Wie is Israël? I

VOOR-AANNAMES

Profetieën mbt Israël
•

Israël zal worden:

Gen 17:4 …een menigte ( )הֲמֹוןvan volken
(Abraham)
• Gen 26:4 …als de sterren ( )ּכְכֹוכְבֵיaan de hemel
(Izaak)
• Gen 28:14 …alle geslachten ( )ּכָל־מִׁשְּפְחֹתv/d aardbodem(Jacob)
• Gen 35:11 … Een volk, ja, een gemeenschap ( )ְקהַלvan volken
• Gen 48:19 …tot een volheid ( )מְֹלֽאvan volken worden
• Jes 10:22 …als het zand ( )ּכְחֹולder zee…
•

•

Hun ongehoorzaamheid zorgt ervoor dat Israël ook zal worden:

Deu 28:45…vervloekingen treﬀen u totdat u bent weggevaagd ()ׁשָמַד
• Deu 28:51 …totdat Hij u heeft omgebracht ()אָבַד
• Jes 7:8 …zal Efraïm verpletterd ( )יֵחַתworden, als volk niet bestaan
• Hos 4:6 Mijn volk is uitgeroeid ()ּדָמָה
• Hos 8:8 Verslonden ( )נִבְלַעis Israël ze zijn onder de volken
• Jer 9:16 …tot Ik aan hen een einde gemaakt ( )ּבָלַעzal hebben
•

Oplossing?
•

Dus hoe gaat God uitroeien & zand v/d zee verenigen? Nou door:

Hos 7:8 … met andere volken vermengd ()ּבָלַל
• Hos 9:17 … Zij zullen zwervers ( )נַָדדonder de volken zijn.
• Zach 7:14 Ik heb hen weggeblazen ( )סָעַרnaar alle heidenvolken
• Zach 10:9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien ()זַָרע
• Jer 9:16 …hen verspreiden ( )ּפּוץonder de heidenvolken
• Jer 50:17 …Israël is een opgedreven ( )פזרschaap…
• Joël 3:2 …Israël is verstrooid ( )פָֹרדonder de heidenvolken…
•

•

Niet voor niets betiteld met Lo Ammi (niet volk'mijn) ergo heidenen…

En dat is de reden waarom dat de "heidenen" die zullen binnengaan
ervoor zullen zorgen dat HEEL Israel zalig zal worden (Rom 11:26)
• Daarom waren we VOORHEEN heidenen (Efe 2:11) maar zijn we nu
MEDEBURGERS van Israël (Efe 2:19)
•

•

Zo zal het worden ÉÉN KUDDE & ÉÉN Herder (Joh 10:16)

Dolik & tarwe (heidenen & Israëlieten)
•

•

•

•

Mat 13:24-30 … aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide.
Terwijl echter de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide het
onkruid midden tussen de tarwe en ging weg.
Toen nu het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook
het onkruid te voorschijn. De slaven van de heer des huizes nu
kwamen en zeiden tot hem: Heer, hebt u niet goed zaad in uw
akker gezaaid? Waar heeft hij dan het onkruid vandaan?
Hij nu zei tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven
nu zeiden tot hem: Wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Hij
echter zei: Nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet
misschien tegelijk daarmee de tarwe uittrekt.
Laat beide samen opgroeien tot de oogst; en in de oogsttijd zal
ik tot de maaiers zeggen: Verzamelt eerst het onkruid en bindt het
in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in
mijn schuur.

Dolik & tarwe (heidenen & Israëlieten)
•

•

Mar 4:28-29 Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de
halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de
vrucht het toelaat, zendt hij meteen de sikkel erin, omdat de
oogsttijd aangebroken is.
Openb 14:15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep
met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en
maai, want het
uur om te maaien
is voor U gekomen,
omdat de oogst
van de aarde
geheel rijp is
geworden.

Vraag
•

Stel God wil in Zijn Woord duidelijk maken dat Zijn volk
zich met de heidenen zouden vermengen, tot in de vier
uithoeken van de aarde.

•

En dat Hij ze terug zal roepen samen met de heidenen
omdat ze (grotendeels) niet meer als volk (etnische of
demografische groep) herkenbaar zullen zijn.

•

En dat iedereen de kans krijgt om bij Zijn ene volk te
horen.

