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“Israël” als WOORD op zich 
Voor degenen die dat niet weten of beseffen, het wo ord Israël heeft meerdere betekenissen: 

1. Israël, de nieuwe naam  voor Jakob. Zie o.a. Gen. 32:28 en 35:10. 
2. Israël, het land,  de huidige staat  (ook wel Kanaän, Palestina of “het beloofde land” genaamd). Zie o.a. Gen. 

12:5-7. 
3. Israël, de huidige natie, het huidige volk . 
4. Israël, de verzamelnaam voor alle 12 stammen van Israël , voortkomend uit de 12 zonen van Jakob (Ja-

kob, die later – van God – de naam Israël kreeg – zie punt 1). Zie o.a. 1 Kon. 18:31, Joz. 4:5, 2 Kon. 17:34b. 
5. Israël, het “GANSE huis van Israël” of “(GE)HEEL het huis v an Israël , waarmee ook alle 12 stammen  

worden bedoeld. Zie o.a. Exod. 40:38, Lev. 10:6b, Ezech. 39:25. 
6. Israël, het “huis van Israël” , waarmee – later in de tijd –de 10 ‘verloren gewaande’ stammen worden be-

doeld. Zie o.a. Ezech. 39:22-29. Daarom dat er ook regelmatig in het oude Testament gesproken wordt van 
“de koning van Israël” en/of “de koning van Juda”. Het waren dus 2 koninkrijken. 

Inleiding:  
Misschien dat u denkt: “Waarom wordt dit bovenstaande vermeld? Dat weet toch iedereen die de Bijbel leest”. Ja, 
dat dacht ik zelf ook, daarom zal ik uitleggen waarom ik het toch  heb vermeld. Het begon naar aanleiding van een 
brochure van Norbert Lieth van Zendingswerk Middernachtsroep1 – met de aansprekende titel: “Waarom juist  
ISRAËL? ” – die ik ongeveer een jaar geleden onder ogen kreeg. Ik begon enthousiast te lezen, maar ontdekte al 
snel dat het WOORD “Israël ” heel vaak wordt gebruikt – zoals natuurlijk te verwachten in een brochure met die 
titel, maar… – zonder dat er bij vermeld wordt in welke context  ze het WOORD Israël  bedoelen. Ook wordt er m.i. 
– al gelijk op de 1ste bladzijde – gesuggereerd dat alle Joden “Israël ” zijn en “Israël ” alle Joden. Toen ik de brochu-
re, om die redenen, nader ging bestuderen bleek dat – in mijn ogen – niet alleen erg verwarrend  over te komen (al 
kwam ik er zelf snel achter in welke context het WOORD bedoeld werd), maar daardoor zag ik ook DUIDELIJK een 
m.i. foute interpretatie van o.a. Jesaja 11 vers 12 en Jeremia 23 vers 8, in de volgende tekst van Norbert Lieth 
(de zwartgetypte tekst wel te verstaan – de paarse tekst is door mijzelf toegevoegd, in de hoop dat u beter be-
grijpt/ziet wat ik bedoel): 
 

“Israël is er weer: … Met het feit, dat de Joden  (uit de 2 stammen van het “huis van Juda” – noot AK) vandaag weer in 
hun eigen land zijn en een eigen staat bezitten, heeft God ons een teken gegeven. Wij, die een ander staatsbur-
gerschap bezitten, moeten hier op letten, want de Bijbel zegt: “En Hij zal  een banier opheffen voor de volken, en 
de verdrevenen van Israël  (dat zijn m.i.: de 10 verloren gewaande stammen van het “huis van Israël” – noot AK) verzamelen  en 
de verstrooide dochters van Juda  (dat zijn m.i.: de 2 stammen van het “huis van Juda” – noot AK) vergaderen  van de vier 
einden der aarde” (Jes. 11:12). Een  banier is een vlag met een veldteken of een nationaal embleem. Het terug-
brengen van Israël (waarmee hier, in Jesaja 11:12, dus m.i. de 10 verloren gewaande stammen van het “huis van Israël” bedoeld wor-
den – noot AK) in het vaderland is voor ons als zo’n teken gesteld. Dat zegt ook de profeet Jeremia en spreekt daarbij 
expliciet de naties, de heidense volken aan: “Hoort des Heren woord, gij heidenen! En verkondigt in de eilanden 
(letterlijke vertaling: de kustlanden – noot AK), die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israël (dat zijn of ALLE 12 stammen of de 10 verloren 
gewaande stammen van het “huis van Israël” – noot AK) verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als 
een herder Zijn kudde” (Jer. 31:10, St. Vert.). 
Het bijeen verzamelen van Israël (dat zijn of ALLE 12 stammen of de 10 verloren gewaande stammen van het “huis van Israël” – 
noot AK) uit de volken in het eigen land is zonder twijfel een concrete voorbereiding voor de wederkomst van Jezus 
Christus, want God spreekt: “En Ik zal de rest van Mijn schapen verzamelen uit al de landen waarheen Ik ze 
heb verdreven ,…” (Jer. 23:3). 
In het nu volgende verklaart God ook precies, hoe Hij dat doen zal, resp. dat deze terugvoering de bevrijding van 
Israël uit Egypte (dat waren m.i.: ALLE 12 stammen van Israël – noot AK) in de schaduw zal stellen. “Daarom zie, de dagen 
komen, luidt het woord des Heren, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Here leeft, die de Israëlieten (dus: 
ALLE 12 stammen van Israël – noot AK) uit het land Egypte heeft doen optrekken, maar veeleer: Zo waar de Here leeft, 
die het nageslacht van het huis Israëls  (dat zijn m.i. dus: de 10 verloren gewaande stammen van het “huis van Israël” – noot 
AK) heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen waarheen Hij hen 
verdreven had ; en zij zullen op hun eigen grond wonen” (Jer. 23:7-8) En wat gebeurde er na de Tweede Wereld-
oorlog? Vele duizenden Joden (uit de 2 stammen van het “huis van Juda” – noot AK) keerden weer naar hun vaderland 
terug en op 14 mei 1948 werd de staat Israël geproclameerd! … Het teken dat God gegeven heeft, dat niet over 
het hoofd kan worden gezien, namelijk het terugbrengen van Israël (dat zijn m.i. dus: ALLE 12 stammen van Israël, en dat 
is nog NIET gebeurd – noot AK) naar het eigen land, wijst er op, dat wij in de eindtijd leven. Met “eindtijd” bedoelen wij 
niet de ondergang van de wereld, maar de tijd vlak voor de wederkomst van Jezus Christus.” (Tot zover een ge-
deelte uit eerdergenoemde brochure: “Waarom juist  ISRAËL? ”) 

• Volgens mij trekt Norbert Lieth uit bovenstaande tekst duidelijk de conclusie “dat wij in de eindtijd leven” (zie 
zijn eigen woorden), wat op zich waar is en waar ik het zeker mee eens ben, maar… hij komt onder andere 
tot deze conclusie NA de Bijbeltekst uit Jeremia 23:7-8, met de woorden: “Vele duizenden Joden  keerden 
weer naar hun vaderland terug en op 14 mei 1948 werd de staat Israël geproclameerd! … Het teken dat God 
gegeven heeft, dat niet over het hoofd kan worden gezien, namelijk het terugbrengen van Israël naar het 
eigen land, wijst er op, dat wij in de eindtijd lev en.”  

                                                 
1 Zendingswerk Middernachtsroep, die – voor zover ik vernomen heb – veel boeken en brochures uitgeven en (o.a.) de volgen-
de maandbladen: “Nieuws uit ISRAEL ” en “Middernachtsroep ”. 
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• Terwijl m.i. de conclusie zou moeten zijn dat het terugkeren van die “vele Joden” naar het land Israël mis-
schien wel een voorvervulling is/kan zijn, maar… dat de woorden uit Jeremia 23 vers 8 – “Zo waar de Here 
leeft, die het nageslacht van het huis Israëls  (dat zijn dus: de 10 verloren gewaande stammen van het “huis van Is-
raël” – noot AK) heeft doen optrekken en die het heeft doen komen uit het Noorderland en uit al de landen 
waarheen Hij hen verdreven had ; en zij zullen op hun eigen grond (in het, dan overigens veel grotere, land Israël – 
zie o.a. Gen. 15:18) wonen” – nog NIET vervuld zijn!! Terwijl ook velen zeggen dat de verwachte Weder-
komst  van onze Here Jezus Christus (waarmee velen vooral de zgn. opname2 bedoelen) elk moment kan 
plaatsvinden. En ook dit is m.i. niet juist. Want, eerst moeten nog een aantal andere profetieën vervuld wor-
den.  
• Voor meer hierover, zie bijlage 1 aan het eind van dit artikel, waarin het zgn. eindtijd-scenario in fasen  

wordt behandeld. 

