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De 2 huizen van Israël; beweegt u mee in de profetische bestemming voor beide huizen? 
 
Inleiding 
Van kinds af aan ben ik opgevoed met de Bijbel en was ik daar altijd serieus mee bezig. Achteraf 

gezien realiseer ik me dat de Vader al vele, vele jaren keuze momenten invoerde om tot geloof in de 

sabbat te komen maar helaas vond dat pas plaats toen ik 45 jaar was. Vanaf het moment dat mijn 

ogen geopend werden  voor het feit dat het sabbats gebod, nota bene 1 van de 10 geboden, een 

onveranderlijk en heel centraal thema in de Schrift is en ik vanuit dit horen ook ging doen, stond alles 

wat ik tot dan toe begrepen had van de Schrift op losse schroeven! Het was enerzijds een bange en 

pijnlijke tijd.. Gedoe in de familie, op drift in de kerk, geen gelijke tred in ons gezin, maar anderzijds 

een fantastische tijd van nieuwe ontdekkingen en verdieping van mijn geloof. Ja, de sabbat en de 

feesten die er aan vast zitten zijn werkelijk ‘kroonjuwelen’ in de Schrift en ik was er zó enthousiast 

over dat ik voorganger van een Messiaanse gemeente ben geworden om dit goede nieuws uit te 

dragen.  

Zoals ik al zei, eenmaal mij overgegeven aan de wil van de Vader om de sabbat te gaan eerbiedigen 

veroorzaakte dat een ware geloofs-identiteit crisis. Maar de Vader hielp me stap voor stap verder om 

een nieuwe grip te krijgen op de werkelijkheid & waarheid van de Schrift.  

Eén van de eerste vragen die ik had toen ik tot de sabbat kwam was: moet ik nu Jood worden? 

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik daar bepaald geen behoefte aan had. Let wel, ik heb altijd liefde 

gekoesterd voor Israël en de Joden, maar dit idee riep bij mij de nodige reserve op want ik zag  en zie 

in het Judaïsme ook veel traditie, wetticisme en verdeeldheid.  

Ik hield mij op mijn zoektocht voor ogen: ik wil enerzijds de verkeerde dingen van het christendom 

loslaten, maar de goede dingen er van meenemen en ik anderzijds niet in de verkeerde dingen van het 

Jodendom vallen maar er op de juiste manier op invoegen. 

Ook anderen die zagen dat ik de sabbat verkoos boven de zondag en dat ik ineens rein voedsel ging 
eten en nadrukkelijk b.v. varkensvlees en paling liet staan kwamen wel eens met de opmerking of ik 
dan toch Joods was geworden.. Daarop antwoord ik vaak in de trend van: Nee, voor zover ik weet ben 
ik geen Jood en geloof ik ook niet dat ik dat hoef te worden.  
Ik houd nadrukkelijk van mijn Joodse broeder, maar ik geloof in de God die zich noemt: de God van 
Abraham, Izak en 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 toch verwoord in de Torah, de grondwet van het volk Israël? Dat is 
het fundament waar de profeten en apostelen op doorgebouwd hebben. En omdat God 
onveranderlijk is probeer ik het NT te lezen in het licht van het OT en niet als een vervanging van het 
OT. Vandaar dat ik de sabbat niet vervang voor de zondag. 
Al verder pratend geef ik dan aan dat ik me nauw met de Joden verbonden voel ook vanwege een 
andere reden: hij is mijn naaste broeder! Want de laatste aartsvader, Jacob, kreeg  immers niet één 
zoon Juda, maar 12 zonen en dat werden de 12 stammen van Israël. Ik geef dan vervolgens aan: Op 
grond van de Bijbel zou het heel goed kunnen dat ik mijn identiteit als christen moet herzien!  Mijn 
voorliefde voor Israël, Joden en de Bijbel doet me realiseren dat ik mogelijk een 10-stammer ben die 
vergeten is wie hij eerder was, maar daar nu weer voor wakker wordt! 
 

Dat komt doordat ik door de genade van de hemelse Vader bij mijn zoektocht in deze al heel snel 

bepaald werd bij de 2 huizen van Israël.  

De kennis over de 2 huizen van Israël heeft mij enorm geholpen om vele, vele Schriftplaatsen op hun 

juiste begrip in te schatten. De inzichten die ik opgedaan heb roepen dankbaarheid bij me op en het 
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gevoel ‘eindelijk thuis’ te komen. Ik beschouw de shalom op mijn geloofsinzichten op dit thema als 

‘stempel van goedkeuring’ door de Heilige Geest. 

Inzicht in de 2 huizen van Israël heeft mij en vele anderen ook geholpen om mijn identiteit als 

gelovige IN Messias te gaan begrijpen en hoe die zich verhoudt tot mijn Joodse broeders én 

gelovigen uit de volken. 

Vandaar dat ik dit thema altijd al veel aandacht heb gegeven als voorganger van de Tesjoeva-

gemeente. Al organiseer ik op dit moment geen actieve samenkomsten, het gedachtengoed op dit 

thema is nog steeds terug te vinden op de website van de gemeente: www.tesjoeva-gemeente.nl 

‘Samen onderweg, naar verdiepende inzichten’ zal ik maar zeggen.      Charlie Lengkeek 

Jeremia 50:4,5 In die dagen en in die tijd, spreekt JHWH, zullen de Israëlieten komen, zij en de 

Judeeërs tezamen – al wenend zullen zij hun weg gaan – en zij zullen JHWH, hun God, zoeken. Zij 

zullen vragen naar Sion, hun gezicht gericht op de weg daarheen. Zij zullen komen en bij JHWH 

gevoegd worden met een eeuwig verbond, het zal niet vergeten worden. 

 

 

 

 

http://www.tesjoeva-gemeente.nl/
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It’s all about 12.. 

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!  

Een paar voorbeelden:  

• De engel Gabriel kondigt Mirjam aan m.b.t. Jesjoea in Lukas 1:33 en Hij zal over het huis van 

Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. 

• Romeinen 11:26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion 

komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. 

• Hebreeën 8:8 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik 

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

• Dat de zending (niet in de zin van: bekeer je tot Jezus en doe dan wat de kerk je leert) gericht 

is op de gehele familie Jakob kun je lezen in Jacobus 1:1: Jakobus, een dienstknecht van God en 

van Jesjoea de Messias, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!  

• En wat dacht je van de Openbaring 7:4 En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren: 

honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle stammen van de Israëlieten. 

