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De Tien Stammen in Noordwest Europa? 
 

De Keltische en Kelto-Germaanse volkeren van Noordwest Europa (te weten 
IJsland, Scandinavië, Benelux, Frankrijk, Zwitserland, Ierland en de Britse 
Eilanden) zijn zeer waarschijnlijk afstammelingen van het Tien Stammen Rijk. De 
Tien Stammen - het noordelijke Huis Israëls - zijn ooit weggevoerd door de 
Assyriërs (722 vChr). Het zuidelijke Huis van Juda bleef achter en bestond uit 
de stammen Juda (& Simeon), met delen van Levi en Benjamin. 
 

Wie zijn de Joden? 

 

De Joden stammen niet af van alle 

twaalf de stammen. We kunnen wel 

stellen dat er van alle twaalf 

stammen personen in het Huis van 

Juda, in het Jodendom, terecht 

gekomen zijn. Maar van slechts 

vier stammen zijn grote groepen in 

het Huis Juda en daarmee in het 

Jodendom terecht gekomen: 

  -de gehele stam Juda. (Niemand 

volgde het huis van David dan de 

stam Juda alleen – 1 Kon 12:20) 

  -de stam Simeon woonde 

geïsoleerd in het zuiden (rond 

Bersheva) en was al geïntegreerd 

in Juda ten tijde van Salomo 

  -de stam Levi kwam door de 

tempeldienst grotendeels in het 

zuiden terecht 

  -het grootste deel van Benjamin, 

met Jeruzalem, ging ook tot het 

Huis Juda behoren. 

 

Namen Tien Stammen Rijk 

 

Het Huis van Juda krijgt een aantal 

namen in de Bijbel: Jeruzalem, 

Sion, Juda, Huis van Juda en soms 

zelfs Israël of kinderen Israëls, 

vooral na de wegvoering. 

 Het noordelijke Huis Israëls  

wordt in de Bijbel NOOIT 

Jeruzalem, Juda, Huis Juda of 

Joden genoemd! Je kunt Texanen 

(Joden) wel Amerikanen 

(Israëlieten) noemen, maar je kunt 

andere Amerikanen (Israëlieten) 

geen Texanen (Joden) noemen. 

Hetzelfde geldt voor Schotten t.a.v. 

Britten of Friezen t.a.v. 

Nederlanders. Het is jammer dat zo 

velen dit niet weten. Het husselen 

van Juda – Joden met Israël geeft 

veel verwarring. 

 

 
Het Huis Israëls & het Huis Juda 

(Juda reikte soms tot Eilat) 

 
 Bijbelse namen van het 

Tien Stammen Rijk zijn: Jakob, 

kinderen van Jakob en Huis 

Jakobs. Hetzelfde met of zonder 

‘kinderen’ of ‘huis’: Jakob, Israël, 

Jozef, Efraïm, Samaria, Omri. 

 Bij de Joden van het 

Zuidelijke Rijk hebben zich 

proselieten gevoegd door de 

eeuwen heen, waardoor het 

huidige Jodendom etnisch zo'n 

veelkleurig plaatje is. 

 De Assyriërs voerden de 

Tien Stammen in gevangenschap 

en brachten hen naar het land der 

Meden en Noord-Assyrië (de 

huidige Koerdische gebieden in 

Turkije, Syrië, Iran en Irak) van 732 

tot 722 vChr. Assyrië werd 100 jaar 

later in 612 vChr, zèlf door Babel 

verslagen. Babel, echter, veroverde 

niet de noordelijke delen van het 

Assyrische Rijk, waar de Tien 

Stammen zaten. 

 

Waar heen? 

 

In het machtsvacuüm zagen de 

Israëlitische stammen hun 

terugweg geblokkeerd door een 

sterk Babylonisch Rijk, naar het 

westen werden zij geblokkeerd 

door het Lydische Rijk en naar het 

oosten door het opkomende 

Medisch-Perzische Rijk, maar naar 

het noorden, richting de bergen, 

richting Kaukasus, lokte de vrijheid. 

De Verloren Stammen van het Huis 

Israëls moeten wel weggetrokken 

zijn naar het noorden, door de 

Kaukasus, en daarna met een 

grote boog naar het westen. 

 

Welke taal? 

