


1. Israël keert terug naar Torah voordat de 2e & grotere Exodus plaatsvind.  

• Deu 30-2-3 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem 
gehoorzaam zijn, … overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de 
HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap…Hij zal u weer 
bijeenbrengen uit al de volken waarheen uw God, u verspreide. 

• Neh 1:9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die 
houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar 
zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb 
om daar Mijn Naam te laten wonen. 

• Jes 11:11-12 En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de 
tweede keer, met Zijn hand de rest van Zijn volk zal verwerven,…Hij zal een 
banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van 
Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen 
van de vier hoeken van de aarde.

• Jer 16:14-15 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer 
gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land 
Egypte geleid heeft, maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het 
land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid 
heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb. 

 



      פרשת וַּיֵׁשֶב

Torah ּתֹוָרה :  Genesis 37:1 - 40:23                           ברשית 
 
Haftarah/הפטרה :  Amos 2:6-3:8                                ָעמֹוס  

Brit-Chadasjah/ברית חדשה: Johannes 18:1-14         יוחנן



Overzicht
• Jozef krijgt een veelkleurig gewaad
• Jozef verteld zijn dromen en zijn familie is daar niet blij mee
• Hij wordt verkocht als slaaf en zijn vader verteld dat hij dood is, 

wat de redding brengt
• Twee zonen van Judah sterven en hij wil zijn derde niet aan 

Tamar geven
• Jozef wordt hoofd in Potifars huishouden maar eindigt onterecht 

in de gevangenis
• Jozef legt de dromen van de bakker en schenker uit, en zijn 

uitleg klopt.
• Amos beschrijft Israel’s ongerechtigheden en kondigt de straf 

hierover aan
• Yeshua wordt uitgeleverd/verraden door “een geliefde”
• Yeshua wordt onterecht ter dood veroordeeld, maar hierdoor zal 

Israel worden gered. 
 



• Geschiedenis herhaalt zich, niets nieuws onder de zon (Pre 1:9 & 3:14)
• 1 Cor 10:11 Al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeeld voor ons  

• Gen 50:7,9 alle dienaren van de farao zowel wagens als ruiters, 
gingen met hem mee                                      >> “eer bewijzen” 

• Ex 14:4  Dan zal Ik ten koste van de farao en ten koste van heel 
zijn leger geëerd worden,                             >> “eer bewijzen” 

• Gen 50:8 Alleen hun kleine kinderen, hun kleinvee en hun 
runderen lieten zij achter 

• Ex 10:9,11 En Mozes zei: Wij zullen met onze jongeren en ouderen 
gaan. Met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze 
runderen zullen wij gaan, want wij hebben een feest voor Yahweh. 

• Gen 50:10 Doornendorsvloer die zich aan de overzijde van de 
Jordaan bevindt,                                           >> “Jordaanse route” 

• Ex 13:17 …God hen niet leidde langs de weg door het land van 
de Filistijnen,                                                 >> “Jordaanse route” 

• Gen 50:11 de Kanaänieten waren verwonderd 
• Ex 15:15 Al de inwoners van Kanaän smolten weg van angst.  
 



Bijbelse beeld Torah
1. God roept (in Torah) constant op tot volgen Torah 
2. TEST: Ware profeet roept nooit op tot niet volgen Torah 
3. Profetieën van terugkeer naar Torah in de laatste dagen 
4. Profeten in Tenach roepen constant op tot volgen Torah 
5. Soms samenvatting van geboden, maar blijft HELE Torah 
6. Mashiach, Koning, Priester & Losser (in Tenach) volgen Torah 
7. Gerechtigheid/Waarheid/Weg/Licht enz >> wijzen ook naar Torah 
8. Er is er één die Torah-loosheid (met tekenen&wonderen) promoot 
9. We worden altijd opgeroepen tot leer te toetsen aan zijn Woord 
10. Yeshua laat aan het begin duidelijk weten dat Torah blijft gelden 
11. Yeshua, Stefanus & Paulus werden VALS beschuldigd  
12. Alle drie veroordelen zelfs het niet volgen van Torah 
13. Tienduizenden Joden & vele priesters volgden Yeshua & Torah 
14. Petrus volgde Torah en riep daar ook toe op 
15. Johannes volgde Torah en riep ook daartoe op 
16. Vergeet de waarschuwing van Petrus aangaande Paulus niet… 
17. Wandel en uitspraken Paulus in Handelingen ademen Torah