Neem je dat letterlijk dan is het al een forse groep, maar ik denk dat het een symbolische 
aanduiding is van véél meer geheiligden! 

• Tenslotte, bij de beschrijving van het Nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt lezen we 
in Openbaring 21:12 Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die poorten twaalf 

engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf stammen van de Israëlieten. 

Ik geloof dat dit nieuwe Jeruzalem een symbolische beschrijving is van de Bruid van de 
Messias. 
 

Voor meerdere uitleg vatbaar 
We lezen hier duidelijk dat alle stammen gekend en betrokken zijn in verleden, heden en toekomst, 
maar hoe werkt dat dan in de tijd waarin wij leven? Men spreekt immers veelal alleen over de Joden, 
uit de stam Juda en hier en daar meent men een verloren stam te hebben gevonden die dan wel of 
niet via het Joods agentschap toegang krijgt tot Israël.  
Om de verwarring compleet te maken worden die ‘verloren stammen’ vaak óók Joden genoemd.  
Dat is niet correct want het huis van Juda ging in ballingschap naar Babel en toen die terugkeerden  
werden specifiek zij in de boeken Ezra en Nehemia ineens de Joden genoemd.  
 
Verwarring is er overigens ook m.b.t. het begrip ‘Israël’. Bij deze een algemeen advies om zodra je in 
Bijbelteksten het woord ‘Israël’ tegenkomt, het raadzaam is er heel bewust op te letten wat er 
bedoeld wordt in de context!  Want het zou kunnen gaan over Jakob, die Israël werd genoemd, over 
de 12 stammen in zijn geheel, of juist alleen over de 10 stammen- het huis van Israël. En dan wordt 
ook nog het gehele beloofde land wel eens Israël genoemd of juist een deel ervan.  
 
Er is ook veel verwarring over het woord ‘heidenen’ in onze Bijbelvertalingen- daarover verderop 
meer! 
 
Groepen gelovigen; wie is wie? 
Oké, Joden, Israël.. Maar hoe zit het dan met de andere 11 stammen en hoe passen de gelovigen uit 
de volken in het totaalplaatje? 
Na onderzoek kwam ik tot de conclusie dat er 2 groepen gelovigen zijn: 
 

• Israëlieten; Jacob werd Israël genoemd en kreeg 12 zonen, dat werden de 12 stammen en 
dat werd het volk Israël genoemd. De Israëlieten zijn tot op heden verdeeld in ‘2 huizen’. 

• Vreemdelingen, die zich bij Israël voegen in deze huidige tijd. 
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En hou je vast, ik geloof dat we van een 3de groep met potentiële gelovigen moeten spreken!  

• Namelijk uit de volken in het algemeen náást het eersteling volk Israël.  
Dit vraagt natuurlijk de nodige uitleg want voor de meesten zal dit een onbekend statement 
zijn!!  

 
De eerste groep, Israël – het onderwerp van deze studie - is Bijbels gezien opgesplitst in Juda (dat 
staat voor het 2 stammenrijk) en Israël (dat staat voor het 10 stammenrijk.)  
Tezamen dus de 2 huizen van Israël.  
Laten we gelijk maar gaan kijken wanneer en hoe die opsplitsing tot stand is gekomen. 

Ondanks de waarschuwingen van Mozes dicht bij Torah te blijven ging het na de intocht in het 

Beloofde land vanaf het begin al voortdurend op en neer.  Lees de verdrietig makende geschiedenis  

maar van al de Richters. Uiteindelijk bevocht de rechtvaardige koning David het beloofde koninkrijk 

en onder zijn zoon Salomo werd het een zeer gezegend koninkrijk. 

Salomo verviel helaas in afgoderij vanwege zijn vele buitenlandse vrouwen en daarom werd het rijk 

tijdens de regering van zijn zoon Rehabeam gescheurd en ontstond het twee-stammenrijk.  

Onze Verbonds God 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.   

De scheuring van het complete rijk van Salomo vond zoals aangekondigd plaats onder zijn zoon 

Rehabeam. Het tien stammenrijk scheidde zich af o.l.v. Jerobeam en kwam tegenover Juda te staan  

o.l.v Rehabeam en na hun vele andere koningen.  

Het Noordelijke rijk staat met de volgende namen vermeld in de Bijbel”: Israël (1 Koningen 1:35); 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) en Efraim (Hosea 4:17; 5:3; 7:1). 

 

>Juda, het tweestammenrijk, vanwege de trouw en belofte aan David was al naamdrager van het 
huis Juda vanwege zijn verworven eerst-geboorterecht. De werkelijk eerstgeboren zoon Ruben had 
namelijk zijn eerstgeboorterecht met alle bijkomende verantwoordelijkheden verspeeld omdat hij 
met Bilha, de bijvrouw van Jakob ha geslapen (zie o.a Genesis 35:22, 49:3,4). En na hem Simeon ook 
vanwege een ongeoorloofde moordpartij te Sichem (zie Genesis 34:25 en 49:5-7). Let op, deze zonen 
waren Jakob gegeven via Lea. Dus ging het eerst geboorte recht over op Juda, maar ook naar de 
zonen van Jozef, geboren uit de andere vrouw van Jakob, Rachel. (1 Kronieken 5:1,2). 
Ook Levi valt onder het huis van Juda omdat de Levieten geen eigen grond hadden, maar rondom de 
tempel te Jeruzalem verbleven die binnen het erfdeel van Juda gesitueerd was. 
 
>Het huis van Israël, de 10 stammen, wordt in de Schrift vaak aangeduid als Efraïm. Waarom heet 
het huis Israël nou naar een niet-rechtstreekse zoon van Jakob?  Dat zal zijn omdat Efraïm heel 
speciaal gezegend werd door opa Jakob Zie Genesis 48 – Ja, Efraïm doet zijn naam eer aan: H0669 ik 

zal dubbel vruchtbaar zijn. Efraïm krijgt ondanks protest van Jozef de zegen ten koste van Manasse met 
de woorden van Jakob: Genesis 48:19 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. Oftewel de volheid van de 

volken! de melo hagoyim     
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We zullen zien dat deze zéér profetische naam is helemaal waar gemaakt is, en nog gaat worden in 
het grote Heilsplan van de Vader voor deze wereld. 
 
Niet alleen Efraïm, maar ook zijn vader Jozef, kreeg op het sterfbed van Jakob een heel specifieke 
zegen mee die we terug kunnen zien in de geschiedenis en die ook nog op definitieve vervulling 
wacht in het laatst der dagen! Ik kom er op terug! 
 
