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Wie zijn de Nederlanders en 
Zuid Afrikanen ? 

                  

 Door P.F.v.d.Meer sr 
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  Dit is een kunstwerk dat de Israel-polariteit aangeeft, Noord en Zuid, 
Nederland en Zuid Afrika,  De Nederlandse Leeuw, en de Z-Afrikaanse 
vlag. In het midden een sleutel, verwijzend naar de Sleutel Davids, het 
koningsgeheim, met in de vijfhoek een rad, of steenkring zoals die in 
ZAfrika veel aanwezig zijn, en waar wij bij Dirk van Vuuren een steen 
(klip)  hebben neergelegd 11:52 Noord.  Nederland draagt het getal 7, 
de 7 bovenrijnse provincies, de Nederlandse leeuw heeft 7 pijlen in z’n 
klauw..  Koning Joas is in zijn 7e jaar gekroond. In of op de sleutel zijn 
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de geometrische vormen zichtbaar, blauw de crkel, wit de rechte lijn als 
de cirkel doorgeknipt en rechtgebogen wordt, en de driehoek, vierkant 
en vijfhoek.   Wit is de kleur van zuiverheid, blank, wit bevat alle 
kleuren. Zwart is het ontbreken van alle licht en is geen kleur.  De 
buitenste lijnen geven de vorm van Afrika aan, een olifanten-oor. Deze 
foto is gemaakt 02-02-2018 11:59, één minuuut voor 12.00. 11:52 was 
de klipplaatsing op Filadelfia-ark, en nu zijn wij 7 minuten verder nl 
11:59.  Zie verder de steenzalving van de Pentahof op 02-02-2018 om 
11:11, afbeelding achterin deze brochure.. 

Opmerkelijk dat de laatste tijd boeken 
verschijnen die bevestigen dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen de kern 
vormen van de 12 stammen Israels in de 
verstrooiing. Er zijn wel oude boeken die 
over dat onderwerp handelen, maar de 
ontwikkelingen staan niet stil, en er komt 
steeds meer bewijsmateriaal naar boven dat 
bewijzen aandraagt voor het feit dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen een 
bijzondere afkomst bezitten, en met 
bijzondere gaven begiftigd zijn.  

Van Henriëtte Hemink”Het Geheim der 
eersten”.   Van Eelco de Boer  “Abraham was een Fries”, en “Nederland 
bakermat van oude beschaving”.  

En de al wat oudere boeken, o.a. van Helene van Woelderen “Wondere 
Parallel”.  Van Majoor van de Vecht “De Stenen Spreken”. Van Alfred 
Holland “In Bondgenootschap met God”.  Van G.v.d.Laan  “Een Nieuw 
Geluid”.   etc … 

 

 

 

 



De Nederlanders en Zuid-Afrikaanen                                    No.1124 

5 

 

Uit het boek van M.C. Eksteen 

In het zeer goed gedocumenteerde boek van de vermoorde Michael C. 
Eksteen “Baälpriesters” staat over de Hollanders het volgende:  

Bladzij 255  waar het gaat over Jan van Riebeeck die met zijn mensen in 
1652 in de Kaap aan land ging. Deze Hollanders waren zeer godsdienstig 
en leefden volgens de wetten van JHWH. In Nederland waar Jan van 
Riebeeck met zijn mensen vandaan kwam, leefde men in de ‘Gouden 
Eeuw’.  Eksteen schrijft dat de Hollanders de aanzienlijkste, puikste, 
slimste en godsdienstigste mensen van de hele wereld waren. Blijkbaar 
waren zij de natie van JHWH’s keuze. Het is heel goed mogelijk, schrijft 
Eksteen,  dat JHWH hen voor Zijn doel in Holland voor Zijn koninkrijk 
uit alle blanke naties daar verzameld heeft. Veel schrijvers als Sparmann, 
Kolbe, Lichtenstein en Borcherds verwijzen allen naar de gelovigheid, 
nederigheid, beminnelijkheid en ordelijkheid van deze inwoners van de 
Kaap. Zelfs op de zeereis naar de Kaap is er reeds een voortreffelijk 
gebed gedaan.  Een Canadeese zendeling dr. Theale heeft de kolonisten 
en volksplanting van de Hollanders aan de Kaap alsvolgt beschreven: 

“Hoewel zij niet opgeleid zijn in boekgeleerdheid, behoren zijn tot het 
hoogst intelligentste ras in de wereld. En als bekendheid met elke 
vertakking van kennis of wetenschap nou niet juis sigbaar was nie, dan 
was dit  omdat al die vermoëns sluimerend was, en nie dat hulle heeltemal 
ontbreek het nie.  Die seuns van hierdie manne, soos die tijd ook geleer 
het, was in staat na opleiding enige pos in die samenleving te vul. Hierdie 
feit het die verskil tussen hulle en die mees opgeleide (gedokterde) 
individue van barbaarse oorsprong met wie hulle soms vergelijk word 
gemaak. Daar was ’n verborge breinkrag in die een wat – behalwe in 
uitsonderlike gevalle – nie in die ander was nie. Hulle was eenvoudig 
Europeërs van ’n vergevorderde type wat hulle by ’n nuwe omgewing 
aangepas het”.   

Dr. Theale het bewys dat hier die koloniste suiwer Adamiete was. As 
gevolg van hulle hoë intellek – dit getuig van die asem van die lewe van 
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Jahweh wat Hy in Adam se neus ingeblaas het – wat in die hele suiwer 
Adamitiese ras teenswordig is, namelijk die wijsheid of skeppingsvermoë 
na die ewebeeld van Jahweh. Dit is brein of liggaamskrag wat van dié ras 
die heerlijke wesens maak waarvan soveel in die Bybel melding gemaak 
word. Alhoewel niet in die Bybel beschryf nie, bewijs die 
wereldgeskiedenis dat die blanke nasies met groot vooruitgang, hulle 
skeppingsvermoë verloor, sodra hulle uitgebaster raak.  

Die eerste Koloniste kom uit Nederland en wel in die tyd wat deur sekere 
gekiedkundiges beskryf word as die goue eeu van die Nederlande toe van 
die wereld se beste en slimste kunstenaars, handelaars en wetenskaplikes 
uit de Nederlandse volk was en ’n roemryke geskiedenis van daardie tyd 
nagelaat het.  Sekere kenners beweer dat soveel van die beste bloed uit 
Nederland na die Kaap verhuis het dat dit die hoë intellek in Nederland 
so benadeel het dat Nederland nooit weer die roemrykheid van die goue 
eeuw kon ewenaar of handhaaf nie.  Maar dit het gewis die volk aan die 
Kaap baie verryk. Daarby was hulle super godsdienstig; waarvan die 
tagtigjarige Godsdiensoorlog (1568 – 1648) dien as ’n treffende bewys. 

  

’n Verdere verryking –volgens kenners-  van die hoë gehalte van die 
Afrikanervolk, was die koms van nog meer roemryke emigrante van eg 
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Nordische afkoms van Noord-Europa; die Dene, Duitsers, Swede en 
Vlaminge en dan natuurlijk ook die Franse Hugenote en Engelse – almal 
van adellike afkoms met ’n bai hoë Godsdienssin en intellek.   Uit die 
wereldgeskiedenis kan waardevolle inligting bekom word wat bewys dat 
al hierdie Europese nasies uit ’n groot percentasie Israeliete bestaan.  
Veral die stam Dan, wat naas die stamme van Sebulon en Gad die 
vernaamste deel uitgemaak het van die beroemde oue Feniciërs, die 
bekende ontdekkingsreisigers in die jare 1000 tot 1400 vChr.   

Dr Theale meld dat die oue Koloniste die gewoonte gehad het om twee 
keer per dag huisgodsdiens te hou. Dan breek hy ook ’n lansie oor hulle 
pragtige maniere en nederigheid. “Daar was ’n gevoel van totale 
gelykheid onder mekaar.  Van die armste tot die rykste sal hy smaa aan 
tafel sit en mekaar op gelyke voet aanspreek asof hulle broeders is. ’n 
Eienskap wat blykbaar in géén ander deel van die wereld bekend is niet”.  
Geen wonder dat Jahweh self in dié rigting melding maak van die volk 
onderkant die riviere van Kus”.   Want dan sal Ek uit jou midde uit 
wegruim die wat oor jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig 
gedra op My heilige berg niet, Sefanje 3:11. 

Dit soort leefwyse van die Boerevolk wat voor baie geslagte gehandhaaf 
is, het van hulle gemaak wat hulle was:  Die mees geharde, self 
verantwoordelike en gasvryste van alle Europeane.   

Die oue Koloniste was dus vry van dié soort theologiese dogma en het 
net tot die Staten Bybel aangewese as leiding in hulle getrouheid teenoor 
Jahweh. Dit moes baie suiwer vorm van gosdienst gewees het in hulle 
trou teenoor Jahweh…..  En solank dit geduur het was hulle veilig in die 
isolasie – die juweel van godsdiens uit alle nasies van die wereld. As 
gevolg van hulle isolasie met net die Bybel het die theologie van die valse 
godsdiens buite hulle bereik gebly. Dit was hulle redding.   

  So was die ou Boerevolk. So het hulle die land ingetrek en mak gemaak 
en beskaafd gemaak. Soos die kenmerkende spreekwoord lui: “Die Boer 
met sy roer oor die skouder en die Bybel onder sy arm”.  Die Bijbelmense 
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op die begin van die pad van Suid-
Afrika. Hulle was vry van die aaklige 
valshede van Simon die towenaar. 
Origenes en die afkuwlijkhede van die 
duiwel se liste wat afkomstig was van 
die baie valse profete van die Katolieke 
en die ou Hervormers. Hulle was alleen 
net met Jahweh se Woord in die beroemde ou Staten Bybel. So het hulle 
die pad van Suid-Afrika vir die nageslag gemaak. 