Bijbelse ‘titels” Torah/geboden
• gezonde leer                              : Spr 4:2 
• perfect                                   : Ps 19:7, Jac 1:25 
• vrijheid                                   : Ps 119:44-45, Jac 2:12 
• de waarheid                               : Ps 119:142, Joh 17:17 
• glorieus & groots                          : Jes 42:21 
• leven                                         : Deu 30:16, Op 22:14 
• licht/niet zwaar                           : Deu 30:11, 1 Joh 5:3 
• licht/een lamp                              : Jes 51:4, Spr 6:23 
• Yeshua (Woord dus incl. Torah)       : Joh 1:1,3,14 
• God's instructie hoe lief te hebben     : Deu 11:22, Joh 14:15 
• de maat staaf  wat zonde is           : Dan 9:11, Rom 3:20 
• voor die erbij horen (geënt olijf)      : Num 15:16, Jer 31:33  
• brengt/geeft vrede                     : Ps 119:165 
• rechtvaardig                              : Ps 119:172 
• brengt/geeft vreugde/blijdschap      : Ps 1:2 
• brengt wijsheid tot uiting                 : Ps 37:31 
• wordt verlaten door goddelozen      : Ps 119:53  



Conclusie Torah
• Het is mijns inziens absoluut onmogelijk om de Schrift recht 

aan te doen en tegelijkertijd te geloven dat Torah zoals 
gegeven aan Mozes niet van toepassing is. 
(bekijk en luister; Va’etchanan 5777, Shoftiem  5777,  
Ki Tetze 5777, Vayera 5778.  
 

• Dan zouden twee zaken er nog voor kunnen zorgen dat we 
ons toch niet gaan uitstrekken die regels te leren volgen: 

1. Torah is voor Israël en “ik” ben geen Israëliet…. 
2. De “we hoeven (bepaalde) geboden niet meer te doen 

verzen” uit de Brit Hadasha (“NT”) blijven zorgen voor 
verwarring. 



Zijn wij Israëlieten?
1. Bijbelse definities van Israël 

2. Termen definiëren; wat betekend “twee huizen of Efraïm” leer 

3. Argumenten die worden aangehaald om “twee huizen” of 
“verloren stammen” leer te “weerleggen” 

4. Wat zegt de Tenach over de tien stammen? 

5. Wat zeggen de rabbijnen? 

6. Wat laat “de geschiedenis” zien? 

7. Wat schrijft logica voor? 

8. Wat zegt de Bijbel dan over wie wij zijn?



Wie wat is Israël (vanuit de Bijbel)
• 1) Jacob                                                    (Gen 32:28 ; 49:2)
• 2) 12 Stammen/zonen Jacob                   (Ex 1:7,12 ; 31:33)
• 3) 12 Stammen+ vreemdelingen       (Ex 12:38 ; Ruth 1:16 ) 
• 4) Land Kanaän                         (Gen 49:7 Eze 13:9 , 20:40)  

• 5) Noordelijke Koninkrijk/“10” stammen* 

• * Huis van Israël      (Jer 3:18 ; 11:10,17 ; 31:31 Zach 8:13)
• * Huis van Jozef                                   (Amo 5:6 Zach 10:6) 
• * Efraïm            (Jes 7:8 ; Jer 7:15 ; 31:18,20 ; Hos 6:4,10) 
• * Verloren Schapen                  (Jer 50:6 ; Mat 10:6 ; 15:24)



Twee huizen / Efraïm “leer” 
1. Joden zijn (geheel) Israël en christenen zijn “Efraïm” 
2. Men moet fysiek afstammen van (huis van) Israël om gered te zijn 
3. Als je fysiek afstamt van (huis van) Israël dan ben je gered 
4. Alleen gekleurde (donkere) mensen zijn echte Israëlieten   
5. Je hebt het fysieke huis van Judah (bestaande uit afstammelingen 

van Jacob) en geestelijke huis van Israël (christenen)  
6. Israel is volledig verworpen en vervangen door geestelijk huis van 

Israel (christenen) en Joden die in Jezus geloven (huis van Judah) 
7. Bepaalde landen (geografische plaatsen) hebben specifieke 