 

In het noordelijke deel van het 

Assyrische Rijk werden - en in dat 

gebied worden nog steeds - Indo-

europese talen gesproken, zoals 

Koerdisch en Perzisch. Het 

Semitische Akkadisch en Aramees 

waren hoftalen. Daar al in Noord-

Assyrië (Kurdistan), hebben de 

Israëlieten waarschijnlijk hun Indo-

europese dialecten opgepikt, die in 
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Vermoedelijke route der Tien Verloren Stammen in de 6

e
 eeuw vChr. 

 

 

de volgende 2500 jaar 

onherkenbaar zouden veranderen. 

Die ‘Indo-europese dialecten 

sprekende Israëlieten’ trokken door 

Europa, waarbij een aantal van hen 

rivieren en plaatsen benoemden 

met een naam beginnend met  D’n.  

 Moge DAN een SLANG op 

de WEG zijn, een hoornslang op 

het pad, … (Genesis 49:17). 

 

Don - Dn - Dan - Dun - Dum 

 

Het slangenspoor van DAN leidt via 

Donau, Don, Dnjester, Dnjepr, 

Dantzig, Donets, Donetsk naar 

Schotland: Dun-edinburgh, 

Dundee, Don, Dee, Dunblane, 

Dumfries (de f maakt van n een m), 

uiteindelijk naar Ierland, alwaar de 

stam Dan, zelve, in meerderheid 

neerstreek, en het spoor dus ook 

het langste bleef kronkelen. Ik heb 

laatst wel 50 toponiemen 

beginnend met Don- of Dun- op 

een Ierse kaart gemarkeerd. De 

Ieren hebben ‘het slangenspoor 

van Dan’ verder meegenomen de 

wereld in. 

 

Wanneer? 

 

Volgens de geschiedenisboekjes 

verschenen de Kelten in de 5e 

eeuw of 4e eeuw v. Chr.  (500 - 

300 vChr)  in Europa, waarbij 

niemand echt zeker weet waar ze 

vandaan kwamen. Die Kelten lijken 

verdacht veel op de ooit 

weggevoerde Israëlieten van het 

Tien Stammen Rijk. Dat ze niet 

herkend worden als zodanig, 

komt omdat men naar 

‘sabbatvierende, besnijdende, 

Joden’ zoekt. Als de Tien 

Stammen zich bekeerd hadden 

en aan sabbat en besnijdenis 

vastgehouden hadden, dan had 

God ze teruggevoerd naar het 

Beloofde Land! 

 

 
Mensenoffer aan Molech 

 
Overeenkomsten 

 
Zowel Kelten-Druïden als Tien 

Stammen-Priesters (2Kon 17) 

hadden de volgende praktijken: 

-Een ieder die priester wilde 

worden (Jerobeam) kon 

priester/druïde worden; 

-uit alle lagen van de bevolking kon 

men priester/druïde worden; 

-de opleiding tot priester/druïde 

was heel lang; 

-priesters/druïden waren vrijgesteld 

van belasting en dienstplicht; 

-priesters/druïden dienden vele 

goden (daarom waren de 

Israëlieten verwijderd uit het land!); 

-priesters/druïden geloofden in een 

eindoordeel door vuur; 

-priesters/druïden aanbaden de zon 

(de zonnegod); 

-priesters aanbaden Ba’al & Bel & 

Molekh en andere goden en de 

druïden aanbaden Bel & Belenos & 

Lug(k) [is Mo-Lekh wellicht 

dezelfde als Lug-Luk(i)?] en andere 

goden; 

-Israëlieten brachten mensenoffers 

en de Kelten/druïden ook; 

-druïden/priesters waren imposante 

figuren in het wit met lange 

baarden; 

-priesters/druïden konden het volk 

hun wil opleggen, zelfs elkaar 

bestrijdende stammen stoppen en 

tot terugkeer dwingen; 

-Israëlieten/Kelten vochten veel 

onderling; 

-Israëlieten/Kelten waren 

gewelddadig en militaristisch (denk 

aan de vele coups in het 

Noordelijke Rijk en hun strijd met 

het Huis Juda; 
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-hoogten, opgerichte stenen en 

heilige eiken speelden een rol bij 

beide groepen; 

-beide groepen kenden een zon-

maan kalender met een 

embolistische, 13e maand; 

-beide groepen kenden feesten in 

de herfst (okt-nov), dankzij dat 

Jerobeam het feest van de 7
e
 naar 

de 8
e
 maand had verplaatst. 

