Uitnodiging webinar ‘Jezus, de Koning van de Joden?’
–

vrijdag 8 april 2022 van 11.00 tot 12.30 uur –

In de veertigdagentijd op weg naar Pasen zal het in veel kerkelijke lezingen opnieuw
gaan over ‘Jezus, de Koning van de Joden’. Pilatus blijft ondanks tegenstemmen bij zijn
keuze van deze titel voor Jezus, die ook door de wijzen uit het oosten wordt gebruikt.
En hoewel kerken en predikers deze titel niet hebben geschrapt, kan de vraag wel
gesteld worden of de christelijke kerk hem goed verstaat.
Of hebben we vanuit een vervangings-denken deze titel eigenlijk ‘gedemonteerd’?
Aanleiding voor dit webinar
11-13 juli 2022 vindt in Wenen aan de Katholieke Theologische Faculteit een
internationale, oecumenische, theologische conferentie plaats. Een keur van
internationale sprekers zal een bijdrage leveren, onder wie dr. Mark Kinzer
(bekend Messiaans-Joods theoloog) en vanuit Nederland onder meer prof. dr.
Henk Bakker. De conferentie staat onder het beschermheerschap van kardinaal
Schönborn, die ook de openingstoespraak zal verzorgen.
Thema
Jesus – also the Messiah for Israel?
Messianic Jewish Movement and Christianity in Dialogue
Theologiseren voorbij de vervangingstheologie, Nieuwtestamentische
christologie en de realiteit van Joods belijden van Jezus als Messias zullen daar in
al hun verwevenheid aan de orde komen.
Deze conferentie wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband van de
Katholieke Theologische Faculteit en Toward Jerusalem Council II Europa.
Het zal mogelijk zijn om via internet vanuit heel de wereld deze conferentie mee
te maken.
Boekje
Ter voorbereiding op deze Engelstalige conferentie is in tien talen tegelijk een
boekje (80 pag.) uitgekomen onder de titel Jesus, King of the Jews? Messianic
Judaism, Jewish Christians and Theology Beyond Supersessionism. Het boekje is
bedoeld als een oecumenische Europese uitnodiging, om de Joodse identiteit van
de Kerk opnieuw te bekijken. Verschillende gerenommeerde auteurs, onder wie
Mark Kinzer, hebben aan dit boekje meegewerkt.
Sprekers in Webinar vrijdag 8 april
In aanloop naar de conferentie in Wenen zal op vrijdag 8 april van 11.00 tot 12.30 uur in
een Nederlandstalige webinar genoemd boekje centraal staan. Dr. Michael Mulder,
universitair docent Nieuwe Testament en Judaïca aan de Theologische Universiteit
Apeldoorn zal ingaan op de uitdagingen die in dit boekje worden verwoord. Daarna
reageren:
- Mgr. dr. Ron van den Hout, rooms-katholiek bisschop van Groningen-Leeuwarden;
- ds. Jacco Overeem, PKN-predikant te Woerden en bestuurslid van Stichting Steun
Messiasbelijdende Joden;
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drs. Wim Nieuwenhuis, theologisch vertegenwoordiger van de Verenigde Pinkster
en Evangeliegemeenten en voorzitter Comité Gemeentehulp Israël.
Het webinar zal afgesloten worden met een forumgesprek, waar de deelnemers via Q&A
aan kunnen bijdragen.
Aanmelding via info@tjcii.nl. Deelname aan de webinar is gratis.
Na aanmelding krijgt u tijdig de zoomlink voor deelname.
We vragen u deze uitnodiging verder te verspreiden.
Boekje bestellen
Een exemplaar van het boekje Jesus, King of the Jews? (5 euro, incl. verzendkosten 9
euro) kan eveneens besteld worden via info@tjcii.nl. Belangrijk is dat u dan uw
adresgegevens meestuurt om het thuisgestuurd te krijgen. Toezending geschiedt na
betaling van het bedrag op
NL35 INGB 0001564388 t.n.v. Stichting Toward Jerusalem Council II te Eindhoven o.v.v.
uw naam/adres en ‘Brochure Jesus-King’.
Organisatie
Dit webinar wordt georganiseerd door de Theologische Werkgroep van Toward
Jerusalem Council II Nederland (www.tjcii.nl) in samenwerking met de Jules
Isaacstichting.
De voorbereidende werkgroep,
Jeroen Bol (Bapt.), voorzitter Jules Isaac Stichting
Wim Nieuwenhuis (VPE), voorzitter Comité Gemeentehulp
Kees Slijkerman (RK), theologische werkgroep TJCII
Edjan Westerman (PKN), theologische werkgroep TJCII
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