Juda staat dus voor de Joden en Israël – lees de 10 stammen- bestaat naar mijn overtuiging voor het 
grootste deel uit christenen die echter hun ware identiteit zijn kwijt geraakt!  
                          Ik ga uiteraard nog uitleggen hoe ik daar bij kom. 
Degenen die in deze tijd hun ware identiteit hervonden hebben, namelijk terug naar Torah & Jesjoea, 
noemen zich veelal Messias belijdende gelovigen. Deze groep veelal voormalig christenen kunnen en 
willen graag eenparig optrekken met Messias-belijdende Joden. 
En laat dat nou juist het teken zijn in deze tijd dat de Vader de 2 huizen weer aan het herstellen is tot 
één volk!! 
Messias-belijdende gelovigen, in veel Messiaanse gemeentes voor het grootste deel bestaande uit 
doorgetrokken christenen, belijden hun verlossing IN Messias Jesjoea en zoeken te leven naar de 
Torah vanuit die verlossing zoals zo mooi getypeerd wordt in Openbaring 14:12 Hier zien we de 

volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jesjoea in acht 
nemen. 
 
De 2de groep: Toegevoegd volk 

Het hoofdthema van deze studie is de 2 huizen van Israël. Over het toegevoegde volk wil ik daarom kort zijn: 

als je de geschiedenis van de Exodus uit Egypte scherp leest dan valt op dat er naast de 12 stammen 

ook vreemd volk mee trok: Exodus 12:37,38….. Ook trok een grote groep van mensen van allerlei 

herkomst met hen mee, en kleinvee en runderen, zeer veel vee.  

Ik ga er even vanuit dat dit, naast de meegetrokken Egyptenaren bij de aanvang van de Exodus, 

mensen betreft zoals Ruth de Moabitische etc. Het betreft personen afkomstig uit een andere natie 

die nadrukkelijk moeite gedaan hebben om zich bij Gods volk te voegen, maar slechts als een kleine 

minderheid.  

Een 2de criterium is dat deze mensen in de huidige 6000 jaar wereldgeschiedenis tot die overstap zijn 

of nog zullen gekomen. Ik ga uiteraard nog uitleggen waarom ik dat denk.  

De 3de groep: Volken   
Op de 3de groep, de volken, kom ik later terug; Met kennis en inzicht over de 2 huizen zul je mijn idee over de 
volken beter kunnen plaatsen. 

 
Al die groepen en onderscheidingen, Is dat nou wel nodig; het gaat toch om het verlost zijn door de 
Messias en wat maakt je afkomst dan verder uit?  
Zegt Paulus niet in Romeinen 2:28,29 Want niet híj is Jood die het in het openbaar is, en niet dát is 

besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar híj is Jood die het in het verborgene is,..? 

 
Ik denk dat belangrijk is te weten hoe één en ander in elkaar steekt, omdat je hierdoor de richting 

van Gods Heilsplan met deze wereld beter kunt begrijpen en interpreteren. In deze studie zal ik jullie 

dan ook een aantal teksten voorhouden die je mét of zónder de nu volgende gedeelde kennis, heel 

verschillend zult uitleggen.  

De Vader heeft voor beide huizen namelijk een eigen zegen en een specifieke rol in de geschiedenis 

weggelegd, totdat beide huizen verenigd zullen worden rondom de wederkomst van de Messias: 

Mattheüs 19:28,29 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 

en plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. 
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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 er ook doelgerichter voor bidden.  
 
Verstrooiing en herverzameling  
Onze Vader heeft zich een verbondsvolk verkozen en de bedoeling is dat dit volk woont in het 
Beloofde land. Het verbond met Israël draait dus altijd om deze 2 thema’s: Land & volk  
Die twee verbondsaspecten horen altijd bij elkaar! Verblijfrecht om te mogen wonen in het land is 
namelijk afhankelijk van het naleven van de ‘grond’wet over het land; de Torah.  
 
Ik herhaal het wederom en nu nog iets gedetailleerder:  ik durf te stellen dat het huis van Juda staat 
voor het huidige Judaïsme met nakomelingen uit de stam Juda, Levi en Benjamin.. en dat het 
Christendom in 1ste  instantie uit West Europa/ Engeland en Amerika uit de verstrooide 10 stammen 
is ontstaan. Vandaar zijn ze verder uitgezaaid ‘naar alle uithoeken van de aarde’, geheel volgens de 
door Mozes verwoorde verbondsvloek bij het niét naleven van de Torah in Deuteronomium 28:64 
JHWH zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de 
aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaderen gekend hebben, hout en steen. 

 
Helaas trad die verbondsvloek dus in werking in de geschiedenis. Vele gelovigen proberen in te vullen 
waar de stammen precies zijn gebleven. Bert Otten, Jaap Heeringa en Jan den Admirant hebben hier 
o.a. over geschreven. Ik kan daar enerzijds ver in mee gaan, de sporen zijn onmiskenbaar, maar ik 
geloof dat je er niet al te stellig in kan zijn omdat uiteindelijk al de 12 stammen qua DNA helemaal 
gemixt zijn door de hele wereldbevolking heen! Maar de Schepper van hemel en aarde heeft geen 
DNA databank nodig om zijn schapen terug te vinden die verstrooid zijn! 
Op Zijn tijd zal de Vader ons openbaren tot welke specifieke stam jij en ik als verbondsgeheiligden 
(zullen)  behoren. Zou Johannes hierop gedoeld hebben? in Openbaring 2:17 Wie oren heeft, laat hij 

horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten 
geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent 
dan wie hem ontvangt. 
 

We hoeven dus niet te wanhopen (als u dat al deed) want er komt absoluut een her-verzameling. 
De her-verzameling van Juda in het laatst der dagen is zelfs al begonnen! 
Van Juda weten we immers dat een deel inmiddels is teruggekeerd in het Beloofde land vanaf 1948. 
Ik zie dit als een voor-vervulling van de werkelijke belofte tot terugkeer van geheel geheiligd Israël.  
 
In bepaald opzicht is de terugkeer van Joden in deze tijd niet eens legitiem! De Vader wacht immers 
op verbroken harten en tesjoeva naar Torah en Jesjoea: Deuteronomium 30:1-3 Het zal gebeuren, 

wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer 
ter harte zult nemen onder alle volken waarheen JHWH, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot 
JHWH, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, 
overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal JHWH, uw God, een omkeer brengen in uw 
gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen JHWH, uw 
God, u verspreid had. 

