“De 2 huizen van Israël”
Jezus Christus noem ik bij zijn Hebreeuwse naam Jehosjua (Hij doet bevrijden) en wordt in veel
messiaanse kringen ook wel Jesjoea genoemd (bevrijding).
Hebt u dat nou ook wel eens: als iemand hoort of ziet dat u de sabbat heiligt en alleen rein vlees eet,
dat de eerste reactie vaak is: “ben je dan een jood geworden?”
Nee, zeg ik dan, voor zover ik weet ben ik geen Jood, maar ik geloof in de God die zich noemt de van
Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob en verlang deel te hebben aan de beloftes die aan
deze aartsvaders zijn gedaan, en omdat ik deel wil hebben aan de beloftes van het verbond, wil ik me
ook richten naar de eisen van het verbond.. en die zijn verwoord in de Tora, de grondwet van het
volk Israël en het fundament waar de profeten en apostelen op doorgebouwd hebben.
Nu is het zo dat de laatste aartsvader, Jacob, 12 zonen had en dat werden de 12 stammen van Israël
en zo komen we uit bij de prachtige banier die aan onze gemeente geschonken is.
We zien hier de namen van de 12 stammen, voortgekomen uit de 12 zonen van Jacob.

Als je de 12 stammen volgt door de heilsgeschiedenis heen zul je zien dat die 12 stammen tot in het
boek Openbaring een rol blijven spelen! Dat is ook logisch, als je tenminste afstand wilt nemen van
vervangingstheologie!
Dat Juda één van de 12 stammen is begrijpt iedereen wel, maar de vraag waar ik mee rondliep is:
Hoe verhouden de gelovigen uit de volken zich tot de 12 stammen?
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Je zou m.i. kunnen zeggen dat er 2 groepen gelovigen zijn.
•
•

Israëlieten; Jacob werd Israël genoemd en kreeg 12 zonen, de 12 stammen die het volk Israël
werden genoemd
Vreemdelingen, heidenen die zich bij Israël voegen; die worden dan als wilde loten geënt en
worden ook Israëliet.

De groep primaire Israëlieten kan je opsplitsen in Juda (dat staat voor het 2 stammenrijk) en Israël
(dat staat voor het 10 stammenrijk.)
Is dat nou allemaal zo belangrijk om te weten; het gaat toch om het verlost zijn door de Messias en
wat maakt je afkomst dan verder uit?
Ik denk dat belangrijk is te weten hoe een en ander in elkaar steekt omdat je hierdoor veel
Bijbelgedeeltes beter kunt begrijpen en interpreteren. JHWH heeft voor beide huizen namelijk een
eigen zegen en rol weggelegd,totdat beide huizen verenigd zullen worden bij de wederkomst van de
Messias.
Het is belangrijk om te weten wie je bent en uit Gods woord te begrijpen wat Hij van je wil, want dan
kan je daar naar handelen en doelgericht bidden.
Ik durf namelijk te stellen dat het 2 stammenrijk globaal staat voor het huidige Judaïsme met
nakomelingen uit de stam Juda, Levi en Benjamin.. en dat het Christendom van in eerste instantie
West Europa/ Engeland en Amerika is voortgekomen uit de verstrooide 10 stammen, waarvan JHWH
zei in Hosea: jullie zullen zelf vergeten wie je bent (lo-ammi en lo- ruchama) maar in het laatst der dagen zal ik
jullie herverzamelen.