Iedere Jood is een Israëliet, maar niet iedere Israëliet is een Jood.  
Veel christenen denken bij Israël en/of Israëlieten aan de Joden en bij de Joden aan Israël en/of Israëlieten. Nu is 
dat op zich niet verkeerd, maar Israël bestaat – nog steeds – uit 12 stammen, ook al zijn er 10 stammen die men 
‘verloren stammen’ noemt. Zelf spreek ik echter liever van de ‘verloren GEWAANDE stammen’, omdat je anders 
zou kunnen denken dat het verloren GEGANE stammen zijn. God weet echter wie tot deze (oorspronkelijke) 
stammen behoren en zelfs wie ze persoonlijk zijn, en als we ons er echt in willen verdiepen kunnen we er waar-
schijnlijk achterkomen of wij ZELF misschien tot (afstammelingen van) deze 10 ‘verloren gewaande’ stammen be-
horen. Als dit zo blijkt te zijn, dan zijn wij dus in letterlijke zin Israëlieten, nakomelingen van Jakob (die van God  de 
naam Israël kreeg – zie o.a. Gen. 32:28 en 35:10). 
In geestelijke zin waren we ons – als het goed is – al bewust van onze “Israëlische identiteit”, tenminste als we – in 
en door Christus – besneden zijn naar het hart. Zoals vermeld in Romeinen 2 vers 29b, waar staat: “Maar hij is 
Jood (of – in deze – een Israëliet), die het in het verborgene is (d.i. in het innerlijk, in het hart), en dat is de (ware) besnij-
denis, die van het hart  is , naar de geest, niet naar de letter.” (HSV) 
Bij (vermoedelijk) velen van ons zal straks echter blijken dat wij niet alleen in geestelijke zin tot “Israël” behoren, 
maar ook in letterlijke zin. Voor alle duidelijkheid wil ik dit nog wel – hopelijk ten overvoede – vermelden: In ieder 
geval zal (wat de Nieuwtestamentische gelovigen betreft) niemand behouden worden ZONDER geloof in Jezus 
en in Zijn offer – als verzoening voor onze zonden – aan het kruis. In die zin is er geen onderscheid tussen 
Jood en heiden  (zoals wij o.a. ook kunnen lezen in Rom. 2:28-29, Gal. 3:26-29 en Ef. 2:11-16). Voor alle duide-
lijkheid: Dit geldt dus NIET voor de (oprechte) Oudtestamentische gelovigen. 
Een conclusie die we in ieder geval nu al kunnen trekken is deze: Iedere Jood is weliswaar een Israëliet, maar 
niet iedere Israëliet is een Jood . De Joden  zijn namelijk (afstammelingen) van de stam Juda  (in het Duits komt 
dit beter naar voren, daar is het: “die Jude ”) of van het “huis van Juda ” (verzamelnaam voor de stammen: Juda, 
Benjamin en Levi). 
We zullen – in dit vrij korte artikel – niet veel bewijzen voor alle argumenten aandragen, daar het anders een heel 
lang en, voor velen, misschien wel een te moeilijk verhaal zal worden. Degenen zich hier echter verder in willen 
verdiepen, kunnen wij aanraden om het boek “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Isra ël” van W.H. Bennett te 
lezen. In het Engels (dus: niet in het Nederlands verkrijgbaar) is er ook nog het boek “Symbolen van ons Kelto-
Saksische erfgoed” van dezelfde schrijver. Ook kan ik nog de – enigszins moeilijke – Bijbelstudie van H. Siliakus 
aanbevelen, een Bijbelleraar uit mijn vorige Gemeente, genaamd: “Wederom Mijn Volk” – over de lotgevallen 
van de beide Israëlvolkeren. (Voor meer over deze boeken, zie de vermeldingen aan het eind van dit artikel.) 

De Israëlieten in twee naties verdeeld 
Wat velen dus niet weten of beseffen is dat er een verschil is tussen Israël en het Jodendom/de Joden (zo-
als ook hierboven al is aangehaald). In het kort komt het hierop neer: 
In eerste instantie bestaat het volk van Israël dus uit de 12 stammen, vernoemd naar de 12 zonen van Jakob (die 
later dus van God de naam “Israël” kreeg – zie o.a. Gen. 32:28 en 35:10). Maar later komt er een splitsing, een 
scheiding tussen deze 12 stammen. Er wordt in de Bijbel dan onderscheid gemaakt tussen het “huis van Israël” en 
het “huis van Juda” (de zgn. Joden).  
Het “huis van Israël”  (ook wel Efraïm-Israël genoemd) is het 10-stammenrijk (zie noot3) dat in de loop van de 
geschiedenis, door de Assyrische ballingschap, weggevoerd werd uit het beloofde land Kanaän/ Palestina. Zij zijn 
daarna de zgn. heidenwereld ingetrokken, waar zij, tot op heden, in het “verborgen” wonen. Het zijn vooral de zgn. 
“christelijke” landen in Noordwest-Europa en de landen, waar velen uit Noordwest-Europa later naar toe zijn geë-
migreerd, zoals Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië.  
Het “huis van Juda” is het 2-stammenrijk , namelijk de stam van Juda en Benjamin4 (inclusief, een deel (?) van, 

                                                 
2 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studie: “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. OP-
NAME wel juist ? ”. 
3 Bestaande uit de 10 stammen van :  1.  Ruben,  6.  Simeon,  
    2.  Dan,  7.  Naftali,  
   3.  Gad,  8.  Aser,  
     4.  Issaschar,  9.  Manasse (?), 
     5.  Zebulon, 10.  Efraïm (in plaats van Jozef – zie Gen. 48:5-6). 
4 In 70 na Christus, toen de Romeinen de Joden in Jeruzalem aanvielen, ontsnapten de Benjaminieten en vluchtten om zich bij 
(het huis van) Israël te voegen in Europa. (Uit eerdergenoemd boek: “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël”, zie blz. 65). 
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de stam van Levi – zie noot5), dat in de dagen van Jezus rondwandeling op aarde in het beloofde land Kana-
an/Palestina leefde. (Het huis van) Juda, de zgn. Joden, is dan ook het deel van Israël waarover de verharding is 
gekomen (zie Rom. 11:25). “De Joden” zijn dus het nageslacht van het “huis van  Juda”  – in het Duits komt dit 
beter naar voren, daar is het: “die Jude ”, waarin de overeenkomst met de naam “Juda ” dus nog duidelijk te horen 
is! 
Als wij bovenstaande tot ons door laten dringen dan kunnen we niet anders dan – voorzichtig (?) – concluderen dat 
veel “oorspronkelijke” Europese christenen nazaten (moeten/kunnen) zijn, en dus afstammen van (minstens 1 van 
de 12 stammen van) Israël. Dus daar waar we in de Bijbel lezen over Israël, en al helemaal als het gaat over het 
“huis van Israël”, kan het in veel gevallen  wel eens over onszelf gaan. Want, en nu citeren wij (3x) eerderge-
noemd boek “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël”: 
 

1. “Dat Israël, geheel of gedeeltelijk, noordwestwaards trok vanuit het Midden-Oosten door de Kaukasus naar 
Europa, is geen nieuwe theorie. Talloze historici hebben eeuwenlang gewezen op de degelijke bewijzen die dit 
ondersteunen. … De werkelijke vraag is derhalve niet of  er Hebreeuwse stammen migreerden naar vroeg-
Europa (want de bewijzen tonen aan dat ze dat deden), maar welk percentage van de Europeanen afstamt van 
de Hebreeërs. De verzamelde informatie op de volgende bladzijden (uit onderstaand boek) laat zien dat het een 
belangwekkend aantal is in vele delen van Europa.” (Een gedeelte uit het boek: “De geschiedenis van Kelto-
Saksisch Israël”, zie blz. 23, van Predikant Jory Steven Brooks). 