•

Hoe zou Hij het dan moeten verwoorden?

Israël terugkeer naar Torah voordat de 2e grotere Exodus plaatsvind.

•

Deu 30-2-3 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en
Zijn stem gehoorzaam zijn, … overeenkomstig alles wat ik u
heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen
in uw gevangenschap…Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de
volken waarheen uw God, u verspreide. (bv. Neh 1:9)

•

Jer 16:14-15 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,
dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die
de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar
de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en
uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik
zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven
heb.

Zijn wij Israëlieten?
1. Wat zegt de Tenach over de tien stammen / (verloren) schapen?
2. Wat zeggen de rabbijnen?
3. Wat laat “de geschiedenis” zien?
4. Wat schrijft logica voor?
5. Wat zegt de Bijbel dan over wie wij zijn?

Aangaande de beloftes van God
• Gen

28:14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de
aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het
oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht
zullen alle geslachten ( )ּכָל־מִׁשְּפְחֹתvan de aardbodem
gezegend worden.

• Gen

35:11 … Een volk, ja, een gemeenschap van volken
( )ּוְקהַל ּגֹויִםzal uit u ontstaan; koningen zullen uit uw
lichaam voortkomen.

• Gen

48:19 …Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal
aanzien krijgen; maar toch zal zijn jongste broer … zijn
nageslacht zal tot een volheid/tal van volken ()מְֹלֽא־הַּגֹויִֽם
worden.

Vermenging Israël met de
volken vanuit de Bijbel.
•

Alles wat betreft vermenging vanaf dat de zonen van Jacob zijn
geboren tot aan de uittocht uit Egypte (zo’n 280 jaar vanaf
Reuben), neem ik NIET mee in deze geschiedenis.

•

Hoewel dezen feitelijk tot de afstammelingen van Jacob behoren
(net als de nakomelingen van Dinah) hebben ze mogelijkerwijs
niet de Torah ontvangen op de berg Sinaï en zijn dus geen
nazaten van diegenen wat daar te horen kregen dat ze Torah
moesten onderwijzen aan hun nageslacht..

•

Voor iedereen wat vrijwillig is toegetreden tot Israël en hun
nazaten is dezelfde onderwijzing van hun nageslacht van
toepassing, en hoeveel er dat zijn….?

Oorzaken vermenging
•

“Vrijwillige” aansluiting

•

Gedwongen verwijdering

•

Gedoogde omgang

•

Oorlogen

•

Natuurgeweld

•

Vriendelijke omgang / vermenging & Handel

•

Duidelijke vermenging

Woestijn
•

Ex 12:38 Ook trok een grote groep van mensen van allerlei
herkomst ( )עֵֶרב ַרבmet hen mee,
(“Vrijwillige” aansluiting)

•

Eze 20:23 Ik heb ook in de woestijn Mijn hand voor hen
opgeheven om hen te verspreiden onder de heidenvolken en
hen te verstrooien in de landen,…25 Toen heb Ik hun ook
overgegeven aan verordeningen die niet goed waren, en
bepalingen waardoor zij niet leven zouden.(Gedwongen verwijdering)

•

Num 25:1 Israël verbleef in Sittim, en het volk begon hoererij te
bedrijven met de dochters van Moab.
(Duidelijke vermenging)

•

Num 31:15 En Mozes zei tegen hen: Hebt u alle vrouwen laten
leven? 18 Maar laat alle kinderen van het vrouwelijk geslacht
die nog geen gemeenschap gehad hebben door met een man te
slapen, voor u in leven.
(Oorlogen)

1410 BC
•

Deu 28:25 De HEERE zal geven dat u door uw vijanden verslagen
wordt; over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven
wegen zult u voor hem wegvluchten. U zult een schrikbeeld
worden voor alle koninkrijken van de aarde.
(Oorlogen)

•

Deu 28:32 Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk
gegeven worden;…
(Gedwongen verwijdering)

•

Deu 28:41 Zonen en dochters zult u verwekken, maar zij zullen niet
aan u toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan…43 De
vreemdeling die in uw midden is, zal hoger en hoger boven u
uitstijgen, maar u zult lager en lager neerdalen. (Gedoogde omgang)

•

Deu 28:64 De HEERE 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.