De huidige staat Israël is echter een behoorlijk goddeloze zionistische staat met exclusief 
verblijfsrecht voor Joden, waarvan een fors deel zelf behoorlijk seculier is! 

Maar anderzijds heeft de hemelse Vader onmiskenbaar de hand in het wonderlijke herstel van de 
huidige natie Israël. De reden is wellicht vanwege de specifieke rol die Juda daar zal moeten 
vervullen in de eindtijd! Over deze specifieke rol later meer! 

Over de verstrooide 10 stammen die in ballingschap naar Assyrië gingen en tot op deze dag i.t.t. Juda 
niet zijn teruggekeerd zegt Hosea: jullie zullen zelfs vergeten wie je bent (lo-ami = niet Mijn volken lo- 

ruchama = geen ontferming) maar in het laatst der dagen zal Ik jullie herverzamelen.  
 

Ja, beide geheiligde huizen zullen uiteindelijk in het Beloofde land terugkeren valt o.a. te lezen in de 
nog niet vervulde profetie in Hosea 1:10,11 Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat 
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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. 

 
Ja u leest het goed, er is een belofte op terugkeer van ál de12 stammen van Israël! Ezechiël 47 en 48 
beschrijven gedetailleerd de landsgrenzen die zullen gelden voor de 12 stammen in het Messiaanse 
Vrederijk! Die landsgrenzen strekken zich uit tot in de gebieden waar nu vele tot de tanden toe 
bewapende, met haat vergiftigde Moslims verblijven, dus de vervulling van deze profetieën zal niet 
zonder slag of stoot plaats gaan vinden. 
 

 
 
Identiteit her-ontdekken 
Ik zei net al, het verbond gaat altijd over de combinatie volk & land. Als het volk zich bekeert en als 
de tijd rijp is komt het ook goed met de her-inwoning in het land! Het bijzondere is dan ook dat we in 
deze tijd zien dat vele christenen (het huis van Israël) wakker aan het worden zijn voor hun ware 
identiteit. Het oordeel uit Hosea 1 ‘lo ami’ is aan het verdwijnen! En ook het aantal Messias-
belijdende Joden is aan het groeien! Het is nog een heel proces van toenadering van beide huizen,  
laat staan de éénwording daarvan, maar ga je het verhaal van de 2 huizen begrijpen, waar we nu een 
stap in proberen te maken, dan kun je gerichter bidden en handelen!  Ook deze Messiaanse 
gemeente werkt daar op haar manier aan mee!  
 
Twijfel je of christenen echt de 10 stammen vertegenwoordigen?  Ik begon mijn verhaal al met de 
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opmerking dat Jakobus zijn NT brief schreef gericht aan de 12 stammen van Israël in de verstrooiing..  
Er stond niet boven: aan de christenen uit de heidenen in de verstrooiing..  
 

Een volgend voorbeeld, iets minder duidelijk omdat er over vreemdelingen wordt gesproken valt te 
lezen in 1 Petrus 1:1 Petrus, een apostel van Jesjoea de Messias, aan de vreemdelingen in de verstrooiing . 

 

Er zou al een belletje kunnen gaan rinkelen omdat er gesproken wordt over ’verstrooiden’, dat 

impliceert immers ‘eerst aanwezig’. Lees je door in de brief dan valt e.e.a. op zijn plek in 1 Petrus 

2:10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in 

ontferming aangenomen bent. 

 

de scheidingskwestie 

Dit is onmiskenbaar een verwijzing naar Hosea die dit over de 10 stammen uitsprak! De 10 stammen 

waren geen onderdeel van het volk meer omdat JHWH officieel van haar gescheiden was volgens 

Jeremia 3:8 Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar 

weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd 

werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven. 

 

Over de scheiding kun je uitgebreid lezen in Hosea, bijvoorbeeld Hosea 5:3,4 Ikzelf ken Efraïm en Israël 

is voor Mij niet verborgen. Werkelijk, nu bedrijft Efraïm hoererij, Israël verontreinigt zich. Hun daden zijn er niet 

op gericht zich tot hun God te bekeren, want de geest van hoererij is in hun midden, en JHWH kennen zij niet. 

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.. 

Hoe dramatisch: JHWH houdt zich aan zijn waarschuwingen, en dat escaleerde van een scheuring 

vervolgens 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 JHWH Israël van Zijn 

aangezicht wegdeed, zoals Hij gesproken had 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 zo afgesneden te zijn 

van de edele olijf. Daar kom ik later nog op terug. 

Met het huis Juda ging het óók niet goed lazen we net al in Jeremia. Het zuidelijk koninkrijk was óók 

afvallig maar JHWH scheidde er niet van; ze worden tijdelijk óók gestraft met ballingschap, maar zijn 

"checed" (goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid) zou over hen blijven vanwege David en Jeruzalem: 

Psalm 89:31-37 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 (Juda) liegen! Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn 

troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon.  

Juda ging in ballingschap naar Babel en de profeet Jeremia geeft aan dat dit voor 70 jaar zou zijn. Let 

op: degenen die na die periode terugkeerden onder Ezra en Nehemia werden vanaf toen ‘de Joden’’ 

genoemd!  Dat brengt me tot de stelling:  

                                      Alle Joden zijn Israëlieten, maar niet alle Israëlieten zijn joden. 

Uiteraard weten we dat Juda opnieuw verstrooid is geraakt door alle eeuwen heen tot nu aan toe, 

geheel volgens de vloek uit Deuteronomium 28 die was uitgesproken tot al de 12 stammen. Gelukkig 

dienen wij een Elohiem die Zijn verbond gestand doet en na een periode van straf weer opzoekt en 
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hersteld! Hij volgt zijn Heilsplan dat uit zal monden in 1000 jaar Vrede onder regering van de Messias 

vanuit Jeruzalem! 

Het zal dus goed komen voor beide huizen die ook weer tot één volk zullen worden: Jeremia 31:31-

33 Zie, er komen dagen, spreekt JHWH, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw 

verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand 

vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen 

getrouwd had, spreekt JHWH. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten 

zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een 

God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 

 
Let in deze tekst even op het voorbeeld van verschillend begrip m.b.t. het woord Israël: eerst wordt gesproken over huis 

van  Juda (2 st) en huis van Israël (10 st) maar een zin verder worden beide huizen huis van Israël genoemd! 

De scheiding wordt dus ongedaan gemaakt, maar gaat de Vader daarmee dan niet in tegen zijn eigen 

Torah? Deuteronomium 24 beschrijft namelijk dat als een man van zijn vrouw scheid, hij haar niet 

hertrouwen kan!  