  Soos dr. C.R. Kotzé in sy boek “Die Bybel en ons Volksstryd” bladsy 7 
skryf: Die Bybel sê die geskiedenis sê dat die sterkste man, die manlikste 
man, die stale volk die mensen met die Bybel, met gebed, met opregte 
godsdiens is. Dit was die Bybelmense wat in Holland opgestaan en tagtig 
jaar geveg het (teen Simon Magus se kerk). Dit was hulle wat na Suid-
Afrika gekom het. Dit was die Bybelmense wat die Hugenote gemaak 
het, dit was die Bybelmense wat hul plase in Kaap verlaat het en 
voortgetrek het die binneland in. Hulle het die Voortrekkers geword en 
die Afrikanervolk gemaak! Dit is net die Bybelmense wat op die pad van 
Suid-Afrika volhard het”. 

In het boek van Susan Pöhl “Geloftevolk ontwaak”,  p.33                                      
Winston Churchill: De boeren zijn de meest humane mensen, de meest 
goedhartige vijand waartegen ik ooit gevochten heb in de 4 continenten.   

In het boek van A.C. Doyle “De grote boerenoorlog” : Neem een 
Nederlandse gemeenschap van het type mensen dat  50 – 80 jaar tegen de 
Spaanse macht heeft gevochten, ten tijde dat Spanje de 
grootstewereldmacht was. Het is één van de meest sterkte volken. Neem 
dit voortreffelijke volk en leidt hen op en ij overleven waar anderen 
zullen bezwijken.   

En Cecil Headlam schrijft: “Deze brave Nederlandse boeren vechten 
briljant en onverschrokken, in een passie van vaderlandsliefde. En 
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Colonel Winsloe voegt er aan toe: “De boeren zijn een super menselijk 
ras, waartussen ik graag zou willen leven”.  

Sindiwe Mangona, een Xhoza-vrouw, schrijft in haar boek “Tom y 
Chrisdren’s children” het volgende:  Aangesien ons s’n ’n mondelinge 
tradisie is, wil ek he dat julle uit my eie mond hoor hoe dit was om in die 
1940’s en daarna te leef. Hoe dit in die tyd van julle oumagrootje en my 
was, om julle te laat weet wie julle is en waarvandaan julle kom. Ek is in 
die Unie van Suid-Afrika gebore voordat Engeland ons en ons land aan 
die blanke Afrikaner oorgegee het … voor die onde, sjelings en pennies 
waarmee ons grootgeword het na rande en sente oorgeskael het. 
Gedurende daardie tyd is ons Naturelle deur die beleefdes genoem, 
terwijl die minder-beleefdes ons kaffers genoems het – voor die Wet.  Die 
WET!  Die swaarste waaronder ons gewerk het. Nog erger was dat ons 
onder die ‘Meester Rassewette’ se reëls en regulasies gebukkend gaan 
het, wat deur die blanke Afrikaners gewettig is en wat bestaan het voor 
uitsluitlike beskerming van die blankes. Dit was ’n swaar juk wat 
swartmense moes dra en deurdat die blankes hulleself as ons 
‘Gode’voorgedoen het.  Wie het motorkarre gemaak? Blankes. Wie het 
boeke geskryf? Blankes. Wie wassake eienaars? Blankes. Wie het in 
huise gewoon? Blankes.  Wie het skoene gemaak? Blankes. Wie het 
masjiene gemaak? Blankes. Wie het elektriciteit gemaak? Blankes. Wie 
kan wonder? Die hele omgewing het dit letterlijk uitgeskreeu “Blankes 
is de beste”. (Geskryf deur Sindiwi Mangano in 1990). 

De kleurling Ulysses Strong heeft een brochure in de gevangenis 
geschreven, titel: “Die Voortreflike Ras”.  Hij stelt dat juist de 
swartmannen rassisten zijn. O.a . p.35:  “Eienaardig genoeg, schrijft 
Ulyssis,  terwijl swartes nog nooit deur blankes uitgebuit is nie, wanneer 
die skoen aan die ander voet is, is die swartes meer as gelukkig om die 
blanke uit te buit. Terwijl ek hier in de gevangenis verkeer, sien ek elke 
dag hoe die swartes die blankes uitbuit.  Dit is niet breinsintelligensie wat 
onder die gevangeniestoestande seëvier nie, maar rou, primitiewe 
dierlijke instink en spierkrag”,  etc ……. 
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Jan van Riebeeck 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
 De landing van Jan van Riebeeck door 
Charles Bell Johan Anthoniszoon (Jan) 
van Riebeeck (Culemborg, 21 april 1619 – 
Batavia, 18 januari 1677) was een 
Nederlands chirurgijn en koopman in dienst 
van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC). In 1652 stichtte hij de 
eerste Europese handelspost in Zuid-Afrika, 
in een gebied (de Kaap) dat toen bewoond 
was door verschillende Khoikhoi-stammen. 
De nederzetting met Fort de Goede Hoop bij Kaap de Goede Hoop zou 
uitgroeien tot de Kaapkolonie en uiteindelijk tot de huidige Republiek Zuid-
Afrika. In vele steden en dorpen in Zuid-Afrika zijn nog altijd straten naar hem 
vernoemd. 

Oud Nederlands volkslied.  Mannen met baarden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Al_die_willen_te_kaap%27ren_varen 

Al die willen te kaap'ren varen, Moeten mannen met baarden zijn, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, die hebben baarden, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, zij varen mee 

Kosmische Israel-polariteit 

Het lijkt er soms op dat Jahweh een spelletje 
met ons mensen speelt. Dat Hij er geheimen 
op na houdt, die niet iedereen mag weten. Eén 
zo’n geheim is het bestaan en voortbestaan 
van Zijn volk Israël. Ja, dat wisten wij al, zult 
u wellicht zeggen. Nee, dat wist u 
waarschijnlijk niet. Het gaat hier om een 
speciaal geheim dat alle twaalf stammen 
betreft, en wat Jahweh met hen voor heeft.  
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Wij kennen de geschiedenis van Abraham, Izaak en Jakob. Jakob 
verkreeg twaalf zonen, als symbool van de regeringsvolheid, om 
daarmee het Koninkrijk van Jahweh te herstellen. Het getal 12 is een 
heel speciaal getal, dat we regelmatig tegenkomen, om er het kosmische 
totale mee uit te drukken. Denk aan de dierenriem (de Zodiac) met 
twaalf tekens. 

Alle twaalf stammen hebben een eigen identiteit en verkregen allen elk 
een speciale zegen en taak om te vervullen. In een gewoon gezin komen 
de kinderen wel uit één vader en moeder, maar zijn er onderling tussen 
de kinderen altijd verschillen. In Jakobs gezin betrof het één vader en 
vier moeders, waar er onderling tussen de kinderen grote verschillen 
zijn waar te nemen.  Elk ontving een eigen zegen, een karakteristieke 
zegen, die Jakob zijn zonen op zijn sterfbed meegaf. zie Genesis 49. De 
stammen krijgen later in Deuteronomium 33 weer een zegen toegezegd 
door Mozes. 

.  

In die zegeningen ligt het geheim verborgen voor het heden en de 
toekomst van alle twaalf stammen en hun specifieke rol binnen Israël als 
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volk. (Wij geven hier een aantal parallellen weer, wat in deze brochure te 
ver voert om die geheel uit te diepen). Wij zouden kunnen zeggen dat 
Jahweh de zonen Israëls nam als Zijn ‘klok’, waarop 12 cijfers staan, om 
daarmee de geschiedenis van Zijn volk aan te geven.  De klok is verdeeld 
in 12 delen (uren), waarvan er vier leiderstammen waren, te zien als vier 
kwartieren in de cyclische volgorde, nl.: 

1. Het Priesterschap  2. Het Koningschap  3. De Profeten  

4. Het tijdvak van de verstrooiing  

Waarna er een nieuw tijdvak (5) komt van algeheel Herstel, wat we het 
5e tijdvak zouden kunnen noemen. Wij zullen elk aspect met elkaar 
bespreken. Verder zijn er op aarde vijf levensniveaus, die door elk 
menselijk wezen worden doorlopen om daarna te transformeren, n.l. 1. 
Het zaad, 2. De stam of stengel, 3. De bloesem, 4. De vruchtzetting en 
vrucht voor de nieuwe uitzaaiing, 5. Het nieuwe zaad. Deze 
levensniveaus kunnen geometrisch worden aangegeven door de 5 geo-
ruimtelijke lichamen, de zogeheten Platonische lichamen, nl. de 
tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder. Ook in 
ons DNA zien wij de vijf levensniveaus terug, wat in een volgend deel  
wordt behandeld.  

1. Het Priesterschap  

Hierin behield Jozef het grote leiderschap. De priesterlijke bediening van 
Israël als volk stond echter onder leiding van de stam Levi. De stam Levi 
vervulde hierin een hoofdrol. De stam Levi stond hierin niet alleen, maar 
werd ondersteund door de stam Dan, waarvan Jahweh aan Israël richters 
gaf, Genesis 49:16. Wij zien dus de volgende volgorde met betrekking 
tot Israëls priesterschap: Jozef, Levi en Dan, waarbij de stammenklok 
voortgaat naar Benjamin.  
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2. Het Koningschap  

Hierin verkreeg de stam Juda de hoofdrol, waaruit de koningen 
voortsproten. De eerste koning kwam echter uit de stam Benjamin voort, 
waar Saul als Gibioniet een kans kreeg zich waar te maken, wat op een 
mislukking uitliep. Daarna volgde David als koning, als man naar 
Jahweh’s hart. De stam Gad ondersteunde het koningschap van Juda met 
haar militaire bijdrage, zie 1Kronieken 12:14. De Gadieten waren 
dappere strijders.  

Wij zien de volgende volgorde met betrekking tot het koningschap: 
Benjamin, Juda en Gad, waarbij de stammenklok voort draait naar 
Ruben.  
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3. De Profeten. 

Het Priesterschap en Koningschap was gemakkelijk te verbinden aan de 
daarvoor aangewezen stammen. Dat is bij het profetenschap moeilijker. 
Daarin volgen wij de ‘stammenklok’. Het profetenschap liep volgens de 
‘stammenklok’ van Ruben naar Zebulon en van Zebulon naar Aser. De 
stam Aser symboliseert de neergang van de Israël-identiteit. Aser is een 
der meest moeilijk te onderscheiden stammen. Uit Zebulon kwam de ‘staf 
des schrijvers’, Richteren 5:14, wat van belang was voor de profeten om 
hun boodschap vast te leggen. 

