
Wie is Israël deel II 



• Torah is nog steeds heilig, actueel en van toepassing 

• Woestijnreis >> menigte, ongehoorzaamheid, Moabitische… 

• Mozes zijn laatste waarschuwingen in bv Deu 28 

• In Jozua zien we dat vele volken samen met Israël blijven wonen…

• Richteren laat zien dat er een constante vermenging plaatsvind…

• David en Salomo zijn “wereldleiders”, vermenging gaat door en 
onder Salomo zelfs in extreme vorm…. 

• Droogte(s) en oorlogen zorgen altijd voor mensen stromen….

• Uluburun scheepswrak geeft beeld van verrijkende internationale 
handel 

Samenvatting deel I 



Vermenging Israël
• vermenging vanaf dat de zonen van Jacob zijn Exodus, neem 

ik NIET mee in deze geschiedenis  

• 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….?  

• Profetie, 2 Koninkrijken, archeologie, en DNA



Jacob >> Josef/Efraïm 
• 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 (ִּגֹוי), ja, een  
gemeente/vergadering/gemeenschap  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 volheid/tal van volken (מְֹלֽא־הַּגֹויִֽם) worden. (πλῆθος ἐθνῶν)


• Hos 7:8 Efraïm heeft zich  
onder de volken vermengd (ּבָעַּמִים הּוא יִתְּבֹולָל) 

• Zach 10:9 Ik zal hen (huis van Judah&Josef vers 6) onder de 
volken uitzaaien (וְאֶזְָרעֵם ּבָָעַּמִים) en zij zullen in verre streken 
aan Mij denken, zij zullen leven met hun kinderen, en terugkeren.




Jacob >> Josef/Efraïm 
• Gen 28:14 …In u en uw nageslacht zullen alle geslachten 

.van de aardbodem gezegend worden (ּכָל־מִׁשְּפְחֹת)

• Jer 1:5 Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.

• Jer 2:4 Hoor het woord van יְהוָה, huis van Jacob, en alle 
geslachten (ּכָל־מִׁשְּפְחֹת) van het huis van Israël 


• Eze 20:32-34 Laten wij als de heidenvolken (כַּגֹויִם) en als de 
volksstammen (ּכְמִׁשְּפְחֹות) worden door hout en steen te dienen!


• Jer 30:24 -31:1 …In later tijd zult u dat begrijpen. In die tijd, 
spreekt יְהוָה, zal Ik alle geslachten (ּכָל־מִׁשְּפְחֹת) van Israël tot 
een God zijn, en zíj zullen Mij tot een volk zijn.


• Jes 2:2,6  Het zal in het laatste der dagen geschieden…Maar U 
hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob want zij zijn vol 
goddeloosheid uit het Oosten, en zij duiden wolken, net als de 
Filistijnen, en met buitenlanders slaan zij de handen ineen.



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


• Lev 4:13 Als echter heel de gemeenschap עֲַדת van Israël 
zonder opzet gezondigd heeft en de zaak voor de ogen van de 
gemeente הַּקָהָל verborgen is gebleven, (Jer 30:18-22 & 31:8)


• Kla 2:9 … Haar koningen en vorsten bevinden zich onder 
heidenenvolken … 

• Jes 66:21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten 
aanstellen, zegt יְהוָה.


• Hand 7:38 Hij is het die in de woestijn tijdens de samenkomst 
van het volk bij de Engel was Die tot hem sprak op de berg 
Sinaï, (H.E.B. בְקהַל עם)


• vergadering = ἐκκλησίᾳ = “kerk” = gemeente


Jacob >> Josef/Efraïm 



Jacob >> Josef/Efraïm 
• Hos 7:8 Efraïm heeft zich met  
andere volken vermengd (ּבָעַּמִים הּוא יִתְּבֹולָל)


• 
  gemengd, verward, overgoten (Ex 29:2, Gen 11:7, Ps 92:11) בלל

• Zach 10:9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien (וְאֶזְָרעֵם ּבָָעַּמִים) 
en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen leven met 
hun kinderen, en terugkeren. 