Het bijzondere is dan ook dat we in deze tijd zien dat vele christenen wakker aan het worden zijn
voor deze identiteit. Deze ontdekking heeft mij geholpen om nog veel harder “tesjoeva” (Hebreeuws
voor terugkeer, ommekeer) te willen doen dan al in mij uitgewerkt was door het Woord en de Geest!
Want als je beseft dat het niet gaat om christenen tegenover Joden maar om 2 huizen die weer één
moeten worden, dan kun je veel beter plaatsen dat het absurd is om als christenen bijvoorbeeld de
zondag aan te houden als rustdag tegenover de sabbat voor de joden; “ga toch weg”, we hebben het
over een verdeeld volk dat weer één moet worden!
De missie voor beide huizen is: vasthouden aan het volbrachte werk van Jehosjoea de Messias maar
óók terug keer naar Torah als wettige levensstijl. (en niet wettische levensstijl of wetteloze levenstijl)
Een waarschuwing/disclaimer voordat ik verder ga:
Ik neem nadrukkelijk afstand van allerlei vervangingsleer tegenover Juda/Joden en anti semitisch
elitarisme dat helaas ook bestaat in relatie tot de 2 huizen van Israël. Let dus op wat je leest met
betrekking tot dit onderwerp, maar gooi het kind niet met het badwater weg. Ik sta voor inzicht in,
en hereniging van de 2 huizen van Israël en wil daarbij dicht bij het Woord blijven.
Dit artikel gaat verder met een kleine selectie uit zeer veel Schriftplaatsen, om zo een beter begrip te
krijgen van de heilsgeschiedenis, wat er in deze tijd gaande is en waar het allemaal nog naar toe gaat.
Eerst maar weer even terug naar die opmerking die veel mensen maken: “ben je dan een Jood
geworden..?”
Jood komt van de stam Juda, 1 van die 12 stammen en het is niet voor niks dat mensen een
associatie krijgen met het Jodendom als je over sabbat, rein voedsel en de feesten begint want juist
de stam Juda, heeft door alle eeuwen heen tot nu aan toe zijn identiteit en relatie tot de Torah
behouden, in tegenstelling tot de andere 10 stammen die volledig assimileerden in de volken.
Ik zei eerder al dat onder de zegswijze “Juda” in de Bijbel ook de nakomelingen van de stam
Benjamin en Levi vallen, want het stamgebied van Benjamin lag temidden van Juda en de levieten
hadden geen eigen land maar waren nauw verbonden met de tempeldienst te Jeruzalem.
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•
•

Hoe komt het dan dat Juda, de joden, wel geassocieerd worden met Tora en waar zijn die
andere stammen dan gebleven?
Wat heeft er zich afgespeeld waardoor de splitsing tussen de 2 huizen ontstaan is?

We gaan op reis om die vraag te beantwoorden:
Na de zondvloed pakt JHWH heel persoonlijk de draad op met de mensheid via Abraham. Hij kreeg
de beloofde zoon Izak en die verwekte de stamvader Jacob.
JHWH spreekt tot Jacob bij Bethel in Genesis 28:13-14
En zie, JHWH stond boven aan die ladder en zei: Ik ben JHWH, de God van uw vader Abraham en de
God van Izaäk; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal
talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden
en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
Let op dat er hier over 3 soorten beloften worden gesproken..
1. land, 2. nageslacht en 3. tot zegen voor alle volken.
Jacob krijgt dan 12 zonen en dan zien we al profetisch voortekenen in de Tora van wat er met de 12
zonen, de 12 stammen zal gaan gebeuren; namelijk ruzie een scheiding tussen de broers.
We gaan hiervoor even naar de geschiedenis van Jozef die er door zijn vader op uit werd gestuurd
om zijn broers te zoeken:
Genesis 37:15-17 Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld, en de
man vroeg hem: Wat zoek je? Hij zei: Ik ben op zoek naar mijn broers; vertel mij toch waar zij aan het
weiden zijn. Toen zei die man: Zij zijn vanhier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen: Laten we naar
Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan.
Neem even van me aan dat Jozef een type beeld is van Jahosjua en dat die op zoek is naar de
verloren 10 stammen die bij de putten zonder water zitten ipv bij Hebron, waarbij een put
symbolisch een plaats van zien is en water voor het woord staat. De 10 broers (Benjamin was thuis
bij Jacob) zijn dus met de kuddes bij een put die droogstaat (Jozef wordt daar uiteindelijk ingegooid
voordat hij verkocht wordt). Dit wijst profetisch vooruit naar wat Jahosjua b.v. zegt in Mattheüs
15:24 ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’
De geschiedenis gaat voort; Jozef blijkt uiteindelijk door JHWH in positie gebracht om de familie te
redden van de hongersnood en als Jacob in Egypte op zijn sterfbed ligt, dan zegent hij vervolgens zijn
zonen en ook de 2 zonen van Jozef: Efraïm en Manasse
Genesis 48:3-5 Daarna zei Jakob tegen Jozef: God, de Almachtige, is aan mij verschenen in Luz, in het land
Kanaän, en Hij heeft mij gezegend. Hij heeft tegen mij gezegd: Zie, Ik zal u vruchtbaar maken, u talrijk maken,
en u tot een menigte van volken maken; en Ik zal dit land aan uw nageslacht na u geven als eeuwig bezit. Nu
dan, jouw twee zonen, die bij jou in het land Egypte geboren zijn voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij;
Efraïm en Manasse zijn van mij,..

