
Het belang van de ‘Verloren Stammen Visie’ 
 

Na de dood van Salomo splitste het Rijk in twee delen: Tien Stammen in het noorden, het Huis Israëls 
genaamd, onder koning Jerobeam en Twee Stammen in het zuiden, het Huis Juda genaamd, onder 
koning Rehabeam. Andere namen voor het noordelijke rijk zijn: Samaria, Jozef en Efraïm. Samaria 
omdat dat de hoofdstad werd, Jozef vanwege de Jozef-stammen Efraïm en Manasse. De belofte van 
het eerstgeboorte recht ging namelijk naar Jozef (1Kron 5:1). En in de profeten wordt het Rijk ook 
vaak Efraïm genoemd naar de belangrijkste stam in het noorden en ook omdat Efraïm op zijn beurt 
weer de voorrechten van de eerstgeborene geërfd had (Gen 48:8-20). Het zuidelijke rijk wordt (Huis) 
Juda, Jeruzalem of Sion genoemd. Joden stammen af van de stammen van het zuidelijke rijk. Beide 
rijken waren gedurende 2 eeuwen vaak in oorlog met elkaar. 
 
Israël & Juda (930 – 718 vChr) 
 
Alle data haal ik voor het gemak uit mijn NIV Studie Bijbel. Het komt niet op een jaar aan. De beide 
rijken bestonden zo’n 210 jaar zij aan zij. Het zuidelijke rijk (Juda) werd geregeerd door het huis van 
David en had soms goede koningen die de HERE dienden. In het noordelijke rijk (Israël) volgden 
zeven dynastieën elkaar op bloedige wijze op en waren er alleen slechte koningen. 
 
Wie is Israël … 
 
Veel mensen houden niet van moeilijke dingen en complexe zaken. De Bijbel is voor de eenvoudigen. 
Het mag vooral niet moeilijk zijn! Enerzijds is het geloof eenvoudig. Je gelooft de Bijbel of je gelooft 
de Bijbel niet! Je gelooft in Jezus of je gelooft niet in Hem! Maar anderzijds is de Bijbel zeker complex, 
en staan er vele complexe zaken in de Bijbel. 
 Denk aan dagen, sabbatten, nieuwe manen en feesten. Moeilijk, nee … maar wel complex. 
Het vergt studie om tot inzicht te komen, en het liefst studie gecombineerd met viering. Denk aan de 
offeranden, best wel moeilijk en heel complex. Zo is de geschiedenis in de Bijbel ook complex. 
 Wat verstaat de Bijbel onder Israël? Nou dat ligt er maar aan! In de eerste plaats krijgt Jakob 
een nieuwe naam: Israël. Het is dus vaak de naam van een man. 
 
 

… zodat in hen [in Efraïm & Manasse] mijn naam en die van mijn vaderen Abraham en Isaak 
voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land (Genesis 48:16b). 

 
 
 Zijn nakomelingen worden naar hem vernoemd. De Bijbel spreekt over Jakob of Israël, en 
bedoelt dan alle 12 stammen, met Levi erbij alle 13 stammen. Van de uittocht tot en met de 
koningen Saul, David en Salomo (1443 – 930 vChr) wordt er met Israël alle stammen bedoeld: de 12 
stammen tezamen met de priesterstam Levi als 13e stam. 
 Dat verandert met de splitsing van het rijk: de naam Israël gaat naar de noordelijke 10 
stammen. Het zuiden wordt naar de belangrijkste stam in het zuiden genoemd: Juda. Dat de naam 
Israël naar de ‘Jozef-stammen’ gaat, is een vervulling van profetie. Jakob had al geprofeteerd dat zijn 
naam (Israël/Jakob) voor Jozefs zonen Efraïm en Manasse zou zijn: 

14  Toen strekte Israël zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de 
jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij legde zijn handen kruiselings, ofschoon 
Manasse de eerstgeborene was.   
15  En hij zegende Jozef en zeide: God, voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaak 
gewandeld hebben; God, die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag;   