“karaktereigenschappen” van stammen waaraan men deze nog 
kan herkennen  

• Van (en of) je van een bepaalde stam afstamt is niet fysiek te 
bewijzen, m.i. ligt onze identiteit in Yeshua wat wijst naar יהוה 
 

Diverse visies van wat  de “twee huizen-leer” is:



“Tegen argumenten”
1. Vanuit alle stammen mensen naar Zuidelijke Koninkrijk gegaan 
2. Vanuit alle stammen zijn mensen teruggekeerd uit ballingschap 
3. Vanuit alle stammen zijn er “Joden” die nu terugkeren 
4. Vanuit alle stammen zijn er identificeerbare gedeeltes in Judah 

5. Gen 48:19 voorzegt dat Efraïm de belangrijkste stam zal worden 
omdat ze leiders als Yoshua, Samuel en Jeroboam “geeft”…. 

6. 2 Kro 35:18 “…de priesters, de Levieten, en heel Judah en 
Israel…” dit betekend dat Jeremia heel Israel terug heeft 
gebracht. 

• Op basis hiervan concludeert men dat er geen verloren schapen 
meer zijn, dat huis van Judah en huis van Israel hetzelfde is.  
(dat de kerk en Israël twee verschillende groepen zijn en blijven)



• Gen 28:14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde 
en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het 
noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle 
geslachten (ּכָל־מִׁשְּפְחֹת) van de aardbodem gezegend worden.


• Gen 35:11 … Een volk, ja, een menigte van volken (ּוְקהַל ּגֹויִם) 
zal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw lichaam voortkomen.


• Gen 48:19 …Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien 
krijgen; maar toch zal zijn jongste broer … zijn nageslacht zal tot 
een grote menigte van volken (מְֹלֽא־הַּגֹויִֽם) worden. 

• 1 Kon 8:56 Geloofd zij de HEERE, Die Zijn volk Israël rust gegeven 
heeft, overeenkomstig alles wat Hij gesproken heeft! Niet één 
woord is onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden, die 
Hij gesproken heeft door de dienst van Mozes, Zijn dienaar. 

Aangaande de beloftes van God



Vermenging Israël met de 
volken vanuit de Bijbel.

• Alles wat betreft vermenging vanaf dat de zonen van Jacob 
zijn geboren tot aan de uittocht uit Egypte (zo’n 280 jaar vanaf 
Reuben), neem ik NIET mee in deze geschiedenis.  

• Hoewel dezen feitelijk tot de afstammelingen van Jacob 
behoren (net als de nakomelingen van Dinah) hebben ze 
mogelijkerwijs niet de Torah ontvangen op de berg Sinaï en zijn 
dus geen nazaten van diegenen wat daar te horen kregen dat 
ze Torah moesten onderwijzen aan hun nageslacht..  

• Voor iedereen wat vrijwillig is toegetreden tot Israël en hun 
nazaten is dezelfde onderwijzing van hun nageslacht van 
toepassing, en hoeveel er dat zijn….?



Uluburun scheepswrak
• Amber                        Baltische regio of N.Duitsland 
• Resin (pollen)             Israël of Iran 
• Tin                              Afghanistan of Ierland 
• Koper                         Cyprus (of Michigan USA) 
• zeeschelp ringen        Indische oceaan 
• Kaneel/Nootmuskaat  Pakistan  
• Ebony hout                 Centraal Afrika 
• Struisvogel ei              Zuid Afrika 
• Glas                            Egypte 
• bitumen                       Irak





1450-1411 BC 
• Ex 12:38 Ook trok een grote groep van mensen van allerlei 

herkomst (עֵֶרב ַרב) met hen mee, 

• Eze 20:23 Ik heb ook in de woestijn Mijn hand voor hen 
opgeheven om hen te verspreiden onder de heidenvolken en 
hen te verstrooien in de landen,…25 Toen heb Ik hun ook 
overgegeven aan verordeningen die niet goed waren, en 
bepalingen waardoor zij niet leven zouden. 26 Ik verontreinigde 
hen door hun eigen geschenken, doordat zij alles wat de 
baarmoeder opent door het vuur lieten gaan 

• Num 25:1 Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te 
bedrijven met de dochters van Moab. 

• Num 31:15 En Mozes zei tegen hen: Hebt u alle vrouwen laten 
leven? 18 Maar laat alle kinderen van het vrouwelijk geslacht 
die nog geen gemeenschap gehad hebben door met een man te 
slapen, voor u in leven.