 

2. “Met bovenstaande studies (vermeld in eerdergenoemd boek – AK) hebben we een stukje van de enorme hoeveel-
heid van bewijs gepresenteerd, die de Israëlitische oorsprong van de Britse en Ke lto-Saksische volke-
ren aantoont. We hebben gezien (ook weer in eerdergenoemd boek – AK) dat hun komst naar (onder andere) de 
Britse eilanden in vele groepen, op verschillende momenten en onder verscheidene namen, slechts een her-
vergadering was van de verstrooide takken van het Hebreeuwse volk in de bestemde veilige plek die hen be-
loofd was in 2 Samuël 7 vers 10. We hebben ook gezien dat dit verstrooien en hervergaderen een lange tijds-
periode in beslag nam, van ongeveer 1000 voor Christus tot 1100 na Christus, en dat te eniger tijd één of meer 
takken van het volk Israël door alle landen van Europa zijn gegaan. Zo’n immense migratie van mensen, zich 
bewegend in zo veel afdelingen, zo veel verschillende routes volgend en zo langdurig, zou zonder twijfel vele 
groepen onderweg hebben achtergelaten 

 Er is nauwelijks een land in Europa of West-Azië waar geen overblijfsel van het Kelto-Saksische ras te vinden 
is. Deze groepen zijn verschillend in grootte. In sommige landen zijn ze slechts een klein gedeelte van de po-
pulatie, terwijl ze in andere landen met veel meer zijn. De populatie van sommige landen is bijna geheel Kelto-
Saksisch, zoals: Noorwegen, Denemarken en Nederland. De mensen van deze drie naties zijn, etnisch gezien, 
identiek aan de mensen van Brittanië, de nakomelingen van de Cymri, Jutten, Denen, Norsemen en Saksen, 
die achterbleven op het continent toen de rest migreerden naar Brittanië. Zij zijn ook Kelto-Saksen en zijn 
dus Israëlitische broeders . Het enige dat hen weerhoudt om zich te verbinden me t de Israëlitische fami-
lie van andere naties is hun – en onze – tekortkomi ng om onze ware gemeenschappelijk oorsprong te 
erkennen .” (Nogmaals een gedeelte uit het boek: “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël”, zie blz. 107) 

 

 

                                                 
5 Levi is de zgn. priester- of levietenstam, die geen eigen grondgebied had, maar verspreid over het hele land woonde. 
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De tegenwoordige identiteit van Israël 
3. “Zodra erkend wordt dat de huizen van Israël en Juda gesplitst werden in twee afzonderlijke naties, is het aan-

wijzen van (het huis van) Israël niet moeilijk meer. Men hoeft slechts het volk te vinden dat het eerst in de ge-
schiedenis opdook waar en toen Israël verdween. Het volk dat geworden is wat Gods profeten verklaarden dat 
Israël zou worden. Het volk dat opklom van onbetekenendheid tot een positie van wereldleiderschap aan het 
einde van de “zeven tijden” ofwel na de 2520 jaar van verbanning (“onder de heidenen verstrooid” – zie Lev. 
26:33) die op Israël gelegd werd. Als we hen vandaag willen zoeken, moeten we eerst het geschiedkundige feit 
opmerken dat het huis van Israël verdween in die landen net ten westen van de Kaspische zee én dat het juist 
in deze landen was dat kort daarop verscheidene stammen – Jutten, Angelen, Saksen, Denen, Cymri en daar-
aan gerelateerde stammen – voor het eerst opdoken in de geschiedenis. … De namen die gedragen werden 
door twee van deze stammen – de Jutten en de Denen – lijken sterk op de namen die twee van de stammen 
van Israël droegen: Juda en Dan. Cymri, de naam die de mensen van Wales tot op deze dag dragen, is iden-
tiek aan de naam die de Assyriërs de Israëlitische gevangenen gaven. Vergelijkbaar noemden de Perzen, die 
het Babylonische wereldrijk ten val brachten, de Israëlieten altijd “Sakae”. Het woord “Saksen” is hiervan afge-
leid. In profetieën rond Israëls tuchtiging, verbanning en toekomstig herstel vinden we hierover veel beschrij-
vingen en ook over haar toekomstige positie: Deze beschrijvingen leveren specifieke kenmerken op en het volk 
(en natie) dat die kenmerken vandaag de dag draagt, moet (het huis van) Israël zijn. Israël zou tot een groot volk 
gemaakt worden (zie Gen. 12:2, 18:18); zou groot genoemd worden (zie Gen. 12:2); zou een volk en een hoop 
der volken zijn (zie Gen. 35:11); zou een koninkrijk zijn (zie 2 Sam. 7:12-16, Jer. 33:17); zou alleen wonen in 
een voorbereide veilige plaats (zie 2 Sam. 10); zou herkend worden aan twee nationale emblemen: de leeuw 
en de os of éénhoorn (zie Num. 24:8-9). Deze identificatietekens worden slechts gevonden bij één volk. Ande-
re naties hebben misschien één of twee van deze kenmerken, maar alleen de Kelto-Saksische volkeren heb-
ben ze allemaal.” (Nogmaals een gedeelte uit het boek: “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël”, blz. 63). 

Voorbeelden van kenmerken in Europa die ons aan Israël doen denken: 
1. Toeval of niet (zelf geloof ik niet in “toeval”), het is toch zeker opvallend te noemen dat de kleuren van veel 

vlaggen in Europese landen (tevens vaak kustlanden zoals Nederland, Frankrijk, Engeland) maar ook bijvoor-
beeld Amerika – waar veel Europeanen in later eeuwen naar toe zijn gegaan – het rood, wit en blauw in hun 
vlag  hebben zitten. Dit zijn kleuren die ook steeds weer terugkomen in de (naar Gods instructies speciaal 
geweven) gordijnen van de Poort, de Deur en het Voorhangsel van de Tabernakel van Israël  (en ook te-
vens een verwijzing zijn naar het volbrachte werk van Jezus Christus – zie noot6 en o.a. meer hierover in de 
studies “Christus in de Tabernakel ” en/of “De Tabernakel van Israël ” op onze website www.eindtijdbode.nl ). 

 

 
 

2 verschillende plaatjes (zie hierboven en hieronde r) 
met het ROOD, WIT en BLAUW van de Poort van de Isra ëlitische Tabernakel 

 

                                                 
6 Heel in het kort: De Poort (of ingang) tot het Tabernakel-complex bestond uit een GORDIJN van 20 el en had verschillende 
kleuren: “…blauw purperen (SV: hemelsblauw), rood purperen en karmozijnrode   (SV: scharlaken) wol en meerdradig fijn (wit) 
linnen,…” (zie Exod. 27:16, HSV) 
Het gordijn van de Deur (of ingang) van de Tabernakel spreekt van de toegang tot het Heiligdom en bestond uit dezelfde kleu-
ren (zie Exod. 26:36) als de Poort. Bij het gordijn van het Voorhangsel gelden ook weer dezelfde kleuren (zie Exod. 26:31) als 
bij de Poort en de Deur, met dat verschil dat er – door al deze kleuren heen – een gouddraad was geweven, waarvan een che-
rub was gevormd! 
 

� hemelsblauw  (Geloofs wandel )  … opstandingskracht  van de volmaakte Dienstknecht. 
� purper  (van de Here )  … majesteitelijke waardigheid  van de geboren Koning. 
� scharlaken  (Jezus )  … lijden  van de Zoon des mensen. 
� wit linnen  (Christus )  … gerechtigheid  van de Zoon van God. 
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2. Wat ook bijzonder is, is (onder andere) de harp op de Euromunt van Ierland, want… de harp is een embleem 
van het huis van David. (Meer hierover op blz. 64 van het boek: “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël”). 

3. Veel landen hebben de leeuw en/of de adelaar (arend) en/of de eenhoorn in hun emblemen. “…De leeuw en 
de eenhoorn waren de nationale emblemen van Juda en Israël, de twee koninkrijken waarin het Isr aëliti-
sche volk werd verdeeld na de dood van koning Salom o.” (Een gedeelte uit het boek: “De geschiedenis 
van Kelto-Saksisch Israël”, zie blz. 64). 