Vriendelijke omgang
•

Joz 23:12 Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert en u
vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u
overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen aangaat, en
u zich met hen zult inlaten en zij met u,

•

13 … Maar zij zullen een strik en een val voor u zijn, een gesel op
uw zijden en prikkels in uw ogen, tot u verdwenen bent uit dit
goede land, dat de HEERE, uw God, u gegeven heeft.

•

Rich 14:3 Is er onder de dochters van je broeders en onder heel
mijn volk geen vrouw, dat je weggaat om een vrouw te nemen
van die onbesneden Filistijnen?

•

1 Kon 16:31 …Achab ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter
van Ethbaäl, de koning van de Sidoniërs,

Vriendelijke omgang
1 Kro 14:1 En Hiram, de koning van Tyrus, stuurde boden naar
David, met cederhout, metselaars en timmerlieden, om een
huis voor hem te bouwen.
• 1 Kon 5:1 Hiram, de koning van Tyrus, stuurde zijn dienaren
naar Salomo, want hij had gehoord dat men Salomo tot koning
had gezalfd in de plaats van zijn vader. Hiram was namelijk alle
dagen een vriend geweest van David.
•

•

28 En Hiram stuurde zijn dienaren mee met de vloot:
scheepslieden, kenners van de zee, samen met de dienaren
van Salomo.

•

1 Kon 10:22 De koning had namelijk een Tarsisvloot op zee,
samen met de vloot van Hiram. Eens in de drie jaar liep de vloot
binnen, beladen met goud, zilver, ivoor, apen en pauwen.

Vriendelijke omgang
•

1 Kon 4:21 Salomo heerste over alle koninkrijken van de rivier
de Eufraat tot het land van de Filistijnen en tot aan de grens
van Egypte. Zij brachten geschenken en dienden Salomo al de
dagen van zijn leven.

•

2 Kro 9:23 En alle koningen van de aarde zochten Salomo op,
om zijn wijsheid te horen, die God hem in zijn hart had gegeven.

•

24 Ieder van hen bracht zijn geschenk mee: zilveren
voorwerpen, gouden voorwerpen, kleding, wapens, specerijen,
paarden en muildieren, jaar op jaar het toegezegde geschenk.

•

1 Kon 11:1 Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief, en
dat naast de dochter van de farao: Moabitische, Ammonitische,
Edomitische, Sidonische, en Hethitische vrouwen,

•

3-4 Hij had 700 vrouwen – vorstinnen – en 300 bijvrouwen…. die
zijn vrouwen zijn hart deden afwijken, achter andere goden aan…

Gedoogde omgang
•

Joz 9:23 U (Gibeonieten) zult voor altijd slaven zijn,
houthakkers en waterputters voor het huis van mijn God.

•

Joz 13:13 De Israëlieten verdreven echter de Gesurieten en
de Maächatieten niet, maar Gesur en Maächath zijn tot op
deze dag in het midden van Israël blijven wonen.

•

Joz 16:10 …Daarom hebben die Kanaänieten tot op deze dag
in het midden van de Efraïmieten gewoond…

•

Neh 4:7 Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia, de Arabieren,
de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het
herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de
bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede
ontstaken.

Gedoogde omgang
• Rich

1:30 Zebulon heeft de inwoners van Kitron en de inwoners van
Nahalol niet verdreven….

• 31

Aser heeft de inwoners van Acco en de inwoners van Sidon,
Achlab, Achzib, Chelba, Afik en Rehob niet verdreven.

• 33

Naftali heeft de inwoners van Beth-Semes en de inwoners van
Beth-Anath niet verdreven. Zij bleven te midden van de Kanaänieten
wonen, de bewoners van het land. …

• 34

En de Amorieten drongen de Danieten het Bergland in, want zij
lieten hun niet toe af te dalen naar het dal.

• Rich

3:5 Toen nu de Israëlieten te midden van de Kanaänieten, de
Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de
Jebusieten woonden,
• Rich 3:6 namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven
zij hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden.

Oorlogen
•2

Sam 7:9 Ik was met u overal waar u heen ging, en heb al uw
vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u
gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn.
• 2 Sam 8:1 Daarna gebeurde het dat David de Filistijnen versloeg
en hen onderwierp;….
• 2 Sam 8:3 Verder versloeg David Hadadezer, de zoon van
Rechob, de koning van Zoba, toen die heentrok om zijn gezag
aan de rivier de Eufraat te herstellen.