16  de Engel, die mij verlost heeft uit alle nood, zegene deze jongelingen,  zodat in hen mijn naam en 
die van mijn vaderen Abraham en Isaak voortleven en zij in menigte mogen toenemen in het land 
(Gen 48:14-16). 
 Wanneer in Koningen of Kronieken in één passage over Israël en Juda gesproken wordt, dan 
is Israël altijd het Tien Stammen Rijk en Juda het Twee Stammen Rijk (Joden). Dit geldt ook  voor de 
profeten Hosea, Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Zacharia. Zij profeteren van ca. 750 tot 500 vChr over 
het herstel van de breuk tussen Israël en Juda. In die passages is Juda altijd het Jodendom en Israël 
de Tien Verloren Stammen die na de Assyrische ballingschap vanaf 718 vChr van het historische 
toneel verdwenen zijn. 
 Maar er zijn ook passages in die boeken waarin Israël alleen genoemd wordt zonder Juda, en 
dan kan de term ook weer op alle 12 stammen, op geheel Israël, slaan. Men moet goed naar de 
context kijken om te zien waar het over gaat. 
 De term Joden (Hebr. Jehudim) slaat in de Tenach (OT) altijd op Juda, op het zuidelijke rijk. 
De Israëlieten van het noordelijke rijk worden nooit Joden genoemd, wel Israëlieten. De mensen in 
Juda zijn zowel Jood als Israëliet. 
 
 
Juda soms ook Israël genoemd 
 
Israël kan dus vader Jakob zijn, alle 12 stammen zijn en alleen de 10 stammen zijn. Om het nog 
ingewikkelder te maken kan het ná de verbanning van de Tien Stammen uit het land (718 vChr) ook 
op Juda slaan. 
 Een klein deel van de Israëlieten van het noordelijke rijk hebben onderdak gevonden in het 
Twee Stammen Rijk Juda. Voorts is er een Joodse Traditie om het gelovig overblijfsel als geheel Israël 
te zien. We zien dus in Kronieken vanaf koning Hizkia en in de boeken van na de ballingschap dat de 
Joden soms de naam Israël voor zichzelf gebruiken. 
 Joden zijn natuurlijk ook kinderen Israëls, b’nei Jisrael. Zo noem(d)en religieuze Joden zich 
ook de afgelopen 2500 jaar. Toch bleef de term ‘Joden’ voor afstammelingen van het koninkrijk Juda 
(en voor de bekeerlingen) dominant de laatste 2000 jaar. Sinds 70 AD en vooral sinds 135 AD was er 
geen vrije Joodse staat Judea meer. De Romeinen verwijderden de naam Judea zelfs geheel en al en 
vernoemden het gebied naar de Filistijnen die ooit een klein deel bewoonden: Palestina (Philistea). 
 We hebben het nog niet benoemd, maar Israël kan dus ook het lánd zijn. Het land Kanaän 
werd Erets Jisraël, het land Israël. Als land slaat het altijd op het noorden en het zuiden samen en 
geldt het Overjordaanse (Jordanië) eigenlijk niet als Erets Jisraël. 
 
 
 
Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een Tijd van Benauwdheid is het voor Jakob; maar 
daaruit zal hij gered worden (Jeremia 30:7) 
 
 
Vanwege hun afstamming van Juda, en vanwege de Joodse staten van de Makkabeeën (167-63 vChr) 
en tijdens de Joodse opstanden (66-70 AD en 132-135 AD), werd de naam Israël niet meer gevoerd 
voor het land. Theodor Herzl schreef dan ook een pamflet getiteld: Der Judenstaat (1896), De Joodse 
Staat. Dit werd de aanzet tot de zionistische beweging. Er moest een ‘Judenstaat’ of provincie komen 
in Palestina (dat deel was van het Turkse Rijk). 
 Dit is natuurlijk wat er verwacht werd als naam voor de nieuwe Joodse Staat, iets in de trant 
van Medinat Jehuda, Jewish Republic, of Republic of Judea, maar tot aller verbazing werd de naam 
van de nieuwe staat in mei 1948 Medinat Jisrael, the State of Israel. De Joodse leiders besloten om 
de naam van het geheel (Israël) te gebruiken voor het deel (Juda). Die stijlfiguur heet totem pro 
parte: geheel voor een deel.  Waarschijnlijk deden de Joodse leiders dit ook om een claim uit te 
brengen op geheel Israël (Erets Jisrael) en niet alleen op Judea. 