Zie bijgevoegde (eigengemaakte) foto – met leeuw in het stenen embleem – uit Finale Ligure, een oud vestingstad-
je (met een oude vestingwal) aan de kust in Italië: 

 

En dan was er – ongeveer een jaar geleden – ook nog een artikel in de EO-Visie:  

Waar zijn Israëls ‘verloren stammen’? 

DNA en archeologie werpen licht op lot weggevoerde Joden.  
Zijn de tien ‘verloren stammen’ van Israël voorgoed  verdwenen in de nevelen van de geschiedenis? Of 
zullen ze er – zoals sommigen met een heilig vuur g eloven – in de eindtijd weer uit opduiken? Feit is dat dit 
vraagstuk Joodse en christelijke bijbellezers van u iteenlopende pluimage al eeuwenlang fasineert. 
In het nieuwste deel van de bekende Studiebijbel-serie over het Oude Testament, 1 en 2 Kronieken, staan achterin 
acht excursen (‘uitstapjes’), die uiteenlopende deelthema’s onder de loep nemen. De ‘smeuiigste’ bladzijden vor-
men die over de tien verloren stammen, erkent de schrijver van deze slotexcurs, oudtestamenticus prof. dr. Mart-
Jan Paul. “Kronieken behoort niet tot de geliefdste delen van de Bijbel. We zochten naar interessante deelonder-
werpen om het geheel extra aantrekkelijk te maken.” 

Ballingschap:  In lang vervlogen tijden – we schrijven de achtste eeuw voor Christus – voerden de Assyriërs het 
noordelijke tienstammenrijk van Israël in ballingschap. Speculaties rond het lot van deze weggevoerde Joden (moet 
m.i. zijn: Israëlieten, daar Joden alleen van “de stam” of “het huis” van Juda zijn – noot AK) tieren welig op een vruchtbare voe-
dingsbodem van schaarse sporen. Wat is er met hen gebeurd? Zijn ze opgegaan in de hun omringende volkeren-
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zee? Of zijn ze via allerlei omzwervingen over de breedte van de aardbol uitgewaaierd? …  

Profetisch front:  “De laatste jaren is er wereldwijd een opvallende belangstelling voor de verloren tien stammen”, 
schreef Het Zoeklicht in 2003. “Uit verre uithoeken van de aarde komen ‘wij-zijn-Israël’-groepen en -stammen te-
voorschijn. (-) De ‘verloren stammen’ zullen weer zichtbaar worden. Wie het zijn en hoe dat zal gaan, weten we 
niet. Maar er zit duidelijk beweging op dit profetisch front. We zijn ervan overtuigd, dat het zichtbaar worden van de 
‘tien stammen’ voorwaarde en teken is van de komende Verlossing.” 

Vraag aan prof. dr. Paul: “Wat gaat er door u heen als u dit soort artikelen leest, met koppen als: ‘De tien stammen 
komen eraan”? Antwoord Paul: “Ik begrijp best dat men – vanuit een bepaalde uitleg van de profetieën – meent dat 
er nog het één en ander staat te gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld aan Ezechiël 37:15-23, het visioen over de twee 
stukken hout – het tienstammen- en het tweestammenr ijk – die verenigd zullen worden .” … 

 
Splitsing:  “Strikt genomen zijn er trouwens dertien stammen”, vervolgt hij, “maar de priester- en levietenstam Levi 
woonde verspreid over het hele land. Dus wat betreft grondgebied spreken we over twaalf stammen. Met de dood 
van Salomo ontstond er na een splitsing  het tienstammenrijk (Israël – red. EO-Visie) en het tweestammenrijk 
(Juda – red. EO-Visie). Twee stammen, Juda en Benjamin, woonden in het zuiden. De andere stammen gingen 
naar Jerobeam, in het noorden. Rond 722 voor Christus werd Samaria ingenomen en voerde Assyrië allerlei men-
sen uit het noordelijke rijk weg. Daar zullen best Levieten bij zijn geweest, maar gemakshalve spreken we over de 
wegvoering van de tien stammen . Dat gebeurde ten tijde van koning Hizkia, die toen nog in het zuiden regeerde. 
In 586 voor Christus kwamen de Babyloniers; zij voerden allerlei mensen weg uit het tweestammenrijk.” … 

Nog 2 opvallende opmerkingen in dit artikel uit de EO-visie:  
1. Columbus, mormonen en Nederland:  In het vierde deel van de Studiebijbel Oude Testament is nog veel 

meer informatie over dit fascinerende vraagstuk te vinden. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat ook de ontdek-
kingsreiziger Columbus naar de verloren stammen heeft gezocht, en blijken de weggevoerde Joden (nog-
maals, moet m.i. zijn: Israëlieten, daar Joden alleen van “de stam” of “het huis” van Juda zijn – noot AK) al jaren in de belang-
stelling te staan van de mormonen. Er is zelfs een Nederlandse predikant die beweert dat ons land het huidi-
ge stamgebied is van Zebulon (J. den Admirant). (En hij is niet de enige, getuige dit artikel en, vooral ook, de uitleg 
in voetnoot 7 – noot AK). 

2. Sommige hedendaagse rabbijnen – en trouwens ook een aantal christenen – geloven dat de Joden die nu in 
Israël leven afstammelingen zijn van Juda en Benjamin, en dat de tien stammen zich ooit nog bij hen zullen 
voegen, als een noodzakelijk voorspel op de uiteindelijke Verlossing. 

Tot zover gedeelten uit het hierboven vermelde artikel uit de EO-Visie. 

Nog een kenmerkend voorbeeld:  
Mijn eigen (trouwens ongelovige) tante heeft een jaar of tien geleden een familie-stamboom gemaakt. En, toen ze 
klaar was stuurde ze mij ook enkele kopieën op. Ik werd er in eerste instantie niet echt warm of koud van. Ik had 
het al die jaren al in mijn bezit, maar er nooit veel mee gedaan. Dat veranderde toen ik het – eerdergenoemde – 
boek: “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël” onder ogen kreeg en mocht lenen van een zuster in onze huidi-
ge Gemeente.  
In mijn vorige Gemeente had ik trouwens ook al meegekregen dat het “huis van Israël” in Europa terecht zou zijn 
gekomen en ook dat een bepaald deel van deze 10 stammen – vermoedelijk Zebulon – in Nederland zou wonen 
(zie noot7) en dat het dus zo kon zijn dat je, zonder het zelf te weten, af kon stammen van het “huis van Israël”, de 

                                                 
7 Jesaja leefde en profeteerde ± 700 jaar voor Christus. Toen bestond Nederland als natie nog niet. Maar de etnologen, die 
onder andere de trek en de verspreiding van de (oude) volkeren bestuderen, zeggen ons, dat de stam Zebulon  van het ver-
bannen volk van Israël hierheen is getrokken en zich in deze lage landen aan de Noordzee heeft gevestigd. 
Vergelijkt men de profetieën over Zebulon, gedaan do or Jakob en Mozes, dan ontdekt men treffende kenmer ken, die 
deze bewering van de etnologen staven. 
Jakob profeteerde in Genesis 49 vers 13, in ± 1750 voor Christus:  