•   zaaien, voortbrengt, voortplanten Gen 26:12, Lev 12:2 Nah 1:14 זְָרעֵ

• Hos 9:16-17 Efraïm is getroffen: hun wortel is verdord, Mijn God  
zal hen verwerpen, … Zij zullen zwervers onder de volken zijn.


• 
Zwervers, vluchten/lingen, gevlucht, afdwalers נדד



Jacob >> Josef/Efraïm 
• Gen 48:19 …Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien 
krijgen; maar toch zal zijn jongste broer (Efraïm)…zijn nageslacht 
zal tot een volheid/tal van volken (מְֹלֽא־הַּגֹויִֽם) worden. 


• LXX vertaald het als (πλῆθος ἐθνῶν)

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


• Hos 8:8 Verslonden is Israël! Zij zijn nu onder de heidenvolken 
• Jes 66:20 zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen 
• Rom 11:25 … dat er voor een deel verharding over Israël is 
gekomen, totdat de volheid van de heidenen (πλήρωμα τῶν 
ἐθνῶν) is binnengegaan. 


• H.E.B. vertaald dit naar het Hebreeuws als (מְֹלֽא־הַּגֹויִֽם) 



Niet meer Zijn Volk….
• 2 Kon 17:18 De HEERE was zeer toornig op Israël, zodat Hij 

hen wegdeed van Zijn aangezicht. Er bleef niets over dan 
alleen de stam van Juda. 

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

• 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 5:7  Zij hebben trouweloos gehandeld tegen de HEERE, 
want zij hebben vreemde kinderen verwekt. 

• Zach 6:8 …Zie, zij die zijn uitgetrokken naar het land van het 
noorden (צָפֹון), hebben Mijn geest doen rusten in het land van 
het noorden. 


• 
.…wat betekend; verborgen צָפַן komt van צָפֹון



Verloren schapen
• Jer 50:6 Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun 

herders hadden hen misleid, hen naar de bergen geleid.


• Jes 8:14 …voor de beide huizen van Israël, tot een strik en 
een val voor de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen 
zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en 
gevangen worden.


• Mat 10:6 ga liever naar de verloren schapen v/h huis van Israël. 

• Mat 15:24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar 
gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.


• Jes 42:6 … Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een 
verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken,



Verloren schapen/stammen
• Joh 7:35 De Joden dan zeiden tegen elkaar: Waar zal Hij heen 

gaan, dat wij Hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de 
Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? 

• Jac 1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere 
Jezus Christus, 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 in Pontus, Galatië, 
Kappadocië, Asia en Bithynië,

• 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. 

• Tit 3:9 Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters….



Zijn Verbonds-volk
• Heb 8:8 …Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met 

het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw 
verbond zal sluiten, 

• 9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen 
gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen 
uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn 
verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de 
Heere. (vergelijk Jer 31:32 !!!) 

• 10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël 
sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in 
hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal 
hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

• 11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn 
broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij 
allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.



• 1 Kon 11:11 Daarom zei de HEERE tegen Salomo: Omdat het bij 
u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u 
geboden heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk 
zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven.


• 12 In uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader 
David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren.


• 13 Alleen, Ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren: één 
stam zal Ik aan uw zoon geven, omwille van Mijn dienaar 
David en omwille van Jeruzalem, dat Ik verkozen heb.


• 30 Toen pakte Ahia het nieuwe kleed dat hij aanhad, en scheurde 
het in twaalf stukken.


• 31 Hij zei tegen Jerobeam: Neem er tien stukken van voor uzelf. 
Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zie, Ik ga het 
koninkrijk uit de hand van Salomo losscheuren en Ik zal u tien 
stammen geven.

929 BC Noordelijke en Zuidelijke Koninkrijk 



• 2 Kro 11:13 Verder voegden de priesters en de Levieten, die in 
heel Israël waren, zich vanuit heel hun gebied bij “Judah”.