Vervolgens zegent Jacob Efraïm, de jongste vóór Manasse:
Genesis 48:17-19 Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, was dat
kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Efraïm naar
het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader: Niet zó, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw
rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal
tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen; maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij,
en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden.

De uitdrukking “grote menigte van volken” vinden we terug in Romeinen 11:25 Want ik wil niet,
broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een
deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
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Zou Paulus hier met volheid der heidenen doelen op Efraïm? (Efraïm is de hoofd-stam van de 10
stammen.)
Jesaja zegt bv in Hst.54:3 Want u zult zich rechts en links uitbreiden, uw nageslacht zal de heidenvolken in
bezit nemen

In Genesis 49 zegent Jacob vervolgens zijn eigen zonen en dan kijken we weer even in het bijzonder
naar de zegen die aan Juda en aan Jozef gegeven worden;
Waarom nou juist deze 2 zonen?
Omdat de zegen die normaal gesproken aan de eerstgeborene uit Lea gegeven wordt, dat zou Ruben
zijn, vanwege zijn zonde hem ontnomen wordt en in opgesplitste vorm gegeven wordt aan Juda.
Waar lezen we dat?
1 Kronieken 5:1,2 De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël – hij was namelijk de eerstgeborene,
maar omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, is zijn eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de
zoon van Israël, gegeven, maar niet zo, dat deze in het geslachts- register als eerstgeborene werd ingeschreven,
want Juda werd machtig onder zijn broers, en een uit hem werd tot vorst, maar het eerstgeboorterecht was
van Jozef.

En de eerstgeborene uit Rachel, de 2de vrouw van Jakob, was Jozef!
De zegen aan deze 2 zonen luidden als volgt: Genesis 49: 8-12 Juda, jij bent het, jou zullen je broers
loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda
is een leeuwenwelp; van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw
neergelegd, als een leeuwin; wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de
heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn
jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en
zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk.

Ga je nu begrijpen dat er NT staat: het heil is uit de Joden? En: eerst voor de Jood
(eerstgeboorterecht), en ook voor de Griek?..
En krijgt u zicht op de wederkomst van de Messias uit de stam Juda zoals verbeeld in de
najaarsfeesten yom teruah en yom kippoer?
Deze profetische zegen zorgde voor het misverstand bij bij de Joden ten tijde van de eerste komst
van de Messias; De Joden verwachtten een leeuw maar zagen over het hoofd dat Hij éérst als Lam
zou komen!
Juda heeft dus duidelijk de eerstgeboortezegen van leiderschap gekregen.
De zegen aan Jozef vervolgens in Genesis 49:22-25 Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge
vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd,
beschoten en hem gehaat, maar zijn boog bleef gespannen; zijn armen en handen bleven soepel door de
handen van de Machtige van Jakob, – vandaar dat Hij de Herder is, de rots van Israël – door de God van je
vader, Die je zal helpen, en door de Almachtige, Die je zal zegenen met zegeningen uit de hemel van boven,
met zegeningen uit de watervloed, die beneden ligt, met zegeningen van borsten en baarmoeder. De
zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de begerenswaardigheid van
de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers.

Jozef heeft dus duidelijk de zegen van vruchtbaarheid gekregen
Met deze gesplitste eerstgeboortezegen in gedachte gaan we weer een sprongetje verder in de
geschiedenis..
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De 70 nakomelingen van Jacob zijn in Egypte aangegroeid tot een groot volk en na de Exodus trekken
dan richting het beloofde land onder leiding van Mozes. Als het volk gelegerd is bij de Sinai valt te
lezen in Exodus 19: 3-6 Toen klom Mozes omhoog, naar God. JHWH riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u
tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren
gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en u bij Mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet Mijn
stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn,
want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn
de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Deze woorden vinden we terug in 1 Petrus 2:9,10 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou
verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, u, die voorheen geen
volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.

Hier zie je al een prachtige nieuwtestamentische verbintenis tussen het volk Israël als geheel, de 12
stammen die daar stonden voor de berg en de gelovigen in deze tijd; hoezo, Tora afgeschaft en Israël
vervangen?
We pakken de rode draad weer op door de heilsgeschiedenis:
Als Mozes zijn taak er bijna opzit geeft het volk nog de waarschuwing mee: blijf bij Tora anders volgt
als ultieme straf verwijdering uit het beloofde land; ballingschap: Deuteronomium 28:15, 36,37
Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van JHWH, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden
en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen
komen en u zullen treffen: JHWH zal u en de koning die u over uzelf aangesteld hebt, naar een volk brengen dat
u zelf niet kende, en ook uw vaderen niet. Daar zult u andere goden dienen..

