


• Vanaf de woestijnreis t/m de gedeeltelijke terugkeer ten tijde van 
Kores in het boek Esther laten ENORME vermenging zien….


• Griekse, Hasmoneeën en Romeinse Heerschappijen riepen deze 
trend absoluut geen halt toe


• Geschiedenis, archeologie, taalrestanten en mythen wijzen op 
internationale betrekkingen en daarmee vermenging…


• DNA toont grote mate van vermenging van bevolkingsgroepen…

• Schrift voorspeld en noteert een grote mate van vermenging…

• Logica wijst naar een grote mate van vermenging….

• Rabbijnen gaven en geven aan dat er een grote groep “Joden” is 
wat hun identiteit (als “Jood”) is verloren…

Samenvatting deel I, II & III



Gods volk zal niet meer zijn…

• Deu 28:22,51 todat u omkomt (אָבַד),  
24&45&48 zodat u weggevaagd bent (ׁשָמַד), 

• Jes 7:8 En binnen vijfenzestig jaar zal Efraïm verpletterd 
 .worden en niet meer als volk bestaan (יֵחַת)

• Jer 9:16 Ik zal het zwaard achter hen aan zenden, tot Ik 
aan hen een einde (ּבָלַע) zal gemaakt hebben 

• Hos 4:6 Mijn volk is uitgeroeid (ּדָמָה), omdat het zonder 
kennis is.



Gods volk zal talrijk zijn…
• Gen 12:2 …een groot volk… 

• Gen 12:3 …alle geslachten van de aardbodem… 

• Gen 17:4 …een menigte volken… 

• Gen 26:4 …als de sterren aan de hemel…. 

• Gen 28:14 …stof van de aarde… 

• Jes 10:22 …als het zand der zee…



Zijn Volk 
• Gen 28:14 …In u en uw nageslacht zullen alle geslachten 

.van de aardbodem gezegend worden (ּכָל־מִׁשְּפְחֹת)

• Gen 35:11 … Een volk, ja, een gemeenschap  van volken (ְקהַל) 
zal uit u ontstaan; koningen zullen uit u voortkomen.


• Gen 48:19 …maar toch zal zijn jongste broer … zijn nageslacht  
zal tot een volheid van volken (מְֹלֽא) worden.


• Hos 7:8 … met andere volken vermengd (ּבָלַל)                     Ex 29:2 Num 15:6

• Hos 8:8 Verslonden (ּבָלַע) is Israël ze zijn onder de volken (ּגֹויִם  Ex 7:12 (בַ
• Hos 9:17 … Zij zullen zwervers (נַָדד) onder de volken zijn.        Gen 31:40


• Zach 10:9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien (זַָרע)                 Gen 26:12

• Jer 9:16 …hen verspreiden (ּפּוץ) onder de heidenvolken,          Gen 11:8 

• Jer 50:17 …Israël is een opgedreven (פזר) schaap…                 Joël 3:2



Niet meer Zijn Volk….
• Jer 50:6 Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun 

herders hadden hen misleid, hen naar de bergen geleid. 
• Jes 53:6 We dwaalden allen als schapen, we keerden ons 

ieder naar onze eigen weg 
• Jer 3:8 Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het 

afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd 
had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had… 

• Hos 1:9 Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet 
Mijn volk  

• Mat 15:24 … Ik ben alleen maar gezonden naar de 
verloren schapen van het huis van Israël.  



Wie wat is Israël
• Joh 7:35 … Hij zal toch niet naar de Grieken in de 

verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? 

• Jac 1:1 Jakobus, … aan de twaalf stammen die in de 
verstrooiing zijn: wees verheugd! 

• 1 Pet 1:1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de 
vreemdelingen in de verstrooiing …

• Mat 10:23 Wanneer ze u in de ene stad vervolgen, vlucht 
dan naar de andere, want voorwaar, Ik zeg u: U zult uw 
rondgang door de steden van Israël niet geëindigd 
hebben, voordat de Zoon des mensen gekomen is. 

• Hand 1:6 … zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk 
weer herstellen?