• 14 Want de Levieten verlieten hun weidegronden en hun bezit, 
en gingen naar Juda en naar Jeruzalem, omdat Jerobeam en 
zijn zonen hen uit de priesterdienst voor Yahweh verstoten hadden.


• 15 Hij had voor zichzelf priesters aangesteld voor de offerhoogten, 
voor de demonen en voor de kalveren die hij gemaakt had.


• 16 Na hen kwamen uit alle stammen van Israël zij die zich met 
heel hun hart toelegden op het zoeken van de HEERE, de God van 
Israël, naar Jeruzalem, om de HEERE, de God van hun vaderen, 
offers te brengen.


• 17 Zo versterkten zij het koninkrijk Juda en maakten zij 
Rehabeam, de zoon van Salomo sterk, drie jaar; want drie jaar lang 
gingen zij in de weg van David en Salomo.

930-934 BC



• 2 Kro 13:3 En Abia bond de strijd aan met een leger van strijdbare 
helden, vierhonderdduizend van de beste mannen. Jerobeam 
stelde zich op voor de strijd tegen hem met achthonderdduizend 
van de beste mannen, dappere helden.


• 2 Kro 13:9 Hebt u de priesters van de HEERE, de nakomelingen 
van Aäron, en de Levieten niet verdreven en voor uzelf priesters 
gemaakt, zoals de volken in andere landen?


• 16 Toen vluchtten de Israëlieten voor Juda uit, en God gaf hen in 
hun hand.


• 17 Abia en zijn manschappen brachten hun een grote slag toe: 
van Israël vielen vijfhonderdduizend van de beste mannen 
dodelijk gewond neer.


• 18 Zo werden de Israëlieten in die tijd vernederd. De Judeeërs 
werden daarentegen machtig, omdat zij op de HEERE, de God 
van hun vaderen, steunden.

913-911 BC



• 1 Kon 16:31 …Achab ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter 
van Ethbaäl, de koning van de Sidoniërs, 


• 1 Kon 17:1 En Elia…zei tegen Achab: … er zal deze jaren geen 
dauw of regen komen, behalve op mijn woord!


• 5 Hij ging wonen bij de beek Krith, die aan de overzijde van de 
Jordaan stroomt. 7 En het gebeurde na vele dagen dat de beek 
uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen.


• 9  ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar

• 12 Maar zij zei: Ik heb geen broodkoek meer, behalve een 
handvol meel …Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn 
zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven.


• 1 Kon 18:2 …Nu was de honger sterk in Samaria.

• 5 Ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien 
zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in 
leven houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken.

ca 865 BC Elia’s 3-jarige droogte



• 2 Kon 15:29 In de dagen van Pekah, de koning van Israël, kwam 
Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, en nam Ijon in, en ook Abel-
Beth-Maächa, Janoah, Kedes, Hazor, Gilead, Galilea en het hele 
land van Naftali; en hij voerde de inwoners weg naar Assyrië.


• 1 Kro 5:26 Toen wekte de God van Israël de geest van Pul, de 
koning van Assyrië op, en de geest van Tillegath-Pilneser, de 
koning van Assyrië. Deze voerde hen in ballingschap, te weten 
de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse. Hij 
bracht hen in Halah, Habor, Hara en aan de rivier Gozan, tot op 
deze dag.


• 2 Kon 17:6 In het negende jaar van Hosea nam de koning van 
Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet 
hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de 
steden van Medië.

ca 740-733-722 BC  



• 2 Kon 17:24 De koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit 
Chuta, uit Avva, uit Hamath en Sefarvaïm, en liet hen in de 
steden van Samaria wonen, in plaats van de Israëlieten. Zij 
namen Samaria in bezit en woonden in zijn steden. 


• 26 Daarom zeiden zij tegen de koning van Assyrië: De volken die u 
liet wegvoeren en in de steden van Samaria hebt laten wonen, 
kennen de wijze niet waarop de God van het land gediend moet 
worden; daarom heeft Hij leeuwen onder hen gezonden…


• 27 Toen gebood de koning van Assyrië: Breng een van de 
priesters die u daarvandaan weggevoerd hebt, daarnaartoe om 
er te gaan wonen, zodat hij hun de wijze kan leren waarop de 
God van het land gediend moet worden. 


