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Overzicht



1. Van Pesach naar Shavu'ot

Wat is het doel van Pesach?

Ex. 6: 5 Derhalve zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de HEERE, en 
Ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaars en Ik zal 
u redden uit hun dienstbaarheid, en zal u verlossen door een 
uitgestrekten arm en door grote gerichten;

6 En zal ulieden tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God 
zijn; en gijlieden zult bekennen, dat Ik de HEERE uw God ben, Die u 
uitleid van onder de lasten der Egyptenaars.

7 En Ik zal ulieden brengen in dat land, waarover Ik Mijn hand 
opgeheven heb, dat Ik het Abraham, Izak en Jakob geven zou; en Ik 
zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik, de HEERE.



1. Van Pesach naar Shavu'ot

De omertelling

Lev. 23: 15 Daarna zult gij u tellen van des anderen daags na den 
sabbat, van 
den dag dat gij de garve des beweegoffers zult gebracht hebben; het 
zullen zeven volkomen sabbatten zijn.
16 Tot des anderen daags na den zevenden sabbat zult gij vijftig 
dagen tellen; …..

Ex. 12: 34 – Ex. 19 spelen zich af in deze 50 dagen



1. Van Pesach naar Shavu'ot

Deze 50 dagen zijn de dagen vanaf de uittocht uit Egypte t/m de 
ontmoeting met JHWH bij de berg Sinaï, bedoeld om Israël te leren 
vertrouwen op JHWH.

JHWH voorziet o.a. in:

– Wolk en vuurkolom
– Doortocht door de Rode Zee en ondergang van Farao
– Maakt bitter water zoet (Mara)
– Manna (brood uit de hemel)
– Kwakkels (vlees)
– Water uit de rots
– Overwinning op Amalek
– Ordening en structuur in de gemeenschap van Israël door Jethro



2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen 
JHWH en Israël  –  wachten/verwachten

Wat is het doel van JHWH?

Ex. 19: 4 Gijlieden hebt gezien wat Ik den Egyptenaars gedaan heb; 
hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht heb.
5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijn stem zult gehoorzamen en Mijn 
verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want 
de ganse aarde is Mijne. 
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Dit 
zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.

Ex. 29: 46 En zij zullen weten, dat Ik de HEERE hun God ben, Die 
hen uit Egypteland uitgevoerd heb, opdat Ik in het midden van hen 
wonen zou; Ik ben de HEERE hun God.

 



2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen
    JHWH en Israël  –  wachten/verwachten

Maar wat gebeurt er?

Ex. 32: 1 TOEN het volk zag dat Mozes vertoog van den berg af te 
komen, zo verzamelde zich het volk tot Aäron en zij zeiden tot hem: 
Sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan; want dezen 
Mozes, dien man die ons uit Egypteland uitgevoerdheeft, wij weten 
niet wat hem geschied zij.

2 Aäron nu zeide tot hen: Rukt af de gouden oorsierselen die in de 
oren uwer vrouwen, uwer zonen en uwer dochters zijn, en brengt ze 
tot mij.

3 Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun 
oren waren, en zij brachten ze tot Aäron.



4 En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij 
maakte een gegoten kalf daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, 
Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.

5 Als Aäron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelve; en 
Aäron riep uit, en zeide: Morgen zal den HEERE (JHWH) een feest 
zijn.

6 En zij stonden des anderen daags vroeg op en offerden brandoffer 
en brachten dankoffer daartoe; en het volk zat neder om te eten en 
te drinken; daarna stonden zij op om te spelen.

2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen
    JHWH en Israël  –  wachten/verwachten



2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen
    JHWH en Israël  –  wachten/verwachten

Een gegoten kalf:

Gegoten (Hebr. – כ�ה�  'gegoten afgodsbeeld – ook 'deken ( מ�ס�
(bedekking, omhulling)

Kalf (Hebr. – ל
 ) 'dezelfde medeklinkers als 'agol < ( ע�ג 'rond' = (ע�גל

– 'agiel' ( ל �י ring' (is dus ook omhulling)' = (ע�ג



2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen 
JHWH en Israël (wachten/verwachten)

Wie zijn het die vragen om goden (elohiem) te maken?

Ex. 32: 1. Toen het volk (ה�ע�ם) zag dat Mozes vertoog van den berg 
af te komen, …

:o.a. volk, samenhangende groep mensen – zie o.a – (am) ע�ם

Gen. 11: 6; En de HEERE zeide: Zie, zij zijn enerlei volk (Hebr. 'am
echad') en hebben allen enerlei spraak, …
Gen. 34: 16; Dan zullen wij u onze dochters geven en uw dochters 
zullen wij ons nemen, en wij zullen met u wonen en wij zullen tot 
één volk zijn.
Gen. 34: 22; Doch hierin zullen deze mannen ons ter wille zijn, dat 
zij met ons wonen om tot één volk te zijn: als al wat mannelijk is 
onder ons besneden wordt, gelijk als zij besneden zijn.



2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen 
JHWH en Israël  –  wachten/verwachten

 ,verzamelen  – (amam) ע�מ�ם .komt van w.w (am) ע�ם
samenbrengen, gelijk stellen – kan ook betekenen: donker worden, 
dof worden, (verbergen)



2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen 
JHWH en Israël  –  wachten/verwachten

Wat weten we over de samenstelling van het volk?

Ex. 12: 37 Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Rameses naar 
Sukkoth, omtrent zeshonderdduizend te voet, mannen alleen, behalve 
de kinderkens.
38 En veel vermengd volk (ב ר�ב
..… ,trok ook met hen op (ע�ר

Is er een aanwijzing dat het vermengde volk de drijvende kracht 
is achter de vraag om goden te maken?

Ex. 32: 4. ….Toen zeiden zij: Dit zijn uw/jouw goden (eloheecha), 
Israël, ….



2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen 
JHWH en Israël  –  wachten/verwachten

Wil het volk een god (elohiem) i.p.v. JHWH? 

Ex. 32: 1 Toen het volk zag dat Mozes vertoog van den berg af te 
komen, zo verzamelde zich het volk tot Aäron en zij zeiden tot hem: 
maak ons goden die voor ons aangezicht gaan; want dezen Mozes, 
dien man die ons uit Egypteland uitgevoerd heeft, wij weten niet wat 
hem geschied zij.

Wie wordt al eerder 'elohiem' genoemd?

Ex. 4: 16 En hij (Aäron) zal voor u tot het volk spreken; en het zal 
geschieden dat hij u tot een mond zal zijn en gij (Mozes) zult hem tot 
een god (elohiem) zijn.

Ex. 7: 1 TOEN zeide de HEERE tot Mozes: Zie, Ik heb u tot een god 
(elohiem) gezet over Farao; en Aäron, uw broeder, zal uw profeet zijn.



Conclusie:

Het volk wil geen vervanger voor JHWH, maar een vervanger voor 
Mozes!

Die man die ons uit Egypte verlost heeft met grote tekenen en 
wonderen, is nu
boven bij God en wij weten niet of hij terugkomt. Wij willen een 
zichtbare en tastbare vervanger die ons verder leidt naar het 
beloofde land.

2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) 
tussen JHWH en Israël  –  wachten/verwachten



2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen 
JHWH en Israël   –   wachten/verwachten

Wat doet Mozes met het beeld (gouden kalf) ...