Oorlogen
•

2 Kro 13:3 En Abia bond de strijd aan met een leger van
strijdbare helden, vierhonderdduizend van de beste mannen.
Jerobeam stelde zich op voor de strijd tegen hem met
achthonderdduizend van de beste mannen, dappere helden.

•

2 Kro 13:9 Hebt u de priesters van de HEERE, de nakomelingen
van Aäron, en de Levieten niet verdreven en voor uzelf
priesters gemaakt, zoals de volken in andere landen?

•

16 Toen vluchtten de Israëlieten voor Juda uit, en God gaf hen
in hun hand.

•

17 Abia en zijn manschappen brachten hun een grote slag toe:
van Israël vielen vijfhonderdduizend van de beste mannen
dodelijk gewond neer.

Gedwongen verwijdering
•

2 Kon 15:29 In de dagen van Pekah, de koning van Israël, kwam
Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, en nam Ijon in, en ook
Abel-Beth-Maächa, Janoah, Kedes, Hazor, Gilead, Galilea en het
hele land van Naftali; en hij voerde de inwoners weg naar
Assyrië.

•

1 Kro 5:26 Toen wekte de God van Israël de geest van Pul, de
koning van Assyrië op, en de geest van Tillegath-Pilneser, de
koning van Assyrië. Deze voerde hen in ballingschap, te weten
de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse. Hij
bracht hen in Halah, Habor, Hara en aan de rivier Gozan…

•

2 Kon 17:6 In het negende jaar van Hosea nam de koning van
Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet
hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de
steden van Medië.

Gedwongen verwijdering
•

2 Kon 17:24 De koning van Assyrië bracht mensen uit Babel,
uit Chuta, uit Avva, uit Hamath en Sefarvaïm, en liet hen in de
steden van Samaria wonen, in plaats van de Israëlieten. Zij
namen Samaria in bezit en woonden in zijn steden.

•

26 Daarom zeiden zij tegen de koning van Assyrië: De volken die
u liet wegvoeren en in de steden van Samaria hebt laten
wonen, kennen de wijze niet waarop de God van het land
gediend moet worden; daarom heeft Hij leeuwen onder hen
gezonden…

•

2 Kon 25:11 De rest van het volk dat in de stad was
overgebleven, de overlopers die naar de koning van Babel
waren overgelopen, en de rest van de menigte voerde
Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, in ballingschap.

•

Egyptische, Perzische, Syrische, Scythische, Punische, Griekse,
Romeinse, Hunnen, Islamitische, Mongoolse veldslagen….

langdurige droogtes
1 Kon 17:5 Hij ging wonen bij de beek Krith, die aan de overzijde
van de Jordaan stroomt. 7 En het gebeurde na vele dagen dat de
beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen.
• 9 ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar
• 12 Maar zij zei: Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol
meel …Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon
klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven.
•

•

1 Kon 18:2 …Nu was de honger sterk in Samaria. 5 Ga het land in,
naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras
vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven houden en wij
geen van de dieren hoeven af te maken.

•

Ruth 1:1 …dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een
man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de
vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen

•

3-4…zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich
Moabitische vrouwen

Vrijwillige aansluiting
•
•

2 Kro 11:13 Verder voegden de priesters en de Levieten, die in
heel Israël waren, zich vanuit heel hun gebied bij “Judah”.
16 Na hen kwamen uit alle stammen van Israël zij die zich met
heel hun hart toelegden op het zoeken van de HEERE, de God
van Israël, naar Jeruzalem, om de HEERE, de God van hun
vaderen, offers te brengen.

•

2 Kro 36:23 Zo zegt Kores…: Wie er onder u ook maar tot al Zijn
volk behoort – Yahweh, zij met hem en laat hij optrekken.

•

Esther 8:17 En in elk gewest en in elke stad waar het woord
van de koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden
blijdschap en vreugde, en waren er maaltijden en vrolijke dagen.
Velen uit de volken van het land werden Jood, omdat angst
voor de Joden op hen was gevallen.

Duidelijke vermenging
•

1 Kon 7:13 Salomo stuurde een bode en liet Churam uit Tyrus
halen. 14 Hij was de zoon van een vrouw die weduwe was uit de
stam van Naftali, en zijn vader was een man uit Tyrus, een
koperwerker. … Hij kwam bij koning Salomo in dienst en deed al
diens koperwerk.