 De Israëlieten brachten 

mensenoffers aan Mo-Loch, en zo 

brachten de Kelten mensenoffers 

aan Lug. Zijn Mo-loch en Lug soms 

dezelfde? We zullen het wel nooit 

helemaal zeker weten. 

 Wel kunnen we weten - als 

we niet naar religieuze Joden 

zoeken - dat de afvallige Israëlieten 

uit het Noordelijke Rijk, die rond de 

6
e
 eeuw v. Chr. ten zuiden van de 

Kaukasus verdwenen zijn, heel 

veel lijken op de Kelten, die in de 5
e
 

eeuw vChr. opdoken in Europa. 

 

Profetisch Openbaringsbewijs 

 

De identificatie van de stammen op 

deze wijze is geen historisch 

bewijs, maar een ‘profetisch 

openbarings’-bewijs. In Genesis 49 

profeteerde Jakob wat de stammen 

in het einde der tijden zou 

overkomen. De uitdrukking is hier 

acharit ha-yamim, het ‘laatste der 

dagen’. Dat geeft al aardig de tijd 

aan. Volgens de profeten zijn de 

laatste der dagen de laatste jaren, 

decennia of eeuwen vóór de komst 

van de Messias en Zijn Vrederijk.  

 In zijn Pinksterpreek citeert 

Petrus de profeet Joël (Hand 2:17) 

en zegt: Dat is nu! Ik geloof hem en 

ik zie daarom de 2000 jaar tussen 

de 1
e
 en 2

e
 Komst als het laatste 

der dagen. Trouwens op een 6000-

jarige oorlogsweek onder Satan, 

gevolgd door een 1000-jarig 

sabbats millennium onder Christus, 

zijn dat dan ook precies de Laatste 

Twee Dagen van die Zesdaagse, 

6000-jarige, Week, vóór de Rust 

van het Messiaanse Rijk.  

 Veel van Jakobs (Gen 48-

49) profetieën voor de stammen 

voor het laatste der dagen zijn nooit 

vervuld tijdens hun verblijf in het 

Beloofde Land, maar wel in de 

laatste 2000 jaar. Of ze zijn al eens 

‘in type’ vervuld in de tijd van 1400-

700 vChr, om in de laatste 2000 

jaar ‘ten volle’ vervuld te worden. 

 Een voorbeeld van een 

profetie van Jakob en Mozes voor 

Zebulon en Issachar, die niet 

vervuld werd in die 700 jaar in 

Kanaän, gaat over hun wonen aan 

de zee. Zo woonde Zebulon in 

Bijbelse tijden noch aan de zee, 

noch aan het Meer van Galilea. En 

noch Zebulon (Holland wel), noch 

Issachar (de Groot-Friezen wel), 

zijn ‘gezoogd met de overvloed der 

zeeën’ en ook niet met ‘de meest 

verborgen schatten van het zand’ 

(Dt 33:18-19).  

 

 

Wie is wie? 

 

Mijn huidig begrip omtrent de 

verschillende Israëlitische verloren 

stammen is dat alle Keltische- en 

(Kelto-) Germaanse volkeren 

Israëlitische nazaten zijn, maar 

waarschijnlijk niet de Duitsers en 

Oostenrijkers. 

 Bij die Germaans (Deens, 

Zweeds, Noors, IJslands, 

Nederlands, Fries, Engels & 

Afrikaans) en Keltisch (Bretons, 

Welsh, Iers-Gaelic, Schots-Gaelic 

& Manx) sprekende Israëlieten 

moet men ook de Noord-Fransen 

(van langue d’Oïl), Belgen en 

Zwitsers rekenen. 

 Dit zijn geromaniseerde 

Kelten, omdat deze Kelten binnen 

de grenzen van het Romeinse Rijk 

waren komen te wonen. Het 

verklaart waarschijnlijk waarom het 

Frans de meest afwijkende Latijnse 

taal is, ofwel de meest door het 

Keltisch-Germaans beïnvloede 

Romaanse taal is. 

 De British Commonwealth 

& USA, oftewel de Angel-Saksische 

volkeren, zijn de stammen Efraïm 

en Manasse, die volgens de 

Bijbelse belofte een Volk en een 

Veelheid of Menigte van Volken 

(Gen 35:11; 48:19) zouden worden. 

De stam Efraïm is in 1400-700 

vChr. in Erets Jisraël nooit een 

menigte van volkeren geworden. 