Israël betekent dus … 
 
Ik vind dus zo’n zevental betekenissen voor ‘Israël’: 
  1. de man Jakob 
  2. het volk, alle 12 stammen 
  3. het land van Dan tot Berseba 
  4. de 10 stammen van het noorden 
  5. een synoniem voor Joden van na de ballingschap 
  6. de Staat Israël in het Midden-Oosten (zonder de gebieden, want die zijn nog niet geannexeerd) 
  7. het land, het gehele gebied van het voormalige Palestina 

Geen wonder dat er zo veel verwarring is als er over Israël gesproken wordt. Veel mensen 
houden van Israël en bidden voor Israël. Gaat het dan over de staat, het volk, het land, de Joden, de 2 
stammen, de 10 stammen? 
 Dit artikel wil het belang van het verschil tussen de Tien Stammen (Israël) en de Twee 
Stammen (Juda) benadrukken. Waarom? Omdat de verdrukking van Jakob (Jer 30:7) – lees de Tien 
Stammen – nabij is. Zoals God het leed van Juda toestond in WO II (de Shoa), zo zal Hij een nog 
groter leed toestaan van Israël, van Jakob, van de Tien Stammen, in WO III of de Grote Verdrukking 
(tijdens de benauwdheid van Jakob). Een overblijfsel zal daar uit gered worden. 
 
 
 
Het verheidenste Israël 
Het was geen Joods of Judaïstisch volk in het noorden, dat de ene God diende, en in 718 vChr in 
ballingschap ging. Tegen de tijd van de wegvoering was Samaria (Huis Israëls) totaal verheidenst. Het 
is goed 2Koningen 17 te bestuderen. Dan ziet men gelijk waarom God dit volk de ballingschap 
instuurde. 
 De Tien Stammen: 
-vereerden andere goden 
-hadden offerhoogten 
-gewijde stenen 
-gewijde palen 
-onder groene bomen 
-volgden volken van rondom 
-maakten gegoten beelden 
-en twee kalveren 
-aanbaden zon, maan en sterren 
-dienden de Baäl 
-brachten kinderoffers aan Moloch 
-pleegden waarzeggerij en 
-wichelarij (2Kon 17). 
 
Samaria, of Jozef, of Efraïm, was tegen 718 vChr grotendeels afgevoerd naar de noordelijke delen van 
het Assyrische Rijk (noord Syrië, Kurdistan en west Iran). Toen de Babyloniërs de Assyriërs versloegen 
(val van Nineve in 612 vChr) kwamen de Israëlieten, die meer dan 100 jaar in noordelijk Assyrië 
gewoond hadden, in een machtsvacuüm terecht. Zij hadden zich dus niet bekeerd, anders had God 
ze wel teruggevoerd naar hun land. 
 Ze worden aan drie kanten omgeven door machtige rijken: het Babylonische Rijk in het 
zuiden (Syrië-Irak), het Lydische Rijk in het westen (huidig Turkije) en het Medische Rijk in het oosten 
(huidig Iran). Naar het noorden lokte de vrijheid. De Tien Stammen moeten dus wel naar het noorden 
getrokken zijn, om via de Kaukasus, Rusland en Oost-Europa, uiteindelijk in West Europa op te duiken 
als Kelten (en Kelto-Germanen) in de 6e eeuw vChr. 
 



Keltische godsdienst 
 
De Keltische godsdienst lijkt niet op het judaïsme, maar wel heel veel op de godsdienst van de Tien 
Stammen van het Huis Israëls, zoals beschreven in 2Koningen 17: 
 Afgoden, vele goden en godinnen, heilige eiken en meren, druïden (priesters), mensenoffers, 
de god Bel (Bel, Baäl van de Bijbel?), de god Lugh (Moloch?), de zon-maan kalender, heilige 
opgerichte stenen, etc. 
 Zie ook De Stammen in Noordwest Europa, op pagina 7. 
 
Het is gewoon waar 
 
Een eerste belang van de kennis betreffende de Verloren Stammen is, omdat het zo is, het is waar. 
We kunnen de waarheid niet ten onder houden, de waarheid moet gezocht en bestudeerd worden. 
De waarheid moet geopenbaard en gekoesterd worden. Heel uw woord is de waarheid … (Ps 
119:160a). Dit geldt ook voor alle profetieën ten aanzien van een herstel en een hereniging van Juda 
en Israël! 
 We leven in een tijd van herstel van waarheid, niet alleen van de kennis ten aanzien van 
sabbatten, nieuwe manen en feesten, maar ook ten aanzien van wie Juda is en wie (Tien Stammig) 
Israël is. Dit is de tijd van de toename van kennis: Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en 
verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen (Dan 
12:4). 
 Vele profetieën en veel kennis is verzegeld tot de eindtijd, tot ‘het laatste der dagen’ (Hebr. 
acharit ha-jamim). De ‘man in linnen klederen gekleed’ van Daniël 10:5-6, dat is de Logos, Jezus vóór 
zijn vleeswording, geeft heel Daniël 11-12 als één lange profetie. De man in linnen klederen zegt dan 
ook: En ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst <0319> der dagen 
<03117> [acharit hajamim] overkomen zal; want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst 
(Dan 10:14).   
 