•

Hos 5:7 Zij hebben trouweloos gehandeld tegen de HEERE, want
zij hebben vreemde kinderen verwekt.

•

Eze 47:22 En het zal gebeuren dat u het als erfelijk bezit zult doen
toevallen aan u en aan de vreemdelingen die in uw midden
verblijven, die in uw midden kinderen verwekt hebben.
Zij zullen voor u zijn als een ingezetene onder de Israëlieten.
Hun zal het met u in erfelijk bezit toevallen, te midden van de
stammen van Israël.

Duidelijke vermenging
•

Judah & Tamar

>> waarschijnlijk Canaänitische (Abdullam)

•

Salmon & Rachab >> Canaänitische (Jericho)

•

Boaz & Ruth

•

David & vrouw van Uria >> Uria was een Hethiet

•

Yeshua komt al uit een duidelijk vermengd geslacht…..

>> Moabitische

Niet meer Zijn Volk….?
•

Hos 1:9 Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk

•

Jer 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…

•

Jes 7:8 En binnen vijfenzestig jaar zal Efraïm verpletterd worden
en niet meer als volk bestaan.

•

Jes 66:20 zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken
brengen
Jes 66:21 Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten
aanstellen, zegt יְהוָה.

•

•

Kla 2:9 …Haar koningen en vorsten bevinden zich onder
heidenenvolken …

Verloren schapen v/h huis van Israël
•
•

Ps 49:13,15 Toch blijft de mens, in al zijn aanzien, niet bestaan;
….Als schapen zet men hen in het graf, de dood zal hen weiden.
Jes 13:14 Iedereen zal zijn als een opgejaagde gazelle, als
schapen die niemand bijeenbrengt. Iedereen zal zich wenden
naar zijn eigen volk, en iedereen zal vluchten naar zijn eigen land.

•

Mat 25:32 En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht
worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de
schapen van de bokken scheidt.

•

Jer 50:6 Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun herders
hadden hen misleid, hen naar de bergen geleid.

•

Mat 15:24 Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden
naar de verloren schapen van het huis van Israël.

•

Huis van Israël Ex 16:31 ; 40:38 ; Lev 10:6 ; 17:3,8,10 ; 22:18
Num 20:29 ; Joz 21:45 ; Ruth 4:11 ; 1 Sam 7:2,3 ; 2 Sam 1:12 ; 6:5

Verloren schapen/stammen/volk
•

Joh 7:35 De Joden dan zeiden tegen elkaar: Waar zal Hij heen
gaan, dat wij Hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de
Grieken in de διασπορὰν gaan en de Grieken onderwijzen?

•

Jac 1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere
Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de διασπορὰν
(verstrooiing) zijn: wees verheugd!

•

1 Pet 1:1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de
vreemdelingen in de διασπορὰν (verstrooiing) in Pontus,
Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,

•

Joh 10:16 Het zal worden één kudde met Één Herder

•

Tit 3:9 Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters….

Nogmaals de vraag
•

Stel God wil in Zijn Woord duidelijk maken dat Zijn volk
zich met de heidenen zouden vermengen, tot in de vier
uithoeken van de aarde.

•

En dat Hij ze terug zal roepen samen met de heidenen
omdat ze (grotendeels) niet meer als volk (etnische of
demografische groep) herkenbaar zullen zijn.

•

En dat iedereen de kans krijgt om bij Zijn ene volk te
horen.

•

Hoe had Hij het dan anders moeten verwoorden?

Buitenbijbelse aanwijzing

•

Alle waarheid gaat door drie stadia.
Ten eerste wordt het belachelijk gemaakt.
Ten tweede wordt het heftig bestreden.
Ten derde wordt het geaccepteerd als vanzelfsprekend.
Arthur Schopenhauer

•

Geschiedenis is een reeks leugens waarmee men akkoord gaat.
Napoleon

Kenmerken van enkele stammen
• ּדָן
• Rich

5:17 …En Dan, waarom verbleef hij bij de schepen?
• Eze 27:15 De zonen van Dan dreven handel voor u. Veel
kustlanden verkochten uw handelswaar. Ivoren slagtanden en
ebbenhout gaven zij u als schatting terug.
• אָׁשֵר
• Rich

5:17 Aser bleef zitten aan de kust van de zee en bleef bij
zijn havens.