Wij zien (op de stammenklok) de volgende volgorde inzake het 
profetenschap: Ruben, Zebulon en Aser, waarna de volgende cyclus 
begint bij Simeon. 
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4. Het tijdvak van de verstrooiing (diaspora) 

Dit tijdvak begint bij Simeon. Als stam stond Simeon symbool voor de 
verstrooiing, daar deze stam verdeeld was over de stam Juda, zie Jozua 
19:1. Na Simeon blijven Issaschar en Nafthali over in de rij om ermee de 
verstrooiing aan te duiden. De tweede dynastie van het Noorderrijk, 
welke de Assyrische ballingschap in is gegaan, behoorde voornamelijk 
aan Issaschar. Nafthali staat bekend vanwege zijn vruchtbaarheid en 
snelle loopwijze, wat erop wijst dat het vierde tijdvak der verstrooiing 
niet het einde van Israël inhoudt. Er volgt een nieuw tijdvak, het vijfde 
tijdvak van de her-geboorte, het herstel, de hereniging van álle twaalf 
stammen onder één Hoofd. Met dit herstel valt het herstel samen van 
Davids koningschap en de terugkeer van de Shechinah. Zie Jesaja 4. Na 
de bloem volgt de vrucht, en in de vrucht zit het nieuwe zaad verborgen. 

De Shechinah vertoefde bij de stam Simeon/Levi, en zal straks weer in 
het midden des volks verkeren, dus aan heel het volk, zie Jesaja 24:14, 
35:2, 40:5, 58:8, 60:1.    
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Op de vraag waarom de West-muur van de Tempel niet verwoest werd, 
staat volgens de joodse rabbi R. Eleazer  het antwoord in de Talmud: 
‘Numbers Rabba 11:2', omdat Jahweh de Shechinah naar het Westen 
deed gaan! Zie: 

R’’ Eleazar says: The Shechinah did not depart from the Sanctuary …… 
for although it is laid waste, it still retains in holiness. R’’ Aha said: The 
Divine Presence will never depart from the Western Wall as it is said: 
““Behold, He standeth behind our wall.”” (Song of Songs 2:9) 

Dat is voor ons wel een mooie gedachte en goede heenwijzing , dan wel 
bevestiging dat het verstrooide Israël der twaalf stammen in het Westen 
van Europa is aangekomen en dat Jahweh aldaar Zijn heerlijkheid heeft 
doen wonen. Het woord Shechinah betekent zoveel als ‘Goddelijke 
tegenwoordigheid’, of ‘wonen’. Jahweh die woont te midden van Zijn 
volk, wat zich manifesteerde in een pilaar van rook, die ‘s nachts verlicht 
was.   

5. Het tijdvak van herstel 
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Nagenoeg alle profeten hebben voorzegd dat Jahweh Zijn volk Israël zal 
herstellen. Zij hebben met allerlei bewoordingen het herstel van Israël 
beschreven. Inderdaad, door de profeet Zacharia is beschreven dat de 
heerlijkheid van Jahweh, Zijn Geest, tot rust zal komen in het 
Noorderland, het Noord-Westen ten opzichte van het Midden-Oosten, en 
dan komen we uit in Europa!  Zie o.a.  Zacharia 6:8,9. 

Jahweh zal weer in het midden van Zijn volk wonen. Dat zal een 
woonplaats des vredes zijn, zie Jesaja 32. Het is de voor Israël ‘Bestelde 
Plaats", zie 2Samuel 5:10. 

Het herstel van Israël kunnen we o.a.  lezen in Zacharia 8: 

3  Alzo zegt de Jahweh: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het 
midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad 
der waarheid, en de berg van JHVH der heirscharen, een berg der 
heiligheid.   

 De kosmische Israël-polariteit  

Naar wat staat in Psalm 114:2 werd Juda tot Zijn heiligdom en Israël werd 
Zijn volkomen heerschappij. Dat is heel merkwaardig, gezien de stam 
Juda niet priesterlijk is, en het Huis Israëls niet koninklijk is. 

De heilsgeschiedenis van Jahweh loopt via deze twee polen, vanuit de 
geestenwereld worden deze zaken gerealiseerd in de zichtbare wereld. 
Het rijk van Jahweh berust op twee pijlers, het KONINGSCHAP en het 
PRIESTERSCHAP. Noord-Zuid, Holland en Zuid-Afrika. 

Wij zouden geneigd zijn om aan het Huis Israëls eerder het Heiligdom en 
Priesterschap toe te kennen dan aan Juda, en aan Juda zouden wij het 
Koningschap en de heerschappij toewijzen.  

Nee, in Psalm 114 staat dit niet in die volgorde. Hierin zien wij Jahweh’s  
polariteit werken, zoals bij een elektromagneet dat Noord en Zuid 
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verwisselbaar zijn, afhankelijk van de stroomrichting  (Daardoor kan een 
elektromotor zowel linksom als rechtsom draaien). Het voordeel van deze 
Goddelijke polariteit is dat het de Boze onmogelijk werd gemaakt om het 
Godsrijk nog te kunnen vernietigen. Ondergronds en bovengronds, 
zichtbaar en tegelijk onzichtbaar, linksom en rechtsom gaat Jahweh door 
en zet Zijn werk voort. 

Volksgemeente (kahal) en staat vormen het nationale leven van het Rijk 
van Elohim. De Olijfboom symboliseert het nationale aspect van heel het 
volk Israël, waarvan de takken van het Huis Juda werden afgebroken. Het 
koninkrijk werd van Juda weggenomen. Uit de wijnstok kunnen 
symbolisch wel olijven (het volk, het heilige zaad) voortkomen, 
Psalm.128:3 en dan zien wij dat het nationale aspect afhankelijk is van 
het geestelijke. 

Maar, let goed op: de onvruchtbare vijgenboom, deze wijst naar een 
pseudo-herstel (zionistenstaat), (dat is alleen het kerkelijk-priesterlijk 
aspect) en deze kan geen olijven voortbrengen (een heilig volk). 

De wijnstok kan ook niet het koninklijk/priesterlijk aspect voortbrengen 
zónder het volk als tussenschakel, zonder het nationale aspect. Er moet 
eerst een volk zijn (het heilige zaad, het vrouwezaad) en daaruit kan pas 
een koning- en priestergeslacht voortkomen. 

De wijnstok is Israël, het volk <concave x convexe>  en het volk is de 
vijgenboom. De vruchten zijn het heilige zaad. Deswege kan de kerk niet 
Israël zijn, dus valt de vervangingstheologie in duigen. Maar ook de 
onvruchtbare vijgenboom is het wáre Israël niet, ze liegen het, Openb.2:9 
3:9, want dat is het slangenzaad. De zionistenstaat behoort niet tot 
Jahweh's polariteit, wordt afgestoten, zoals een magneet ook kan 
afstoten. Zij zelf, de pseudo-joden, hebben eveneens aangetoond niet  die 
polariteit te bezitten waardoor zij het getuigenis van de profeten 
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aannamen. Nee, zij verwierpen de profeten, én zij verwierpen de spil, de 
(rotor van de elektromotor) n.l. Jahweh! 

De vijgenboom symboliseert het geestelijk/priesterlijk aspect van het 
Rijk van Elohim, waarvan Juda Jahweh's heiligdom is, Psalm..114:2. Het 
gaat bij het volk om de polariteit. 

 *de  Goede vijgen  zijn  Positief  *de  Kwade vijgen  zijn  
Negatief,  zie Jeremia 24 

De heraldiek der 12 stammen 

Voor Genealogisch kaarten van de 12 stammen, zie: 
prophetess.lstc.edu/~rklein/Doc4/geneal.htm 

 

Jakob had 12 zonen, zoals bekend. Op verzoek van Jozef kwam vader 
Jakob met al zijn kinderen en have naar Egypte vanwege de honger in het 
land Kanaän. In Egypte heeft het volk Israël 430 jaren gewoond, waarvan 
een groot deel in slavernij en harde dienstbaarheid.  Egypte was een land 
met een hoogstaande cultuur. Het nageslacht van Jakob heeft in Egypte 
de cultuur meebeleefd en er veel van geleerd. Ook zijn er gebruiken van 
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de Egyptenaren door hen overgenomen. In Egypte was men vergevorderd 
in allerlei wetenschappen. Farao had zijn tovenaars die nagenoeg alles 
konden nadoen in negatieve zin wat Mozes en Aäron deden in opdracht 
van Jahweh.  De Egyptische priesters waren knappe astrologen en 
astronomen. Men wist dat elk mens onder een bepaald sterrenbeeld werd 
geboren. Om te kunnen vaststellen onder welk sterrenbeeld iemand was 
geboren gebruikte men sterrenkaarten, tezamen met de Dierenriem. Jozef 
gebruikte met Benjamin zo’n sterrenkaart om hem te tonen dat hij Jozef 
was, de onderkoning, zie het Boek des Oprechten, hoofdstuk 53:20. 
Jakobus spreekt in hoofdstuk 3:6 over het ‘rad van onze geboorte’, een 
soort wiel of ‘klok’ dat in Egypte werd gebruikt als sterrenkaart. Te 
Denderah in een tempel is een hele mooie wandschildering gevonden van 
een Dierenriem (Zodiac).  Elk van de 12 zonen van Jakob ontving zijn 
eigen dierenriem-teken, een symbool wat in hun heraldische wapen terug 
te vinden was.  Dat gold als herkenningsteken. Het was in Egypte ook de 
gewoonte dat elke familie (clan) een eigen banier had waarop het 
familiewapen stond afgebeeld. Ook de zonen van Jakob ontvingen hun 
eigen banieren met symbolen erop, met soms aan de achterzijde een 
secundair embleem. We komen die banieren dikwijls teken, o.a. in 
Numeri 2:2,  3, 10, 17, 25, 31 en 34. De stammen legerden zich elk onder 
zijn banier, naar de tekenen van het huis hunner vaderen.  Banieren zijn 
in later tijd ook niet vreemd in Israël, zie Ex.17:15, Hooglied 2:4, 5:10, 
6:4, Jesaja 5:26, 11:10, 30:17, 49:22, 59:19, 62:10, Zacharia 9:16. 