En Jakob ontbood zijn zonen en zeide: Komt bijeen, opdat ik u bekend make, wat u in ‘toekomende 
dagen’ [acharit hajamim!] wedervaren zal (Genesis 49:1). 
 
De gemiddelde Bijbelstudent begrijpt wel dat ‘acharit hajamim’, het laatst der dagen, op de laatste 
jaren en/of eeuwen slaat vóór de Wederkomst van Jezus Christus. Door verkeerde vertalingen weet 
men echter vaak niet dat dit ook op de stammen slaat. Jakob bij het profeteren over de stammen 
gebruikt dezelfde zinswending, dezelfde frase: En Jakob ontbood zijn zonen en zeide: Komt bijeen, 
opdat ik u bekend make, wat u in toekomende <0319> dagen <03117> [acharit hajamim!] 
wedervaren zal (Gen 49:1). 
 En dan volgt heel Genesis 49 met allerlei specifieke profetieën voor de aparte stammen. De 
profetieën van Jakob betreffende de stammen zijn dus niet in de eerste plaats voor de tijd dat de 
Tien Stammen in Kanaän wonen (1443 – 718 vChr), maar voor de eindtijd, voor het laatste der dagen. 
En de meeste van die profetieën voor de eindtijd zijn dus ook verzegeld gebleven tot de eindtijd. 
 
Tien Tekenen Tussen … 
 
Ik kan voor elke stam 10 à 15 tekenen trekken, profetische clues aandragen, tussen een stam van 
Jakob en een volk in noordwest Europa. Ik heb dit al voor zeven stammen gedaan, Tien Tekenen 
Tussen: 
  -Zebulon & Holland (WV36) 
  -Issachar & Groot-Friezen (WV38) 
  -Aser & Walen (Belgen) (WV41) 
  -Juda & Jodendom (WV44) 
  -Ruben & Fransen (WV49) 



  -Gad & Zwitsers (WV52) 
  -Naftali & Zweden (WV58), zie: 
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 Juda is natuurlijk geen verloren stam, maar het laat zien dat het trekken van parallellen 
tussen een stam en een volk werkt. Juda heeft historisch bewijs en is zijn identiteit nooit verloren, 
ondermeer omdat het vast bleef houden aan de sabbat en de besnijdenis. 
 In de toekomst hoop ik DV Tien Tekenen Tussen: 
  -Dan & Ieren 
  -Jozef & Angelsaksische volkeren 
  -Benjamin & Vikingen, 
te publiceren. 
 Simeon en Levi zijn verdeeld en opgegaan in de andere stammen: 5 Simeon en Levi zijn 
broeders; hun gereedschappen zijn werktuigen van geweld.   
6  Mijn ziel hebbe geen deel aan hun beraadslaging, mijn geest sluite zich niet aan bij hun 
vergadering, want in hun toorn hebben zij mannen gedood en in hun moedwil hebben zij runderen de 
pezen doorgesneden.   
7  Vervloekt zij hun toorn, want die is hevig, en hun grimmigheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen 
onder Jakob en verstrooien onder Israël (Gen 49:5-7). 
 Alhoewel de Welshmen gelijkenis tonen met de zangers van de Levieten, en de Schotten met 
Simeon, kan ik maar moeilijk aan 10 tekenen komen voor die twee stammen. Waarschijnlijk zal ik die 
dan ook laten zitten. Ze zijn verdeeld over Israël en Juda. Veel Joden stammen ook af van de priesters 
(cohanim) en van Levi. Op Joodse begraafplaatsen kan men de zegenende handen van de cohanim 
zien op de grafstenen en de kan met water op de grafstenen van de Levieten (zij goten water op de 
handen der priesters). 
 