• “Zebulon  zal aan (de haven van) de zeekust wonen. Hij zal wonen aan de kust, bij  (de haven van) de schepen;….” (HSV) 
Mozes profeteerde in Deuteronomium 33 vers 18-19, in ± 1275 voor Christus:  
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10 verloren GEWAANDE stammen. (Een DNA-test zou overigens een definitieve uitslag hierover kunnen geven. 
Dit heb ik jaren geleden een keer gezien in een documentaire op Discovery, waarvan ik de naam helaas niet meer 
weet. In deze documentaire werd door een DNA-test bewezen dat één van de eerste presidenten van de VS – met 
voorouders die uit Europa kwamen – afstamt van Jakob/Israël.) 
De zoektocht van mijn tante naar onze familie-stamboom ging terug in de tijd tot ongeveer 1600 en daar zag ik als 
1ste naam vermeld: Jan Jacobszoon . Terwijl er rond die tijd ook namen in onze stamboom staan als Sara en Dani-
el. Ook stuurde ze een kopie van het familiewapen (het zgn. wapen van Krommenhoeke) mee. En wat schetste 
mijn verbazing: Daarop stond een soort leeuw c.q. strijder die een wapenschild vasthoud en op dat schild staan – 
om en om – de 3 bekende “visjes” (van oudsher het symbool voor christenen) en 3 maal een zespuntige ster (zie 
de afbeelding en tekst hieronder, op blz. 8, die ik overigens via het internet heb gedownload). Vanaf dat moment 
houd ik serieus rekening met het feit dat ik zelf wel eens een nakomeling van (één van de 12 stammen van) Israël 
kan zijn  en dus – Bijbels gezien – een Israëliet.  
Dit idee – dat ik (vermoedelijk) een afstammeling van Jakob/Israël ben of kan zijn – vind ik voorlopig genoeg. De 
rest laten we maar aan de Heer over. 
Sommigen van u zullen zich misschien afvragen: “Wat wil je hiermee zeggen? Wat verandert het aan wie jij bent 
(of, als het ook u betreft, wie u ben)?” Het verandert – in eerste instantie – weinig aan wie ik ben (of wie u bent), al 
is er – Bijbels gezien – in de eindtijd wel een bij zondere rol (een zgn. eindtijd-taak) weggelegd voor de 
144.000, (zie noot8, dit zijn 12.000 personen uit elk van de 12 stammen9 van Israël – zie o.a. Openb. 7:1-8 en 14:1-
                                                                                                                                                                            

• “Over Zebulon  zei hij: Verheug u, Zebulon,  over uw uittocht  (d.i. uw ballingschap), en u, Issaschar, over uw tenten. Vol-
ken zullen zij naar de berg (Sion, de berg van Gods heiligheid) roepen. Daar zullen zij offers van gerechtigheid brengen, 
want zij zullen de overvloed van de zeeën opzuigen (zoals de zeevaart en visserij), en de dingen die onder het zand be-
dekt en verborgen zijn (d.i. gaswinning).” (HSV) 

Jakob  profeteerde over Zebulon , dat deze stam in de toekomst een KUSTLAND  zou zijn, terwijl deze stam in Kanaän NIET 
aan de kust lag. Bovendien voorspelde Jakob dat deze stam in de toekomst een grote zeehaven  zou vormen en grote zeevaart 
zou kennen. 
Mozes  profeteerde, dat deze stam zich mocht verheugen, dat hij gedeporteerd zou worden. Dáár zou hij de volkeren  tot de 
berg Sion (de berg van Gods heiligheid) roepen, hij zou velen roepen tot bekering  tot de almachtige God en het volk, dat hij 
zou vormen, zou leven van de zee (zoals scheepvaart, visserij) en van de verborgen dingen van het zand (gaswinning).  
• Tot zover een kort gedeelte uit de Bijbelstudie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft, hier op aar de” van E. van den 

Worm (voor meer hierover, zie deze studie op onze website www.eindtijdbode.nl ). 

8
 De uitverkiezing van de 144.000 eerstelingen van Go d en van het Lam van God uit alle stammen van Israë l, behalve 

uit de stam van Dan:  In het dan gevormde, geestelijke bruidslichaam bevinden zich ook de 144.000 eerstelingen, die door God 
zijn uitverkoren om hun goddelijk werk in de volle kracht van de Heilige Geest  in de wereld van de eindtijd uit te voeren. Na 
de eenwording (de bruiloft) van de Bruid en het Lam van God zal dit deel van de Bruid in het geestelijke bruidslichaam zich tot 
volmaaktheid in de Christusnatuur ontwikkelen en zich daarna van dit bruidslichaam onderscheiden, wat het Woord de geboorte 
van “de mannelijke zoon” noemt (zie ook nog noot 10). 

• “En zij (de Bruid; na de bruiloft de Vrouw  van het Lam) baarde een mannelijke zoon , die al de heidenen zou hoeden met 
een ijzeren roede; en haar kind werd (plotseling) weggerukt tot God en Zijn troon.” (Openb. 12:5 – SV) 

• “Voordat zij (d.i. de Bruid) smarten kreeg, heeft zij gebaard; voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter we-
reld gebracht. Wie heeft zo iets gehoord, wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of 
een volk op eenmaal geboren? Maar Sion (hier het beeld van de Bruid of Bruidsgemeente) heeft nauwelijks barensweeën 
gekregen, of zij baarde (in geestelijke zin) haar kinderen (de 144.000). Zou Ik ontsluiten en niet doen baren? zegt de 
Here. Of ben Ik één, die doet baren en toesluit? zegt uw God. Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (d.i. de 
Bruid of Bruidsgemeente), gij allen die haar liefhebt. Verblijdt u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, op-
dat gij zuigt en u laaft aan haar vertroostende borst, opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst (beeld 
van de geestelijke spijze die zij uitdeelt, waardoor allen die hiervan “drinken” geestelijk groeien ).” (Jes. 66:7-11 – NBG)  

Deze zoon wordt mannelijk  genoemd, omdat deze zoon, de 144.000 vertegenwoordigend, bij zijn geboorte (d.i. bij zijn onder-
scheiding) de mannelijke stature van Jezus Christus heeft. Aangaande hun roeping en uitverkiezing lezen wij in Openbaring 
7 vers 1-8 (HSV):  

• “Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang, 
opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee en ook niet tegen enige boom. En ik zag een andere engel 
opkomen van waar de zon opgaat, die het zegel had van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de vier en-
gelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee  te beschadigen: Beschadig de aarde niet, en ook niet de zee en 
de bomen, totdat wij de dienstknechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal 
van de verzegelden: 144.000  verzegelden uit ALLE stammen van de Israëlieten .  

1. Uit de stam  Juda  12.000   verzegelden,  
2. uit de stam  Ruben  12.000   verzegelden,  
3. uit de stam  Gad  12.000  verzegelden,  
4. uit de stam  Aser  12.000   verzegelden,  
5. uit de stam  Naftali  12.000   verzegelden,  
6. uit de stam  Manasse  12.000   verzegelden,  
7. uit de stam   Simeon   12.000   verzegelden,  
8. uit de stam  Levi  12.000   verzegelden,,  
9. uit de stam  Issaschar  12.000   verzegelden,  
10. uit de stam  Zebulon  12.000   verzegelden,  
11. uit de stam  Jozef  12.000   verzegelden, en  
12. uit de stam  Benjamin  12.000   verzegelden.” 

Aangaande hun openbaring als volmaakte zonen Gods, als eerstelingen van God en van het Lam van God , lezen wij in 
Openbaring 14 vers 1-5 (HSV):  
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5). Al wil ik zeker niet  beweren dat ik ook maar enigszins vermoed of denk te weten daar bij te mogen horen. Lo-
gisch ook als je bedenkt dat er natuurlijk veel meer  afstammelingen zijn van alle 12 stammen dan deze 144.000 en 
ook omdat het hier specifiek gaat over “mannelijke zonen” (al is het natuurlijk ook bij de Bruid of Bruidsgemeente 
zo, dat die zowel uit vrouwen alsook uit mannen zal bestaan)! Maar… ook lang niet alle mannelijke afstammelingen 
van Israël zullen de geestelijke status van “de mannelijke zoon” (zie noot 8 en10) bereiken! 

************************************************************************************* 
Nederlandse Gemeentewapens 

 
In zwart:  

3 zespuntige sterren (de zgn. Davidster – noot AK)  van goud,  
geplaatst 2 en 1,  

afwisselend met 3 vissen van zilver. 
 

Oorsprong/verklaring:  
De vissen in het wapen werden bij de aanvraag omschreven als scharren. Het zou zijn afgeleid van het vroegere 
heerlijkheidswapen, zoals dat al in de 17de eeuw werd gevoerd en voorkomt in de Nieuwe Cronijck van Zeeland 
van Smallegange. Echter, het historische wapen van Biggekerke is echter in rood zes leliën van zilver.  
Het verleende wapen is het oude heerlijkheidswapen van Krommenhoeke. Na de reformatie viel Krommen-
hoeke kerkelijk onder Biggekerke, waardoor het wape n waarschijnlijk is verwisseld. 
 