Ex. 32: 20 En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en 
verbrandde het in het vuur, en vermaalde het totdat het klein werd, 
en strooide het op het water en deed het de kinderen Israëls 
drinken.

En met degenen die het beeld actief hebben aanbeden? 

25 Als Mozes zag dat het volk ontbloot was (want Aäron had het 
ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen 
opstaan),
26 Zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zeide: Wie den 
HEERE toebehoort, kome tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al 
de zonen van Levi.



27 En hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE, de God Israëls: Een 
ieder doe zijn zwaard op zijn heup; gaat door en keert weder van 
poort tot poort in het leger, en een iegelijk dode zijn broeder en elk 
zijn vriend en elk zijn naaste.
28 En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er 
vielen van het volk op dien dag omtrent drieduizend man.

2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen 
JHWH en Israël  –   wachten/verwachten



Wat is de beloning voor de stam van Levi? 

Nu. 3: 6 Doe den stam van Levi naderen en stel hem voor het 
aangezicht van den priester Aäron, opdat zij hem dienen; 
7 En dat zij waarnemen zijn wacht en de wacht der gehele 
vergadering, vóór de tent der samenkomst, om den dienst des 
tabernakels te bedienen;
8 En dat zij al het gereedschap van de tent der samenkomst en de 
wacht der kinderen Israëls waarnemen, om den dienst des 
tabernakels te bedienen.

12 En Ik, zie, Ik heb de Levieten uit het midden van de kinderen 
Israëls genomen, in plaats van allen eerstgeborene die de 
baarmoeder opent, uit de kinderen Israëls; en de Levieten zullen 
Mijne zijn.

2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen 
JHWH en Israël   –  wachten/verwachten



Wachten/verwachten:

Ex. 6: 5 Derhalve zeg tot de kinderen Israëls: Ik ben de HEERE, en 
Ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaars en Ik 
zal u redden uit hun dienstbaarheid, en zal u verlossen door een 
uitgestrekten arm en door grote gerichten;
6 En zal ulieden tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God 
zijn; en gijlieden zult bekennen, dat Ik de HEERE uw God ben, Die 
u uitleid van onder de lasten der Egyptenaars.
7 En Ik zal ulieden brengen in dat land, waarover Ik Mijn hand 
opgeheven heb, dat Ik het Abraham, Izak en Jakob geven zou; en 
Ik zal het ulieden geven tot een erfdeel, Ik, de HEERE.

2. Sinaï - De verbondsluiting (het huwelijk) tussen 
JHWH en Israël   –  wachten/verwachten



3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer

Hoe ver mogen we naderen tot JHWH? 

Exodus 19 en 24 t.o.v. Leviticus 16

In Exodus zijn er 3 groepen mensen:

– het volk
– Aäron, Nadab, Abihu en de oudsten
– Mozes

… en 3 ruimtes:

– tot aan de voet van de berg (het volk)
– tot halverwege de berg (Aäron, Nadab en Abihu + de oudsten)
– tot de top van de berg  (Mozes)



3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer

Ook in Leviticus zijn er 3 groepen mensen:

– de levieten en het volk
– de priesters
– de hogepriester

… en er zijn ook 3 ruimtes:

– voorhof (de levieten en het volk)
– heilige (de priesters)
– heilige der heiligen (de hogepriester)



3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer

De instelling van Jom Kippoer

Lev. 23: 26 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
27 Doch op den tiende dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, 
een heilige samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen 
verootmoedigen, en zult den HEERE een vuuroffer offeren. 
28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de 
verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht 
des HEEREN uws Gods.

29 Want alle ziel dewelke op dienzelven dag niet zal verootmoedigd 
zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken.
30 Ook alle ziel die enig werk op dienzelven dag gedaan zal hebben, 
diezelve ziel zal Ik uit het midden van haar volk verderven.
31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw 
geslachten, in al uw woningen.



3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer

32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen 
verootmoedigen; op den negende der maand in den avond, van den 
avond tot den avond, zult gij uw sabbat rusten.

Wat JHWH belooft met Jom Kippoer – verzoening/bedekking

Verzoenen/bedekken – Hebr. 'kafar' (כפר) – in deze geschiedenis van
het gouden kalf, zie Ex. 32:30:
En het geschiedde des anderen daags, dat Mozes tot het volk zeide: 
Gijlieden hebt een grote zonde gezondigd; doch nu, ik zal tot den 
HEERE opklimmen; misschien zal ik een 
verzoening (Hebr. 'kafar' = bedekking) doen voor uw zonde.

Letterlijk: 
...misschien zal ik jullie zonde bedekken/een bedekking 
aanbrengen over jullie zonde. 



3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer

Exodus 32: 32;

Nu dan, indien Gij hun zonden vergeven (Hebr. 'im tisa' - א-א�ם� �ש�� ת�  )
zult! Doch zo niet, zo delg mij nu uit Uw boek, hetwelk Gij 
geschreven hebt. 

'Im tisa' anders vertaald:

… indien/wanneer U hun zonden (op)nemen/wegnemen/
(weg)dragen zult!

Doch zo niet, zo delg mij nu uit Uw boek;
  
 > Mozes geeft zichzelf als de middelaar die het offer brengt  



'Kafar' (כ�פר) kunnen we ook zien als een samengesteld woord:
 
– 'kaf' – כ�ף – (hand) 
– de letter 'Resj' – ר – (hoofd)

Samengevoegd: de hand van het Hoofd (JHWH/God).

 In deze geschiedenis met het gouden kalf, zie Exodus 33: 22;

En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, 
zo zal Ik u in een kloof der steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn 
hand (Hebr. 'kaf') overdekken (Hebr. 'sachach' – ך כך  totdat Ik ,( סכ
zal voorbijgegaan zijn. 

3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer



3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer

De houding die van ons gevraagd wordt met Jom Kippoer

Verootmoedigen – Hebr. 'Anah' ( ענה ) – vernederen, (be)antwoorden
In deze geschiedenis met het gouden kalf, zie Ex. 33: 
4 Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed, 
en niemand van hen deed zijn versiersel aan zich.
5 En de HEERE had tot Mozes gezegd: Zeg tot de kinderen Israëls: 
Gij zijt een hardnekkig volk; in één ogenblik zou Ik in het midden van 
ulieden optrekken en zou u vernielen; doch nu, leg uw sieraad van u 
af, en Ik zal weten wat Ik u doen zal.
6 De kinderen Israëls dan beroofden zichzelven van hun versierselen, 
ver van den berg Horeb.
7 En Mozes nam de tent en spande ze zich buiten het leger, ver van 
het leger afwijkende; en hij noemde ze de tent der samenkomst. En 
het geschiedde dat al Wie den HEERE zocht, uitging tot de tent der 
samenkomst, die buiten het leger was.



Ex. 33: 8 En het geschiedde, wanneer Mozes uitging naar de tent,
stond al het volk op en een ieder stelde zich in de deur zijner tent; 
en zij zagen Mozes na, totdat hij ter tente ingegaan was.

9 En het geschiedde als Mozes ter tente ingegaan was, zo kwam de 
wolkkolom nederwaarts en stond in de deur der tent; en Hij sprak 
met Mozes.
10 Als al het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo 
stond al het volk op, en zij bogen zich, een ieder in de deur zijner 
tent.