Israël << >> “Gemeente”
• Qahal uitverkoren van God  

Deu 7:6   <<>>  1 Kor 12:13 

• Iedereen is “gered” niet allen blijven  
Rom 9:6  <<>>  2 Tim 2:16-19 

• Aardse fundament is Abraham  
Gen 12:3  <<>>  Rom 4:16 

• Rechtvaardiging door geloof  
Hab 2:4  <<>>  Efe 2:8-9 

• Verwachting van een aards Koninkrijk  
Eze 40-48  <<>>  Hand 1:6 & Ope 21:2-3



Israël << >> “Gemeente”
• Offeren in de Tempel (indien aanwezig)  

Luk 1:9  << >>  Hand 24:17 

• Iedereen geroepen als priester  
Ex 19:6  << >>  1 Pet 2:9 

• Hartsbesnijdenis is essentieel  
Deu 10:16  << >>  Rom 2:29 

• Onbesneden (in vlees) “gered” door genade  
Jos 5:7  << >>  Hand 15:11 

• Bruid & vrouw van God  
Hos 2:18-19 << >> Ope 21:9 



Israël << >> “Gemeente”
• Kinderen van God  

Deu 14:1  << >>  Gal 3:26 

• Dienstknechten van God  
Lev 25:55  << >>  1 Pet 2:16 

• Geliefd door God 
Jer 31:2  << >>  Efe 2:4 

• Model voor de volken  
Deu 4:5-8  << >>  Mat 28:19



Wie zijn de andere schapen?
• Joh 10:16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze 

schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen 
Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

1. Schapen is een metafoor die ALLEEN voor Israël wordt 
gebruikt. 

2. Herder is een metafoor die ALLEEN voor Israël wordt 
gebruikt. 

3. Vers staat in de tegenwoordige tijd, dus die schapen zijn 
er al. 

4. “Andere” is van het Griekse ἄλλα allos ipv ἕτερος hetros, 
ἄλλα geeft ALTIJD aan van dezelfde “soort”. 



één volk of twee volken?
• Joh 17:21-23 bid Yeshua dat we volmaakt één zullen zijn… 

• Rom 1:16 het Evangelie van Christus…eerst voor de Jood, 
en ook voor de Griek.(enkelvoud en geen onderscheid) 

• Rom 10:12  ..geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. 
Want Één en Dezelfde is Heer van allen.. 

• Rom 11:17 … in hun plaats bent geënt en mede deel hebt 
gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, 

• 1 Kor 4:6-7...niets te bedenken boven wat er geschreven 
staat ...wie maakt onderscheid...? (goeie vraag) 

• 1 Kor 10:32 ...geef geen aanstoot aan de gemeente van 
God [geen onderscheid tussen Jood & Griek]…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



• 1 Kor 12:13/20 ...één Geest tot één lichaam gedoopt...van 
één Geest doordrenkt./...er is...één lichaam. 

• 2 Kor 3:18 ...allen...door de heerlijkheid v/d Heere van 
gedaante veranderd naar hetzelfde beeld…. 

• Gal 3:28-29…want allen bent u één in Christus...Abrahams 
nageslacht en..door de belofte erfgenamen. 

• Gal 4:7...u bent geen slaaf meer, maar een zoon; dan bent u 
ook erfgenaam van God..(geen onderscheid) 

• Gal 6:15...in Jezus...niet het besneden of onbesneden zijn 
enige kracht...maar één nieuwe schepping...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

één volk of twee volken?



• Efe 2:14-15 Yeshua heeft de scheidingsmuur afgebroken en 
de twee gemaakt tot één nieuwe mens 

• Efe 2:19...bent u...niet meer vreemdelingen..maar 
medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 

• Efe 3:16...heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde 
lichaam behoren…mededeelgenoten... 

• Efe 4:4-6 één lichaam en één Geest...één hoop...één Heere, 
één geloof, één doop, één God en Vader… 

• Efe 4:24 ..u...de nieuwe mens...die overeenkomstig...God 
geschapen...in...rechtvaardigheid en heiligheid

één volk of twee volken?



• Col 1:17 En Hij is het hoofd van het lichaam namelijk van 
de gemeente... (beide enkelvoud!!) 