• זְבּולּון
• Gen

49:13 Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, aan de
kust, bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn.

Rotterdam van de oudheid
en Sidon waren belangrijke havens v/d zeevolken die op
zijn minst (op dat moment) het middellandse zeegebied
bevoeren.

• Tyrus

• Eze

27 beschrijft het enorme handelscentrum wat Tyrus was.

Uluburun scheepswrak
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amber
Baltische regio of N.Duitsland
Resin (pollen)
Israël
Tin
Afghanistan of Ierland
Koper
Cyprus (of Michigan USA)
zeeschelp ringen Indische oceaan
Ebony hout
Centraal Afrika
Struisvogel ei
Zuid Afrika
Glas
Egypte
bitumen
Irak

Aristoteles 384-322 BC
•

In de zee buiten de pilaren van Hercules zegt men dat
door de Karthagers een eiland is ontdekt met alle
natuurlijke rijkdommen en verschillende bevaarbare
rivieren, maar het is verscheidene dagen varen.

•

Op vele dagen varen ten westen van Libië is een enorm
groot eiland in een grote oceaan. (onbekende Griek)

•

•
•
•
•

Zuid - Amerikaanse continent?
 ַבּרזֶלbetekend ijzer in Hebreeuws 1 Kro 22:14-16 …het
koper en het ijzer is niet te wegen, want het is er in grote
hoeveelheid…Het goud, het zilver, het koper en het ijzer is
ontelbaar.
Fenicische inscriptie in Brazilië
Romeinse vazen in Brazilië
Europees uiterlijk beeldje
Afrikaanse uiterlijk in beelden

Noord Amerika

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwe maan viering
7e dag rust
7 feesten per jaar
geen varkensvlees
Vluchtsteden
Ani’keduah’Yah - het eerste/belangrijkste volk van Yah (Cherokey)
 אני קדוש יה- Ik ben heilige (van) Yah
Tzitzit’a - volk van de franjes/kwastjes - ( צִיצִת עַםCheyenne)
Sho’sho’ni stam met de roos als symbool - ׁשֹוׁשַנָה
Los Lunas Decalogue Stone
Bourne stone
Mysterie Hill
3 talige Davenport Stele uit 800-700 BC

Wereldwijd netwerk in oudheid

•

Bronzen bijlen in Zweden
Ananas afgebeeld in Pompey
Zijde in Egyptische mummies
Tabak in mummies
Cocaïne in mummies
Mais in India
Pinda’s in West China

>> Cyprus
>> Amerika
>> China
>> Mexico
>> Zuid Amerika
>> Amerika
>> Amerika

•

Kaneel/Nootmuskaat in Israël

>> Pakistan

•

Kontiki (Peru >> Paaseilanden), Vikingen (N. Amerika)

•
•
•
•
•
•

ONMOGELIJK…?

KON TIKI (Tangaroa)

Samenvattend
•

Oorlogen, natuurgeweld, handel, gedoogde omgang,
vriendelijke omgang zorgen altijd voor vermenging

•

De Bijbel beschrijft dat dit ook met Israël gebeurt is

•

De geschiedenis en archeologie bevatten vele
aanwijzing die bovenstaande onderbouwen.

•

Haplogroup R is de meestvoorkomende in Europa en de
USA, het vind zijn oorsprong in West-Centraal Azië en
werd gevolgd door een expansie in alle richtingen.

1 Man Aaron…

Cohen Gen >> Aaron…

Israëls nazaten….
•

150 jaar 2*5 (2x2x2x2x2)

=

32

•

300 jaar 2*10

=

1024

•

1500 jaar 2*50

.=

1.125.899.906.842.624

•

2000 jaar Yeshua's tijd 2*66.

=

73.786.976.294.838.206.464

•

2750 jaar Verstrooide N. Koninkrijk 2*93 =

•

3500 jaar Berg Sinaï 2*116.

•

Er stonden naar schatting zo'n 3.000.000 Israëlieten aan de voet v/d
berg wat de Torah moesten leren aan hun nakomelingen…

•

Deu 4:9-10 ; 6:1-7 ; 11:18-19 ; 29:14-15, 29
>> doe de geboden van Yahweh, u en uw kleinkinderen, prent ze hun in.