Juda herkent Jozef niet … 
 
Op een paar uitzonderingen na herkennen de Joden de volkeren van noordwest Europa niet als 
verloren stammen. Voor sommigen is dit het ultieme bewijs dat het dus wel niet waar zal zijn. Als het 
waar was dan zouden de Joden de Tien Verloren Stammen Volkeren van noordwest Europa wel 
herkennen, redeneert men dan. Zij hebben toch veel meer kennis, zij zouden het toch wel weten? 
 In de eerste plaats hebben de Joden niet meer kennis over de stammen. Als ze al niet 
geseculariseerd zijn, bestuderen Joden vooral Torah (Genesis-Deuteronomium), gezien en uitgelegd 
door de bril van Mishna en Gemara (is samen Talmoed), becommentarieerd door Rashi (11e eeuw) 
en anderen. Er wordt weinig aan Tenach studie gedaan en velen weten ook niet zo veel van de 
Tenach. Slechts een klein deel van de Tenach zit in het leesrooster. Sommigen hebben niet eens een 
Tenach. De Stichting Israël & de Bijbel is ook bezig de Tenach onder Joden te verspreiden! 
 In de tweede plaats is het niet herkennen van Jozef (Verloren Stammen) door Juda 
(Jodendom) juist een bewijs dat het wel zo is! Dit is een herhaling van Genesis 37-47. Juda en zijn 
broers herkenden Jozef, de heerser over Egypte, ook niet. Let op de vele parallellen. Jozef was: 
-een glad geschoren ‘Egyptenaar’ 
-in het westen (t.o.v. Kanaän) 
-sprekend in een andere taal 
-met de bebaarde Juda voor hem 
-die Jozef niet herkende! 
 Ze dachten een ‘goj’ voor zich te hebben, zoals de Joden de Verloren Stammen Volkeren ook 
als ‘gojim’ zien. Die Joodse term is al verwarrend en on-Bijbels, want in de Bijbel worden ‘goj’ en ‘am’ 
beiden gebruikt voor zowel Israël als de volkeren. 
 Vergelijkingen gaan natuurlijk altijd maar ten dele op. Zo was Jozef alleen toen, en waren de 
broers bij Juda. Nu zijn de stammen bij Jozef/Efraïm (VS & GB) en zijn alleen een deel van Benjamin, 
Levi en enkele Israëlieten bij Juda (het Jodendom) (Eze 37). Bovendien weten de meeste mensen van 
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de Verloren Stammen Volkeren nu ook niet dat zij van Israël afstammen. Maar er is een gaande 
bewustwording aanwezig, meer dan ooit. 
 
 
Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: voor Juda en de Israëlieten [enkelen] die 
daarbij behoren; 
neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: voor Jozef (het stuk hout van Efraïm) en het 
gehele Huis Israëls [10 stammen] dat daarbij behoort (Ezechiël 37:16). 
 
Het onvermogen van Juda om Jozef te herkennen zegt natuurlijk niets, zeker niet als we beseffen dat 
de meeste Joden toen (28-31 AD), de laatste 2000 jaar en nu Jesjoea niet herkenden en herkennen 
als hun Messias. 
 
Het maakt God groter … 
 
De kennis ten aanzien van de Verloren Stammen maakt God immens veel groter. Tientallen 
profetieën worden niet vervuld door het Joodse volk, maar wel door de Tien Stammen van het Huis 
Israëls. 
 Er zouden vele volkeren voortkomen uit Abraham. Er is de belofte dat de nazaten van de 
aartsvaders een menigte van volkeren zouden zijn (Gen 28:3), en wel gedetailleerder gespecificeerd 
dat Manasse een groot Volk en Efraïm een Volheid van Volken (Gen 48:19)  zouden worden, hetgeen 
in de Oudheid nooit gebeurd is.  
 Uit Juda zou de Verlosser komen, en die is ook uit Juda gekomen. Het Heil (Jesjoe’ah = 
Jesjoe’a) is uit de Joden, is uit Juda! Heil wordt beschreven in de Bijbel; de Bijbel is hoofdzakelijk door 
Joden geschreven. De Bijbel is heil en Jezus is Heil (uit Juda). 
 Maar er is geen enkele belofte in de Bijbel dat Juda een Volk en een Volheid van Volkeren 
zou worden. De belofte aangaande de Messias ging naar Juda, maar het eerstgeboorterecht van 
nationale grootheid en aardse zegeningen ging naar Jozef en diens zonen Efraïm en Manasse. Zij 
zouden de beste delen van de aarde bezitten (Genesis 48-49; Deuteronomium 33:13-17). 
 Voorts zijn er ook nog al die beloftes, zegeningen en profetieën aangaande de andere 
stammen. Ik neem steeds de naar mijn smaak 10 sterkste tekenen per stam. Dan krijg ik 10 x 10 = 
100 tekenen tussen de volkeren van Noordwest-Europa en de Tien Verloren Stammen, en dan reken 
ik niet eens de parallellen tussen het Huis Israëls van 2 Koningen 17 en de Kelten mee … Zo veel 
vervulde profetieën maakt God oneindig veel groter, niet kleiner. 
 
