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de aanleiding...

❑ de altijd weerkerende vraag:
waar zijn de (verloren) tien stammen gebleven?

❑ vele suggesties...
▪ China, Japan (Flavius Josepus!);
▪ populairste optie: de Angel-Saksische volken:

▪ Angel-Saksen > Izaäk-zonen;
▪ Britannië > 'brit am' (verbondsvolk);
▪ via volksverhuiszingen in Noord-West 

Europa gekomen;
▪ ook Jezus en de apostelen zouden Engeland 

hebben bezocht;
❑ consequenties van deze leer: 

▪ niet het Jodendom maar 'de kerk' is Israël;
▪ afkomst en genealogie zijn van groot belang.



aanpak van deze toespraak:

1. korte historie van de breuk en de deportaties;
2. het beloofde herstel van de breuk;
3. de terugkeer o.l.v. koning Kores.
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Israël
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het huis van Juda 
levert ook 20 
opeenvolgende  

koningen:
7 van hen Godvrezend 



de scheuring van het koninkrijk na koning Salomo
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het huis van Israël 
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Assyrische rijk:
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de scheuring van het koninkrijk na koning Salomo

Israël
= 10 stammen

Juda
= 2 stammen

anderhalve eeuw later 
wordt het huis van 

Juda veroverd door de 
koning van Babel:
ook Juda wordt 
gedeporteerd







Jeremia 3

18 In die dagen 
zal het huis van Juda 

naar het huis van Israel gaan, 
en zij zullen tezamen 

uit het Noorderland komen 
naar het land 

dat Ik aan uw vaderen 
ten erfdeel gegeven heb.



Jeremia 3

18 In die dagen
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= de dagen van de toekomst
• Jeremia heeft de ondergang van 

het huis van Juda voorzegd
• het voorgaande vers spreekt over 

Messiaanse Koninkrijk 
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Jeremia 3

18 In die dagen 
zal het huis van Juda 

naar het huis van Israel gaan,
en zij zullen tezamen 

uit het Noorderland komen... 

het Noorderland - Jer.46:10:
"... het Noorderland, aan de rivier 
de Eufraat"



Jeremia 3

18 In die dagen 
zal het huis van Juda 

naar het huis van Israel gaan,
en zij zullen tezamen 

uit het Noorderland komen
naar het land

dat Ik aan uw vaderen 
ten erfdeel gegeven heb.

waarmee de verdeeldheid tussen 
beide huizen ten einde zal zijn >







Ezra 1

1 In het eerste jaar van Kores, 
de koning van Perzie... 

en tevens het zeventigste jaar van 
Jeruzalems verwoesting... (Jer.25:11)



Ezra 1

1 ... wekte JAHWEH, 
opdat het woord van JAHWEH, 

door Jeremia verkondigd, 
zou worden voltrokken...

= terugkeer naar het land na zeventig 
jaar verwoesting van stad en tempel



Ezra 1

1 ... de geest van Kores, 
de koning van Perzie, op... 

zijn naam was door Jesaja reeds twee 
eeuwen eerder genoemd! (44:28) als 
herbouwer van de stad en de tempel!



Ezra 1

1 ... om door zijn gehele koninkrijk, 
ook in geschrifte, 

deze oproep te doen uitgaan:

zodat het niemand zou kunnen ontgaan



Ezra 1

2 Zo zegt Kores, de koning van Perzie: 
alle koninkrijken der aarde 

heeft JAHWEH, 
de God des hemels, 

mij gegeven... 



Ezra 1

2 ... en Hij heeft mij opgedragen
Hem een huis te bouwen 

in Jeruzalem, in Juda.

hij was bekend gemaakt met de profetieën 
van Jesaja en Jeremia

zijn onderminister was ...Daniël!



Ezra 1

3 Wie nu onder u
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Ezra 1

3 Wie nu onder u
tot enig deel van zijn volk behoort... 

= "de God van Israël" - zie vervolg vers
• héél Israël, van welke stam ook, 

wordt hier van Godswege opgeroepen 



Ezra 1

3 ... zijn God zij met hem, 
hij trekke op naar Jeruzalem, in Juda... 

verklaart tevens de naam 'jood' > Juda
• naam dateert uit de dagen van Kores;
• heel Israël gaat zich vestigen in Juda.



Ezra 1

3 ... en bouwe het huis van JAHWEH, 
de God van Israel, 

dat is de God, 
die in Jeruzalem woont.

dát is het volk dat hier wordt 
aangeschreven en opgeroepen
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Ezra 10

5 Toen stond Ezra op 
en deed de oversten 

der priesters en der Levieten 
en geheel Israel zweren, 

dat zij naar dit woord zouden handelen...

zie ook 9:1



enkele belangrijke aanvullingen

1. Ezra en Nehemia schrijven vooral over de 
ballingen die onder Nebukadnezar zijn 
weggevoerd (Ezr.2:1; Neh.6:7);

2. het teruggekeerde volk is géén voortzetting van 
het twee-stammenrijk; zij dragen de naam van 
het voltallige Israël >

3. het teruggekeerde volk representeert alle twaalf 
stammen van Israël >



Ezra 6

17 ... en offerden ter inwijding 
van dit huis Gods honderd stieren (...)

verder twaalf geitebokken 
tot een zondoffer voor geheel Israel, 
naar het getal der stammen Israels.
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conclusie...

1. de terugkeer onder Kores was een terugkeer van 
officieel alle twaalf stammen;

2. omdat het teruggekeerde volk gericht was op 
Jeruzalem in Juda en daar ook ging wonen, 
werden zij 'Joden' genoemd;

3. sinds de terugkeer onder Kores maakt de Schrift 
nooit meer verschil tussen de twee en de tien 
stammen;

4. de Schrift kent dus ook niet zoiets als 'de verloren 
tien stammen'.
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de volgende keer (DV zondag 13 oktober):

1. Wat is het lot van een groot deel van Israël 
dat haar identiteit kwijt raakte en verloren 
ging onder de natiën? 

2. Wat heeft het werk van God in onze dagen 
daarmee van doen?

3. Hoe ex-Israëlieten onder de natiën, deel 
krijgen aan het eerstgeboorterecht...  