Hoe is herstel van de relatie met de 10 stammen dan toch mogelijk? Het blijde nieuws is dat door de 

dood van de Messias namens de Vader hertrouwen weer mogelijk is geworden!  

De laatste woorden van Jesjoea aan het kruis “het is volbracht” geven daar zelfs een hint op. Dat is 

namelijk een transliteratie van het Hebreeuwse woord ‘kallah’ wat ook ‘mijn Bruid’ betekend!  

Paulus schrijft over dat echtscheidingsprobleem van de 10 stammen in Romeinen 7:1-4 Of, broeders, 

weet u niet – ik spreek immers tot mensen die de wet kennen – dat de wet over de mens heerst zolang hij 
leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter 
gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een 
andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter 
gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, 
mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een 
Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor 
God. 
Nogmaals, ook uit deze tekst maak ik op dat de gelovigen uit de volken in iedergeval bestaan uit 

voormalige “10-stammers” zal ik maar zeggen en “echte vreemdelingen” 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. 

En tezamen met Messias-belijdende Joden vallen ze onder de groep ‘en dan zal gans Israël gered 

worden’.  

 

Heidenen; een verwarrende titel! 
Ik zou nog terug komen op de heidenen..  

Het wijdt verbreide simplistische idee dat Gods oorspronkelijke volk alleen de Joden zijn en dat 

christenen slechts toegevoegde gelovigen uit de heidenen zijn, komt ook door de verwarrende 

vertaling van het woord heidenen in de Bijbel. Om dat recht te zetten zou ik jullie willen meenemen 

naar Paulus betoog in Romeinen 9:24-26 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. 

Zie je dat Paulus het woord ‘heidenen’ in de mond neemt maar daarmee de 10 stammen bedoelt uit 
Hosea waarover een oordeel werd uitgesproken in Hst 1:10,11?!  
Het zelfde zien we gebeuren in Efeze 2:11,12 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het 

vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de 
hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Messias was, vervreemd van het burgerschap van Israël en 
vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, U had geen hoop en was zonder God in de wereld.   
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In deze tekst is het Griekse woord ethnos G1484 vertaald met ‘Heidenen’.  
Als je Efeze 2 scherp leest staat er dat deze zogenaamde heidenen vervreemd zijn.. Maar wacht 
even.. Betekent dat niet dat ze eerder betrokken waren?! Het zelfde als bij het begrip 
‘vreemdelingen’ in de brief van Petrus!  
En dan staat hier óók nog bij vervreemd van het burgerschap van Israël!  
Dan zijn het toch geen heidenen die dat altijd al zijn geweest, en nu tenslotte tot geloof komen? 
Ik kom nogmaals terug op ethnos als we naar Romeinen 11:25 gaan kijken. 
 
Ik concludeer dat Paulus zowel in de Romeinenbrief als in de Efeze brief en ook in de brief van Petrus 
met ethnos refereert wordt aan de verloren 10 stammen om tot relatie herstel te komen IN Messias 
en wel samen met het huis van Juda.  
Dat kun je ook treffend lezen in het vervolg van Efeze 2, vers 13-16 Maar nu, in Jesjoea de Messias, bent 

u, die voorheen veraf was, door het bloed van Messias dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden 
één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn 
vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf 
tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God 
zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.    
 
Heeft u deze tekst ooit eerder gelezen in relatie tot de 2 huizen van Israël? De ontdekking dat ik als 
christen niet tegenover, onder of boven een Jood sta (een gecreëerde tussenmuur) maar dat de Jood 
mijn rechtstreekse broer is en wij samen Israëliet zijn (die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens), 
heeft mij geholpen om nog veel vanzelfsprekender “tesjoeva” (Hebreeuws voor terugkeer, 
ommekeer) te willen doen naar Hebreeuws denken & leven volgens Torah dan al in mij uitgewerkt 
was door Woord en de Geest!  
 
Ondertussen de hoogste tijd om nog een waarschuwing/disclaimer te doen 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 gezegd hebbende, weer even terug naar de opmerking die veel mensen maken als je als christen 
de sabbat gaat eerbiedigen: “ben je dan een Jood geworden..?” 
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 ‘als oudste zoon die in het huis van zijn vader bleef’. 
Helaas vaak wel op een wettische manier – ook dat lees je deels terug in de gelijkenis- en vermengd 
met allerlei menselijke tradities hoe goed bedoeld ook mogelijk, o.a. afkomstig uit de Talmoed en 
Misjna.   
Vooropgesteld dat ook de 10 stammen en alle volken omsluierd en bedekt zijn (Jesaja 25:7), zou een 
wettische interpretatie van de Torah ook te maken hebben met de tijdelijke specifieke bedekking die 
over Juda ligt? 2 Korinthe 3:14 Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde 

bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt 

tenietgedaan in Messias. (zie ook Handelingen 28:26 en Romeinen 11:8) 
Ik probeer voor mijzelf dus wel kritisch op te blijven op Joodse tradities in de eredienst. Ik denk dat 
het een aandachtspunt is voor Messiaanse gemeentes om te onderscheiden wat écht Bijbels is, 
tegenover menselijke traditie bij het opnieuw omarmen van Juda. Dat is zoeken naar evenwicht: hoe 
de goede elementen van het Christendom vast te houden voor ons als westerse Messiaanse 
gelovigen (waarbij je ook je eigen taal en cultuur geen geweld hoeft aan te doen) en hoe dat te 
combineren met Bijbels gefundeerde Joodse traditie zodat beide huizen zich thuis kunnen voelen in 
elkaars nabijheid.  
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Thuis komen bij de Vader houdt in dat christenen Jezus als de Joodse Messias moeten gaan erkennen 
en daarom weer de Torah moeten omarmen omdat die helemaal niet is afgedaan:  Mattheüs 5:17,18 
Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te 
schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één 
jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 
Let op! Naast dat er inderdaad ge- en verboden in staan is Torah primair onderwijzing. 
 
Voor Joden betekend thuis komen bij de Vader dat ze de Torah moeten blijven omarmen die ze door 
de geschiedenis zijn blijven meedragen, maar dat hun bedekking over de Schrift moet worden 
weggenomen door zicht op Jesjoea de Messias. Als dat gebeurt dan worden 2 broers van één familie 
weer één!  
Hiervoor te bidden en in die richting te handelen is profetisch meebewegen met het grote Heilsplan 
van de Vader!  
Heb je dit aangepaste identiteitsplaatje goed voor ogen, 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! Nee! we hebben het over een verdeeld volk dat weer één moet worden. De weg 
hiertoe is vrij gemaakt door het volbrachte werk van Jesjoea de Messias, maar óók door terugkeer 
naar Torah als wettige levensstijl. (en niet een wettische,- of wetteloze levensstijl.)  
 
De gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15:11-32 gaat over beide huizen! Bedenk zelf nu even 
welke zoon voor welk huis staat. De oudste zoon (Juda) was keurig thuis gebleven bij de vader en de 
jongste (Israël) was in hoererij vervallen totdat hij tot inkeer kwam.  
 

De edele olijf met zijn takken  
De 2 huizen van Israël vind je ook terug  in de symboliek van de edele olijf in Romeinen 11:13-32 
Daar wordt immers gesproken over natuurlijke takken (Juda die altijd in de olijf gebleven is) en 
opnieuw geënte wilde olijftakken (vanwege hoererij gescheiden ‘verwildert’ Israël maar IN Messias 
weer welkom).  
Als beide olijftakken in goede orde samen van de heilige wortel-sapstroom (Jesjoea) gaan drinken 
dan zal er een ‘happy end’ volgen voor de 12 zonen van Jakob: Romeinen 11:26 En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van 
Jakob.  

 
 

Nogmaals, uit Romeinen 11 maak ik op dat de terug geënte takken in iedergeval bestaan uit 

voormalige “10-stammers” en “echte vreemdelingen” uit de volken die zich in dit stadium van Gods 
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Heilsplan al toegevoegd hebben aan Gods volk. Tezamen met Messias-belijdende Joden vallen ze 

onder de groep ‘en dan zal gans Israël gered worden’. 

Ja de Schrift geeft in vele beelden weer dat de Vader geheel Israël op het oog heeft in de huidige 
6000 jaar. Wat dacht je van het visioen van het dal met de dorre doodsbeenderen in Ezechiël 37 
waarvan in vers 11 wordt gezegd dat deze beenderen ‘heel het huis van Israël’ verbeelden?!  
 
Het grote plaatje: Israël en de andere volken, in 2de instantie bereikt 
Hoe is het dan toch mogelijk dat de meeste mensen alleen maar spreken over de Joden enerzijds en 
de christenen als gelovigen uit de heidenen anderzijds. Dat heeft er niet alleen mee te maken dat de 
10 stammen waren vervallen tot ‘lo ammi’ maar ook door een verkeerd begrip, van de volkeren.  
Wat hier ook achter zit is pure misleiding vanuit de boze die zo anti-Semitisme en vervangsleer heeft 
kunnen introduceren. 
God schiep 70 volkeren lezen we al cryptisch in Genesis 10    Ja, God is absoluut een God van de 
volken, maar Israël verkoos HIJ tot eersteling onder die volkeren! Via Abraham, Izak en Jakob werd 
dit eerstelingenvolk gevormd. Dit volk moest en moet nog steeds een licht zijn voor alle andere 
volken: 1 Petrus 2:9 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,       
 
Abraham werd via Izak en Jakob tot Israël het eerstelingen volk, bestaande uit Juda (2 stammen) en 

Israël (10 stammen) én toegevoegd vreemd volk van allerlei herkomst uit de volken in deze huidige 

tijd, maar met de belofte dat hij een Vader zou worden van vele volken (Genesis 17:4,5). Dit is de 

derde groep waar ik nog op zou terugkomen: alle andere volken! De vraag dringt zich dan op: hoe 

verhoudt Israël zich dan tegenover die vele volken?   Volken = naties H1471 goy/goyim 

Op basis van mijn uitleg tot nu toe meen ik te kunnen concluderen, ik zeg nadrukkelijk: ‘naar beste 

inzicht op dit moment’, dat Gods Heilsplan voor de volken nog steeds via Israël voor hen beschikbaar 

is maar slechts in 2de instantie!  

Want ik meen op te kunnen maken uit de Schrift dat de schapen va Juda en de verloren schapen van 

Israël thuis worden gehaald inclusief een relatief kleine groep ‘toegevoegd volk uit de volken’, en dat 

pas in het Messiaanse vrederijk de volken op grotere schaal bereikt gaan worden. Ik schat in dat 

alle evangelisatie wereldwijd in onze eeuwen slechts een voorloper is van wat er gaat komen in het 

Messiaanse Vrederijk als ‘de Wet zal uitgaan van Sion’ en evangelisatie niet meer belemmert wordt 

door Satan! 

Kan ik dat onderbouwen? Je leest ‘het in 1ste instantie’ terug in Mattheüs 10:5,6 Deze twaalf zond 

Jesjoea uit en Hij gebood hun: U zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de 

Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. 

De discipelen die later de Apostelen werden gingen dan ook naar de synagogen in buitenlandse 

steden en volgden het spoor van de stammen in ballingschap. 

 

De andere volken in 2de instantie bereikt - Israël staat voor graan 

Maar ook de symboliek in de feesten van JHWH onderstreept dit idee van in 1ste en 2de instantie!  

Ik zeg wel eens dat de feesten van JHWH voor mij als kroonjuwelen zijn, die ons simpel maar duidelijk 

de weg wijzen door het Heilsplan voor deze wereld.  

De voorjaarsfeesten staan voor de 1ste komst van de Messias, onze Middelaar tussen JHWH en de 

mensen. Hij kwam met name tot de schapen uit het huis van Juda en stuurde zijn discipelen naar de 

verloren schapen van het huis van Israël.    

Geheel Israël wordt in de voorjaars feesten verbeeld als graan. De eersteling van de gerst bij ha-
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Biekorim (Leviticus 23:10,11) verbeeld Jesjoea zélf. Hij is de eersteling uit de doden, de profeet uit 

het midden van zijn broeders volgens Deuteronomium 18:18.  

Vervolgens bij Sjavoeot worden een beweegoffer gebracht van 2 gezuurde broden (Leviticus 23:16-

20) uit de eerstelingen van de tarwe!  

Deze 2 tarwebroden staan voor de 2 huizen van Israël als eerstelingenvolk,  volgend op de eersteling 

Jesjoea.  

En met wat voor reizigers was Jeruzalem vol op de Pinksterdag toen de Heilige Geest werd uitgestort 

in Handelingen 2? Allemaal verstrooide 2- en 10-stammers die naar het opgangsfeest waren 

gekomen en het evangelie ‘in hun eigen taal’ hoorden verkondigen! (En geen brabbeltaal). 