• 33 Zij vreesden de HEERE maar dienden ook hun goden, 
overeenkomstig de handelwijze van de volken waaruit men hen 
weggevoerd had.

ca 720 BC



• 2 Kon 18:13 In het veertiende jaar van koning Hizkia trok Sanherib, 
de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda 
en nam ze in. 

• 2 Kon 19:14 Toen Hizkia de brieven uit de hand van de gezanten 
had ontvangen en die had gelezen, ging hij naar het huis van de 
HEERE….


• In buiten Bijbelse bronnen vermeld Sanherib wel de inname van bv 
Lachis, wat het zwijgen over Jeruzalem des te meer laat spreken…


• 2 Kon 19:35 Het gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de 
HEERE ten strijde trok en in het leger van Assyrië 
honderdvijfentachtigduizend man neersloeg. Toen men de 
volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode 
lichamen. 36 Daarop brak Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij 
trok weg en keerde naar zijn land terug; en hij bleef in Ninevé.

ca 716-686 BC Sanherib vs Judah



• 2 Kro 35:6 Nebukadnezar, … trok tegen hem op, en hij bond hem 
met twee bronzen ketenen om hem weg te voeren naar Babel.


• Dan 1:3 Toen beval de koning aan Aspenaz, het hoofd van zijn 
hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, 
namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. 

• 2 Kro 36:10 Nebukadnezar een leger en liet Jojachin naar Babel 
brengen met de kostbare voorwerpen van het huis van de HEERE. 


• 2 Kon 24:16 Ook alle strijdbare mannen, zevenduizend in aantal, 
en de ambachtslieden en smeden, duizend in aantal, en alle 
helden die geoefend waren in de strijd. De koning van Babel 
voerde hen (Incl. Ezechiël zie 1:1) in ballingschap naar Babel.

ca 605, 597 BC Nebukadnessar vs Judah



• 2 Kon 25:4 Alle strijdbare mannen vluchtten en trokken 's 
nachts de stad uit via de poort tussen de twee muren, die zich bij 
de tuin van de koning bevond, terwijl de Chaldeeën rondom voor 
de stad lagen. En de koning ging in de richting van de Vlakte.


• 5 Maar het leger van de Chaldeeën achtervolgde de koning en zij 
haalden hem in op de vlakten van Jericho. Heel zijn leger werd 
van hem gescheiden en verspreid.


• 11 De rest van het volk dat in de stad was overgebleven, de 
overlopers die naar de koning van Babel waren overgelopen, en 
de rest van de menigte voerde Nebuzaradan, de bevelhebber 
van de lijfwacht, in ballingschap. 


• 12 Maar enkelen van de armsten van het land liet de 
bevelhebber van de lijfwacht als wijnbouwers en 
akkerbouwers achter.

ca 586 BC Nebukadnessar vs Judah



• 2 Kro 36:23 Zo zegt Kores…: Wie er onder u ook maar tot al Zijn 
volk behoort – Yahweh, zij met hem en laat hij optrekken.


• Ezra 2:64 De hele gemeente bijeen: 42.360,  
65 afgezien van hun slaven en hun slavinnen: dat waren er 7337, 
en zij hadden 200 zangers en zangeressen.


• Neh 4:7 Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de 
Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het 
herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen 
gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken.


• Esther 8:17 En in elk gewest en in elke stad waar het woord 
van de koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden 
blijdschap en vreugde, en waren er maaltijden en vrolijke dagen. 
Velen uit de volken van het land werden Jood, omdat angst 
voor de Joden op hen was gevallen.

Terugkeer & Esther  



• 2 Kro 28:8 De Israëlieten voerden van hun broeders 200.000 
mensen als gevangenen weg: vrouwen, zonen en dochters. … 


• 9 En daar was een profeet van de HEERE en zijn naam was Oded.