Rond de tabernakel in de woestijn legerden zich de stammen elk onder 
hun eigen banieren. De vier leiderstammen, naar de vier windrichtingen, 
met de andere stammen, zie afbeelding:   

In Zacharia 9 lezen wij het volgende: Het OOG van Jahweh is over de 
stammen Israëls. Een oog is rond, met in het midden de ronde pupil. 
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Zacharia 9:1  De last van het woord van JHVH over het land Chadrach 
en Damaskus, deszelfs rust; want JHVH heeft een oog over den mens, 
gelijk over al de stammen Israëls.   

Het ‘oog’ in het hemelgewelf is de dierenriem, de zodiac, wat in 12 delen 
is verdeeld, met in het midden het centrale 13e deel. Dat midden heeft 
een speciale betekenis, zoals in een orkaan in het midden een oog 
aanwezig is waarin het volkomen stil is. In het midden van Israël stond 
de tabernakel en later de tempel, met de stam Levi als priesters. In dat 
‘midden’ vertoefde de Shechinah. In het Heilige der Heiligen (de cella) 
heerste volkomen stilte. Jahweh is Vrede en Rust. Dit wijst heen naar het 
Messiaans Vrederijk, en daarna de algehele realisatie van het Rijk van 
Elohim.  

Jahweh heeft onze voorvaderen op 
symbolische wijze Zijn weg met Zijn 
schepping voorgehouden, om vanuit het 
vergankelijke en voorbijgaande te 
komen tot het onvergankelijke leven. 
De Tabernakel wees op het 
vergankelijke. Ons lichaam wordt 
weleens een ‘tabernakel’ genoemd.  De 
Tempel had moeten heenwijzen naar 
het vaste of blijvende, iets dat fundamenten heeft. Helaas, de Tempel van 
Salomo was ontworpen door de hooggraadvrijmetselaar Hiram Abiff. 
Salomo was fout, al die duizenden offers was niet naar de wil van 
Jwhweh. Zie Jesaja 1:11,vv.   Ook ons lichaam als gelovigen wordt een 
’tempel’ genoemd, waarin de heilige Geest woont en werkt. Van het 
sterfelijke moeten wij onsterfelijkheid aandoen, zoals van rups naar 
vlinder die metamorfose plaatsvindt.  
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Zebulon – Nederland 

In dit kort bestek kunnen wij niet alle stammen en hun locaties in het 
Westen van Europa bespreken. Sommige stammen zijn zelfs over de vier 
winden des aardrijks verstrooid, met name de blanken in Zuid-Afrika, 
Australië, Nieuw Zeeland, Noord-Amerika, etc. 

Waar het ons om gaat is om in het kort een voorbeeld te geven van één 
stam, die duidelijk vertegenwoordigd is in ons land, waarover drs. Helène 
van Woelderen een goed gedocumenteerd boekje heeft geschreven, 
genaamd: Wondere Parallel. Het boekje is verkrijgbaar bij het N.I.B. 
Postbus 30009, 1303AA Almere. 

De geest van Zebulon leeft nog in ons als Nederlanders voort, hoewel 
menigmaal onderdrukt. Zebulon had drie zonen, nl. Sered, Elon en 
Jahleël. Volgens Davidy in zijn boek ‘The Tribes’ komt de naam Holland 
van Elon of Helon. Zebulon zal in de eindtijd aan de kust wonen en grote 
zeehavens hebben, Genesis 49:13. Nederland is de poort van Europa, met 
haar Europoort, waar de grootste zeehavens ter wereld liggen. Zeehavens 
zijn niet altijd de beste plaatsen op zedelijk gebied. Amsterdam staat 
wereldwijd bekend om de rosse buurten en homo-festiviteiten. Nederland 
is het land van de windmolens, die ons landschap opsieren en ons 
wereldberoemd maakten. De watermolens zijn ontworpen om water uit 
lagere plaatsen omhoog te brengen. Dat zit verborgen in de Hebreeuwse 
betekenis van het woord Zebulon. Zebulon is het land waarin volgens 
Jesaja 9 de Prins van de Vrede zal opstaan in de eindtijd, om de troon van 
David te bezetten. Het grote licht zal over ons land opgaan, zie Mattheus 
4:11, Jesaja 60:1. Zebulon zal de volkeren tot de berg roepen, tot de 
heerschappij van het Rijk van Jahweh. Volgens sommigen zou de stam 
Zebulon een diamantsteen hebben gehad in de borstlap van de 
Hogepriester. Zie o.a. verder het artikel op de website van Peter Salemi 
over Zebulon:  
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Het Overblijfsel of Heilige Zaad   

Het begin van Jahweh’s strijd tegen de boze machten, die via Nachash 
een aardse zaadlijn hadden opgezet om de aarde te beheren, werd in een 
Goddelijke zaadlijn begonnen. Dat is hetgeen we lezen in Genesis 3:15, 
waar het vrouwenzaad de kop van het slangenzaad zal vermorzelen. 
Jahweh begon via het vrouwenzaad Zijn Rijk of heerschappij over de 
aarde terug te vorderen van de geestelijke boosheden, die een aardse 
‘slangen-zaadlijn’ hadden opgestart, om daarmee de aarde tot hun 
domein te maken.  Het blijkt uit Mattheus 4 dat de Boze de tijdelijke 
macht heeft verworven over alle koninkrijken der aarde, waarmee hij 
Jesjoea verzocht.  Vers 8  Wederom nam Hem de duivel mede op een 
zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun 
heerlijkheid; 9  En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien 
Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.    

Uit de zaadlijn van de vrouw kwam Abraham voort, daarna Izaak en 
Jakob, waaruit het volk Israël ontsproot.  Om het volk Israël bekwaam te 
maken de aarde te bevrijden van de Boze en zijn machten was het nodig 
het volk op te leiden. Daartoe ten eerste het Priesterschap, als beginsel 
van het zaad dat ontkiemt, om te bemiddelen en te reinigen van het boze. 
Israël ontving de les in de woestijn, als louteringsproces. Daarna het 
Koningschap, om heerschappij te voeren en te herstellen, te zien in de 
stam/boom. Het profeetschap als de bloesem, om te voorzeggen dat het 
kwaad volledig zal worden opgelost, de aarde zal worden hersteld, en de 
heerschappij aan één volk toekomt, dat daartoe verwekt is, nl. Israël. 
Daarna de les der verstrooiing, waarin de vrucht rijpt met erin het nieuwe 
zaad, het heilige zaad, dat er als rest of overblijfsel uit te voorschijn zal 
komen. Dat is de Goddelijke veredelingsprocedure van Jahweh. 

Jesaja 6:13  Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal 
wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de 
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haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo 
zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. 

 Jeremia 31:36  Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen 
wijken, spreekt JHVH zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen 
volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.   

Jesaja 10:21  Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, 
tot den sterken God 

 

Foto dd   02-02-201  11:11  Synchroniciteit  
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  Dit is een kunstwerk dat de Israel-polariteit aangeeft, Noord en Zuid, 
Nederland en Zuid Afrika,  De Nederlandse Leeuw, en de Z-Afrikaanse 
vlag. In het midden een sleutel, verwijzend naar de Sleutel Davids, het 
koningsgeheim, met in de vijfhoek een rad, of steenkring zoals die in 
ZAfrika veel aanwezig zijn, en waar wij bij Dirk van Vuuren een steen 
(klip)  hebben neergelegd 11:52 Noord.  Nederland draagt het getal 7, 
de 7 bovenrijnse provincies, de Nederlandse leeuw heeft 7 pijlen in z’n 
klauw..  Koning Joas is in zijn 7e jaar gekroond. In of op de sleutel zijn 

De Nederlanders en Zuid-Afrikaanen                                    No.1124 

4 

 

de geometrische vormen zichtbaar, blauw de crkel, wit de rechte lijn als 
de cirkel doorgeknipt en rechtgebogen wordt, en de driehoek, vierkant 
en vijfhoek.   Wit is de kleur van zuiverheid, blank, wit bevat alle 
kleuren. Zwart is het ontbreken van alle licht en is geen kleur.  De 
buitenste lijnen geven de vorm van Afrika aan, een olifanten-oor. Deze 
foto is gemaakt 02-02-2018 11:59, één minuuut voor 12.00. 11:52 was 
de klipplaatsing op Filadelfia-ark, en nu zijn wij 7 minuten verder nl 
11:59.  Zie verder de steenzalving van de Pentahof op 02-02-2018 om 
11:11, afbeelding achterin deze brochure.. 

Opmerkelijk dat de laatste tijd boeken 
verschijnen die bevestigen dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen de kern 
vormen van de 12 stammen Israels in de 
verstrooiing. Er zijn wel oude boeken die 
over dat onderwerp handelen, maar de 
ontwikkelingen staan niet stil, en er komt 
steeds meer bewijsmateriaal naar boven dat 
bewijzen aandraagt voor het feit dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen een 
bijzondere afkomst bezitten, en met 
bijzondere gaven begiftigd zijn.  

Van Henriëtte Hemink”Het Geheim der 
eersten”.   Van Eelco de Boer  “Abraham was een Fries”, en “Nederland 
bakermat van oude beschaving”.  