1410 BC 
• Deu 28:25 De HEERE zal geven dat u door uw vijanden 

verslagen wordt; over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar 
over zeven wegen zult u voor hem wegvluchten. U zult een 
schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde. 

• Deu 28:32 Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander 
volk gegeven worden;… 

• Deu 28:41 Zonen en dochters zult u verwekken, maar zij zullen 
niet aan u toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan…
43 De vreemdeling die in uw midden is, zal hoger en hoger 
boven u uitstijgen, maar u zult lager en lager neerdalen. 

• Deu 28:64 De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, 
van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de 
aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen 
gekend hebben, hout en steen.



1410 - 1350  BC 
• Joz 9:23 Nu dan, vervloekt bent u! U (Gibeonieten) zult voor altijd 

slaven zijn, houthakkers en waterputters voor het huis van mijn 
God. 

• Joz 13:13 De Israëlieten verdreven echter de Gesurieten en de 
Maächatieten niet, maar Gesur en Maächath zijn tot op deze 
dag in het midden van Israël blijven wonen. 

• Joz 16:10 …Daarom hebben die Kanaänieten tot op deze dag 
in het midden van de Efraïmieten gewoond… 

• Joz 17:13 En het gebeurde, toen de Israëlieten sterk werden, dat 
zij de Kanaänieten herendienst lieten verrichten, maar helemaal 
verdreven hebben zij hen niet. 15 Jozua zei tegen hen: Indien u 
een groot volk bent, ga dan naar het bos, en hak daar voor uzelf 
de bomen om in het land van de Ferezieten en van de 
Refaïeten, omdat het bergland van Efraïm te klein voor u is.



1410 - 1350  BC 

• Joz 23:7 zodat u zich niet inlaat met deze volken, deze hier die 
bij u overgebleven zijn. 

• Joz 23:12 Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert en u 
vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u 
overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen aangaat, en 
u zich met hen zult inlaten en zij met u, 

• 13 … Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gesel op 
uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit 
goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft.



1410 - 1350 BC 
• Rich 1:19 Het lukte hem echter niet de bewoners van het dal te 

verdrijven, omdat zij ijzeren strijdwagens hadden…21 Maar de 
Benjaminieten hebben de Jebusieten, die in Jeruzalem wonen, 
niet verdreven. De Jebusieten wonen tot op deze dag met de 
Benjaminieten in Jeruzalem. 

• Rich 1:27 Manasse verdreef de inwoners van Beth-Sean en de 
bijbehorende plaatsen niet, en evenmin die van Taänach en de 
bijbehorende plaatsen, de inwoners van Dor en de bijbehorende 
plaatsen, de inwoners van Jibleam en de bijbehorende plaatsen 
en de inwoners van Megiddo en de bijbehorende plaatsen; de 
Kanaänieten wilden in dit land blijven wonen.  

• 28 Toen Israël echter sterker werd, gebeurde het dat het de 
Kanaänieten herendienst oplegde, maar het verdreef hen niet 
helemaal. 29 Ook heeft Efraïm de Kanaänieten die in Gezer 
woonden, niet verdreven, maar de Kanaänieten bleven te 
midden van hen in Gezer wonen.



1410 - 1350 BC 
•Rich 1:30 Zebulon heeft de inwoners van Kitron en de inwoners 
van Nahalol niet verdreven….


•31 Aser heeft de inwoners van Acco en de inwoners van Sidon, 
Achlab, Achzib, Chelba, Afik en Rehob niet verdreven.


•32 De Aserieten bleven echter te midden van de Kanaänieten 
wonen, de bewoners van het land, want zij verdreven hen niet.


•33 Naftali heeft de inwoners van Beth-Semes en de inwoners van 
Beth-Anath niet verdreven. Zij bleven te midden van de 
Kanaänieten wonen, de bewoners van het land. …


•34 En de Amorieten drongen de Danieten het Bergland in, want 
zij lieten hun niet toe af te dalen naar het dal.


•35 Verder wilden de Amorieten in Har-Heres, in Ajalon en in 
Saälbim blijven wonen.  



ca 1340-1300 BC 

•Rich 2:7 En het volk diende de HEERE al de dagen van Jozua en 
al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua en 
die alle grote daden van de HEERE gezien hadden, die Hij voor 
Israël verricht had.