Met deze waarschuwing kwam het volk in Kanaän aan. Vanaf het begin ging het al op en neer, lees
de verdrietig makende verhalen maar van al de richters, maar uiteindelijk bevocht de rechtvaardige
koning David het beloofde koninkrijk en onder zijn zoon Salomo werd het een zeer gezegend
koninkrijk. Maar Salomo verviel helaas in zonde en JHWH sprak aldus in 1 Koningen 11:9-13 Daarom
zei JHWH tegen Salomo: Omdat het bij u gebeurd is dat u Mijn verbond en verordeningen, die Ik u geboden
heb, niet in acht hebt genomen, zal Ik het koninkrijk zeker van u losscheuren en het aan uw dienaar geven. In
uw dagen zal ik dat echter niet doen, omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon
losscheuren. Alleen, Ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren: één stam zal Ik aan uw zoon geven,
omwille van Mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, dat Ik verkozen heb.

En zo geschiedde: 1 Koningen 11:29-32 Het gebeurde in die tijd, toen Jerobeam uit Jeruzalem vertrok, dat
de profeet Ahia uit Silo hem onderweg aantrof. Deze had zich in een nieuw kleed gehuld en zij beiden waren
alleen in het open veld. Toen pakte Ahia het nieuwe kleed dat hij aanhad, en scheurde het in twaalf stukken.
Hij zei tegen Jerobeam: Neem er tien stukken van voor uzelf. Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Zie, Ik
ga het koninkrijk uit de hand van Salomo losscheuren en Ik zal u tien stammen geven. Maar één stam zal voor
hem zijn, omwille van Mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die Ik uit alle stammen van Israël
heb verkozen,

Zo ontstond het 10 stammenrijk, die met de volgende namen vermeld in de Bijbel”:
• Het huis van Israël 1 Koningen 12:21 Jeremia 31:31
• Het huis van Jozef 1 Koningen 11:28
• Samaria
Hosea 7:1; 8:5; 13:16
• Ephraim
Hosea 4:17; 5:3; 7:1
Het huis van Israël, de 10 stammen, ging in ballingschap naar Assyrië
2 Koningen 17:22-23 De Israëlieten wandelden overeenkomstig alle zonden van Jerobeam, die hij gedaan
had; zij weken daar niet van af, totdat de HEERE Israël van Zijn aangezicht wegdeed, zoals Hij gesproken had
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door de dienst van al Zijn dienaren, de profeten. Zo werd Israël in ballingschap uit zijn land weggevoerd naar
Assyrië, tot op deze dag.

Straf op het breken van de Torah en het verbond was voor het 10-stammenrijk afgesneden zijn van
de edele olijf.
Hosea 1 beschrijft dit oordeel over het 10 stammenrijk. Hosea verwekt 3 kinderen bij de hoer Gomer
en de namen die ze krijgen zijn veelzeggend:
Jizreël = God wil verpletteren, Lo-Ruhamah = geen genade en mededogen en Lo ammi = niet mijn
volk..
Dramatisch: JHWH houdt zich aan zijn waarschuwingen, maar anderzijds heeft hij eenzijdig een
eeuwigdurend verbond gesloten, dus wat doet JHWH: na straf beloofd hij herstel!
Hosea 1:10-12 Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan
worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd
zal worden: kinderen van de levende God. Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht worden samen met de
Israëlieten. Zij zullen voor zich één Hoofd aanstellen en uit het land oprukken; want groot zal de dag van Jizreël
zijn. Zeg tegen uw broeders: Ammi, en tegen uw zusters: Ruchama.

Is dat niet fantastisch wat hier staat? En is dit niet waar de Messiaanse beweging profetisch voor
staat? En weet u waar deze verzen terugkomen?
Romeinen 9:24-26: Paulus haalt de verzen uit Hosea letterlijk aan tegenover de toehoorders in
Rome: Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals Hij
ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde. En het zal zijn dat op
de plaats waar tegen hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen van de levende God
genoemd worden.