En de al wat oudere boeken, o.a. van Helene van Woelderen “Wondere 
Parallel”.  Van Majoor van de Vecht “De Stenen Spreken”. Van Alfred 
Holland “In Bondgenootschap met God”.  Van G.v.d.Laan  “Een Nieuw 
Geluid”.   etc … 
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Uit het boek van M.C. Eksteen 

In het zeer goed gedocumenteerde boek van de vermoorde Michael C. 
Eksteen “Baälpriesters” staat over de Hollanders het volgende:  

Bladzij 255  waar het gaat over Jan van Riebeeck die met zijn mensen in 
1652 in de Kaap aan land ging. Deze Hollanders waren zeer godsdienstig 
en leefden volgens de wetten van JHWH. In Nederland waar Jan van 
Riebeeck met zijn mensen vandaan kwam, leefde men in de ‘Gouden 
Eeuw’.  Eksteen schrijft dat de Hollanders de aanzienlijkste, puikste, 
slimste en godsdienstigste mensen van de hele wereld waren. Blijkbaar 
waren zij de natie van JHWH’s keuze. Het is heel goed mogelijk, schrijft 
Eksteen,  dat JHWH hen voor Zijn doel in Holland voor Zijn koninkrijk 
uit alle blanke naties daar verzameld heeft. Veel schrijvers als Sparmann, 
Kolbe, Lichtenstein en Borcherds verwijzen allen naar de gelovigheid, 
nederigheid, beminnelijkheid en ordelijkheid van deze inwoners van de 
Kaap. Zelfs op de zeereis naar de Kaap is er reeds een voortreffelijk 
gebed gedaan.  Een Canadeese zendeling dr. Theale heeft de kolonisten 
en volksplanting van de Hollanders aan de Kaap alsvolgt beschreven: 

“Hoewel zij niet opgeleid zijn in boekgeleerdheid, behoren zijn tot het 
hoogst intelligentste ras in de wereld. En als bekendheid met elke 
vertakking van kennis of wetenschap nou niet juis sigbaar was nie, dan 
was dit  omdat al die vermoëns sluimerend was, en nie dat hulle heeltemal 
ontbreek het nie.  Die seuns van hierdie manne, soos die tijd ook geleer 
het, was in staat na opleiding enige pos in die samenleving te vul. Hierdie 
feit het die verskil tussen hulle en die mees opgeleide (gedokterde) 
individue van barbaarse oorsprong met wie hulle soms vergelijk word 
gemaak. Daar was ’n verborge breinkrag in die een wat – behalwe in 
uitsonderlike gevalle – nie in die ander was nie. Hulle was eenvoudig 
Europeërs van ’n vergevorderde type wat hulle by ’n nuwe omgewing 
aangepas het”.   

Dr. Theale het bewys dat hier die koloniste suiwer Adamiete was. As 
gevolg van hulle hoë intellek – dit getuig van die asem van die lewe van 
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Jahweh wat Hy in Adam se neus ingeblaas het – wat in die hele suiwer 
Adamitiese ras teenswordig is, namelijk die wijsheid of skeppingsvermoë 
na die ewebeeld van Jahweh. Dit is brein of liggaamskrag wat van dié ras 
die heerlijke wesens maak waarvan soveel in die Bybel melding gemaak 
word. Alhoewel niet in die Bybel beschryf nie, bewijs die 
wereldgeskiedenis dat die blanke nasies met groot vooruitgang, hulle 
skeppingsvermoë verloor, sodra hulle uitgebaster raak.  

Die eerste Koloniste kom uit Nederland en wel in die tyd wat deur sekere 
gekiedkundiges beskryf word as die goue eeu van die Nederlande toe van 
die wereld se beste en slimste kunstenaars, handelaars en wetenskaplikes 
uit de Nederlandse volk was en ’n roemryke geskiedenis van daardie tyd 
nagelaat het.  Sekere kenners beweer dat soveel van die beste bloed uit 
Nederland na die Kaap verhuis het dat dit die hoë intellek in Nederland 
so benadeel het dat Nederland nooit weer die roemrykheid van die goue 
eeuw kon ewenaar of handhaaf nie.  Maar dit het gewis die volk aan die 
Kaap baie verryk. Daarby was hulle super godsdienstig; waarvan die 
tagtigjarige Godsdiensoorlog (1568 – 1648) dien as ’n treffende bewys. 

  

’n Verdere verryking –volgens kenners-  van die hoë gehalte van die 
Afrikanervolk, was die koms van nog meer roemryke emigrante van eg 
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Nordische afkoms van Noord-Europa; die Dene, Duitsers, Swede en 
Vlaminge en dan natuurlijk ook die Franse Hugenote en Engelse – almal 
van adellike afkoms met ’n bai hoë Godsdienssin en intellek.   Uit die 
wereldgeskiedenis kan waardevolle inligting bekom word wat bewys dat 
al hierdie Europese nasies uit ’n groot percentasie Israeliete bestaan.  
Veral die stam Dan, wat naas die stamme van Sebulon en Gad die 
vernaamste deel uitgemaak het van die beroemde oue Feniciërs, die 
bekende ontdekkingsreisigers in die jare 1000 tot 1400 vChr.   

Dr Theale meld dat die oue Koloniste die gewoonte gehad het om twee 
keer per dag huisgodsdiens te hou. Dan breek hy ook ’n lansie oor hulle 
pragtige maniere en nederigheid. “Daar was ’n gevoel van totale 
gelykheid onder mekaar.  Van die armste tot die rykste sal hy smaa aan 
tafel sit en mekaar op gelyke voet aanspreek asof hulle broeders is. ’n 
Eienskap wat blykbaar in géén ander deel van die wereld bekend is niet”.  
Geen wonder dat Jahweh self in dié rigting melding maak van die volk 
onderkant die riviere van Kus”.   Want dan sal Ek uit jou midde uit 
wegruim die wat oor jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig 
gedra op My heilige berg niet, Sefanje 3:11. 

Dit soort leefwyse van die Boerevolk wat voor baie geslagte gehandhaaf 
is, het van hulle gemaak wat hulle was:  Die mees geharde, self 
verantwoordelike en gasvryste van alle Europeane.   

Die oue Koloniste was dus vry van dié soort theologiese dogma en het 
net tot die Staten Bybel aangewese as leiding in hulle getrouheid teenoor 
Jahweh. Dit moes baie suiwer vorm van gosdienst gewees het in hulle 
trou teenoor Jahweh…..  En solank dit geduur het was hulle veilig in die 
isolasie – die juweel van godsdiens uit alle nasies van die wereld. As 
gevolg van hulle isolasie met net die Bybel het die theologie van die valse 
godsdiens buite hulle bereik gebly. Dit was hulle redding.   

  So was die ou Boerevolk. So het hulle die land ingetrek en mak gemaak 
en beskaafd gemaak. Soos die kenmerkende spreekwoord lui: “Die Boer 
met sy roer oor die skouder en die Bybel onder sy arm”.  Die Bijbelmense 
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op die begin van die pad van Suid-
Afrika. Hulle was vry van die aaklige 
valshede van Simon die towenaar. 
Origenes en die afkuwlijkhede van die 
duiwel se liste wat afkomstig was van 
die baie valse profete van die Katolieke 
en die ou Hervormers. Hulle was alleen 
net met Jahweh se Woord in die beroemde ou Staten Bybel. So het hulle 
die pad van Suid-Afrika vir die nageslag gemaak. 

  Soos dr. C.R. Kotzé in sy boek “Die Bybel en ons Volksstryd” bladsy 7 
skryf: Die Bybel sê die geskiedenis sê dat die sterkste man, die manlikste 
man, die stale volk die mensen met die Bybel, met gebed, met opregte 
godsdiens is. Dit was die Bybelmense wat in Holland opgestaan en tagtig 
jaar geveg het (teen Simon Magus se kerk). Dit was hulle wat na Suid-
Afrika gekom het. Dit was die Bybelmense wat die Hugenote gemaak 
het, dit was die Bybelmense wat hul plase in Kaap verlaat het en 
voortgetrek het die binneland in. Hulle het die Voortrekkers geword en 
die Afrikanervolk gemaak! Dit is net die Bybelmense wat op die pad van 
Suid-Afrika volhard het”. 

In het boek van Susan Pöhl “Geloftevolk ontwaak”,  p.33                                      
Winston Churchill: De boeren zijn de meest humane mensen, de meest 
goedhartige vijand waartegen ik ooit gevochten heb in de 4 continenten.   

In het boek van A.C. Doyle “De grote boerenoorlog” : Neem een 
Nederlandse gemeenschap van het type mensen dat  50 – 80 jaar tegen de 
Spaanse macht heeft gevochten, ten tijde dat Spanje de 
grootstewereldmacht was. Het is één van de meest sterkte volken. Neem 
dit voortreffelijke volk en leidt hen op en ij overleven waar anderen 
zullen bezwijken.   

En Cecil Headlam schrijft: “Deze brave Nederlandse boeren vechten 
briljant en onverschrokken, in een passie van vaderlandsliefde. En 
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Colonel Winsloe voegt er aan toe: “De boeren zijn een super menselijk 
ras, waartussen ik graag zou willen leven”.  

Sindiwe Mangona, een Xhoza-vrouw, schrijft in haar boek “Tom y 
Chrisdren’s children” het volgende:  Aangesien ons s’n ’n mondelinge 
tradisie is, wil ek he dat julle uit my eie mond hoor hoe dit was om in die 
1940’s en daarna te leef. Hoe dit in die tyd van julle oumagrootje en my 
was, om julle te laat weet wie julle is en waarvandaan julle kom. Ek is in 
die Unie van Suid-Afrika gebore voordat Engeland ons en ons land aan 
die blanke Afrikaner oorgegee het … voor die onde, sjelings en pennies 
waarmee ons grootgeword het na rande en sente oorgeskael het. 
Gedurende daardie tyd is ons Naturelle deur die beleefdes genoem, 
terwijl die minder-beleefdes ons kaffers genoems het – voor die Wet.  Die 
WET!  Die swaarste waaronder ons gewerk het. Nog erger was dat ons 
onder die ‘Meester Rassewette’ se reëls en regulasies gebukkend gaan 
het, wat deur die blanke Afrikaners gewettig is en wat bestaan het voor 
uitsluitlike beskerming van die blankes. Dit was ’n swaar juk wat 
swartmense moes dra en deurdat die blankes hulleself as ons 
‘Gode’voorgedoen het.  Wie het motorkarre gemaak? Blankes. Wie het 
boeke geskryf? Blankes. Wie wassake eienaars? Blankes. Wie het in 
huise gewoon? Blankes.  Wie het skoene gemaak? Blankes. Wie het 
masjiene gemaak? Blankes. Wie het elektriciteit gemaak? Blankes. Wie 
kan wonder? Die hele omgewing het dit letterlijk uitgeskreeu “Blankes 
is de beste”. (Geskryf deur Sindiwi Mangano in 1990). 