************************************************************************************* 

                                                                                                                                                                            
• “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144.000 mensen (namelijk: de volmaakte zonen Gods, uit de 

12 stammen van Israël), en op hun voorhoofd stond de Naam van Zijn Vader geschreven. En ik hoorde een geluid uit de 
hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citer-
spelers die op hun citers spelen. En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, en vóór de vier dieren (letterlijk: 4 le-
vende wezens) en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de 144.000, die van de aarde (los)gekocht wa-
ren. Dezen zijn het, die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagdelijk rein . Dezen zijn het die het Lam vol-
gen waar Het ook naar toe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam . En in 
hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn smetteloos (d.i. onberispelijk) voor de troon van God.” 

• Gedeelte uit de Bijbelstudie “Gij, volk van Israël, ontwaak! ” van E. van den Worm (voor meer hierover, zie deze stu-
die op onze website www.eindtijdbode.nl ). 

9 Alle stammen van Israël, behalve de stam van Dan. Hiervoor in de plaats worden aan de stam van Jozef twee delen gegeven. 
Eén deel aan Efraïm en één deel aan Manasse (de 2 zonen van Jozef). 
10 Iets meer over de betekenis van “de mannelijke zoon ”  (zie ook nog noot 8):  
Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en 
Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) wordt dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) zwanger (zie Openb. 12:2) van 
de geestelijke zonen, de 144.000  (die – in geestelijke zin  – “uit haar voortkomen”  door de VOLLE INWONING en WER-
KING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruid egom . In het natuurlijke leven wordt – 
na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. 
Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid of Bruidsge-
meente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens , net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon 
OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” 
die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een 
VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon” . Deze zoon (de 144.000) zijn dan gekomen tot “de mate van de grootte van de vol-
heid van Christus ” (zie Ef. 4:13). 

• Voor meer over deze 144.000, zie de studie “Gij, volk van Israël, ontwaak! ” van E. van den Worm (op onze website 
www.eindtijdbode.nl ). 
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Misschien dat u bij uzelf denkt: wat hebben we aan al deze informatie? 
1. U kunt bijvoorbeeld (veel) gerichter bidden voor het huidige land Israël en/of het huidige volk dat in Israël woont 

(voornamelijk de Joden , van de stam en/of het huis van Juda). 
2. Als u voor Israël en/of de Israëlieten in het algemeen bid, beseft u nu hopelijk dat u voor alle 12 stammen  bid, 

dus ook voor de – nu nog – 10 ‘verloren gewaande’ stammen. Waarvan velen waarschijnlijk “onder ons” zijn. 
3. Naast het interessante gegeven dat er mogelijk (vele) christenen in Europa wonen die – zonder het zelf te we-

ten – voortgekomen zijn uit deze 10 stammen van Israël, zou dat kunnen betekenen dat velen mogelijk een 
heel andere toekomst hebben (en wellicht u zelf), omdat God een speciale bediening heeft voor (een deel van) 
Israël, in ieder geval voor de 12 x 12.000 = 144.000 uit iedere stam  (zie Openb. 7:1-8 en Openb. 14:1-5). Van 
vele, van oorsprong Europese christenen – dus ook uit degenen die nu in Amerika, Canada, Australië etc. wo-
nen, omdat hun voorouders in Europa woonden – zou straks dus wel eens kunnen blijken dat zij behoren tot 
deze 144.000, de zgn. “mannelijke zoon-groep”. Zie verdere uitleg onder noot 7, 8, 9 en 10. 

4. Met bovenstaande wil ik NIET beweren dat de Gemeente in de plaats is gekomen van Israël, maar WEL dat er 
vermoedelijk – zonder dat de meesten dit beseffen – nu al wel veel “verborgen” Israeliëten (namelijk afstamme-
lingen van de 10 ‘verloren gewaande’ stammen) onder de Gemeenteleden zullen zijn. Dus, als u (regelmatig) 
voor het volk van Israël/de Israëlieten bid, weet dan dat er een (grote) kans is dat u ook – eerst onbewust, nu 
hopelijk meer bewust – voor medegelovigen in de Gemeente bid. 

 

Als u meer wilt weten over dit boeiende onderwerp:  
• Wij kunnen u eerdergenoemd boek “De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël ” van W.H. Bennett van har-

te aanbevelen. Het boek is te bestellen bij: Uitgeverij Vlichthus, zie eventueel www.vlichthus.nl  

De geschiedenis van Kelto-Saksisch Israël (213 pagina's, € 14,95) 

 
Dit is de geschiedenis van een vermiste tak van Gods verkoren volk, de Israëlieten. Tien stammen van het noordelij-
ke Hebreeuwse koninkrijk van “Efraïm” werden overwonnen en door de Assyriërs gevangen genomen in de achtste 
eeuw voor Christus, waarna nooit meer iets van hen werd vernomen. Joodse en Christelijke geleerden hebben sinds-
dien lang gespeculeerd over hun verdwijning. En Christus zinspeelde in het Nieuwe Testament op hun nog voortdu-
rende bestaan. Waar waren ze toch gebleven? 
 
De historicus en geleerde W.H. Bennett, een oud lid van de Koninklijke Geografische Stichting, besteedde vijftig jaar 
van zijn leven aan het volgen van hun spoor. Door allerlei aanwijzingen te bestuderen op het gebied van taal, heral-
diek, cultuur en vervulde profetieën, wist hij eindelijk het mysterie rond hun verdwijning van het toneel van het Mid-
den-Oosten op te lossen en kon hij hun huidige identiteit vaststellen. 
 
Met behulp van meer dan 175 kaarten, schema’s en illustraties, als ook twaalf waardevolle appendices, wordt de ge-
schiedenis van deze vermiste Israëlieten verteld. De bijeengebrachte informatie in dit boek is een belangrijke sleutel 
tot het begrijpen van de vervulling van de Bijbelse beloftes en verbonden in onze moderne wereld. 
 
ISBN-nr.: 90-808032-1-9 
Vlichthus Bijbelinformatie  
Peellaan 25, 5345 NA Oss 
Tel: (0412) 65 05 98 

• Wij kunnen u ook de eerdergenoemde Bijbelstudie “Gij, volk van Israël, ontwaak !” van E. van den Worm 
aanbevelen. Gratis te downloaden via onze website www.eindtijdbode.nl 

• En ook nog de Bijbelstudie: “Wederom Mijn Volk ” – over de lotgevallen van de beide Israëlvolkeren , naar 
aanleiding van het Bijbelboek Hosea – van H. Siliakus. Dit boek is (nog) niet digitaal uitgetypt. Als u toch in de-
ze Bijbelstudie geïnteresseerd bent, dan kunt u contact met mij opnemen via info@eindtijdbode.nl  
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Nawoord: 
 

De verloren tien stammen Israëls 

Terwijl wij vanaf 70 na Christus de Joden (van de 2 stammen van ‘het huis van 
Juda’) door de eeuwen hebben kunnen volgen, is het zicht op de Israëlieten van 
de tien stammen verdwenen.  
Waar zijn deze mensen van de tien stammen gebleven?  
Keren zij ook terug voor de komst van de Messias?  
Horen zij er ook bij als het Messiaanse vrederijk aanbreekt?  
De profeet Jesaja geeft een duidelijk antwoord op deze vraag in Jesaja 11:11-12 
en 27:13, waar hij o.a. "de verlorenen uit Assur" en "de verdrevenen van Israël 
van de vier einden van de aarde" noemt, die allen zullen terugkeren.  
De verlorenen van de tien stammen worden ontdekt en keren terug. 

In de tijd van het komen van de Messias, zal de mist rond deze mensen optrek-
ken, dan zal de duisternis overgaan in licht en zal bekend zijn wie zij zijn en 
waar zij wonen. In de eindtijd zal dus ontdekt worden, wie de verloren tien 
stammen zijn en zullen ook zij naar het land der vaderen terugkeren. Wij kun-
nen het ook op deze manier zeggen: zodra de verloren tien stammen ontdekt zijn 
en zij naar het land der vaderen terugkeren, hebben wij opnieuw een aanwijzing, 
dat wij in de Bijbels - profetische eindtijd terechtgekomen zijn.  