Twee graanproducten verbeelden dus Jesjoea & Israël. Maar wat zal er geoogst worden na de 2de 

wederkomst van Jesjoea, verbeeld in de najaars feesten die nog hun profetische schaduw vooruit 

werpen? Dan oogst men de druiven, olijven, dadels, vijgen en noem maar op! (Leviticus 23:39 en 

Deuteronomium 16:13). 

Al die verschillende vruchten staan voor de oogst van de volken en dat zal zijn ten tijde van het 

Loofhuttenfeest, dat staat voor de 1000 jaar Messiaans Vrederijk! Als satan gebonden is volgens 

Openbaring 20:1-6 dan kunnen de volken pas écht een goede keus voor JHWH maken via de 

Middelaar Jesjoea! Misschien moet je nu ook direct denken aan Zacharia 14:16,17 Het zal geschieden 

dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen 

opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, JHWH van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te 

vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal 

opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, JHWH van de legermachten, neer te buigen. 

Ook Jesaja geeft vele hinten. Ik vermeld er een paar:  

Jesaja 2:2-4 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van JHWH vast zal staan als 

de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken 

ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van JHWH, 

naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden 

bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van JHWH uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen 

de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun 

speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet 

meer leren. 

De profetie verwijst naar het laatst der dagen en je leest hier duidelijk dat vanuit een hersteld Israël 

(huis van Jakob = 12 stammen) dán pas de volken effectief bereikt gaan worden. Oordeel, vonnis en 

geen oorlog.. dit gaat onmiskenbaar over het Messiaanse Vrederijk waarin de Messias zal regeren. 

Jesaja 66:18 De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn 

heerlijkheid zien.  

Vers 23 geeft nog aan:  En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot 

sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt JHWH. 

Alle vlees, staat voor de 3 groepen die ik omschreven heb: Israël, toegevoegd volk én nog vele zielen 
die bereikt zullen worden uit de natiën.  
 

De andere volken in 2de instantie bereikt - De opname (dwaal)leer    
Israël verbeeld als de tarwe brengt me nog even op een zijspoor over wat er vooraf zal gaan aan de 
tarwe oogst in de eindtijd!  
Zal er een opname zijn van de gelovigen en wat gebeurt er met de Goddelozen? Laten we hiervoor, 
met in het achterhoofd het beeld van de tarwe in de voorjaarsfeesten, naar de waarschuwing tot 
waakzaamheid kijken die Jesjoea ons meegaf in Mattheüs 13:24-30 Een andere gelijkenis hield Hij hun 

voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de 
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mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg. Toen het gewas opkwam en 
vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De dienaren van de heer des huizes gingen naar hem 
toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei 
tegen hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De dienaren zeiden tegen hem: Wilt u dan dat wij erheen gaan 
en het verzamelen? Maar hij zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de 
tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers 
zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen 
in mijn schuur. 

 

Let op dat er gesproken wordt over tarwe! Dat staat voor het eerstelingenvolk Israël zoals ik heb 

uitgelegd! We zien hier cryptisch een eindtijd scenario geschetst dat er eerst oordelen gaan komen 

over ‘het door satan gezaaide onkruid in de akker’ (de goddelozen in deze wereld) en dat de tarwe 

dan overblijft!  

Dit beeld is voor mij een bevestiging dat we met z’n allen door de Grote Verdrukking gaan ‘op de 

akker van deze wereld’ en dat de gelovigen dus niet volgens de opname leer weggenomen worden. 

Nee, het zijn juist de goddelozen die eerst worden uitgetrokken als onkruid!  

 

Vanuit deze gedachtegang en bijpassende beelden ligt nu dus nog de focus op het Eersteling-volk 

Israël bestaande uit de 2 huizen. Ja, lees je de Bijbel scherp dan is het meeste ervan écht gericht tot 

Gods volk! Daar moet je dus bij zien te horen om er deel aan te hebben en wel besneden van hart, 

origineel of geënt! Dat is niets nieuws want ook in de Torah lezen we al dat men besneden van hart 

moest zijn: Deuteronomium 10:16 Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig.  

Het eerstelingenvolk is echter nog steeds behoorlijk halsstarrig om de roeping om een licht voor de volken te 

zijn waar te maken.. Israël verviel tot de afgoderij van de volken en het liep zelfs zo uit de hand dat de Vader 

zélf aankondigde dat dit eerstelingsvolk in tweeën zou worden gescheurd voor een periode. Laten we de 

aanloop naar deze scheuring eens onderzoeken. 

De profetisch bestemming van beide huizen 

Ik wil verder inzomen op de profetische beschrijving en bestemming van beide huizen. 

Op het sterfbed van Jakob – zie Genesis 49 met een aanloop in 48- krijgen alle zonen een profetische 

zegen mee waarmee ze door de eeuwen heen ongetwijfeld een bepaalde sturing hebben teweeg 

gebracht in de geschiedenis en dat zal zo doorgaan totdat het grote Heilsplan dat de Vader met deze 

wereld voor ogen heeft geheel tot stand is gekomen.  

De zegen voor Juda en Jozef met zijn zonen vraagt speciale aandacht omdat deze 2 zegeningen nauw 

aansluiten bij de rol van de 2 huizen van Israël in de geschiedenis en voor de eindtijd.   

Alvast kort samengevat: De zonen van Jozef ontvingen het geboorterecht, Juda de heersersstaf.  
Een bevestiging hiervan vinden we ook in Psalm 114:2 Toen Israël (12 st) uit Egypte trok, Het huis 
van Jakob (12 st) uit een  volk dat onverstaanbaar sprak, werd Juda (2st) zijn heilige plaats, Israël (10 
st) zijn grootse grondgebied. 

Laten we de profetische zegeningen zélf lezen: 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 
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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.     

Deze uitdrukking “grote menigte van volken” vinden we terug in Romeinen 11:25-28 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. En zo zal heel 

Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn 

weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de 

vaderen. 

Ik citeer deze tekst nu al voor de 3de keer! Leest u met mij met stijgende overtuiging door de 

spraakverwarring heen nu? Voor ons in deze tijd hoeft het met de juiste Bijbelkennis geen 

‘geheimenis’ meer te zijn dat Efraïm de volheid van de volken is en moest uitgroeien tot de volheid 

van de volkeren nadat ze daarin gezaaid zijn lang geleden tot in alle uithoeken van de aarde!  

Herken en doorzie de geschiedenis! En houdt daarbij voor ogen dat etnos staat voor de goy in het 

Hebreeuws en voor heidenen in het Grieks. 