Juist historisch inzicht … 
 
De kennis der Verloren Stammen (ze zijn niet verloren, maar verloren gewaand zoals Jozef) geeft ook 
een juist historisch inzicht en een correct begrip der geschiedenis. 
 God bepaalt de geschiedenis van de volkeren: dit is keer op keer te lezen in de profetieën en 
met name bij de profeet Daniël (… die al uw paden beschikt, Dan 5:23). 
 De Verloren Stammen waren met sabbat en besnijdenis gestopt en waren daardoor 
onherkenbaar geworden. Ze leefden als heidenen (2Kon 17) en aanbaden vele goden en godinnen en 
brachten mensenoffers. Als mensen offerende, polytheïstische, Kelten (Kelten betekent 
vreemdelingen) doken ze op in West-Europa. Daar werden ze gekerstend. Van 1000 tot 1500 AD 
waren de Verloren Stammen vrijwel allemaal Rooms Katholiek. De Reformatie bracht daarin een 
verandering (God beschikt, weet u nog?). De volkeren van noordwest Europa werden veelal 
protestants, gingen de Bijbel vertalen, lezen en verspreiden en werden zo een zegen voor de 
volkeren. 
 De grote koloniale rijken van noordwest Europa zijn niet tot stand gekomen door een grotere 
ijver en een superioriteit van onze volken … maar vanwege Gods beloftes aan Jozef en de stammen 
die bij hem zijn! 



 Nederland (Zebulon & Issachar), Engeland (Efraïm), Amerika (Manasse), Frankrijk (Ruben), 
België (Aser) en Denemarken (Benjamin) veroverden grote delen van de wereld en stichtten 
koloniale rijken. God had dit beloofd aan Jozef: De eersteling zijner runderen is zijn trots en diens 
horens zijn horens van een woudos; daarmee zal hij de volken stoten, alle einden der aarde. Dit zijn 
de tienduizenden van Efraim en dit zijn de duizenden van Manasse (Deut 33:17). 
 Door de reformatie waren de Verloren Stammen in staat in opstand te komen tegen Rome 
zoals ze ooit in opstand waren gekomen tegen Jeruzalem en het Huis Davids. Niet alle Verloren 
Stammen zijn protestants en niet alle protestanten zijn van de Verloren Stammen. Maar de 
reformatie is een belangrijke katalysator geweest in de geschiedenis van noordwest Europa en als 
men de geschiedenis goed begrijpt, zo beschikt door God. Opdat daarmee alle beloftes aan Jozef 
vervuld konden worden! 
 
Juist inzicht Juda - Israël 
 
De kennis der Verloren Stammen geeft een juist inzicht over wie Juda is en wie Jozef is. De Falasja’s 
van Ethiopië en de B’nej Menasje van India behoren niet tot de verloren stammen. Er zijn geen tien 
tekenen tussen de Falasja’s en de stam Dan; er zijn geen tien tekenen tussen de B’nej Menasje en de 
stam Manasse. 
 De Verloren Stammen zouden terecht komen in de kustlanden en in het noorden en westen 
(Jes 49:1, 12), en vandaar zich verspreiden over de gehele aarde. Ze zouden de poorten van hun 
vijanden bezitten (Gen 22:17) en Efraïm en Manasse zouden een Groot Volk en een Volheid van 
Volkeren worden. De B’nej Menasje vervullen deze profetieën totaal niet! Ze komen uit het zuiden, 
ze zijn arm, ze bezitten de poorten van hun vijanden niet, ze wonen niet in de kustlanden en ze 
hebben zich niet verspreid tot aan de uiteinden der aarde. 
 De Falasja’s en B’nej Menasje zijn afstammelingen van bekeerlingen tot het Judaïsme en/of 
afstammelingen van Joden die zich vanuit het immense Perzische Rijk naar het oosten en zuiden 
verspreid hebben en sterk vermengd zijn met de plaatselijke bevolking. 
 