De kleurling Ulysses Strong heeft een brochure in de gevangenis 
geschreven, titel: “Die Voortreflike Ras”.  Hij stelt dat juist de 
swartmannen rassisten zijn. O.a . p.35:  “Eienaardig genoeg, schrijft 
Ulyssis,  terwijl swartes nog nooit deur blankes uitgebuit is nie, wanneer 
die skoen aan die ander voet is, is die swartes meer as gelukkig om die 
blanke uit te buit. Terwijl ek hier in de gevangenis verkeer, sien ek elke 
dag hoe die swartes die blankes uitbuit.  Dit is niet breinsintelligensie wat 
onder die gevangeniestoestande seëvier nie, maar rou, primitiewe 
dierlijke instink en spierkrag”,  etc ……. 
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Jan van Riebeeck 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
 De landing van Jan van Riebeeck door 
Charles Bell Johan Anthoniszoon (Jan) 
van Riebeeck (Culemborg, 21 april 1619 – 
Batavia, 18 januari 1677) was een 
Nederlands chirurgijn en koopman in dienst 
van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC). In 1652 stichtte hij de 
eerste Europese handelspost in Zuid-Afrika, 
in een gebied (de Kaap) dat toen bewoond 
was door verschillende Khoikhoi-stammen. 
De nederzetting met Fort de Goede Hoop bij Kaap de Goede Hoop zou 
uitgroeien tot de Kaapkolonie en uiteindelijk tot de huidige Republiek Zuid-
Afrika. In vele steden en dorpen in Zuid-Afrika zijn nog altijd straten naar hem 
vernoemd. 

Oud Nederlands volkslied.  Mannen met baarden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Al_die_willen_te_kaap%27ren_varen 

Al die willen te kaap'ren varen, Moeten mannen met baarden zijn, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, die hebben baarden, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, zij varen mee 

Kosmische Israel-polariteit 

Het lijkt er soms op dat Jahweh een spelletje 
met ons mensen speelt. Dat Hij er geheimen 
op na houdt, die niet iedereen mag weten. Eén 
zo’n geheim is het bestaan en voortbestaan 
van Zijn volk Israël. Ja, dat wisten wij al, zult 
u wellicht zeggen. Nee, dat wist u 
waarschijnlijk niet. Het gaat hier om een 
speciaal geheim dat alle twaalf stammen 
betreft, en wat Jahweh met hen voor heeft.  
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Wij kennen de geschiedenis van Abraham, Izaak en Jakob. Jakob 
verkreeg twaalf zonen, als symbool van de regeringsvolheid, om 
daarmee het Koninkrijk van Jahweh te herstellen. Het getal 12 is een 
heel speciaal getal, dat we regelmatig tegenkomen, om er het kosmische 
totale mee uit te drukken. Denk aan de dierenriem (de Zodiac) met 
twaalf tekens. 

Alle twaalf stammen hebben een eigen identiteit en verkregen allen elk 
een speciale zegen en taak om te vervullen. In een gewoon gezin komen 
de kinderen wel uit één vader en moeder, maar zijn er onderling tussen 
de kinderen altijd verschillen. In Jakobs gezin betrof het één vader en 
vier moeders, waar er onderling tussen de kinderen grote verschillen 
zijn waar te nemen.  Elk ontving een eigen zegen, een karakteristieke 
zegen, die Jakob zijn zonen op zijn sterfbed meegaf. zie Genesis 49. De 
stammen krijgen later in Deuteronomium 33 weer een zegen toegezegd 
door Mozes. 

.  

In die zegeningen ligt het geheim verborgen voor het heden en de 
toekomst van alle twaalf stammen en hun specifieke rol binnen Israël als 
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volk. (Wij geven hier een aantal parallellen weer, wat in deze brochure te 
ver voert om die geheel uit te diepen). Wij zouden kunnen zeggen dat 
Jahweh de zonen Israëls nam als Zijn ‘klok’, waarop 12 cijfers staan, om 
daarmee de geschiedenis van Zijn volk aan te geven.  De klok is verdeeld 
in 12 delen (uren), waarvan er vier leiderstammen waren, te zien als vier 
kwartieren in de cyclische volgorde, nl.: 

1. Het Priesterschap  2. Het Koningschap  3. De Profeten  

4. Het tijdvak van de verstrooiing  

Waarna er een nieuw tijdvak (5) komt van algeheel Herstel, wat we het 
5e tijdvak zouden kunnen noemen. Wij zullen elk aspect met elkaar 
bespreken. Verder zijn er op aarde vijf levensniveaus, die door elk 
menselijk wezen worden doorlopen om daarna te transformeren, n.l. 1. 
Het zaad, 2. De stam of stengel, 3. De bloesem, 4. De vruchtzetting en 
vrucht voor de nieuwe uitzaaiing, 5. Het nieuwe zaad. Deze 
levensniveaus kunnen geometrisch worden aangegeven door de 5 geo-
ruimtelijke lichamen, de zogeheten Platonische lichamen, nl. de 
tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder. Ook in 
ons DNA zien wij de vijf levensniveaus terug, wat in een volgend deel  
wordt behandeld.  

1. Het Priesterschap  

Hierin behield Jozef het grote leiderschap. De priesterlijke bediening van 
Israël als volk stond echter onder leiding van de stam Levi. De stam Levi 
vervulde hierin een hoofdrol. De stam Levi stond hierin niet alleen, maar 
werd ondersteund door de stam Dan, waarvan Jahweh aan Israël richters 
gaf, Genesis 49:16. Wij zien dus de volgende volgorde met betrekking 
tot Israëls priesterschap: Jozef, Levi en Dan, waarbij de stammenklok 
voortgaat naar Benjamin.  
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2. Het Koningschap  

Hierin verkreeg de stam Juda de hoofdrol, waaruit de koningen 
voortsproten. De eerste koning kwam echter uit de stam Benjamin voort, 
waar Saul als Gibioniet een kans kreeg zich waar te maken, wat op een 
mislukking uitliep. Daarna volgde David als koning, als man naar 
Jahweh’s hart. De stam Gad ondersteunde het koningschap van Juda met 
haar militaire bijdrage, zie 1Kronieken 12:14. De Gadieten waren 
dappere strijders.  

Wij zien de volgende volgorde met betrekking tot het koningschap: 
Benjamin, Juda en Gad, waarbij de stammenklok voort draait naar 
Ruben.  
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3. De Profeten. 

Het Priesterschap en Koningschap was gemakkelijk te verbinden aan de 
daarvoor aangewezen stammen. Dat is bij het profetenschap moeilijker. 
Daarin volgen wij de ‘stammenklok’. Het profetenschap liep volgens de 
‘stammenklok’ van Ruben naar Zebulon en van Zebulon naar Aser. De 
stam Aser symboliseert de neergang van de Israël-identiteit. Aser is een 
der meest moeilijk te onderscheiden stammen. Uit Zebulon kwam de ‘staf 
des schrijvers’, Richteren 5:14, wat van belang was voor de profeten om 
hun boodschap vast te leggen. 

Wij zien (op de stammenklok) de volgende volgorde inzake het 
profetenschap: Ruben, Zebulon en Aser, waarna de volgende cyclus 
begint bij Simeon. 
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4. Het tijdvak van de verstrooiing (diaspora) 

Dit tijdvak begint bij Simeon. Als stam stond Simeon symbool voor de 
verstrooiing, daar deze stam verdeeld was over de stam Juda, zie Jozua 
19:1. Na Simeon blijven Issaschar en Nafthali over in de rij om ermee de 
verstrooiing aan te duiden. De tweede dynastie van het Noorderrijk, 
welke de Assyrische ballingschap in is gegaan, behoorde voornamelijk 
aan Issaschar. Nafthali staat bekend vanwege zijn vruchtbaarheid en 
snelle loopwijze, wat erop wijst dat het vierde tijdvak der verstrooiing 
niet het einde van Israël inhoudt. Er volgt een nieuw tijdvak, het vijfde 
tijdvak van de her-geboorte, het herstel, de hereniging van álle twaalf 
stammen onder één Hoofd. Met dit herstel valt het herstel samen van 
Davids koningschap en de terugkeer van de Shechinah. Zie Jesaja 4. Na 
de bloem volgt de vrucht, en in de vrucht zit het nieuwe zaad verborgen. 

De Shechinah vertoefde bij de stam Simeon/Levi, en zal straks weer in 
het midden des volks verkeren, dus aan heel het volk, zie Jesaja 24:14, 
35:2, 40:5, 58:8, 60:1.    
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Op de vraag waarom de West-muur van de Tempel niet verwoest werd, 
staat volgens de joodse rabbi R. Eleazer  het antwoord in de Talmud: 
‘Numbers Rabba 11:2', omdat Jahweh de Shechinah naar het Westen 
deed gaan! Zie: 

R’’ Eleazar says: The Shechinah did not depart from the Sanctuary …… 
for although it is laid waste, it still retains in holiness. R’’ Aha said: The 
Divine Presence will never depart from the Western Wall as it is said: 
““Behold, He standeth behind our wall.”” (Song of Songs 2:9) 

Dat is voor ons wel een mooie gedachte en goede heenwijzing , dan wel 
bevestiging dat het verstrooide Israël der twaalf stammen in het Westen 
van Europa is aangekomen en dat Jahweh aldaar Zijn heerlijkheid heeft 
doen wonen. Het woord Shechinah betekent zoveel als ‘Goddelijke 
tegenwoordigheid’, of ‘wonen’. Jahweh die woont te midden van Zijn 
volk, wat zich manifesteerde in een pilaar van rook, die ‘s nachts verlicht 
was.   

5. Het tijdvak van herstel 
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Nagenoeg alle profeten hebben voorzegd dat Jahweh Zijn volk Israël zal 
herstellen. Zij hebben met allerlei bewoordingen het herstel van Israël 
beschreven. Inderdaad, door de profeet Zacharia is beschreven dat de 
heerlijkheid van Jahweh, Zijn Geest, tot rust zal komen in het 
Noorderland, het Noord-Westen ten opzichte van het Midden-Oosten, en 
dan komen we uit in Europa!  Zie o.a.  Zacharia 6:8,9. 