•

=

9.903.520.314.283.042.199.192.993.792

83.076.749.736.557.242.056.487.941.267.521.536

Zeggen dat jouw voorouder niet daarbij stond
is een ongefundeerde bewering:
Dat WEET NIEMAND, of BETER GEZEGD dat KAN niemand weten…

Vijf verschillende visies vanuit Judah

1.
2.
3.
4.
5.

Verloren en keren nooit terug. Rabbi Akiva
Verloren en keren terug Rabbi Shimon Bar Yochai
Zullen bovennatuurlijk onthuld worden Maharal van Praag
Nooit geheel verloren geweest…visie van slechts enkelen
………

Maharal van Praag schrijft in Netzach Yisrael
•

Belangrijk detail is dat Yosef niet erg ver van zijn familie
verwijderd was zodat het voor hun onmogelijk zou zijn om te
weten waar hij zich bevond, maar het was Gods beveel dat hij
van zijn broers gescheiden zou zijn, hetzelfde geldt voor de
10 stammen wat door God’s beveel onbekend zijn

Verloren identiteit
•

•

Ik geloof dat Jeremia er VEEL terugbracht, maar velen van
diegenen die achterbleven zijn vermengd met de heidenen en
zij WETEN NIET dat ze Joden zijn…hun aanbidding is
vermengd met afgoderij.
Het grootste deel is vergeten dat ze Israël zijn, maar God zal
in Zijn genade hun de ogen openen

Verloren identiteit
•

in vreugde, met drums, violen, ze zullen vermengd zijn met de
volken en “deel” v/d heidenen.

Verloren identiteit
•

Van hun zal ik er nemen om Kohanim te worden, ze werden verkocht
als slaven en vergeten want ze werden (onder druk) heidenen…

Verloren identiteit
•

Rabbi Nachmanides (Rambam) Judah heeft een beetje van alle
stammen maar bestaat grotendeels uit Judah, Benjamin & Levi,
de rest zit “verborgen” onder de heidenvolken.

•

…hij zei tegen mij, ‘ze zijn van daar niet weg gegaan totdat ze
hun (19 = Tien stammen) tot perfecte heidenen hadden
verklaard; zoals het in de Schrift staat, Zij hebben trouweloos
gehandeld tegen de HEERE, want zij hebben vreemde kinderen
verwekt. (Hos 5:7) (Yebamot 17a)

Verloren identiteit
•
•
•
•
•
•
•

Chabad: Tiens stammen zijn hun Joodse identiteit geheel vergeten,
God gaat ze terugroepen.
Rabbi Alon Anava: Er zijn 200-300 miljoen Joden onder de
heidenen (zelfs priesters) die niet weten dat ze Jood zijn.
Rabbi Yair Davidy: Israël zit grotendeels verborgen onder de
Westerse natiën.
Rav Dror: Er zijn vele Joden die niet weten dat ze Joods zijn.
Hanoch Young: Hoe weet ik dat deze “Efraïmieten” van de verloren
stammen zijn? Ze zijn het altijd oneens.
Rabbi Itzhak Shapira: Ik geloof zeker dat er velen Israëlieten
verborgen zijn onder de volken.
Rabbi Kahana: De grote getalen zullen komen van de verloren
stammen en Anusim en niet uit de Joodse gemeenschappen.
Ze zullen niet meer als Joods herkenbaar zijn, tientallen misschien
wel honderden miljoenen zullen naar huis komen en de Negev,
Golan, Galieë , Judea & Samaria gaan bevolken.

Samenvatting deel I
• Vanaf

de woestijnreis t/m de gedeeltelijke terugkeer ten tijde van
Kores in het boek Esther laten ENORME vermenging zien….

• Zelfs

Yeshua heeft enkele “heidense” lijnen in Zijn voorgeslacht…

• Uluburun

scheepswrak toont ver vertakte handelsroutes aan…
• Wereldwijde archeologische vondsten wijzen op globale handel…
• DNA

toont grote mate van vermenging van bevolkingsgroepen…

• Logica

wijst naar een grote mate van vermenging….

• Rabbijnen

gaven en geven aan dat er een grote groep “Joden” is
wat hun identiteit (als “Jood”) is verloren…