Zal die volheid inmiddels bijna bereikt zijn?! Als het volk compleet is zal het 2de deel van het verbond 

óók ten uitvoer komen: terug naar het land: middels de 2de Grotere Exodus! Zo zal heel geheiligd 

Israël zalig worden en zijn Verlosser uit Sion omarmen!  

Zie je dat het hier nog geheel om en over Israël gaat? Het in 1ste instantie Jakob..  De volken komen 

hierna pas aan de beurt om zonder de verstoring door Satan bereikt te worden in 2de instantie.  

Nadat Jakob de zonen van Jozef profetisch gezegend had, zegent hij vervolgens al zijn eigen zonen in 

Genesis 49 en dan kijken we weer even in het bijzonder naar de zegen die aan Juda en aan Jozef 

gegeven worden;  

De zegen voor Juda luidt 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.  

Wat het meest opvalt aan deze zegen voor Juda is de leiderschapsrol die er vanaf straalt; en wie zal 

DE Grote Leider worden? Deze profetische zegen zorgde voor het misverstand 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!  

De zegen aan Jozef vervolgens in Genesis 49:22-26 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, geheel in lijn met de zegen die aan 

Efraïm werd gegeven.  
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Voor de rekenaars onder ons wat jaartallen en cijfers m.b.t. de straf bepaald voor de 2 huizen van 

Israël. De straf voor Efraïm was volgens Ezechiël 4:5 een ballingschap van 390 jaar uit het land vanaf 

721v.C, en omdat ze niet tot inkeer kwamen werd de straf vermenigvuldigd met 7 volgens Leviticus 

26:24 Dan kom je op 7 x 390= 2730 jaren ballingschap in totaal. Je komt daarmee uit in het jaar 2009 

+ de 7 jaar schulddienst: 2016 n.C in deze tijd!  

Is het niet frappant dat alleen al in Nederland er sinds 2009 een plotselinge toename is ontstaan van 

Messiaanse gemeentes en huisgroepen, ook in andere landen wereldwijd?  

    Voor Juda is de berekening anders geweest. Feit is dat het huidige 

grondgebied van Israël bevolkt wordt door een deel van Juda, officieel vanaf 1947/1948 met nog een 

markant punt in 1967 waarbij ook Jeruzalem weer onder de heerschappij terug kwam. Ook in Israël 

zien we een duidelijke toename van het aantal Messiaanse gemeentes; check maar na bij het CGI; we 

leven in zich profetieën vervullende tijden! 

Vanuit het woord leren we dat JHWH procesmatig werkt in veel dingen; dat zie je hier terug. 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 Heer 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 Torah en orthodoxie bij het huis 

van Juda en anderzijds alles wat voortgekomen is uit de vervangingstheologie? 

Ik besprak dit al eerder maar kan het niet genoeg benadrukken: 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. 

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 
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‘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 Heilsgeschiedenis 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? 

Lees eens Jesaja 54 ook een prachtige profetisch beschreven heerlijke belofte op het komende 

herstel! 

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)! 

De 1ste Exodus profetisch voor de komende 2de exodus   

Hertel van het volk brengt me ook weer bij dat andere aspect van het verbond: de landsbelofte! Al de 

12 stammen zullen recht hebben om in het Beloofde land te wonen. Maar met al de geheiligden van 

alle eeuwen bij elkaar genomen, dat gaat toch nooit passen? Inderdaad! Ik vermoed dat een selectie 

van de 12 stammen er daadwerkelijk zal wonen en dat de rest verspreid over de wereld zal regeren 

maar wel het land zal bezoeken, bij voorbeeld met de opgangsfeesten!  

Om in het land te komen moet het volk weg uit het Egypte van de eindtijd, dat is Babylon. Dat 

betekend een Exodus van ongekende omvang! De Uittocht uit Egypte was een zeer markant moment 

in de geschiedenis van de 12 stammen die hen richting het Beloofde land voerde. Het is belangrijk 

hier bij stil te staan omdat de 1ste uittocht dus een profetisch beeld is van de nog veel grotere 2de  

exodus waarbij ik er van uit ga dat wederom de 12 stammen uittrekken én vreemd volk dus.  

We lezen daarover o.a. in: Jesaja 11:11-13 En het zal op die dag gebeuren dat  JHWH opnieuw, voor de 

tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven, …  Hij zal een banier omhoogheffen 

onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal 

verspreid zijn, bijeen brengen van de vier hoeken van de aarde. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en 

wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda, en Juda zal 

Efraïm niet meer in het nauw drijven. 

Gebedsfocus na dit alles.. 

Ik hoop dat u hart sneller is gaan kloppen na kennisname op dit thema; als u ja en amen kunt zeggen 

op de dynamiek die ik heb uitgelegd, dan kunt u vanaf nu veel doelgerichter bidden.  

Het gebed van Daniel kan hierbij zeker een bijdrage zijn: Daniël 9:5-7 Wij hebben gezondigd, wij hebben 

onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw 

geboden en bepalingen. Wij hebben niet geluisterd naar Uw dienaren, de profeten, die in Uw Naam spraken 

tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot heel de bevolking van het land. Bij U, JHWH, is de 

gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het heden ten dage bij de mannen van Juda, bij 

de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen 

waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben. 

 

En de Vader wil antwoorden op deze gebeden en met ons verder gaan op basis van een béter  

verbond; De inhoud is hetzelfde als bij het verbond van de Sinaï, maar het is bekrachtigd door het 

éénmalig vergoten bloed van Jesjoea en niet meer door het bloed van offerdieren maar! Hebreeën 

8:8-10 Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van 
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Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, …Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot 

een volk zijn. 

Ja, de verstrooide stammen zullen genade vinden en rust aan het einde van de Grote verdrukking: 

Jeremia 31:1-2 In die tijd, is de uitspraak van JHWH, „zal ik God worden voor al de families van Israël; en wat 

hen betreft, zij zullen mijn volk worden.” Dit heeft JHWH gezegd: „Het volk bestaande uit overlevenden van het 

zwaard, heeft gunst gevonden in de wildernis toen Israël voorttrok om zijn rust te krijgen.”  

Ik durf te zeggen dat JHWH liefdevol en genadig tot het nog verblinde Christendom spreekt in o.a. 

Jesaja 42:16 Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis 

veranderen in licht en wat krom is (Babylon= verwarring) in wat recht is. Deze dingen zal Ik voor hen doen, ik 

zal ze niet verlaten. 

Laten we samen profetische koers houden naar ‘een sabbatsrust’ die ons nog wacht, tezamen met 

onze broeder Juda! 

Charlie Lengkeek     November 2022   versie 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