•8 Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, 
gestorven was, honderdtien jaar oud,


•9 en zij hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit 
was, in Timnath-Heres, op een berg van Efraïm, ten noorden van 
de berg Gaäs,


•10 en ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, 
stond er na hen een andere generatie op, die de HEERE niet 
kende, en evenmin de daden die Hij voor Israël verricht had. 



ca 1300 - 1050 BC 
•Rich 2:16 En de HEERE deed richters opstaan, die hen verlosten 
uit de hand van hen die hen plunderden. 19 Maar bij het 
sterven van de richter gebeurde het dat zij zich weer afkeerden 
en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen,…

•Rich 3:5 Toen nu de Israëlieten te midden van de Kanaänieten, de 
Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de 
Jebusieten woonden, 6 namen zij hun dochters voor zich tot 
vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen. En zij 
dienden hun goden. …9 …En de HEERE deed voor de Israëlieten 
een verlosser opstaan, die hen verloste:…

•Rich 4:3 Toen riepen de Israëlieten tot de HEERE, want hij had 
negenhonderd ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten met 
geweld onderdrukt, twintig jaar lang.

•Rich 6:6 Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de 
Israëlieten tot de HEERE.



ca 1300 - 1050 BC 

•Rich 10:6 Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de 
ogen van de HEERE, en dienden de Baäls en de Astartes en de 
goden van Syrië, de goden van Sidon, de goden van Moab, de 
goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Zij 
verlieten de HEERE en dienden Hem niet.  
7 Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Israël en Hij 
leverde hen over in de hand van de Filistijnen en in de hand van 
de Ammonieten. 

•Rich 13:1 Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de 
ogen van de HEERE. Daarom gaf de HEERE hen over in de hand 
van de Filistijnen, veertig jaar lang.

•Rich 14:3 Is er onder de dochters van je broeders en onder heel 
mijn volk geen vrouw, dat je weggaat om een vrouw te nemen 
van die onbesneden Filistijnen?



ca 1300 - 1050 BC 
•Rich 18:1 …in die dagen zocht de stam van de Danieten voor 
zich een erfelijk bezit …, want tot op die dag was hun onder de 
stammen van Israël niet voldoende erfelijk bezit toegevallen. 

•Rich 18:12 En zij trokken op en sloegen hun kamp op bij Kirjath-
Jearim in Juda. Daarom noemden zij deze plaats Machane-Dan, 
tot op deze dag. Zie, het ligt achter Kirjath-Jearim.

•Rich 18:27 … en kwamen in Laïs, bij een rustig en onbezorgd volk, 
en zij sloegen hen met de scherpte van het zwaard. En de stad 
verbrandden zij met vuur. 28 … Daarna herbouwden zij de stad 
en gingen er wonen.29 Zij gaven de stad de naam Dan, naar de 
naam van hun vader Dan,

•Joz 19:47 Maar het gebied van de nakomelingen van Dan was 
voor hen te klein uitgevallen. …streden tegen Lesem, namen het 
in, sloegen het met de scherpte van het zwaard, namen het in 
bezit en gingen er wonen. En ze noemden Lesem Dan, 



Kenmerken van enkele stammen 
• 
ּדָן
• Rich 5:17 …En Dan, waarom verbleef hij bij de schepen? 

• Eze 27:15 De zonen van Dan dreven handel voor u. Veel 
kustlanden verkochten uw handelswaar. Ivoren slagtanden en 
ebbenhout gaven zij u als schatting terug.


• 
 אָׁשֵר
• Rich 5:17 Aser bleef zitten aan de kust van de zee en bleef bij zijn 
havens.


• 
 זְבּולּון
• Gen 49:13 Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, aan de kust, 
bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn. 



Samenvatting Exodus tot Koning Saul
• In deze 400 jaar is er een enorme vermenging geweest van Israel 
met afgoden en daarmee volken uit en rondom Eretz Israël.


• Tyrus en Sidon waren belangrijke havens v/d zeevolken die op zijn 
minst (op dat moment) het middellandse zeegebied bevoeren.


• Eze 27 beschrijft het enorme handelscentrum wat Tyrus was.

• Eze 27:17 Juda en het land Israël, díe waren uw handelaars in 
tarwe van Minnit, fijn meel, honing, olie en balsem, die zij als 
handelswaar aan u leverden.