• Col 3:10...de met nieuwe mens bekleed...vernieuwd...tot 
kennis...overeenkomstig het beeld van Hem… 

• Col 3:11...Griek & Jood...besnedene & onbesnedene…
barbaar & Scyth…slaaf & vrije niet van belang...Christus is 
alles en in allen. 

• 1 Pet 2:9-10...uitverkoren geslacht...koninklijk 
priesterschap...heilig volk...Gods volk...(alles enkelvoud) 

• Ope 14:12...heiligen zijn diegenen die de geboden van 
God en het geloof in Yeshua hebben. (geen scheiding!!) 

• Ik zie ook in het “NT” vele aanwijzingen voor 1 volk….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

één volk of twee volken?



Één of twee vrouwen?
• Efe 5:23 …zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij 

is de Behouder van het lichaam. 24 Daarom, zoals de 
gemeente aan Christus onderdanig is… 25 … zoals ook 
Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft 
overgegeven,  

• 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het 
waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor 
Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets 
dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 29 … zoals 
ook de Heere de gemeente.  

• 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van 
Zijn gebeente. 31 … en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 …
ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. 

• Gemeente (6x), haar (3x), lichaam (2x) ALLEMAAL ENKELVOUD



Adoptie is tweederangs?
• Julius Caesar adopteert Augustus, Tiberias, Caligula, Nero 
• Rom 8:14 Immers, zovelen als er door de Geest van God 

geleid worden, die zijn kinderen van God. 15 Want u hebt 
niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot 
angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot 
kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! 

• 16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen 
van God zijn. 17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook 
erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen 
van Christus; …  

• 2 Cor 6:18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot 
zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige. 

• Bijbelse voorbeelden: Mozes, Esther & Yeshua…



Beloften en Verbonden
• Rom 9:4 Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de 

aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de 
verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 

• 6 Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want 
niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. 

• 7 …Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 
• 8 Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn kinderen van God, 

maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht 
gerekend. 

• Bijbelse voorbeelden: Eliëzer, Rachab, Ruth, Cornelius 



Wat is het evangelie? 
• Wanneer werd het voor het eerst verkondigd? 

• Hand 14:7 En zij verkondigden daar het Evangelie. 

• Luk 9:6 Zij vertrokken en reisden door alle dorpen, en zij 
verkondigden het Evangelie en genazen overal de zieken. 

• Heb 4:2 Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals 
aan hen (= Israël in de woestijn). 

• Gal 3:8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de 
heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham 
het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. 

• Ope 14:6 En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te 
verkondigen aan hen die op de aarde wonen….



• Met wie sluit God het Nieuwe Verbond? 
• Welke vervallen hut gaat God weer oprichten? 
• Welk volk zal Hij laten terugkeren? 
• Tot wie sprak Mozes de profetie van de profeet waarnaar 

ze zouden luisteren? 
• Waarover zullen de twaalf apostelen rechtspreken? 
• Hoeveel poorten heeft het nieuwe Jeruzalem? 
• Hoeveel verzegelden uit iedere stam? 
• Hoeveel vruchten per jaar van de boom des levens? 
• Hoe lang was de bloed vloeiende vrouw ziek? 
• Hoe oud was het meisje dat Hij uit de dood opwekte? 
• Waar & waarom komen “de gerim” te wonen in het land?

Afsluitende gedachtes…



• Vanaf de woestijnreis t/m Esther laten ENORME vermenging zien.

• Geschiedenis, archeologie, taalrestanten en mythen wijzen op 
internationale betrekkingen en daarmee vermenging…


• DNA toont grote mate van vermenging van bevolkingsgroepen…

• Logica wijst naar een grote mate van vermenging….

• Rabbijnen gaven en geven aan dat er een grote groep “Joden” is 
wat hun identiteit (als “Jood”) is verloren…


• Zijn volk wordt weggevaagd en toch keert het terug….

• Vele overeenkomsten tussen Israël en “de gemeente” 

• Verwijzingen naar 1 volk & 1 bruid 

• Adoptie maakt ons tot Gods (volwaardige) kinderen 

• Alle Verbonden, beloften en wetgeving, zijn van Israël

Samenvatting deel IV


