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HEEFT U GEEN JOODSE VRIEND? 
 

Open dagen Toward Jerusalem Council II 
 
Wie van u heeft geen Joodse vriend? Deze vraag gooide Richard Harvey zomaar even de zaal in, 
12 april 2013 in Nijkerk. Een terugblik op drie open dagen van de beweging Toward Jerusalem 
Council II. 
 
Harvey is zelf Joods. Hij stamt van de Joodse 
familie Hirschland, die in de 20e eeuw van 
Duitsland naar Engeland is verhuisd en daar de 
naam Harvey aannam.  
In reactie op zijn vraag gaan er handen de lucht 
in. Daarna vertelt hij over Jezus, zijn beste 
vriend. O ja, Jezus is natuurlijk ook mijn 
Joodse vriend.  
We zijn op de open dag van Toward Jerusalem 
Council II (TJCII), een dag die inhoudelijk een 
prima aanvulling geeft op twee eerdere open 
dagen van TJCII.  
 
Vijandschap en tolerantie 
Eerst mijn herinneringen aan twee vorige open 
dagen.  
In 2009 had Benjamin Berger zijn getuigenis 
gegeven. Hij was Joods, maar niet religieus op 
het moment dat hij een Aanwezigheid ervoer 
die hem tot geloof in God bracht en tot de 
overtuiging dat Jezus de beloofde Messias was. 
 
Met zijn broer Reuven verhuisde hij naar 
Israël, waar hij de boodschap over Jezus de 
Messias ging verkondigen en een van de 
pioniers werd van wat is gaan heten de 
Messiaans Joodse beweging. Deze beweging 
groeide. Nu is er in vrijwel elke stad in Israël 
een gemeenschap van in Jezus gelovende 
Joden. De reacties van de andere Joden op 
deze nieuwe gemeenschappen veranderden 
heel langzaam van vijandigheid naar een 
zekere tolerantie. 
 
Petrus 
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Op de open dag in 2011 sprak Avi Mizrachi. 
Een Messiasbelijdende Joodse voorganger die 
in Tel Aviv een centrum leidt van 
hulpverlening en evangelieverkondiging. Ik 
herinner mij hoe Avi de geschiedenis van 
Petrus in Joppe - vlak bij Tel Aviv - 
uitbeeldde. Petrus is op het dak het 
middaggebed aan het bidden. Dan wordt hij 
gegrepen door een visioen dat hem uitnodigt 
onrein vlees te eten (Handelingen 10,10). Hij 

verwerpt dat visioen en gaat weer verder met 
zijn middaggebed. Maar het visioen komt nog 
tweemaal terug.  
 
Door de levendige manier waarop Avi dit 
uitbeeldde maakte hij duidelijker wat voor 
schokkende ervaring dit visioen geweest moet 
zijn voor de Jood Petrus. Via deze 
'shocktherapie' ging de deur voor de niet-
Joodse volken open om het evangelie te horen 
en gedoopt te worden. Eerst Cornelius met zijn 
familie (Handelingen 10,28-48) en in de 
eeuwen daarna nog een paar miljard mensen. 
 
Plaats aan tafel 
Nu op 12 april 2013 met Richard Harvey werd 
er weer iets uitgebeeld. Een tafel waaraan de 
Messias zit - met zijn Joodse gebedsmantel om 
- en een Joodse leerling die symbool staat voor 
de kring van leerlingen die Jezus binnen zijn 
eigen volk heeft gevormd. Dan wordt er een 
derde stoel bij gezet om ook mensen uit andere 
volken een plaats aan deze tafel te geven. 
 
De mensen uit de andere volken krijgen de 
overhand en nemen ook de stoel van de Joodse 
leerlingen van Jezus in bezit. Daarna nemen ze 
de Messias zijn Joodse gebedsmantel af, zodat 
Hij meer op een van hen lijkt. Pas in de 
negentiende en twintigste eeuw wordt het 
Jood-zijn van Jezus weer erkend en krijgt Hij 
zijn gebedsmantel terug. En dan ontstaat er 
weer een grote herkenbare gemeenschap van 
Joden die Jezus erkennen als de Messias. Die 
krijgen hun plaats aan de tafel terug. 
 
Die Messiasbelijdende Joden hun rechtmatige 
plaats teruggeven, dat is een van de 
doelstellingen van Toward Jerusalem Council 
II.  
 
Dialoog in het Vaticaan 
Dr. Richard Harvey is een van de 
Messiasbelijdende Joodse theologen die sinds 
2000 een informele dialoog voeren met 
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vertegenwoordigers van het Vaticaan. Pater 
Georges Cottier OP, die de persoonlijke 
theologisch adviseur was van Johannes Paulus 
II en later ook kardinaal werd, nam het 
initiatief tot deze dialoog. Jaarlijks komt deze 
internationale dialooggroep van theologen een 
aantal dagen bijeen. De eerste drie jaar 
gebeurde dit in het geheim. Daarna mocht 
erover gesproken worden en nu zijn er 
publicaties van de papers in voorbereiding. 
 