 
… en zich neergebogen voor het gehele heer des hemels en de Baäl gediend. Voorts hadden zij hun 
zonen en dochters door het vuur doen gaan, waarzeggerij en wichelarij gepleegd … (2Kon 17:16-

17). 
 
 
 Juist hun Joodse gewoontes bewijzen dat ze niet tot de Verloren Stammen behoren, men 
leze weer 2Koningen 17. De Tien Stammen aanbaden zon, maan en sterren en brachten 
mensenoffers … zoals onze Keltische en Kelto-Germaanse voorouders 2000 jaar geleden! 
 Er is jaloezie tussen Joden en de Verloren Stammen Volkeren (Jes 11:13); toch voelt Juda zich 
nog het beste thuis bij Jozef! 
Oordeel over Jakob … 
 
Een ander belang om de identiteit der stammen te kennen is de Grote Verdrukking, de Benauwdheid 
van Jakob. Velen zullen het moeilijk vinden, maar WO II en de Shoa waren niet de Grote Verdrukking 
of de Benauwdheid van Jakob. Als dat zo was, dan was de Messias toen gekomen! Jesjoea kwam niet 
terug, er brak geen vrederijk aan. 
 Deze kennis omtrent de Israël identiteit van onze volkeren behoort geen rede te zijn voor 
hoogmoed of ongepaste trots. Het behoort ons te leiden tot nederigheid en schaamte. 

De Tien Verloren Stammen vormen nu het hart van het decadente westen. De secularisatie 
gaat heel snel bij onze ‘verlichte’ volkeren. Abortus, evolutieleer, atheïsme, homofilie, biseksualiteit, 
homo-huwelijk, ‘god-is-dood-theologie’, promiscuïteit, hulp bij zelfdoding, euthanasie, alcoholisme, 
verslavingen (kinderporno), fraude, drugs, etc. het tiert allemaal welig bij de Israël volkeren. 



 Nog steeds is een klein deel orthodox en bezig om via Bijbelgenootschappen de Bijbel te 
vertalen en te verspreiden over de wereld … maar als Israël volkeren leven de verloren stammen 
weer zonder God. Zoals onze voorouders afvielen in Kanaän (930 – 718 vChr), zo vallen onze volkeren 
nu af van de Bijbelse kennis die men 50 jaar geleden nog had en toen nog op vrij grote schaal 
praktiseerde. Zonder dat onze volkeren wisten dat zij Israël waren heeft God velen geleid tot de 
Bijbel, tot Jezus, tot het NT … en nu is er een verwoestende afval. Dat zal niet zonder gevolgen 
blijven. De Benauwdheid van Jakob staat voor de deur: 

4  Dit nu zijn de woorden die de HERE over Israël en Juda gesproken heeft.  5  Want zo zegt de 
HERE: Angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil.  6  Vraagt toch, ziet, of een man baart; waarom 
zie Ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende en heeft elk gelaat een lijkkleur 
gekregen?  7  Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor 
Jakob; maar daaruit zal hij gered worden (Jer 30:4-7). 
 De Benauwdheid van Jakob zal de ergste tijd ooit zijn voor Tweestammig Juda en vooral voor 
Tienstammig Israël. Het zal samenvallen met de Grote Verdrukking. Er zijn Bijbel verzen die 
suggereren dat minder dan 10% van de bevolking zal overleven: 

11  Toen vroeg ik: Hoelang, Here? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er 
geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot 
een wildernis,  12  en de HERE de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land 
groot is.  
13  Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Evenals van een terebint en 
een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn (Jes 6:11-13). 
 Volgens sommigen is dit al vervuld, maar de Grote Verdrukking, de Benauwheid van Jakob, 
zal de ergste tijd ooit zijn! 
 