11 En de HEERE sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk 
een man met zijn vriend spreekt; daarna keerde hij weder tot het 
leger, doch zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week 
niet uit het midden der tent. 

3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer



3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer

Op welke dag komt Mozes terug met de nieuwe stenen platen 
met de 10 woorden? (volgens rabbijnse uitleg/berekening)

Ex. 24: 16 En de heerlijkheid des HEEREN woonde op den berg Sinaï, 
en de wolk bedekte Hem zes dagen; en ten zevenden dage riep Hij 
Mozes uit het midden der wolk. (7e dag = 7 Sivan)

18 En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op den berg 
geklommen was; en Mozes was op dien berg veertig dagen en 
veertig nachten. (17 Tammuz)

Eerste keer 40 dagen en 40 nachten

7 Sivan tot 17 Tammuz



Ex. 32: 30 En het geschiedde des anderen daags, dat Mozes tot 
het volk zeide: Gijlieden hebt een grote zonde gezondigd; doch nu, 
ik zal tot den HEERE opklimmen; misschien zal ik een verzoening 
doen voor uw zonde.
31 Zo keerde Mozes weder tot den HEERE

Des anderen daags > 18 of 19 Tammuz?

Deut. 9: 18 En ik wierp mij neder voor het aangezicht des HEEREN 
als in het eerst, veertig dagen en veertig nachten; ik at geen brood 
en dronk geen water, om al uw zonde die gij hadt gezondigd, 
doende wat kwaad is in des HEEREN ogen, om Hem tot toorn te 
verwekken.

3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer



3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer

Deut. 9: 25 En ik wierp mij neder voor des HEEREN aangezicht, die 
veertig dagen en veertig nachten in dewelke ik mij nederwierp, dewijl 
de HEERE gezegd had dat Hij u verdelgen zou. 

2e keer 40 dagen en 40 nachten

(19 Tammuz tot 1 Ellul???)  of  18 Tammuz tot 30 Av



Exodus 34: 1 TOEN zeide de HEERE tot Mozes: Houw u twee stenen 
tafelen, gelijk de eerste waren; zo zal Ik op de tafelen schrijven 
dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij 
gebroken hebt.
2 En wees bereid tegen den morgenstond; dat gij in den morgenstond 
op den berg Sinaï klimt, en stel u aldaar voor Mij op den top des 
bergs.

28 En hij was aldaar met den HEERE veertig dagen en veertig 
nachten; hij at geen brood en hij dronk geen water; en Hij schreef op 
de tafelen de woorden des verbonds, de tien woorden.

3e keer 40 dagen en 40 nachten
1 Ellul tot 10 Tishri

10 Tishri = Jom haKippuriem!

3. De verbinding tussen Sinaï en Jom Kippoer



4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten

1 Koningen 12: 

26 En Jeróbeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot 
het huis Davids keren.

27 Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des 
HEEREN te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, 
tot Rehábeam, den koning van Juda, wederkeren; ja, zij zullen mij 
doden en tot Rehábeam, den koning van Juda, wederkeren.

28 Daarom hield de koning een raad en maakte twee gouden 
kalveren; en hij zeide tot hen: Het is ulieden te veel om op te gaan 
naar Jeruzalem; zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland 
opgebracht hebben. 

29 En hij zette het ene te Bethel, en het andere stelde hij te Dan.



31 Hij maakte ook een huis der hoogten, en maakte priesters van 
de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi.

32 En Jeróbeam maakte een feest in de achtste maand, op den 
vijftienden dag der maand, gelijk het feest dat in Juda was, en 
offerde op het altaar; desgelijks deed hij te Bethel, offerende aan 
de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook te Bethel priesters 
der hoogten, die hij gemaakt had.

33 En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had, op 
den vijftienden dag der achtste maand, der maand dewelke hij uit 
zijn hart verdicht had; zo maakte hij den kinderen Israëls een feest 
en offerde op dat altaar, rokende.

4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten



4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm (wachten/verwachten)

Wie was Jerobeam?

1Kon. 11: 26 Daartoe Jeróbeam, de zoon van Nebat, een Efrathiet van 
Zeréda, Sálomo’s knecht (wiens moeders naam was Zerúa, een 
weduwvrouw), 

28 En de man Jeróbeam was een dapper held. Toen Sálomo dezen 
jongeling zag dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al den 
last van het huis van Jozef.

29 Het geschiedde nu te dien tijde, als Jeróbeam uit Jeruzalem 
uitging, dat de profeet Ahía, de Siloniet, hem op den weg vond, en 
hij zich een nieuw kleed aangedaan had, en zij beiden alleen op het 
veld waren,
30 Zo vatte Ahía dat nieuwe kleed dat aan hem was, en scheurde 
het in twaalf stukken.



31 En hij zeide tot Jeróbeam: Neem u tien stukken; want alzo zegt de 
HEERE, de God Israëls: Zie, Ik zal het koninkrijk van de hand van 
Sálomo scheuren en u tien stammen geven

37 Zo zal Ik u nemen, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal 
begeren; en gij zult koning zijn over Israël.

38 En het zal geschieden, zo gij horen zult al wat Ik u zal gebieden, 
en in Mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in Mijn ogen is, 
houdende Mijn inzettingen en Mijn geboden, gelijk als Mijn knecht 
David gedaan heeft, dat Ik met u zal zijn, en u een bestendig huis 
bouwen, gelijk als Ik David gebouwd heb, en zal u Israël geven.

4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten



4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten

Wat is de reden voor het maken van de gouden kalveren?

1Kon. 12:
26 En Jeróbeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het 
huis Davids keren.
27 Zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis des 
HEEREN te Jeruzalem, zo zal het hart dezes volks tot hun heer, tot 
Rehábeam, den koning van Juda, wederkeren; ja, zij zullen mij 
doden en tot Rehábeam, den koning van Juda, wederkeren.

Hoe verwijst Jerobeam zelf naar het gouden kalf in het boek 
Exodus?

1 Kon.12: 28 …...... zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland 
opgebracht hebben.



4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten

Welke overeenkomsten zijn er met de dienst aan JHWH, zoals 
voorgeschreven in de Tora?

Een huis en priesters
1 Kon. 12: 31 Hij maakte ook een huis der hoogten, en maakte 
priesters …...

Een feest en een altaar (offers)
1 Kon. 12: 32 En Jeróbeam maakte een feest in de achtste 
maand, op den vijftienden dag der maand, gelijk het feest dat in 
Juda was, ….......
33 En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had, op 
den vijftienden dag der achtste maand, der maand dewelke hij uit 
zijn hart verdicht had; zo maakte hij den kinderen Israëls een feest 
en offerde op dat altaar, rokende.



4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten

Wie worden er aangesteld als priesters?

1 Kon. 12: 31 …... , en maakte priesters van de geringsten des volks, 
die niet waren uit de zonen van Levi.

2 Kron. 11: 13 Daartoe de priesters en de Levieten die in het ganse 
Israël waren, stelden zich bij hem (Rehabeam) uit al hun landpalen.
14 Want de Levieten verlieten hun voorsteden en hun bezitting, en 
kwamen in Juda en Jeruzalem; want Jeróbeam en zijn zonen hadden 
hen verstoten van het priesterdom den HEERE te mogen bedienen.
15 En hij had zich priesters gesteld voor de hoogten en voor de 
duivelen, en voor de kalveren die hij gemaakt had.



