon in 1995 bij Waldman toen hij 
president  was van de Unie van Messiaans 
Joodse Congregaties (UMJC) en zich 
voorbereidde op een inleiding tijdens de 
jaarlijkse vergadering van de UMJC. Tijdens 
deze voorbereiding moest hij steeds denken 
aan de vergadering in Jeruzalem waarin de 
Joodse volgelingen van Jezus bespraken wat 
ze aan moesten met de niet-joodse aanwas 
(Handelingen 15). Moesten mensen uit andere 
volken zich gaan houden aan al de bepalingen 
van het verbond dat God met het Joodse volk 
had gesloten om bij de gemeenschap van 
Jezus te horen? Het antwoord was: nee. Marty 
Waldman realiseerde zich tijdens zijn 
voorbereiding dat de christelijke kerk een 
geschiedenis heeft gekend waarin het 
omgekeerde plaats heeft gevonden: Joden die 
Jezus als Messias gingen belijden werden op 
allerlei manieren juist gedwongen om hun 
Jood-zijn op te geven. Om dat pijnlijke 

probleem onder ogen te zien en aan 
verzoening te werken tussen Joodse en niet-
Joodse gelovigen binnen het Lichaam van 
Christus ontwikkelde zich de visie dat er 
eigenlijk een ‘Tweede vergadering in 
Jeruzalem’ moest worden voorbereid om deze 
geschiedenis van identiteits-ontzegging te 
corrigeren. 
 
Marty Waldman  
Rabbi Marty Waldman werd geboren een paar 
maanden nadat zijn Joodse ouders vanuit 
Wenen emigreerden naar de Verenigde 
Staten. Dat hij op latere leeftijd ging geloven 
in Jezus als de Messias van Israël deed voor 
hemzelf geen afbreuk aan zijn Joodse 
identiteit, maar leidde wel tot een breuk met 
zijn Joodse familie. “Nu heb je de kant van 
Hitler gekozen,” was de reactie van zijn ouders 
toen hij zijn bekering aan hen bekend maakte. 
Naast Marty zal ook Bracha spreken. Zij was 
jarenlang de aanbiddingsleider van de 
Messiaans-Joodse gemeente in Dallas en is nu 
directeur van het TJC-II kantoor in Jeruzalem. 

Data, kosten en aanmelding 
Het programma in Biezenmortel is Engelstalig 
met vertaling naar het Nederlands. Dit 
weekend start op vrijdag 17 mei met een 
sabbatsmaaltijd om 18.00 uur en eindigt 
zondag 19 mei om 16.00 uur. Kosten: € 160,- 
per persoon, incl. maaltijden, koffie/thee 
overdag, en bedlinnen en handdoeken in een 
2-persoonskamer (1-persoonskamer met een 
toeslag van € 25,-). Deelname zonder 
overnachting is ook mogelijk. De registratie en 
de betaling dient voor 1 mei te geschieden via 
tjc-ii@hetnet.nl of Postbus 7250, 5605 JG 
Eindhoven. 
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