Ook de profeet Jeremia heeft aangekondigd, dat de mensen van de verloren tien 
stammen in de eindtijd naar het land Israël zullen terugkeren.  
Jeremia 3:18 maakt duidelijk, dat het volk van de twee stammen (het ‘huis van-
Juda’) betrokken zal zijn bij de terugkeer van het volk van de verloren tien 
stammen (het ‘huis van Israël’).  
Ook de profeet Ezechiël heeft deze terugkeer aangekondigd, evenals de reiniging 
van hun zonden (zie Ezechiël 37:21-23). 

 
 
 
 
 
 
 
P.S.: 
Bovenstaand artikel vond ik op het internet – zonder de naam van de schrijver te kunnen ontdekken – toen ik aan 
het zoeken was naar wat mooie plaatjes voor in ‘mijn’ artikel. En, omdat ik het artikel interessant genoeg vind (na-
melijk: kort en krachtig geformuleerd! ), plaats ik het hierbij alsnog. 
Mocht de schrijver dit lezen, dan kan hij (of zij) zich melden en dan zal ik de naam alsnog vermelden. 
 
A. Klein 
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Bijlage 1: 
 

Een korte samenvatting van  

hoe wij het eindtijd-scenario zien: 
 
Fase 
1 

Problemen in de wereld nemen toe. (zie noot11) 
Denk aan problemen op het gebied van het milieu en allerlei natuurrampen, maar ook allerlei (toenemende) 
problemen van economische, politieke en geestelijke aard. 

Fase 
2 

Geestelijke toebereiding van de Bruid. (zie noot12) 
De Bruid wordt – in de geest – gelijkvormig gemaakt aan haar Bruidegom. Eerst nog verborgen. Later 
wordt het voor anderen ‘merkbaar en zichtbaar’. (Dit is pas echt: Deelname aan het Avondmaal van de 
Bruiloft van het Lam  (zie noot13) – zie Openb. 19:9 uit de Statenvertaling! Waarmee bedoeld wordt: Be-
reid zijn om VOLKOMEN af te sterven aan al het oude en zondige in ons hart en leven!).  
Net zoals wij niet met een ‘ongelijk juk’ moeten trouwen, geldt dit nog meer voor Christus. Lees Openbaring 
19:7b-9 en Efeze 5:26-27. 

Fase 
3 

Oorlog van Gog en Magog. (zie noot14) 
Lees Ezechiël, hoofdstuk 38 en 39. (Met Gog, Magog, Mesech en Tubal worden o.i. Rusland en China 
en/of Noord-Korea en/of Iran bedoelt. En met Scheba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge 
leeuwen worden alle ‘christelijke’ landen bedoeld.) 

Fase 
4 

Er komt een “grote man” (of vrouw) op het wereldtoneel,  
die als wereldleider veel problemen lijkt te kunnen oplossen. 

Zie verdere uitleg bij Fase 6 en 7. 
Fase 
5 

De spade-regen-opwekking begint. (zie noot15) 
Door de uitstorting en inwerking van de Heilige Geest in (het hart en leven van) de Bruid, zal er een grote 
opwekking komen, die zal resulteren in een grote oogst van zielen (zie Joël 2:23b en 28-29). 

Fase 
5a 

De Bruiloft van het Lam (zie noot16) 
Vlak voor de Grote Verdrukking komt Jezus ONzichtbaar Weder voor Zijn Bruid, om haar – in de geest – te 
huwen. Het huwelijk van Christus en de Bruid/Bruidsgemeente wordt namelijk genoemd “de grote verbor-
genheid” (zie Ef. 5:32). (zie noot17) 

Fase 
6 

Aanvang van de 1ste 3½ jaar onder het bewind van eerdergenoemde wereldleider  
die vrede in de wereld lijkt te brengen. 

Dit zal de 1ste periode van 3½ jaar zijn, waarin de antichrist al wel regeert, maar de meeste mensen hem 
nog zullen zien als de (weliswaar valse) vredevorst of messias, als de wereldleider die veel problemen in 
de wereld lijkt op te kunnen lossen. Hierop zal de 2de periode van 3½ jaar volgen (zie Fase 7) waarin de 
antichrist zijn ware gezicht laat zien. Denk aan de Bijbelse waarschuwing: “Wanneer zij zullen zeggen: Het 
is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen…” (zie 1 Thess. 5:3). 

                                                 
 

11 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studies: “God gaat in de eindtijd de Gemeente/Kerk en de wereld 
schudden”, “De Dag van JaHWeH…” en “De 7 donderslagen van Openbaring 10:3”. 
 

12 Zie eventueel op onze website de studies: “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden…”, “De overwinnaars…”, “De volmaaktheid in 
Christus…”, “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft…”, “Heiligmaking”, “Het Goddelijke herstelwerk in de Gemeente/Kerk in 
de eindtijd”, “Wat God bereid heeft voor degenen, die Hem liefhebben” en “LUKAS: Het Boek van de NIEUWE MENS in Chris-
tus”. 
 

13 Zie eventueel op onze website de studie: “Geroepen tot het Avondmaal van de Bruiloft van het Lam”. 
 

14 Zie eventueel op onze website de studie: “De Russische opmars; de oorlog van Gog en Magog“.  
 

15 Zie eventueel op onze website de studie: “De werkingen van de Geest in de eindtijd”. 
 

16 Zie eventueel op onze website de studie: “Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft…””. 
 

17 Jezus komt als BRUIDEGOM voor Zijn – reeds op deze aarde – gereinigde Bruid. De Bruiloft van het Lam is dan een feit en 
Zijn Vrouw (voorheen genaamd de Bruid) wordt dan (nàdat de Bruiloft heeft plaatsgevonden) zwanger (zie Openb. 12:2) van 
de geestelijke zonen, de 144.000  (die – in geestelijke zin  – “uit haar voortkomen”  door de VOLLE INWONING en WER-
KING van de Heilige Geest) vanwege de gemeenschap (in de geest) met haar Bruid egom . In het natuurlijke leven wordt – 
na gemeenschap, bevruchting en geboorte – een baby zichtbaar, na 9 maanden verborgen te zijn geweest in de moederschoot. 
Hier – in geestelijk opzicht – is de mannelijke zoon ook eerst “verborgen” aanwezig in het Lichaam van de Bruid of Bruidsge-
meente (want “de mannelijke zoon” is reeds onder hen), maar opeens , net als bij een natuurlijke geboorte, wordt deze zoon 
OPENBAAR (d.i. het openbaar worden van de zonen Gods – zie Rom. 8:18-19). Het is dus niet “de geboorte van een zoon” 
die – in geestelijke zin – nog moet groeien, maar deze zoon wordt openbaar (d.i. manifesteert zich) in de status van “een 
VOLWASSEN (d.i. VOLMAAKTE) zoon . Gekomen tot “de mate van de grootte van de volheid van Christus ” (zie Ef. 4:13). 

• Als u hier meer over wilt weten kunnen wij u de volgende studie (o.a. hoofdstuk 8) op onze website aanbevelen: “Din-
gen die haast geschieden moeten”. Een systematische verklaring van het boek Openbaring. 
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Fase 
7 

Aanvang van de Grote Verdrukking van 3½ jaar. 
De eerder genoemde wereldleider wordt nu GEHEEL door satan in bezit genomen en zo gemaakt tot de 
ZEER WREDE wereldleider, de antichrist (de tegenstander van Christus en chri stenen) . En dit zal 
duidelijk merkbaar worden voor alle oprechte christenen. Zij zullen vervolgt (en velen zelfs gedood) wor-
den. Maar… God komt velen van hen te hulp. Zie de volgende fase.  
(Met de Joden/Israëlieten heeft God een ander plan – zie Fase 7c) 

Fase 
7a 

OPNAME van de 144.000 en WEGNAME van de Bruid. (zie noot18) 
Vlak na aanvang van de Grote Verdrukking wordt de mannelijke zoon, de 144.000 uit de 12 stammen van 
Israël (zie noot19), opgenomen in de hemel (zie Openb. 12:4b-5). 
Weer vlak daarna zal de Bruid worden weggevoerd – de zgn. WEGNAME – naar de woestijn, waar zij door 
God bewaard en gevoed wordt voor 1260 dagen (zie Openb. 12:6 en 14). 