Manasse had daar twee delen, die 

ieder respectievelijk groter waren 

dan die van Efraïm. Vergeleken 

met Juda, Gad en de beide 

Manasse's was Efraïms 

stamgebied vrij klein in Erets 

Jisraël (Land van Israël). En Efraïm 

had nog wel de zegen en het 

eerstgeboorterecht geërfd. 

Manasse zou zijn als Simeon en 

Efraïm als Ruben, had Jakob tegen 

Jozef gezegd. In Genesis 48-49 en 

in Deuteronomium 33 wordt Jozef 

via Efraïm en Manasse de vetste 

delen der aarde en de [zee-?] 

poorten van zijn vijanden beloofd. 

 Dit werd pas echt vervuld 

na 1588, toen Engeland de Armada 

versloeg en waarna God de 

Spanjaarden door een storm 

uiteensloeg; waarna de rijkdommen 

der wereld – ooit verdeeld door de 

Paus aan de katholieke, niet 

Israëlitische volkeren van Spanje 

en Portugal - toevielen aan de 

Protestantse Keltische en Ge-

germaniseerde Keltische volkeren 

van Noordwest Europa. 

 Hun afstamming niet 

bewust zijnde, verspreidden zij als 

afstammelingen van Abraham: 

protestantisme, boekdrukkunst, de 

Bijbel, de naam van Jezus en later 

de democratie, over grote delen 

van de wereld - dusdanig opnieuw 

de profetieën vervullende dat in 

Abrahams zaad alle volkeren 

gezegend zullen worden. Natuurlijk 

misbruikten zij ook hun macht en 

waren zij vaak ook niet een zegen 

voor de wereld, maar vergelijk het 

eens met de bijdrages van andere 

volkeren aan de 

wereldgeschiedenis. 
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Engeland & de Britse Gemenebest (Efraïm: een Volheid van Volken – Gen 48:19). 

 

 

Zo slecht nog niet … 

 

In vergelijking met andere volkeren 

hebben de Israël volkeren het zo 

slecht nog niet gedaan. De elkaar 

bevechtende, rebellerende en 

protesterende volkeren van 

Noordwest Europa - die elkaar 

reeds in Erets Jisraël als stammen 

bevochten - God als hun Koning 

afzetten, om een koning vroegen 

en 120 jaar later die koning weer 

afzetten (naar uw tenten Israël!!) - 

als Kelten elkaar al de kop 

insloegen, als 'christelijke' volkeren 

steeds 'christelijke' oorlogen 

voerden, koningen afzetten 

(Holland 1581, Frankrijk 1789, USA 

1776) en desnoods anderen weer 

als koning aanstelden, 'schonken' 

de wereld in de laatste 500 jaar 

Boekdrukkunst (Jan Laurensz. 

Coster, Haarlem), Parlementaire 

Democratie, Bijbelvertalingen, 

Bijbelgenootschappen, 

Constitutionele Monarchie, 

Industriële Revolutie, Vrijhandel, 

Liberté, Egalité & Fraternité, 

vrijheid, Amnesty International, 

het Rode Kruis, uitvindingen, 

alfabetisme, sociaal-democratie, 

internet en wikipedia.  

 

Wie woont waar? 

 

De Verloren Stammen wonen al 

bijna 2000 jaar in Noordwest 

Europa, in de Kustlanden, op de 

eilanden der Zee. Volgens mijn 

kennis, opgedaan door lezen en 

Bijbelstudie en naar ik geloof door 

God vermeerderd, 

-woont:Gad  in Zwitserland, en de 

naburige Franse departementen en 

in de Vogezen en in de Elzas,  

-woont: Aser in de Brabanten, 

Limburgen, Luxemburgen, in 

Wallonië en in Noord-Frankrijk,  

-woont: Ruben in de rest van 

Noord-Frankrijk (langue d’Oïl) 

-woont Zebulon vooral in Holland, 

Zeeland en Utrecht, 

-woont Issachar  in Noord-, Oost- 

en West Friesland, in Friesland en 

de Friese Ommelanden 

(Groningen),  

-woont Benjamin in Denemarken, 

Skane, IJsland,  Noorwegen, Far 

Oer en Normandië,  

-woont Naftali in Svea-Rice, de 

rest van Zweden en de kuststrook  

van Zweeds sprekend Finland,  

-woont Dan in Ierland en 

Noordwest Schotland,  

-woont Efraim (Saxons) in Zuid-

Engeland,  

-woont Manasse (Angles) in Oost 

en Noord-Engeland en Oost-

Schotland. Natuurlijk zijn velen van 

de andere stammen de Anglo-

Saxons (Efraim & Manasse) 

gevolgd naar de uithoeken van de 

USA en de Commonwealth. 