Jahweh zal weer in het midden van Zijn volk wonen. Dat zal een 
woonplaats des vredes zijn, zie Jesaja 32. Het is de voor Israël ‘Bestelde 
Plaats", zie 2Samuel 5:10. 

Het herstel van Israël kunnen we o.a.  lezen in Zacharia 8: 

3  Alzo zegt de Jahweh: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het 
midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad 
der waarheid, en de berg van JHVH der heirscharen, een berg der 
heiligheid.   

 De kosmische Israël-polariteit  

Naar wat staat in Psalm 114:2 werd Juda tot Zijn heiligdom en Israël werd 
Zijn volkomen heerschappij. Dat is heel merkwaardig, gezien de stam 
Juda niet priesterlijk is, en het Huis Israëls niet koninklijk is. 

De heilsgeschiedenis van Jahweh loopt via deze twee polen, vanuit de 
geestenwereld worden deze zaken gerealiseerd in de zichtbare wereld. 
Het rijk van Jahweh berust op twee pijlers, het KONINGSCHAP en het 
PRIESTERSCHAP. Noord-Zuid, Holland en Zuid-Afrika. 

Wij zouden geneigd zijn om aan het Huis Israëls eerder het Heiligdom en 
Priesterschap toe te kennen dan aan Juda, en aan Juda zouden wij het 
Koningschap en de heerschappij toewijzen.  

Nee, in Psalm 114 staat dit niet in die volgorde. Hierin zien wij Jahweh’s  
polariteit werken, zoals bij een elektromagneet dat Noord en Zuid 
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verwisselbaar zijn, afhankelijk van de stroomrichting  (Daardoor kan een 
elektromotor zowel linksom als rechtsom draaien). Het voordeel van deze 
Goddelijke polariteit is dat het de Boze onmogelijk werd gemaakt om het 
Godsrijk nog te kunnen vernietigen. Ondergronds en bovengronds, 
zichtbaar en tegelijk onzichtbaar, linksom en rechtsom gaat Jahweh door 
en zet Zijn werk voort. 

Volksgemeente (kahal) en staat vormen het nationale leven van het Rijk 
van Elohim. De Olijfboom symboliseert het nationale aspect van heel het 
volk Israël, waarvan de takken van het Huis Juda werden afgebroken. Het 
koninkrijk werd van Juda weggenomen. Uit de wijnstok kunnen 
symbolisch wel olijven (het volk, het heilige zaad) voortkomen, 
Psalm.128:3 en dan zien wij dat het nationale aspect afhankelijk is van 
het geestelijke. 

Maar, let goed op: de onvruchtbare vijgenboom, deze wijst naar een 
pseudo-herstel (zionistenstaat), (dat is alleen het kerkelijk-priesterlijk 
aspect) en deze kan geen olijven voortbrengen (een heilig volk). 

De wijnstok kan ook niet het koninklijk/priesterlijk aspect voortbrengen 
zónder het volk als tussenschakel, zonder het nationale aspect. Er moet 
eerst een volk zijn (het heilige zaad, het vrouwezaad) en daaruit kan pas 
een koning- en priestergeslacht voortkomen. 

De wijnstok is Israël, het volk <concave x convexe>  en het volk is de 
vijgenboom. De vruchten zijn het heilige zaad. Deswege kan de kerk niet 
Israël zijn, dus valt de vervangingstheologie in duigen. Maar ook de 
onvruchtbare vijgenboom is het wáre Israël niet, ze liegen het, Openb.2:9 
3:9, want dat is het slangenzaad. De zionistenstaat behoort niet tot 
Jahweh's polariteit, wordt afgestoten, zoals een magneet ook kan 
afstoten. Zij zelf, de pseudo-joden, hebben eveneens aangetoond niet  die 
polariteit te bezitten waardoor zij het getuigenis van de profeten 
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aannamen. Nee, zij verwierpen de profeten, én zij verwierpen de spil, de 
(rotor van de elektromotor) n.l. Jahweh! 

De vijgenboom symboliseert het geestelijk/priesterlijk aspect van het 
Rijk van Elohim, waarvan Juda Jahweh's heiligdom is, Psalm..114:2. Het 
gaat bij het volk om de polariteit. 

 *de  Goede vijgen  zijn  Positief  *de  Kwade vijgen  zijn  
Negatief,  zie Jeremia 24 

De heraldiek der 12 stammen 

Voor Genealogisch kaarten van de 12 stammen, zie: 
prophetess.lstc.edu/~rklein/Doc4/geneal.htm 

 

Jakob had 12 zonen, zoals bekend. Op verzoek van Jozef kwam vader 
Jakob met al zijn kinderen en have naar Egypte vanwege de honger in het 
land Kanaän. In Egypte heeft het volk Israël 430 jaren gewoond, waarvan 
een groot deel in slavernij en harde dienstbaarheid.  Egypte was een land 
met een hoogstaande cultuur. Het nageslacht van Jakob heeft in Egypte 
de cultuur meebeleefd en er veel van geleerd. Ook zijn er gebruiken van 
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de Egyptenaren door hen overgenomen. In Egypte was men vergevorderd 
in allerlei wetenschappen. Farao had zijn tovenaars die nagenoeg alles 
konden nadoen in negatieve zin wat Mozes en Aäron deden in opdracht 
van Jahweh.  De Egyptische priesters waren knappe astrologen en 
astronomen. Men wist dat elk mens onder een bepaald sterrenbeeld werd 
geboren. Om te kunnen vaststellen onder welk sterrenbeeld iemand was 
geboren gebruikte men sterrenkaarten, tezamen met de Dierenriem. Jozef 
gebruikte met Benjamin zo’n sterrenkaart om hem te tonen dat hij Jozef 
was, de onderkoning, zie het Boek des Oprechten, hoofdstuk 53:20. 
Jakobus spreekt in hoofdstuk 3:6 over het ‘rad van onze geboorte’, een 
soort wiel of ‘klok’ dat in Egypte werd gebruikt als sterrenkaart. Te 
Denderah in een tempel is een hele mooie wandschildering gevonden van 
een Dierenriem (Zodiac).  Elk van de 12 zonen van Jakob ontving zijn 
eigen dierenriem-teken, een symbool wat in hun heraldische wapen terug 
te vinden was.  Dat gold als herkenningsteken. Het was in Egypte ook de 
gewoonte dat elke familie (clan) een eigen banier had waarop het 
familiewapen stond afgebeeld. Ook de zonen van Jakob ontvingen hun 
eigen banieren met symbolen erop, met soms aan de achterzijde een 
secundair embleem. We komen die banieren dikwijls teken, o.a. in 
Numeri 2:2,  3, 10, 17, 25, 31 en 34. De stammen legerden zich elk onder 
zijn banier, naar de tekenen van het huis hunner vaderen.  Banieren zijn 
in later tijd ook niet vreemd in Israël, zie Ex.17:15, Hooglied 2:4, 5:10, 
6:4, Jesaja 5:26, 11:10, 30:17, 49:22, 59:19, 62:10, Zacharia 9:16. 

Rond de tabernakel in de woestijn legerden zich de stammen elk onder 
hun eigen banieren. De vier leiderstammen, naar de vier windrichtingen, 
met de andere stammen, zie afbeelding:   

In Zacharia 9 lezen wij het volgende: Het OOG van Jahweh is over de 
stammen Israëls. Een oog is rond, met in het midden de ronde pupil. 
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Zacharia 9:1  De last van het woord van JHVH over het land Chadrach 
en Damaskus, deszelfs rust; want JHVH heeft een oog over den mens, 
gelijk over al de stammen Israëls.   

Het ‘oog’ in het hemelgewelf is de dierenriem, de zodiac, wat in 12 delen 
is verdeeld, met in het midden het centrale 13e deel. Dat midden heeft 
een speciale betekenis, zoals in een orkaan in het midden een oog 
aanwezig is waarin het volkomen stil is. In het midden van Israël stond 
de tabernakel en later de tempel, met de stam Levi als priesters. In dat 
‘midden’ vertoefde de Shechinah. In het Heilige der Heiligen (de cella) 
heerste volkomen stilte. Jahweh is Vrede en Rust. Dit wijst heen naar het 
Messiaans Vrederijk, en daarna de algehele realisatie van het Rijk van 
Elohim.  

Jahweh heeft onze voorvaderen op 
symbolische wijze Zijn weg met Zijn 
schepping voorgehouden, om vanuit het 
vergankelijke en voorbijgaande te 
komen tot het onvergankelijke leven. 
De Tabernakel wees op het 
vergankelijke. Ons lichaam wordt 
weleens een ‘tabernakel’ genoemd.  De 
Tempel had moeten heenwijzen naar 
het vaste of blijvende, iets dat fundamenten heeft. Helaas, de Tempel van 
Salomo was ontworpen door de hooggraadvrijmetselaar Hiram Abiff. 
Salomo was fout, al die duizenden offers was niet naar de wil van 
Jwhweh. Zie Jesaja 1:11,vv.   Ook ons lichaam als gelovigen wordt een 
’tempel’ genoemd, waarin de heilige Geest woont en werkt. Van het 
sterfelijke moeten wij onsterfelijkheid aandoen, zoals van rups naar 
vlinder die metamorfose plaatsvindt.  
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Zebulon – Nederland 

In dit kort bestek kunnen wij niet alle stammen en hun locaties in het 
Westen van Europa bespreken. Sommige stammen zijn zelfs over de vier 
winden des aardrijks verstrooid, met name de blanken in Zuid-Afrika, 
Australië, Nieuw Zeeland, Noord-Amerika, etc. 

Waar het ons om gaat is om in het kort een voorbeeld te geven van één 
stam, die duidelijk vertegenwoordigd is in ons land, waarover drs. Helène 
van Woelderen een goed gedocumenteerd boekje heeft geschreven, 
genaamd: Wondere Parallel. Het boekje is verkrijgbaar bij het N.I.B. 
Postbus 30009, 1303AA Almere. 