Fase 
7b 

Martelaarsdood van de overgebleven christenen tijdens 3½ jarige Grote Verdrukking. 
Christenen (de zgn. voorhofschristenen – zie Openb. 11:1-2) die NIET bij de WEGNAME van de Bruid wa-
ren, zij die – vanwege ‘tekortkomingen/onvolmaaktheden in het geestelijke’ (zie noot20) – NIET tot de Bruid 
van Christus behoren, zullen – als zij het teken van het beest (blijven) weigeren – de martelaarsdood moe-
ten sterven, tijdens het schrikbewind van de antichrist gedurende de 3½ jarige Grote Verdrukking. De 42 
maanden (of 3½ jaar of 1278 dagen) van Openbaring 11:2. 

Fase 
7c 

De 2 getuigen Gods in Israël (zie Openb. 11:3-12). 
In Israël komen – voor 1260 dagen, d.i. de periode van de resterende 3½ jarige Grote Verdrukking – 2 
speciale getuigen, door God persoonlijk gezonden (vermoedelijk Mozes en Elia), waardoor vele Joden tot 
het ware geloof in Jezus Christus, DE Messias, zullen komen. 

Fase 
7d 

Het teken van het beest. 
Alle andere mensen in deze Grote Verdrukking zullen het teken van het beest aannemen, waardoor zij 
bezeten (d.i. volledig in bezit genomen) worden door de antichrist. Dit is ONomkeerbaar: Voor hen die het 
teken van het beest hebben aangenomen is dus GEEN bekering meer mogelijk. 

  

Fase 
8 

Christus komt – zichtbaar voor alle mensen – terug (zie noot21) naar de aarde met zijn 144.000 strij-
ders. 

� Deze wederkomst luid het einde in van de Grote Verdrukking. 
� Gestorven christenen van alle eeuwen (en de Oudtestamentische gelovigen) worden opgewekt uit de 

dood. 
� De Bruid – die tot op dit moment nog levend bewaard werd op deze aarde (zie noot22) – wordt nu, sa-

men met de opgestane doden, veranderd in een punt des tijds (zie 1 Thess. 4:14-17). 
Fase 
9 

Het 1000-jarig Rijk van God breekt aan. (zie noot23) 
Tijdens dit 1000-jarig Vrederijk van God worden ALLE christenen tot dezelfde geestelijke status gebracht: 
zowel zij die ‘met de hakken over de sloot’ het Koninkrijk van God zullen binnengaan, alsook de zgn. heili-
gen van alle eeuwen, tot en met de volmaakte Bruid en alles wat er – in geestelijke zin – tussen zit. 
In de Bijbel staat duidelijk dat “geen vlees en bloed” dit Koninkrijk van God zal (kunnen) beërven. Dus geen 
bekeringen tijdens het 1000-jarig Rijk. Trouwens, alle nog levende goddeloze mensen – zij die het teken 
van het beest hebben aangenomen – worden door Jezus en de zijnen (de 144.000) gedood bij Zijn weder-
komst (zie Openb. 19:11-21). 

                                                 
 

18 Zie eventueel – op onze website www.eindtijdbode.nl – de studies: “Een ANDER geluid – Is de visie aangaande de zgn. 
OPNAME wel juist ? ” en/of “De Wederkomst van Christus nader bekeken ”. 
 

19 Zie eventueel op onze website de studie: “Gij, volk van Israël, ontwaak! ”. 
 

20 Zij die in geestelijke zin niet voldoen aan o.a. Efeze 5:27 “…Een Gemeente, die (geestelijk gezien) geen vlek of rimpel heeft, 
of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk” en Openb. 19:7 “… Zijn vrouw (de Bruid) heeft zichzelf (toe)be-
reid”.  

• Zie eventueel op onze website de studie: “De 5 wijze en de 5 dwaze maagden  en hun eigen lotsbestemmingen in de 
eindtijd”. 

 

21 Zie eventueel op onze website de studie: “De Wederkomst van Christus nader bekeken ”. 
 

22 “…Wij (de Bruid), die levend overblijven zullen (op deze aarde) tot de (zichtbare) wederkomst van de Here..” (zie 1 Thess. 
4:15). 
 

23 Tijdens het 1000-jarige Rijk zal de aarde alleen maar  worden bewoond door KINDEREN GODS, en deze zullen ALLEN 
OPSTANDINGSLICHAMEN ontvangen hebben. ALLE ANDERE (ongelovige, goddeloze) MENSEN zijn gedood bij de zichtba-
re Wederkomst van de Here Jezus Christus (zie Openb 14:9-11, 19:21). Geen vlees en bloed zal het Koninkrijk des Heren en 
dus ook niet het 1000-jarig Rijk  beërven (zie 1 Kor. 15:50). 
Tijdens het 1000-jarige Rijk zal er een LIEFDES-HEERSCHAPPIJ zijn, net zoals een (goede) moeder, in liefde, zal "HEERSEN" 
over haar kinderen maar hen tegelijkertijd ook "DIENT". Zie Jesaja 32:1, Psalm 45:17, Matthéüs 23:11, Markus 9:35; Lukas 
19:16-19, 1 Petrus 2:9, Openbaring 1:6, 5:10, 20:4. 
Er zullen dan PRIESTER-KONINGEN zijn, die met Christus zullen heersen in LIEFDE (Christus als de "Koning der koningen" 
en als de "Heer der heren") en kinderen Gods over wie die heerschappij zal worden gevoerd. (Er zijn namelijk GEKROONDEN 
en ONGEKROONDEN in dit Koninkrijk van God.)  
Christus zal de KONING DER AARDE zijn (zie Ps. 2:6-8, 45:2-9, Jes. 9:5-6, 32:1, Jer. 23:5b-6, Zach. 14:9). 
Hij zal Zijn troon delen met Zijn KONINGIN: met hen die, door genade, OP AARDE, in het laatst der dagen, de status van VOL-
MAAKTHEID IN CHRISTUS hebben bereikt (zie Ps. 45:10-16, Openb. 3:21, 14:1-5). 
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Fase 
10 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. (zie noot24) 
Na dit 1000-jarig Rijk vangt de Godsregering aan op de nieuwe aarde(n), de (nieuwe) planeten die door 
God bewoonbaar zijn gemaakt. In deze nieuwe wereld(en) zullen wij met Christus regeren over de dan 
ontstane mensheid. Hij als DE Koning, wij als koningen, Hij als DE Heer, wij als heren. Zie o.a. Lukas 
19:17b en 19: “Heb macht over 10 of 5 steden”. (zie noot25) 

 
 
 

                                                                                                                                                                            
Ook zijn er klimatologische veranderingen. Daarom wordt de aarde nu reeds – o.a. door, steeds in omvang toenemende, cata-
clysmen – voorbereid voor haar nieuwe taak tijdens het 1000-jarige Rijk van Christus. Immers, de natuur zal ten tijde van dit 
1000-jarig Rijk ingrijpend veranderd zijn (zie Zach. 14:6-7, Jes. 30:26). 
JERUZALEM zal de HOOFDSTAD VAN DE WERELD worden (zie Jer. 31:38-40, Jes. 62:1-7, Zach. 8:3). 
Er zal VREDE en GERECHTIGHEID zijn op aarde, het AARDSE PARADIJS zal HERSTELD zijn (zie Mal. 4:2, Jes. 61:11). 

• Degenen die meer willen lezen over het 1000-jarig Rijk verwijzen wij – op onze website www.eindtijdbode.nl – naar de 
studie: “Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus ”. 

 

24 Na het 1000-jarige Rijk zal God voor Zijn zaligen de NIEUWE HEMEL en de NIEUWE AARDE scheppen, waarover zij met 
Gods eeuwige Zoon mogen heersen . Zie Jesaja 65:17-25, 11:6-9 en Openbaring 21:1-8. Op deze NIEUWE AARDE zal het 
NIEUWE JERUZALEM (d.i. de Bruid) nederdalen uit de hemel (zie Openb. 21:9-27). En de EEUWIGE STROOM VAN LEVEND 
WATER, namelijk GODS HEILIGE GEEST, zal door heel deze NIEUWE Schepping van God stromen en haar VERVULLEN tot 
in alle eeuwigheid der eeuwigheden (zie Openb. 22:1-5).  
 

25 Zie eventueel op onze website de studie: “Het nieuwe Jeruzalem , de Bruid van het Lam van God, het Lichaam van Chris-
tus”. 