Over zichzelf  
Voor de Messiasbelijdende Joden is deze 
dialoog niet alleen belangrijk omdat ze op het 
hoogste kerkelijke niveau serieus genomen 
worden. De dialoog leert hun ook na te denken 
over zichzelf, over hun identiteit en hun 
theologie. Die theologie staat nog in de 
kinderschoenen. 'We zijn nog zo jong en klein', 
zei Harvey in Nijkerk. Hij is een 
wetenschapper en schat het aantal in Jezus 
gelovende Joden wereldwijd op 150.000.  
 
Arjan Plaisier 
Harvey is onder de indruk van de warme 
belangstelling die de Messiasbelijdende Joden 
ontvangen van kerkelijke leiders, ook van de 
algemeen secretaris van de Protestantse Kerk 
in Nederland, dr. Arjan Plaisier. Deze was 
aanwezig in Nijkerk en gaf een reactie. Plaisier 
zei zeer dankbaar te zijn voor de ontmoeting, 
die zoveel meer doet dan schriftelijke 

informatie. Hij heette de Messiasbelijdende 
Joden welkom aan de tafel en zei dat het met 
hen erbij een stuk gezelliger is. 'Jullie hebben 
echt wat te brengen en geven een nieuwe 
impuls aan de oecumenische agenda.' Aldus 
Plaisier, die jaloers was op het Vaticaan, dat al 
zoveel verder is met deze dialoog. 
 
In reactie op Arjan Plaisier vertelde Richard 
Harvey meer over de informele dialoog met 
het Vaticaan. 'Messiasbelijdende Joden zien 
graag dat alles gisteren gebeurt, terwijl voor de 
Rooms-katholieke Kerk honderd jaar een korte 
tijd is. Maar tijdens een van de 
dialoogbijeenkomsten had hun delegatie aan de 
katholieke gesprekspartners gevraagd: 'Hoe 
zien jullie ons nu?' Daarop hadden ze een 
moment van gebed en stilte genomen. Het 
antwoord dat de katholieken daarna gaven 
kwam hier op neer: 
- We zien dit als een kairos-moment, een door 
God gegeven moment. We zien het ontstaan 
van deze beweging van Messiasbelijdende 
Joden als iets wat door God is geïnitieerd. 
- Deze beweging is nog klein en 
ongeorganiseerd, maar er klinkt een 
profetische stem uit die zegt: 'Bereid de weg 
van de Heer'. 
 

Kees Slijkerman  
# 

 
 
 

KUNDIG THEOLOOG 
 

Richard Harvey levert als theoloog een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de 
beweging van Messiasbelijdende Joden.  
 
Harvey is een kundig theologisch onderzoeker 
met een open geest. Hij traint een jonge 
generatie voorgangers en ontwikkelt 'een 
theologie van na de vervangingsleer'. De 
vervangingsleer houdt in dat de Kerk in Gods 
plan de plaats van het Joodse volk heeft 
overgenomen en dat de aparte rol van het 
Joodse volk is uitgespeeld.* 'Als God het volk 
Israël zou loslaten, zou Hij ook de Kerk 
loslaten', zegt Harvey. 
 
Wat Harvey voor ogen staat is 'een joodse 
vorm van christendom en een christelijke vorm 
van Jodendom'. Hij onderzoekt de grenzen van 

het volk Israël en de grenzen van de Kerk. 
Daarbij zijn belangrijke vragen voor hem: Wat 
bedoelen we met het woord 'Kerk'? Wat maakt 
dat iemand Joods is, een deel van het volk 
Israël?  
Niet alleen door geboorte zijn mensen Joods 
geworden, ook door bekering en officiële 
toetreding.  
Harvey zet zich ook actief in voor verzoening 
tussen Joden en Palestijnen. 
 
Boek 
Zijn boek Mapping Messianic Jewish Theology 
- A Constructive Approach (Engels) is het 
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eerste boek dat de theologie in kaart brengt van 
Joden die Jezus als Messias belijden. Onder 
meer met hoofdstukken over God, de Messias, 
de Thora in theorie en praktijk en de leer van 
de eindtijd. Uitgeverij Authentic Media 2009. 
Het is voor 20 euro (excl. verzendkosten) te 
koop bij René Leitner in Eindhoven (tel. 040 - 
2515183), en ook bijvoorbeeld via 
www.amazon.com. 
 
Meer: www.tjcii.nl. 
 

De geluidsopname van de lezing van Richard Harvey in 
Nijkerk is voor 10 euro te bestellen bij René Leitner, e: 
tjcii@hetnet.nl. Bij hem is ook de gratis Nederlandstalige 
nieuwsbrief van Toward Jerusalem Council II aan te 
vragen.  
 
*De Rooms-katholieke Kerk heeft tijdens het Tweede 
Vaticaans concilie officieel afstand genomen van deze 
vervangingsleer. Dat moet echter nog goed doordringen 
tot alle katholieken, met name ook in het Midden-Oosten. 
Volgens Harvey hebben ook veel protestantse kerken nog 
niet echt afstand genomen van de vervangingstheologie. 
 

Kees Slijkerman #
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deze twee artikelen zijn met toestemming van de hoofdredacteur van Bouwen aan de Nieuwe Aarde overgenomen uit 
Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2013 nr. 5, pagina 14 t/m 17. 

 
Meer over dit onderwerp in de rubriek Joden - christenen op www.stucom.nl.  

 
 
 

Dit is document 0376 op www.stucom.nl  
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