• 1 Kon 5:1 Hiram, de koning van Tyrus, stuurde zijn dienaren 
naar Salomo, want hij had gehoord dat men Salomo tot koning 
had gezalfd in de plaats van zijn vader. Hiram was namelijk alle 
dagen een vriend geweest van David. 


• 1 Kro 14:1 1En Hiram, de koning van Tyrus, stuurde boden naar 
David, met cederhout, metselaars en timmerlieden, om een 
 huis voor hem te bouwen.


• 1 Kro 22:14 Zie, ik heb door al mijn verdrukking honderdduizend 
talent goud gereedgemaakt voor het huis van de HEERE, en een 
miljoen talent zilver; het koper en het ijzer is niet te wegen,  
want het is er in grote hoeveelheid. Ik heb ook hout en stenen 
gereedgemaakt; daar moet je nog meer aan toevoegen.

Koning David 1010 - 970 BC 



Koning David 1010 - 970 BC 
• 2 Sam 7:9 Ik was met u overal waar u heen ging, en heb al uw 
vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u 
gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn.


• 2 Sam 8:1 Daarna gebeurde het dat David de Filistijnen versloeg 
en hen onderwierp;….


• 2 Sam 8:3 Verder versloeg David Hadadezer, de zoon van 
Rechob, de koning van Zoba, toen die heentrok om zijn gezag 
aan de rivier de Eufraat te herstellen.




• 1 Kon 7:13 Salomo stuurde een bode en liet Churam uit Tyrus 
halen. 14 Hij was de zoon van een vrouw die weduwe was uit de 
stam van Naftali, en zijn vader was een man uit Tyrus, een 
koperwerker. … Hij kwam bij koning Salomo in dienst en deed al 
diens koperwerk.


• 1 Kon 9:27 Koning Salomo bouwde ook een vloot in Ezeon-
Geber, dat bij Eloth ligt, aan de oever van de Schelfzee, in het 
land Edom. 


• 27-28 En Hiram stuurde zijn dienaren mee met de vloot: 
scheepslieden, kenners van de zee, samen met de dienaren 
van Salomo. En zij kwamen in Ofir en haalden daar goud vandaan, 
vierhonderdtwintig talent, en brachten het naar koning Salomo.


• 1 Kon 10:22 De koning had namelijk een Tarsisvloot op zee, 
samen met de vloot van Hiram. Eens in de drie jaar liep de vloot 
binnen, beladen met goud, zilver, ivoor, apen en pauwen.
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• 1 Kon 4:21 Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier 
de Eufraat tot het land van de Filistijnen en tot aan de grens 
van Egypte. Zij brachten geschenken en dienden Salomo al de 
dagen van zijn leven. 


• 24 Want hij heerste 
over al het land aan  
deze zijde van de 
rivier, vanaf Tifsah  
tot aan Gaza, over  
alle koningen aan 
deze zijde van de  
rivier, en hij had  
vrede aan al zijn  
zijden, van rondom. 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• 2 Kro 9:23 En alle koningen van de aarde zochten Salomo op, 
om zijn wijsheid te horen, die God hem in zijn hart had gegeven.


• 24 Ieder van hen bracht zijn geschenk mee: zilveren 
voorwerpen, gouden voorwerpen, kleding, wapens, specerijen, 
paarden en muildieren, jaar op jaar het toegezegde geschenk.


• 1 Kon 3:1 Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de 
koning van Egypte: hij nam de dochter van de farao tot vrouw…. 

• Waarom zou de Farao zijn dochter geven aan Salomo? 

• 1 Kon 4:29 God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot 
verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is 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• 1 Kon 11:1 Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief, en dat 
naast de dochter van de farao: Moabitische, Ammonitische, 
Edomitische, Sidonische, en Hethitische vrouwen, 


• 2 uit de volken waarvan de HEERE tegen de Israëlieten had 
gezegd: U mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u 
komen. …


• 3-4 Hij had 700 vrouwen – vorstinnen – en 300 bijvrouwen…. die 
zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan… 


• 5 want Salomo ging achter Astoreth aan, de god van de Sidoniërs, 
en achter Milkom, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten….


• 7 Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de 
afschuwelijke afgod v/d Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem 
ligt, en voor Molech, de afschuwelijke afgod v/d Ammonieten.


• 8 Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden 
reukoffers en slachtoffers brachten.
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