• 11 Nu dan, luister naar mij en breng de gevangenen terug die u 
van uw broeders als gevangenen weggevoerd hebt. Want de 
brandende toorn van de HEERE is tegen u 


• 12 Toen stonden er mannen op afkomstig uit de hoofden van de 
nakomelingen van Efraïm: … 


• 13 en zeiden tegen hen: U mag deze gevangenen niet hier 
brengen, …Denkt u nog meer toe te voegen aan onze zonden en 
onze schuld? Wij hebben immers al veel schuld, en de brandende 
toorn is tegen Israël.


• 14 Toen gaven de gewapende mannen de gevangenen en de buit 
over aan de leiders en heel de gemeente. 15 “die verzorgden hen”


• Efraïm (740 BC) begint gehoor te geven aan God(s profeten)

Profetisch inkijkje…? 



• 4 Ezra 13:40-45  Deze zijn de tien stammen, die uit hun land 
gevangen zijn genomen in de dagen van de koning Hosea, die 
Salmanasser de koning der Assyriërs gevankelijk weggevoerd 
heeft, en heeft hen over de rivier gevoerd, en zij zijn 
overgebracht in een ander land.


• 41 Doch zij besloten, dat zij de menigte der heidenen zouden 
verlaten, en in een verder land vertrekken, waar geen menselijk 
geslacht ooit tevoren gewoond had.


• 42 Daar wilden zij hun rechten onderhouden, die zij in hun 
land niet gehouden hadden.


• 43 Zij zijn dan daarin getogen door de enge ingangen van de rivier 
Eufraat. 44 Want de Allerhoogste deed hun toen tekenen, en hield 
de aderen der rivier op, totdat zij daarover gegaan zijn. 
(Exo 14:21-22 & Joz 3:11-17….) 
45 Want door dat land was een weg van een lange reis van 
anderhalf jaar, daarom wordt die landstreek Assareth genoemd.

Profetisch inkijkje…? 



Bijvoorbeeld de volgende geslachten:

• Judah & Tamar     >> waarschijnlijk Canaänitische (Abdullam)  
   

• Salmon & Rachab >> Canaänitische (Jericho) 

• Boaz & Ruth          >> Moabitische  

• David & vrouw van Uria >> Uria was een Hethiet  
 
 
 

• Yeshua komt al uit een vermengde geslachten…..



Vraag
• Stel God wil in Zijn Woord duidelijk maken dat Zijn volk 

zich met de heidenen zouden vermengen, tot in de vier 
uithoeken van de aarde. 

• En dat Hij ze terug zal roepen samen met de heidenen 
omdat ze niet meer als volk (etnische of demografische 
groep) herkenbaar zullen zijn. 

• En dat de iedereen de kans krijgt om bij Zijn ene volk te 
horen. 

• Hoe had Hij het dan anders moeten verwoorden?



• Woestijnreis >> menigte, ongehoorzaamheid, Moabitischen… 

• Mozes zijn waarschuwingen 

• Jozua laat zien dat vele volken samen met Israël blijven wonen…

• Rechters laat zien dat er een constante vermenging plaatsvind…

• David en Salomo zijn “wereldleiders” vermenging gaat door….

• Droogte(s) en oorlogen zorgen altijd voor mensen stromen….

• Noordelijke Koninkrijk wordt in stadia in ballingschap gevoerd….

• Zuidelijke koninkrijk wordt in stadia in ballingschap gevoerd…

• Niet alle ballingen van Judah keren terug en de andere in stadia…

• Esther toont aan dat er verdere vermenging plaatsvind….


• Griekse heerschappij >> vermenging zo erg >> opstand volgt…

• Resulteert in Hasmoneeën heerschappij >> verre van “zuiver”….

• Romeinse heerschappij >> in ieder geval corrupte leiding…


• Profetisch gezien is er hoop voor “Efraïm”!!

Samenvatting “Vermenging” Deel 1 & 2 