Oproep tot bekering … 
 
Een belangrijke andere reden betreffende de kennis van de Verloren Stammen is dat er een oproep 
tot bekering kan uitgaan als men dit weet. Er is nog tijd, de tijd van onheil nadert, maar nog toeft het 
einde. 
 Onze Israël-volkeren stonden als stammen bij de berg Sinaï. God gaf ze het ‘Oude Verbond’. 
Onze voorouders beloofden God in alles te gehoorzamen:  

Toen kwam Mozes en deelde het volk al de woorden des HEREN en al de verordeningen mee, 
en het gehele volk antwoordde eenstemmig: Al de woorden, die de HERE gesproken heeft, zullen wij 
doen … Hij nam het boek des verbonds en las het voor de oren van het volk en zij zeiden: Alles wat de 
HERE gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen (Exodus 24:3 en 7). 

Wij zijn afgevallen van Gods geboden en inzettingen. Wij moeten ons bekeren tot Gods Tien 
Geboden en daar naar gaan leven. 

God heeft onze volkeren via afgodendienst en Katholicisme, via Reformatie, tot het NT 
geleid. Ook daar zijn we weer van afgevallen. We behoren ons te bekeren tot Christus. De juiste 
reactie op de kennis der Verloren Stammen is bekering! Bekeert u tot Christus en God zal met Zijn 
Geest Zijn Geboden in uw hart schrijven! 
 
 

Maar dit is het verbond, dat Ik met het Huis van Israël [12 stammen] sluiten zal na deze dagen, 
luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik 

zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn (Jer 31:33). 
 
 
Het is van belang om nu al op te roepen tot deze bekering en hier voor te bidden. Het is van belang 
om nu al gehoor te geven aan Gods roepstem. Bij sommigen is het Joods-Messianisme populair en is 
het Jodendom populair. Men speurt de stamboom af, gretig op zoek naar Joodse voorouders. Niet 



nodig, u bent zeer waarschijnlijk een afstammeling der Tien Verloren Stammen, en zelfs indien niet … 
bekering is altijd goed!  

Maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, 
naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God (Rom 2:29). 
 
Hereniging Juda en Israël 
 
De Bijbel profeteert gedurende een periode van 250 jaar (750 – 500 vChr) een hereniging van het 
Huis Juda met het Huis Israël (Hosea 1; Jes 11b; Jer 3; 23a; 30-31; 50a; Eze 37b; 47-48; Zach 10:6; 
11:14). Die hereniging heeft nooit plaats gevonden. We moeten wel de identiteit van de Tien 
Verloren Stammen weten om deze komende hereniging te kunnen begrijpen. En God doet niets 
zonder kennis vooraf te geven! Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad 
aan zijn knechten, de profeten (Amos 3:7). 
 Dit is de tijd van de toename van kennis, van de openbaring van kennis. Er is niets bedekt, of 
het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden (Luk 12:2). Dit geldt ook voor 
de verborgen identiteit der verloren stammen! Velen zijn mij reeds voorgegaan in het onthullen van 
deze kennis. 
 
Troost … 
 
Misschien een wat onverwachte wending, maar deze kennis geeft ook troost. Wij zouden zeer 
bedroefd moeten zijn over de gruwelijke secularisatie van onze volkeren, van het Jodendom & 
Christendom van de westerse wereld. Maar we mogen weten dat er herstel en hereniging 
geprofeteerd is voor Juda en Israël. Het overblijfsel uit de Grote Verdrukking zal de Messias 
(h)erkennen, een nieuw verbond sluiten en Gods Geboden in het hart geschreven krijgen. 
 
Vervangingstheologie, 3 x … 
 
Er zijn minstens drie vormen van vervangingstheologie. I. De Kerk is in de plaats van Israël gekomen 
en Israël heeft afgedaan. Een gruwel. II. Het Jodendom is geheel Israël, er hoeft geen hereniging 
meer plaats te vinden. Ook een gruwel. III. De Israël volkeren zijn alle 12 stammen, de Joden zijn 
geen echte afstammelingen van het Huis Juda. Nog een grotere gruwel. De laatste visie vindt men bij 
sommigen van de Brits-Israël Beweging. 
 De Verloren Stammen visie is waar. Het maakt God groter. Het geeft een juist inzicht in wie 
Juda en Israël zijn. Dat is belangrijk want er komt een oordeel over Jakob: de Benauwdheid van 
Jakob. Met die kennis in de hand kunnen we waarschuwen en oproepen tot bekering. Er zal een 
hereniging van Israël (Jozef) met Juda (Sion) (Ezechiël 37) plaats vinden en dat is een grote troost. 

Bert Otten 
 
 

 