4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten

Wat gebeurt er met de priesters van JHWH en de Levieten?

2 Kron. 13: 9 Hebt gij niet de priesters des HEEREN, de zonen van 
Aäron, en de Levieten uitgedreven, en hebt u priesters gemaakt, 
gelijk de volken der landen? Een iegelijk die komt om zijn hand te 
vullen met een jong rund en zeven rammen, die wordt priester 
dergenen die geen goden zijn.

En wat gebeurt er met degenen die JHWH vrezen?

2 Kron. 11: 16 Na die kwamen ook uit alle stammen Israëls te 
Jeruzalem, die hun hart begaven om den HEERE, den God Israëls, te 
zoeken, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, offerande 
deden.
17 Alzo sterkten zij het koninkrijk van Juda en bekrachtigden 
Rehábeam, den zoon van Sálomo, …...

 



4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten

Wat gebeurt er uiteindelijk met het altaar van Jerobeam?

1Kon. 13 1 EN zie, een man Gods kwam uit Juda, door het woord 
des HEEREN, te Bethel; en Jeróbeam stond bij het altaar om te roken.

2 En hij riep tegen het altaar door het woord des HEEREN, en zeide: 
Altaar, altaar, zo zegt de HEERE: Zie, een zoon zal aan het huis van 
David geboren worden, wiens naam zal zijn Josía; die zal op u offeren 
de priesters der hoogten, die op u roken, en men zal 
mensenbeenderen op u verbranden. 



2 Kon. 23: 15 Daartoe ook het altaar dat te Bethel was, en de 
hoogte die Jeróbeam, de zoon van Nebat, dewelke Israël zondigen 
deed, gemaakt had; tezamen datzelve altaar en die hoogte brak hij 
(Josia) af, ja, hij verbrandde de hoogte, hij vergruisde ze tot stof en 
hij verbrandde het bos.

 16 En als Josía zich omkeerde, zag hij de graven die daar op den 
berg waren, en zond heen en nam de beenderen uit de graven en 
verbrandde ze op dat altaar en verontreinigde dat; fnaar het woord 
des HEEREN dat de man Gods uitgeroepen had, die deze woorden 
uitriep. 

4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten



19 Daartoe nam Josía ook weg al de huizen der hoogten, die in de 
steden van Samaría waren, die de koningen van Israël gemaakt 
hadden om den HEERE tot toorn te verwekken; en hij deed 
denzelven naar al de daden die hij te Bethel gedaan had. 

20 En hij slachtte al de priesters der hoogten, die daar waren, op de 
altaren, en verbrandde mensenbeenderen op dezelve. Daarna 
keerde hij weder naar Jeruzalem.

4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten 



4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten

Tot slot:

Jerobeam, (de zoon van Nebat,) die Israël zondigen deed (tot zonde 
bracht)

14 Keer komt deze zin voor in de TeNaCh, in de boeken 1 en 2 
Koningen.
Dit aantal komt overeen met het getal van de naam van David
(Dalet = 4 (x2) + Waw = 6)

Jerobeam heeft Efraïm (Israël) volledig vervreemd van (het huis van) 
David door de gouden kalveren, dat was zijn doel, maar daardoor ook 
vervreemd van Jeruzalem, van de Tempel en van (de Tora van) 
JHWH.
Zijn afgunst t.o.v. het huis van David heeft hem hiertoe gebracht, maar 
uiteindelijk wordt dit zijn ondergang en de ondergang van Efraïm



4. De verbinding tussen Sinaï (het gouden kalf)
    en Efraïm  –  wachten/verwachten

Wachten/verwachten:

1 Kon. 11: 37 Zo zal Ik u nemen, en gij zult regeren over al wat uw 
ziel zal begeren; en gij zult koning zijn over Israël.
38 En het zal geschieden, zo gij horen zult al wat Ik u zal gebieden, 
en in Mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in Mijn ogen is, 
houdende Mijn inzettingen en Mijn geboden, gelijk als Mijn knecht 
David gedaan heeft, dat Ik met u zal zijn, en u een bestendig huis 
bouwen, gelijk als Ik David gebouwd heb, en zal u Israël geven.



5. Het einde van Efraïm (de 10 stammen) in
    de TeNaCh

1 Kon. 14: 14 Doch de HEERE zal Zich een koning verwekken over 
Israël, die het huis van Jeróbeam ten zelven dage uitroeien zal; 
maar wat zal het ook nu zijn?

15 De HEERE zal ook Israël slaan, gelijk een riet in het water 
omgedreven wordt, en zal Israël uitrukken uit dit goede land, dat Hij 
hun vaderen gegeven heeft, en zal hen verstrooien op gene zijde 
der rivier; daarom dat zij hun bossen gemaakt hebben, den HEERE 
tot toorn verwekkende. 
16 En Hij zal Israël overgeven, om Jeróbeams zonden wil, die 
gezondigd heeft en die Israël heeft doen zondigen.

Zie ook 2 Kon. 17: 6-23  De ondergang van Koninkrijk Israël



2 Kon. 18: 9 Het geschiedde nu in het vierde jaar van den koning 
Hizkía (hetwelk was het zevende jaar van Hoséa, den zoon van Ela, 
den koning van Israël), dat Salmanéser, de koning van Assyrië, 
opkwam tegen Samaría en haar belegerde.
10 En zij namen haar in ten einde van drie jaren, in het zesde jaar van 
Hizkía; het was het negende jaar van Hoséa, den koning van Israël, 
als Samaría ingenomen werd.
 
11 En de koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië, en deed 
hen leiden in Halah en in Habor, bij de rivier Gozan en in de steden 
der Meden;
12 Daarom dat zij de stem des HEEREN huns Gods niet waren 
gehoorzaam geweest, maar Zijn verbond overtreden hadden, en al 
wat Mozes, de knecht des HEEREN, geboden had, dat hadden zij 
niet gehoord, noch gedaan.

5. Het einde van Efraïm (de 10 stammen) in
    de TeNaCh



5. Het einde van Efraïm (de 10 stammen) in
    de TeNaCh

De periode van het koninkrijk Efraïm in een enkele zin samengevat 
door de profeet Hosea:

Hos. 13: 1 ALS Efraïm sprak, zo beefde men, hij heeft zich verheven 
in Israël; maar hij is schuldig geworden aan den Baäl en is gestorven.



6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)

Waar vinden we Efraïm in de Beriet Chadashah?

Beginnend vanuit de TeNaCh:

Abraham, vader van een menigte van volken

Gen. 17: 3 Toen viel Abram op zijn aangezicht; en God sprak met 
hem, zeggende:
4 Mij aangaande, zie, Mijn verbond is met u; en gij zult tot een vader 
van menigte der volken worden (Hebr. 'hamon gojim' – ם� �וי ן ג .(ה�מו

5 En uw naam zal niet meer genoemd worden Abram; maar uw 
naam zal wezen Abraham, want Ik heb u gesteld tot een vader van 
menigte der volken.