Ik maak hier uit op dat de gelovigen uit de volken in iedergeval bestaan uit voormalige “10stammers” zal ik maar zeggen en “echte vreemdeling-en” uit de volken die zich in dit stadium van
Gods Heilsplan al toegevoegd hebben aan Gods volk, net als bij de 1ste Exodus uit Egypte.
Ik was nog steeds aan het uitleggen hoe die splitsing nou is ontstaan tussen de 2 huizen van Israël,
dus nu zoem ik even in op dat andere huis:
Jeremia 3:7-9 Ik zei, nadat zij al deze dingen gedaan had: Keer terug naar Mij, maar zij keerde niet terug. Dat
zag haar trouweloze zuster Juda. Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had
gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze
zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven. Zo gebeurde het dat het land door haar
lichtzinnige hoererij ontheiligd werd..

Juda, het zuidelijk koninkrijk was dus óók afvallig maar JHWH scheidde er niet van; ze worden
gestraft maar zijn "chesed" (genade) zou over hen blijven vanwege David en Jeruzalem: Psalm 89:3137 Als zijn kinderen Mijn wet verlaten en in Mijn bepalingen niet gaan, als zij Mijn verordeningen ontheiligen
en Mijn geboden niet in acht nemen, dan zal Ik hun overtreding met de roede straffen en hun ongerechtigheid
met slagen. Maar Mijn goedertierenheid zal Ik bij hem niet wegnemen en in Mijn trouw niet falen. Ik zal Mijn
verbond niet ontheiligen en wat over Mijn lippen gekomen is, niet veranderen. Eens heb Ik gezworen bij Mijn
heiligheid: Nooit zal Ik tegen David (uit de stam Juda) liegen! Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn
troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon.

Juda ging in ballingschap naar Babel de profeet Jeremia geeft aan dat dit voor 70 jaar zou zijn.
Degenen die na die periode terugkeerden onder Ezra en Nehemia werden expliciet in deze beide
Bijbelboeken en verder in de geschiedenis Joden genoemd. Deze Joden werden na de verwoesting
van de 2de tempel 70 jaar na de hemelvaart van Jesjoea door de Romeinen alsnog wereldwijd
verstrooid in ballingschap.
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Let op: Alle Joden zijn dus Israëlieten, maar niet alle Israëlieten zijn joden.
Tussentijdse conclusie: de beide huizen zijn verstrooid naar alle uithoeken van de aarde; de 10
stammen als “lo ruchama en Lo ammi” en de 2 stammen duidelijk herkenbaar als joden. Dit was en is
nog steeds volgens het zegen of vloek principe uit de Torah: bij persisterende zonde van het volk als
collectief moeten ze voor een bepaalde tijd uit het beloofde land.
In Jacobus 1:1 kun je zien dat de zending (niet in de zin van: bekeer je tot Jezus en doe dan wat de
kerk je leert) dan ook gericht is op de beiden huizen: Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere
Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!

Voor de rekenaars onder ons: De tijd van straf bepaald voor de 2 huizen van Israël: De straf voor
Efraïm was 390 jr. ballingschap uit het land vanaf 721v.C, en omdat ze niet tot inkeer kwamen werd
de straf vermenigvuldigd met 7: totaal 2730 jr. Dan kom je tot het jaar 2008 + 7 jaar schulddienst
volgens Torah: 2015n.C in deze tijd!
Is het niet frappant dat alleen al in Nederland er sinds 2008 een plotselinge toename is ontstaan van
Messiaanse gemeentes en huisgroepen? Dat zelfde beeld is ook te zien in Israël en de rest van de
wereld; we leven in zich profetieën vervullende tijden!
Voor Juda is de berekening anders geweest. Feit is dat het huidige grondgebied van Israel bevolkt
wordt door een deel van Juda, officieel vanaf 1947/1948 met nog een markant punt in 1967 waarbij
Jeruzalem weer onder de heerschappij terug kwam.
Vanuit het woord leren we dat JHWH procesmatig werkt in veel dingen.
Als het zo is dat we werkelijk in de eindtijd leven, en de tijd van de ballingschap inmiddels verstreken
is, zou het dan nu misschien ook de tijd zijn dat JHWH bezig is om die 2 huizen weer bij elkaar te
brengen? Dat is een proces wat niet in 1 dag kan plaats vinden.
Laten we naar een tekstgedeelte kijken wat over dat herstel spreekt:
Ezechiël 37:15-24 Het woord van JHWH kwam tot mij: En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en
schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf
daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen. Breng ze dan bij
elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Als dan uw volksgenoten
tegen u zeggen: Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen: Zo zegt de
Heere JHWH: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de
stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk
hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden. Die stukken hout, die u beschreven hebt, moeten voor hun
ogen in uw hand zijn. En spreek tot hen: Zo zegt de Heere JHWH: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de
heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen.
Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning
hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan
zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun
overtredingen*. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen reinigen.
Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn. En Mijn Knecht David zal Koning over hen
zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht
nemen en die houden.