 

Jaloezie: Juda <-> Israël 

 

En het Huis van Juda? Zoals Juda 

voorstelde Jozef te verkopen, en 

zoals Juda(s) Christus verkocht, zo 

hebben de Israël volkeren, op 

uitzonderingen na, de grenzen voor 

de vluchtende Joden gesloten en 

het Huis van Juda als het ware 

overgeleverd en 'verkocht' (ter wille 

van hun eigen angst en vrijheid) 

aan de nazi’s, door massaal de 

andere kant op te kijken. 

 Daarna heeft het Huis van 

Jozef (de Tien Stammen), met de 

USA voorop, het Huis van Juda 

aan een eigen staat geholpen, die 

er niet geweest zou zijn zonder de 

hulp en steun van de ‘Israël 

volkeren.’ Ook hier kruipt het bloed 

waar het niet gaan kan. In 1947 

hadden Ierland en Zwitserland 

geen zetel in de Verenigde Naties. 

Er waren toen veertien ‘Tien 
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Stammen landen.’ De Britten 

schaarden zich bij de tien 

onthoudingen. Het Britse mandaat 

was een ramp geweest en de 

Irgoen Zwai Leoemi (Joods verzet] 

pleegde anti-Britse aanslagen. 

 Van de 56 landen stemden 

33 vóór het verdelingsplan, vóór 

een Joodse Staat, waaronder de 

overige dertien ‘Israël-landen’ 

[Verloren Stammen]. Dat is 13 van 

de 33 vóórstemmers. 

 Alle Arabische (Ismaël) en 

moslim landen stemden tegen. 

 

Jozef en Juda 

 

In de laatste 200 jaar zijn de 

meesten van het Huis van Juda in 

het Huis van Jozef, in het vrije 

westen, komen te wonen. De 

Russische Pogroms en de 

Holocaust zijn er debet aan, maar 

velen kiezen ook uit vrije wil voor 

het Westen i.p.v. de Staat Israël. 

De USA (blanken zijn vooral 

Manasse) telde de grootste Joodse 

gemeenschap ter wereld en de 

grootste concentratie Joden ter 

wereld in één stad: New York. Na 

de USA en na de Staat Israël 

bevindt de grootste groep Joden 

van het vrije westen zich in 

Frankrijk (Ruben); zo'n 400.000. 

  Juda is in de eindtijd uit 

vrije wil en door andere factoren 

massaal naar Jozef en zijn broers 

getrokken - in het Noorderland; 

zoals Juda en zijn broers ooit naar 

Jozef trokken in het Zuiderland, 

Egypte (Gen 42-45). Daar werden 

Juda en Jozef na verloop van tijd 

slaaf in Egypte, in het Zuiderland. 

 Juda is (nu) opgetrokken 

naar de vleespotten van het nu nog 

vrije westen, waar Jozef al was, 

gelokt door graan, koren, brood, 

vrijheid, kansen, leven, etc. Als we 

het Noorderland voor het gemak 

stellen op alles wat op aarde ten 

noorden van Jeruzalem ligt (Europa 

– Rusland – Canada - USA), dan is 

het overduidelijk dat de meeste 

Joden en Israëlieten in het 

Noorderland wonen. Daar zullen zij 

vernietigd worden, de 

Benauwdheid van Jakob (Jer 30:7) 

moeten doorstaan, gedecimeerd 

worden, in slavernij gebracht 

worden van de Anti-Christ (die 

zowel anti-joods, als anti-christelijk 

zal zijn). Waarna de Messias, de 

wederkerende Christus, het 

overblijfsel van Israël en Juda uit 

het Noorderland naar het Midden-

Oosten zal brengen, en van de 

Twee Houten weer Eén Hout zal 

maken (Eze 37). De Messias zal 

hen hun land geven vanaf de 

Eufraat tot aan de Beek van 

Egypte, zo groot als, of nog groter 

dan het Rijk van Salomo. 

Bert Otten
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