6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)

Efraïm, een 'volle menigte van volken'

Gen. 48: 17 Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het 
hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen; en hij 
ondervatte zijns vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op 
het hoofd van Manasse af te brengen.
18 En Jozef zeide tot zijn vader: Niet alzo, mijn vader; want deze is 
de eerstgeborene; leg uw rechterhand op zijn hoofd.

19 Maar zijn vader weigerde het en zeide: Ik weet het, mijn zoon, ik 
weet het; hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden; 
maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en 
zijn zaad zal een volle menigte van volken worden (Hebr. 'melo 
hagojim' – ם� �וי .(מ�לא-ה�ג



6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)

Een 'volle menigte van volken' in de Beriet Chadashah

Rom. 11: 25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid 
onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt bij uzelven), dat de verharding 
voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der 
heidenen zal ingaan.
26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; …..

Totdat de volheid der heidenen zal ingaan (Gr. Pleroma ton etnon)–
 
Hebr. 'ad kie javo melo hagojim'  (The Society for destributing the
                                                              Holy Scriptures to the Jews)

Hebr. 'ad kie jikanees melo hagojim (Trinitarian Bible Society)



Dan kunnen we Rom. 11: 25 als volgt lezen:

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij 
(opdat gij niet wijs zijt bij uzelven), dat de verharding voor een deel 
over Israël gekomen is, totdat 'melo hagojim' (Efraïm) zal ingaan.

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; ….

6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)



Lo-Ammi en Lo-Ruchama in de TeNaCh

Hos. 1: 6 En zij ontving wederom, en baarde een dochter, en Hij 
zeide tot hem: Noem haar naam Lo-Ruchama; want Ik zal Mij 
voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, maar Ik zal 
hen zekerlijk wegvoeren.
7 Maar over het huis van Juda zal Ik Mij ontfermen …..

8 Als zij nu Lo-Ruchama gespeend had, ontving zij en baarde een 
zoon.
9 En Hij zeide: Noem zijn naam Lo-Ammi; want gijlieden zijt Mijn volk 
niet, zo zal Ik ook de uwe niet zijn.

6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)



6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)

10 Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der 
zee, dat niet gemeten noch geteld kan worden; en het zal 
geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn: Gijlieden 
zijt Mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden: Gij zijt kinderen des 
levenden Gods. 

11 En de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen 
tezamen vergaderd worden, en zich een enig Hoofd stellen en uit 
het land optrekken; want de dag van Jizreël zal groot zijn.
12 Zegt tot uw broederen: Ammi; en tot uw zusteren: Ruchama.

Hos. 2: 22 En Ik zal ze Mij op de aarde zaaien, en zal Mij ontfermen 
over Lo-Ruchama; en Ik zal zeggen tot Lo-Ammi: Gij zijt Mijn volk; 
en dat zal zeggen:O mijn God.



6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)

Lo-Ammi en Lo-Ruchama in de Beriet Chadasha:

Rom. 9: 24 Welke Hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen 
uit de Joden, maar ook uit de heidenen;

25 Gelijk Hij ook in Hoséa zegt: Ik zal hetgeen Mijn volk niet was 
(Lo Ammi), Mijn volk (Ammi) noemen, en die niet bemind was (Lo 
Ruchama), Mijn beminde (Ruchama).

26 En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was: Gijlieden 
zijt Mijn volk niet (Lo Ammi), aldaar zullen zij kinderen des 
levenden Gods genaamd worden.



6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)

1 Petr. 2: 9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 
priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt 
verkondigen de deugden Desgenen Die u uit de duisternis geroepen 
heeft tot Zijn wonderbaar licht;

10 Gij die eertijds geen volk (Lo-Ammi) waart, maar nu Gods volk 
(Ammi) zijt; die eertijds niet ontfermd (Lo-Ruchama) waart, maar nu 
ontfermd (Ruchama) zijt geworden.



6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)

Aan wie is de brief van Petrus gericht?

1Petr. 1: 1 PETRUS, een apostel van JEZUS CHRISTUS, aan de 
vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galátië, Cappadócië, Azië en 
Bithynië, 
2 De uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de 
heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des 
bloeds van Jezus Christus: Genade en vrede zij u vermenigvuldigd.

En de brief van Jakobus?

Jak. 1: 1 JAKOBUS, een dienstknecht van God en van den Heere 
JEZUS CHRISTUS, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing 
zijn: Zaligheid.



Eén kudde met één Herder in de TeNaCh

Ez. 37: 21 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal 
de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen zij 
getogen zijn, en zal hen vergaderen van rondom, en brengen hen in 
hun land;
22 En Ik zal hen maken tot een enig volk in het land, op de bergen 
Israëls; en zij zullen allen tezamen een enigen Koning tot Koning 
hebben; en zij zullen niet meer tot twee volken zijn, noch voortaan 
meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. 
23 En zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en 
met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen; en Ik zal hen 
verlossen uit al hun woonplaatsen, in dewelke zij gezondigd hebben, 
en zal hen reinigen; zo zullen zij Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun 
tot een God zijn.

6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)



24 En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn, en zij zullen allen 
tezamen één Herder hebben; en zij zullen in Mijn rechten wandelen, 
en Mijn inzettingen bewaren en die doen.

Eén kudde met één herder in de Beriet Chadashah

Joh. 10: 16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; 
deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen, en het 
zal worden één kudde en één Herder.

6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)



6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)

Vervreemd in de TeNaCh….

Ez. 14: 5 Opdat Ik het huis Israëls in hun hart grijpe, dewijl zij allen 
door hun drekgoden van Mij vervreemd zijn.

… en in de Beriet Chadashah

Ef. 2: 11 Daarom, gedenkt dat gij, die eertijds heidenen waart in het 
vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen die genaamd zijn 
besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;

12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het 
burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, 
geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.



De eerstgeboorte voor Jozef/Efraïm in de TeNaCh

1 Kron. 5: 1 DE kinderen van Ruben nu, den eerstgeborene van 
Israël (want hij was de eerstgeborene; maar dewijl hij zijns vaders 
bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de 
kinderen van Jozef, den zoon van Israël; doch niet alzo dat hij zich 
in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht;

2 Want Juda werd machtig onder zijn broederen, en die tot een 
voorganger was, was uit hem; doch de eerstgeboorte was van 
Jozef);

Jer. 31: 9 Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik 
hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechten 
weg, waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israël tot een 
Vader, en Efraïm, die is Mijn eeerstgeborene.

6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)



De eerstgeboorte voor Jozef/Efraïm in de Beriet Chadashah

Joh. 11: 49 En een uit hen, namelijk Kájafas, die deszelven jaars 
hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets;
50 En gij overlegt niet dat het ons nut is, dat één Mens sterve voor 
het volk, en het gehele volk niet verloren ga. 
51 En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar zijnde hogepriester 
deszelven jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het 
volk;
52 En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen 
Gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen.
53 Van dien dag dan af raadslaagden zij tezamen dat zij Hem 
doden zouden.
54 Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar 
ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd 
Efraïm, en verkeerde aldaar met Zijn discipelen.

6. Efraïm in de Beriet Chadashah (Vernieuwde
    verbond/testament)



7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach 
    (wachten/verwachten)

De verlosser geopenbaard door tekenen, wonderen en 
krachten.....