*Zou hier gedoeld worden op het meer leunen op de mondelinge Tora en orthodoxie bij het huis van
Juda en anderzijds alles wat voortgekomen is uit de vervangingstheologie? (Ik durf het nauwelijks bij
naam te noemen, zo confronterend is dat..)
Voor herstel van beide huizen, en dat is wat God voor ogen heeft, moeten beide huizen herkennen
wie de ander is Bijbels gezien! Ze moeten elkaar herkennen als broeders: Psalm 133:1 ziet hoe goed
en hoe lieflijk als broeders tezamen wonen.. en behorend tot de zelfde olijfboom.
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Ik geloof dat we nu in de tijd leven dat de hereniging van de 2 huizen van Israël aan het plaats vinden
is. JHWH spreekt door Hosea tot het 10 stammenrijk en het 2 stammenrijk als volgt:
Hosea 6:1-3 ‘Kom, laten wij teruggaan naar JHWH! Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; de hand die
sloeg, zal ons verbinden. Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet hij ons opstaan: in zijn
nabijheid zullen wij leven. Dan zullen wij hem kennen, ernaar jagen om JHWH te kennen. Even zeker als de
dageraad zal hij komen, hij komt naar ons als milde regen, als de lenteregen die de aarde drenkt.’

Die 2 dagen staat voor 2000 jaar “kerk”geschiedenis die spoedig ten einde zal lopen; en die 3de dag?
Is dat niet het 1000 jarig vrederijk? Verbeeldend de 7de dag, (gerekend vanaf de schepping en elke
week opnieuw gesymboliseerd door het heiligen van de sabbat) en de derde “dag” gerekend vanaf
de eerste komst van de Messias?
Jehosjua beloofd met het oog op die tijd aan zijn discipelen het volgende:
Mattheüs 19:28 en 29 Jesjoea zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles
vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die mij
gevolgd zijn plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël.* En ieder
die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam,
zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.

*En dus niet vanuit Rome over de kerken…
Zie je wat het verbond van JHWH met Israël is? Elke Jood, elke gelovige, elke Christen zal zichzelf als
een ware Israëliet, besneden van hart moeten gaan gedragen en zo de vervreemding van het
burgerschap van Israël en de verbonden teniet doen (zie Efeze 2:11-22)!
Dat wordt bedoeld met het nieuwe verbond waar Jeremia al over sprak en dat geciteerd wordt in de
Hebreeën brief.
Ik hoop dat ik niet overgekomen ben als me afzettend tegen het christendom. Denk even terug aan
de tekst uit Hosea 1 die als langskwam: van niet-mijn-volk zal gezegd worden: kinderen van de levende
God!

Maar mijn oproep aan mijn broeders en zusters in de kerk is wel: trek dan ook door vanuit je
verlossing die in het volbrachte werk ligt en kom thuis als Israëliet in de weer te verenigen 2 huizen
van Israël!
Dan ben je als de wijze maagden met voldoende (edele olijf)olie tegenover de dwaze maagden die bij
de komst van de bruidegom olie tekort kwamen.
Ik eindig met de Hebreeën brief die aangeeft hoe dat burgerschap niet alleen letterlijk hersteld zal
worden, maar ook in ons hart, en inmiddels hoop ik dat u nieuw licht hebt gekregen op de vraag: hoe
de gelovigen uit de volken zich verhouden tot de 12 stammen?
Hebreeën 8:8-10 Maar God berispt zijn volk met de woorden: ‘De dag zal komen – spreekt JHWH – dat ik een
nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Niet een verbond zoals ik dat sloot
met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn
ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken – spreekt JHWH. Maar dit is het
verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt JHWH: In hun verstand zal ik mijn
wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven.

Ik geloof dat dit proces in ons als nieuwtestamentische gelovigen al gaande is en dat de Messias bij
zijn komst “zal voltooien wat nog aan ons geloof ontbreekt”.
Voor wie verdieping zoekt op dit thema: check www.tesjoeva-gemeente.nl > studies> de 2 huizen van
Israel
Charlie Lengkeek 04-02-2012 enige aanpassingen dec 2015 en okt 2022
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