Hand. 2: 1 EN als de dag van het pinksterfeest (Shavuot) vervuld 
werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.

14 Maar Petrus staande met de elve, verhief zijn stem en sprak 
tot hen: …...

22 Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus den 
Nazaréner, een Man van God onder ulieden betoond door 
krachten en wonderen en tekenen, die God door Hem gedaan 
heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet;



32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen 
zijn. 
33 Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de 
belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader, 
heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort.

36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot 
een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien 
gij gekruist hebt.

7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach
    (wachten/verwachten)



… vergelijkbaar met de verlosser in Exodus!

Ex. 19: 9 En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, Ik zal tot u komen in 
een dikke wolk, opdat het volk hore als Ik met u spreek, en dat zij 
ook eeuwiglijk aan u geloven.

Deut. 34: 10 En er stond geen profeet meer op in Israël gelijk 
Mozes, dien de HEERE gekend had van aangezicht tot aangezicht,
11 In al de tekenen en de wonderen, waartoe hem de HEERE 
gezonden heeft, om die in Egypteland te doen, aan Farao, en aan 
al zijn knechten en aan al zijn land;
12 En in al die sterke hand en in al die grote verschrikking, die 
Mozes gedaan heeft voor de ogen van het ganse Israël.

7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach
    (wachten/verwachten)



De verlosser voor een periode bij God in het heiligdom ….

Hand. 3: 19 Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen 
uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen 
zijn van het aangezicht des Heeren,

20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren 
gepredikt is;

21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der 
wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den 
mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de 
gemeente van Jehoshu'a haMashiach 
(wachten/verwachten)



7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach
    (wachten/verwachten)

Hebr. 9: 11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende 
goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakteren 
tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel,
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn 
eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige 
verlossing teweeggebracht hebbende.

24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen 
gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den 
hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor 
ons;

28 Alzo ook Christus, éénmaal geofferd zijnde om veler zonden 
weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden 
van degenen die Hem verwachten tot zaligheid.



… zoals de verlosser in het boek Exodus voor een periode bij 
God in het heiligdom is!

Ex. 24: 12 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Kom tot Mij op den 
berg, en wees aldaar; en Ik zal u stenen tafelen geven, en de wet en 
de geboden, die Ik geschreven heb, om hen te onderwijzen.

13 Toen maakte zich Mozes op met Jozua, zijn dienaar; en Mozes 
klom op den berg Gods.
14 En hij zeide tot de oudsten: Blijft gij ons hier, totdat wij weder tot 
u komen; en zie, Aäron en Hur zijn bij u; wie enige zaken heeft, zal 
tot dezelve komen.

7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach
    (wachten/verwachten)



7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach
    (wachten/verwachten)

15 Toen Mozes op den berg geklommen was, zo heeft een wolk 
den berg bedekt. 
16 En de heerlijkheid des HEEREN woonde op den berg Sinaï, en 
de wolk bedekte Hem zes dagen; en ten zevenden dage riep Hij 
Mozes uit het midden der wolk.
17 En het aanzien der heerlijkheid des HEEREN was als een 
verterend vuur op het opperste diens bergs in de ogen der kinderen 
Israëls. 

18 En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op den berg 
geklommen was; en Mozes was op dien berg veertig dagen en 
veertig nachten.



Wachten of verwachten? ...

2 Petr. 3: 1 DEZEN tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, 
in welke ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek; 
2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige 
profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des 
Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;

3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen 
zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien 
dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van 
het begin der schepping.
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… zoals in het boek Exodus!

Ex. 34: 1 TOEN het volk zag dat Mozes vertoog van den berg af te 
komen, zo verzamelde zich het volk tot Aäron en zij zeiden tot 
hem: ….........dezen Mozes, dien man die ons uit Egypteland 
uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschied zij.



De invloed en het gevaar van het vermengde volk (heidenen) in 
de gemeenschap van Israël….

Rom. 11: 13 Want ik spreek tot u, heidenen:

18 Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij 
draagt den wortel niet, maar de wortel u.

19 Gij zult dan zeggen: De takken zijn afgebroken, opdat ik zou 
ingeënt worden.

20 Het is wel; zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het 
geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees.
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21 Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, 
zie toe dat Hij ook mogelijk u niet spare.

22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid Gods; de 
strengheid wel over degenen die gevallen zijn, maar de 
goedertierenheid over u, indien gij in de goedertierenheid blijft; 
anderszins zult ook gij afgehouwen worden.

1 Kor. 10: 6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, 
opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij 
lust gehad hebben.



7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach
    (wachten/verwachten)

…. zoals bij de exodus uit Egypte!

Ex. 12: 38 En veel vermengd volk trok ook met hen op, …..

Ex. 32: 1 Toen het volk zag dat Mozes vertoog van den berg af te 
komen, zo verzamelde zich het volk tot Aäron …..

Ex. 32: 4. ….Toen zeiden zij: Dit zijn uw/jouw goden (eloheecha), 
Israël, ….



7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach
    (wachten/verwachten)

Nu. 11: 4 En het gemene volk (Hebr. ס ף�ס�פ� verzamelde – א
/vermengde menigte) dat in het midden van hen was, werd met lust 
bevangen; daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom 
en zeiden:

5 Wij gedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aten; aan de 
komkommers en aan de pompoenen en aan het look en aan de 
ajuinen en aan het knoflook.

20 …. overmits gij den HEERE, Die in het midden van u is, 
verworpen hebt, en hebt voor Zijn aangezicht geweend, zeggende: 
Waarom nu zijn wij uit Egypte getogen?



7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach
    (wachten/verwachten)

Maak ons Goden (elohiem) …..

2 Thess. 2: 1 EN wij bidden u, broeders, door de toekomst van 
onzen Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem,
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, 
noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief als van
ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. 

3 Dat u niemand verleide in enigerlei wijze; want die komt niet 
tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de 
mens der zonde, de zoon des verderfs,
4 Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als 
God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God 
(elohiem) zal zitten, zichzelven vertonende dat hij God 
(elohiem) is.
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7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid (Gr. 'anomias' = 
wetteloosheid/tora-loosheid) wordt alrede gewrocht; alleenlijk die 
hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het 
midden zal weggedaan worden.

8 En alsdan zal de ongerechtige (Gr. 'anomos' = wetteloze, tora-
loze) geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door 
den Geest Zijns monds, en tenietmaken door de verschijning Zijner 
toekomst;

9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle 
kracht en tekenen en wonderen der leugen,
10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die 
verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet 
aangenomen hebben, om zalig te worden.



Maak ons Goden (elohiem) …..

Op. 13: 11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het 
had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de 
draak.

12 En het oefent al de macht van het eerste beest in 
tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt dat de aarde en die 
daarin wonen, het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond 
genezen was. 

13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel 
doet afkomen op de aarde voor de mensen; 
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14 En verleidt degenen die op de aarde wonen, door de tekenen die 
aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het 
beest; zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat zij voor het 
beest, dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld 
zouden maken.

15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een 
geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en 
maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, 
gedood zouden worden. 

16 En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en 
armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun 
rechterhand of aan hun voorhoofden, 



…. zoals in het boek Exodus!

Ex. 32: 1 TOEN het volk zag dat Mozes vertoog van den berg af te 
komen, zo verzamelde zich het volk tot Aäron en zij zeiden tot hem: 
Sta op, maak ons goden (elohiem) die voor ons aangezicht gaan; 
want …....

4 En hij nam ze uit hun hand en hij bewierp het met een griffie en hij 
maakte een gegoten kalf (beeld) daaruit. Toen zeiden zij: Dit zijn 
uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.
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De vrouw is een hoer geworden die de getrouwen vervolgd en 
doodt …. 

Op. 17: 1 EN een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, 
kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen 
het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de 
aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.

3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest; en ik zag een 
vrouw, zittende op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen 
der godslastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.



7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach
    (wachten/verwachten)

4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd 
met goud en kostelijk gesteente en parelen, en had in haar hand 
een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinheid harer 
hoererij. 

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk 
Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der 
gruwelen der aarde. 

6 En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en 
van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik 
haar zag, met grote verwondering.



…. zoals in het boek Exodus de getrouwen gedood worden? ….

Ex. 24: 14 En hij zeide tot de oudsten: Blijft gij ons hier, totdat wij 
weder tot u komen; en zie, Aäron en Hur zijn bij u; wie enige zaken 
heeft, zal tot dezelve komen.

Ex. 32: 1 TOEN het volk zag dat Mozes vertoog van den berg af te 
komen, zo verzamelde zich het volk tot Aäron …..

Volgens Joodse uitleggers is Hur gedood omdat hij niet wilde dat er 
'elohiem' gemaakt werden.
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…. en de boeken Koningen/Kronieken!

2 Kron. 11: 13 Daartoe de priesters en de Levieten die in het ganse 
Israël waren, stelden zich bij hem uit al hun landpalen.
14 Want de Levieten verlieten hun voorsteden en hun bezitting, en 
kwamen in Juda en Jeruzalem; want Jeróbeam en zijn zonen 
hadden hen verstoten van het priesterdom den HEERE te mogen 
bedienen.

2 Kron. 11: 16 Na die kwamen ook uit alle stammen Israëls te 
Jeruzalem, die hun hart begaven om den HEERE, den God Israëls, 
te zoeken, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, offerande 
deden.
17 Alzo sterkten zij het koninkrijk van Juda en bekrachtigden 
Rehábeam, den zoon van Sálomo, …...
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M.b.t. de hoer in Op. 17, waar vinden we de hoer in de TaNaCh?

Bijv. Ez. 23; Ohola en Oholiba

1 VERDER geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
2 Mensenkind, daar waren twee vrouwen, dochters van één 
moeder, …......
 
4 Haar namen nu waren: Ohola, de grootste, en Oholiba, haar 
zuster; en zij werden Mijne en baarden zonen en dochters; dit waren 
haar namen: Samaría is Ohola, en Jeruzalem Oholiba.
5 Ohola nu hoereerde, zijnde onder Mij; en zij werd verliefd op haar 
boelen (liefdes), op de Assyriërs, die nabij waren;

7 ….., met al derzelver drekgoden verontreinigde zij zich.
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11 Als haar zuster Oholiba dit zag, zo verdierf zij haar minne nog 
meer dan die, en haar hoererijen meer dan de hoererijen van haar 
zuster.
12 Zij werd verliefd op de kinderen van Assur, …......... 

14 Ja, zij deed tot haar hoererijen nog meer toe; want toen zij 
geschilderde mannen aan den wand zag, de beelden der Chaldeeën, 
geschilderd met menie, …........

16 Zo werd zij op dezelve verliefd met het opzien harer ogen, en zij 
zond boden tot hen, naar Chaldéa.
17 De kinderen van Babel nu kwamen tot haar in tot het leger der 
minne, en verontreinigden haar met hun hoererij; ook verontreinigde 
zij zich met hen; daarna werd haar ziel van hen afgetrokken.
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M.b.t. de hoer in Op. 17; hoe wordt ze behandeld door degenen 
die hoererij met haar bedreven?

1 EN een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam 
en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het 
oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die 
de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer 
hoererij.

15 En hij zeide tot mij: De wateren die gij gezien hebt, waar de hoer 
zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. 
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16 En de tien hoornen die gij gezien hebt op het beest, die 
zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken en naakt, en zij 
zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.

17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening 
doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het 
beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.

18 En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad, die het 
koninkrijk heeft over de koningen der aarde. 
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…. zoals de hoer in het boek Ezechiël behandeld wordt!

Ohola = Samaria (Efraïm) > hoereert met Assyrië > wordt verwoest 
door Assyrië en weggevoerd in ballingschap

Ez. 23: 9 Daarom gaf Ik haar in de hand harer boelen over, in de 
hand der kinderen van Assur, op dewelke zij verliefd was.

10 Dezen ontdekten haar schaamte, haar zonen en haar dochters 
namen zij weg, maar haar doodden zij met het zwaard; en zij kreeg 
een naam onder de vrouwen, nadat men gerichten over haar 
geoefend had.
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Oholiba = Jeruzalem (Juda) > hoereert met Assyrië, daarna met de 
Chaldeeën(Babyloniërs)  > wordt verwoest door de Babyloniërs en 
weggevoerd in ballingschap

Ez. 23: 22 Daarom, o Oholiba, alzo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal 
uw boelen van dewelke uw ziel is afgetrokken, tegen u verwekken, en 
Ik zal hen van rondom tegen u aanbrengen.
23 De kinderen van Babel en alle Chaldeeën, Pekod en Soa en Koa, 
en alle kinderen van Assur met hen: 

25 En Ik zal Mijn ijver tegen u zetten, dat zij in grimmigheid met u 
zullen handelen; zij zullen uw neus en uw oren afnemen, en het laatste 
van u zal door het zwaard vallen; zij zullen uw zonen en uw dochters 
wegnemen, en het laatste van u zal door het vuur verteerd worden.
26 Zij zullen u ook uw klederen uittrekken, en uw sieraadtuig 
wegnemen. 
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Het boek Openbaring laat zien dat het einde van de hoer, ook 
het einde is van het beest en zijn beeld …...

Op. 11: 15 En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden 
grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld 
zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als 
Koning heersen in alle eeuwigheid (Gr. 'in de eeuw der eeuwen').

16 En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun 
tronen, vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God,
17 Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die 
was, en Die komen zal, dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen en 
als Koning heerst; 
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18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, 
en de tijd der doden om geoordeeld te worden, en om het loon te 
geven Uw dienstknechten, den profeten en den heiligen en 
dengenen die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om 
te verderven degenen die de aarde verdierven.

19 En de tempel Gods in den hemel is geopend geworden, en de 
Ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen 
en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel.
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Op. 14: 8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is 
gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den 
wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt.

9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: 
Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het 
merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn van den toorn Gods, die 
ongemengd ingeschonken is in den drinkbeker Zijns toorns; en zal 
gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor 
het Lam. 
11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij 
hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld,
 en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. 
12 Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij die de geboden 
Gods bewaren en het geloof van Jezus. 
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… vergelijkbaar met het einde van het beeld en haar aanbidders 
in Exodus …...

Ex. 32: 19 En het geschiedde als hij aan het leger naderde en het kalf 
en de reien zag, dat de toorn van Mozes ontstak en dat hij de tafelen 
uit zijn handen wierp en dezelve beneden aan den berg verbrak. 
20 En hij nam dat kalf dat zij gemaakt hadden en verbrandde het in 
het vuur, en vermaalde het totdat het klein werd, en strooide het op 
het water en deed het de kinderen Israëls drinken.

27 En hij zeide tot hen: Alzo zegt de HEERE, de God Israëls: Een 
ieder doe zijn zwaard op zijn heup; gaat door en keert weder van 
poort tot poort in het leger, en een iegelijk dode zijn broeder en elk 
zijn vriend en elk zijn naaste.
28 En de zonen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er 
vielen van het volk op dien dag omtrent drieduizend man.



7. De verbinding tussen Sinaï, Efraïm, en de
    gemeente van Jehoshu'a haMashiach
    (wachten/verwachten)

… en het einde van het altaar van Jerobeam en haar priesters

2 Kon. 23: 15 Daartoe ook het altaar dat te Bethel was, en de 
hoogte die Jeróbeam, de zoon van Nebat, dewelke Israël 
zondigen deed, gemaakt had; tezamen datzelve altaar en die 
hoogte brak hij (Josia) af, ja, hij verbrandde de hoogte, hij 
vergruisde ze tot stof en hij verbrandde het bos.

 16 En als Josía zich omkeerde, zag hij de graven die daar op den 
berg waren, en zond heen en nam de beenderen uit de graven en 
verbrandde ze op dat altaar en verontreinigde dat; fnaar het woord 
des HEEREN dat de man Gods uitgeroepen had, die deze woorden 
uitriep. 
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Wachten of verwachten? 

Hebr. 9: 11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, 
gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakteren tabernakel, 
niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel,
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, omaar door Zijn eigen 
bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing 
teweeggebracht hebbende.

24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen 
gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den 
hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons;

28 Alzo ook Christus, éénmaal geofferd zijnde om veler zonden weg 
te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden 
van degenen die Hem verwachten tot zaligheid. 



8. Leiderschap Jozef/Efrajim

Efraïm:
 zoon van Jozef (onderkoning in Egypte)

Jozua de zoon van Nun (Jehoshu'a ben Nun) > van de stam van 
Efraïm
Nu. 13: 8 Van den stam van Efraïm Hoséa, de zoon van Nun.
16 ….., en Mozes noemde Hoséa, den zoon van Nun, Jozua.

Jozua, de opvolger van Mozes, brengt Israël in het beloofde land – 
Belangrijke leider!

Jezus, zoon van Maria > het hoofd van Zijn gemeente uit de 
heidenen (Efraïm)???

Jehoshu'a ben Elohiem, ben David, ben Jehuda!!!



9. Beloften voor Efraïm

Jer. 3: 18 In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van 
Israël; en zij zullen tezamen komen uit het land van het noorden in 
het land dat Ik uw vaderen ten erve gegeven heb.

Jer. 31: 6 Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms 
gebergte zullen roepen: Maakt ulieden op en laat ons opgaan naar 
Sion, tot den HEERE onzen God. 

7 Want zo zegt de HEERE: Roept luide over Jakob met vreugde, en 
juicht vanwege het hoofd der heidenen; doet het horen, lofzingt en 
zegt: O HEERE, behoud Uw volk, het overblijfsel van Israël.
 



9. Beloften voor Efraïm

8 Zie, Ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden en zal 
hen vergaderen van de zijden der aarde; onder hen zullen zijn 
blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; met een 
grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen.

9 Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen 
voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechten weg, 
waarin zij zich niet zullen stoten; want Ik ben Israël tot een Vader, 
en Efraïm, die is Mijn eerstgeborene (Hebr. – ב�כור). 

10 Hoort des HEEREN woord, gij heidenen, en verkondigt in de 
eilanden die verre zijn, en zegt: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal 
hem weder vergaderen en hem bewaren als een herder zijn kudde.
11 Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem 
verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij.
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Jer. 31: 15 Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, 
een klage, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar 
kinderen; zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat 
zij niet zijn. 

16 Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween en uw ogen 
van tranen; want er is loon voor uw arbeid, spreekt de HEERE, want 
zij zullen uit des vijands land wederkomen.
17 En er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE; 
want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpale.



9. Beloften voor Efraïm

18 Ik heb wél gehoord dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: Gij 
hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een 
ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de 
HEERE mijn God.

19 Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat 
ik mijzelven ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt; ik 
ben beschaamd, ja, ook schaamrood geworden, omdat ik de 
smaadheid mijner jeugd gedragen heb. 

20 Is niet Efraïm Mij een dierbare zoon, is hij Mij niet een 
troetelkind? Want sinds dat Ik tegen hem gesproken heb, denk Ik 
nog ernstiglijk aan hem; daarom rommelt Mijn ingewand over hem; 
Ik zal Mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de HEERE.



Jozef (Efraïm) en Ezau (Edom)

Obadja: 15 Want de dag des HEEREN is nabij over al de 
heidenen; gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden; uw 
vergelding zal op uw hoofd wederkeren.
16 Want gelijk gijlieden gedronken hebt op den berg Mijner 
heiligheid, dan zullen al de heidenen geduriglijk drinken; ja, zij 
zullen drinken en inzwelgen, en zullen zijn alsof zij er niet geweest 
waren.

17 Maar op den berg Sion zal ontkoming zijn, en hij zal een 
heiligheid zijn; en die van het huis Jakobs zullen hun erfgoederen 
erfelijk bezitten.
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18 En Jakobs huis zal een vuur zijn, en Jozefs huis een vlam, en 
Ezaus huis tot een stoppel; en zij zullen tegen hen ontbranden en 
zullen hen verteren, zodat Ezaus huis geen overgeblevene zal 
hebben; want de HEERE heeft het gesproken.

Talmoed, Baba Batra 123b bij Obadja vs. 18:
Het huis van Edom zal door niemand anders worden 
verslagen dan door de nakomelingen van Jozef.

Breesjiet Raba 92:2:
Door de hand van wie wordt het koninkrijk van Edom 
verslagen?
Door de hand van de Gezalfde Verlosser voor de oorlog die 
uit Jozef komt



9. Beloften voor Efraïm

Terugkeer naar JHWH en David 

Hos. 3: 4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, 
zonder koning en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht 
beeld, en zonder efod en terafim.
5 Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken den 
HEERE, hun God, en David, hun Koning; en zij zullen vrezende 
komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der dagen.



Juda en Efraïm herenigt!

Jes. 11: 11 Want het zal geschieden te dien dage, dat de Heere ten 
anderen male Zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het 
overblijfsel Zijns volks, hetwelk overgebleven zal zijn van Assyrië, 
en van Egypte, en van Pathros, en van Morenland, en van Elam, en 
van Sínear, en van Hamath, en van de eilanden der zee.

12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de 
verdrevenen van Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda 
vergaderen van de vier einden des aardrijks.

9. Beloften voor Efraïm
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13 En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders 
van Juda zullen uitgeroeid worden; Efraïm zal Juda niet benijden 
en Juda zal Efraïm niet benauwen.

Malbim bij Jes. 11:12:
Totale verlossing is  onmogelij k  t ot dat  J uda en Ef raïm 
verenigd z ij n.
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