De geest van Zebulon leeft nog in ons als Nederlanders voort, hoewel 
menigmaal onderdrukt. Zebulon had drie zonen, nl. Sered, Elon en 
Jahleël. Volgens Davidy in zijn boek ‘The Tribes’ komt de naam Holland 
van Elon of Helon. Zebulon zal in de eindtijd aan de kust wonen en grote 
zeehavens hebben, Genesis 49:13. Nederland is de poort van Europa, met 
haar Europoort, waar de grootste zeehavens ter wereld liggen. Zeehavens 
zijn niet altijd de beste plaatsen op zedelijk gebied. Amsterdam staat 
wereldwijd bekend om de rosse buurten en homo-festiviteiten. Nederland 
is het land van de windmolens, die ons landschap opsieren en ons 
wereldberoemd maakten. De watermolens zijn ontworpen om water uit 
lagere plaatsen omhoog te brengen. Dat zit verborgen in de Hebreeuwse 
betekenis van het woord Zebulon. Zebulon is het land waarin volgens 
Jesaja 9 de Prins van de Vrede zal opstaan in de eindtijd, om de troon van 
David te bezetten. Het grote licht zal over ons land opgaan, zie Mattheus 
4:11, Jesaja 60:1. Zebulon zal de volkeren tot de berg roepen, tot de 
heerschappij van het Rijk van Jahweh. Volgens sommigen zou de stam 
Zebulon een diamantsteen hebben gehad in de borstlap van de 
Hogepriester. Zie o.a. verder het artikel op de website van Peter Salemi 
over Zebulon:  
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Het Overblijfsel of Heilige Zaad   

Het begin van Jahweh’s strijd tegen de boze machten, die via Nachash 
een aardse zaadlijn hadden opgezet om de aarde te beheren, werd in een 
Goddelijke zaadlijn begonnen. Dat is hetgeen we lezen in Genesis 3:15, 
waar het vrouwenzaad de kop van het slangenzaad zal vermorzelen. 
Jahweh begon via het vrouwenzaad Zijn Rijk of heerschappij over de 
aarde terug te vorderen van de geestelijke boosheden, die een aardse 
‘slangen-zaadlijn’ hadden opgestart, om daarmee de aarde tot hun 
domein te maken.  Het blijkt uit Mattheus 4 dat de Boze de tijdelijke 
macht heeft verworven over alle koninkrijken der aarde, waarmee hij 
Jesjoea verzocht.  Vers 8  Wederom nam Hem de duivel mede op een 
zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun 
heerlijkheid; 9  En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien 
Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.    

Uit de zaadlijn van de vrouw kwam Abraham voort, daarna Izaak en 
Jakob, waaruit het volk Israël ontsproot.  Om het volk Israël bekwaam te 
maken de aarde te bevrijden van de Boze en zijn machten was het nodig 
het volk op te leiden. Daartoe ten eerste het Priesterschap, als beginsel 
van het zaad dat ontkiemt, om te bemiddelen en te reinigen van het boze. 
Israël ontving de les in de woestijn, als louteringsproces. Daarna het 
Koningschap, om heerschappij te voeren en te herstellen, te zien in de 
stam/boom. Het profeetschap als de bloesem, om te voorzeggen dat het 
kwaad volledig zal worden opgelost, de aarde zal worden hersteld, en de 
heerschappij aan één volk toekomt, dat daartoe verwekt is, nl. Israël. 
Daarna de les der verstrooiing, waarin de vrucht rijpt met erin het nieuwe 
zaad, het heilige zaad, dat er als rest of overblijfsel uit te voorschijn zal 
komen. Dat is de Goddelijke veredelingsprocedure van Jahweh. 

Jesaja 6:13  Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal 
wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de 
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haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo 
zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. 

 Jeremia 31:36  Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen 
wijken, spreekt JHVH zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen 
volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.   

Jesaja 10:21  Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, 
tot den sterken God 

 

Foto dd   02-02-201  11:11  Synchroniciteit  



De Nederlanders en Zuid-Afrikaanen                                    No.1124 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn de Nederlanders en 
Zuid Afrikanen ? 

                  

 Door P.F.v.d.Meer sr 

Pentahof@planet.nl 

www.pentahof.nl 

Dit is uitgave no. 1124 van het Lage 
Landen Leerhuis  

Datum 30-01-2018 

De Nederlanders en Zuid-Afrikaanen                                    No.1124 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Nederlanders en Zuid-Afrikaanen                                    No.1124 

3 

 

 

  Dit is een kunstwerk dat de Israel-polariteit aangeeft, Noord en Zuid, 
Nederland en Zuid Afrika,  De Nederlandse Leeuw, en de Z-Afrikaanse 
vlag. In het midden een sleutel, verwijzend naar de Sleutel Davids, het 
koningsgeheim, met in de vijfhoek een rad, of steenkring zoals die in 
ZAfrika veel aanwezig zijn, en waar wij bij Dirk van Vuuren een steen 
(klip)  hebben neergelegd 11:52 Noord.  Nederland draagt het getal 7, 
de 7 bovenrijnse provincies, de Nederlandse leeuw heeft 7 pijlen in z’n 
klauw..  Koning Joas is in zijn 7e jaar gekroond. In of op de sleutel zijn 
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de geometrische vormen zichtbaar, blauw de crkel, wit de rechte lijn als 
de cirkel doorgeknipt en rechtgebogen wordt, en de driehoek, vierkant 
en vijfhoek.   Wit is de kleur van zuiverheid, blank, wit bevat alle 
kleuren. Zwart is het ontbreken van alle licht en is geen kleur.  De 
buitenste lijnen geven de vorm van Afrika aan, een olifanten-oor. Deze 
foto is gemaakt 02-02-2018 11:59, één minuuut voor 12.00. 11:52 was 
de klipplaatsing op Filadelfia-ark, en nu zijn wij 7 minuten verder nl 
11:59.  Zie verder de steenzalving van de Pentahof op 02-02-2018 om 
11:11, afbeelding achterin deze brochure.. 

Opmerkelijk dat de laatste tijd boeken 
verschijnen die bevestigen dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen de kern 
vormen van de 12 stammen Israels in de 
verstrooiing. Er zijn wel oude boeken die 
over dat onderwerp handelen, maar de 
ontwikkelingen staan niet stil, en er komt 
steeds meer bewijsmateriaal naar boven dat 
bewijzen aandraagt voor het feit dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen een 
bijzondere afkomst bezitten, en met 
bijzondere gaven begiftigd zijn.  

Van Henriëtte Hemink”Het Geheim der 
eersten”.   Van Eelco de Boer  “Abraham was een Fries”, en “Nederland 
bakermat van oude beschaving”.  

En de al wat oudere boeken, o.a. van Helene van Woelderen “Wondere 
Parallel”.  Van Majoor van de Vecht “De Stenen Spreken”. Van Alfred 
Holland “In Bondgenootschap met God”.  Van G.v.d.Laan  “Een Nieuw 
Geluid”.   etc … 
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Uit het boek van M.C. Eksteen 

In het zeer goed gedocumenteerde boek van de vermoorde Michael C. 
Eksteen “Baälpriesters” staat over de Hollanders het volgende:  

Bladzij 255  waar het gaat over Jan van Riebeeck die met zijn mensen in 
1652 in de Kaap aan land ging. Deze Hollanders waren zeer godsdienstig 
en leefden volgens de wetten van JHWH. In Nederland waar Jan van 
Riebeeck met zijn mensen vandaan kwam, leefde men in de ‘Gouden 
Eeuw’.  Eksteen schrijft dat de Hollanders de aanzienlijkste, puikste, 
slimste en godsdienstigste mensen van de hele wereld waren. Blijkbaar 
waren zij de natie van JHWH’s keuze. Het is heel goed mogelijk, schrijft 
Eksteen,  dat JHWH hen voor Zijn doel in Holland voor Zijn koninkrijk 
uit alle blanke naties daar verzameld heeft. Veel schrijvers als Sparmann, 
Kolbe, Lichtenstein en Borcherds verwijzen allen naar de gelovigheid, 
nederigheid, beminnelijkheid en ordelijkheid van deze inwoners van de 
Kaap. Zelfs op de zeereis naar de Kaap is er reeds een voortreffelijk 
gebed gedaan.  Een Canadeese zendeling dr. Theale heeft de kolonisten 
en volksplanting van de Hollanders aan de Kaap alsvolgt beschreven: 

“Hoewel zij niet opgeleid zijn in boekgeleerdheid, behoren zijn tot het 
hoogst intelligentste ras in de wereld. En als bekendheid met elke 
vertakking van kennis of wetenschap nou niet juis sigbaar was nie, dan 
was dit  omdat al die vermoëns sluimerend was, en nie dat hulle heeltemal 
ontbreek het nie.  Die seuns van hierdie manne, soos die tijd ook geleer 
het, was in staat na opleiding enige pos in die samenleving te vul. Hierdie 
feit het die verskil tussen hulle en die mees opgeleide (gedokterde) 
individue van barbaarse oorsprong met wie hulle soms vergelijk word 
gemaak. Daar was ’n verborge breinkrag in die een wat – behalwe in 
uitsonderlike gevalle – nie in die ander was nie. Hulle was eenvoudig 
Europeërs van ’n vergevorderde type wat hulle by ’n nuwe omgewing 
aangepas het”.   

Dr. Theale het bewys dat hier die koloniste suiwer Adamiete was. As 
gevolg van hulle hoë intellek – dit getuig van die asem van die lewe van 
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Jahweh wat Hy in Adam se neus ingeblaas het – wat in die hele suiwer 
Adamitiese ras teenswordig is, namelijk die wijsheid of skeppingsvermoë 
na die ewebeeld van Jahweh. Dit is brein of liggaamskrag wat van dié ras 
die heerlijke wesens maak waarvan soveel in die Bybel melding gemaak 
word. Alhoewel niet in die Bybel beschryf nie, bewijs die 
wereldgeskiedenis dat die blanke nasies met groot vooruitgang, hulle 
skeppingsvermoë verloor, sodra hulle uitgebaster raak.  

Die eerste Koloniste kom uit Nederland en wel in die tyd wat deur sekere 
gekiedkundiges beskryf word as die goue eeu van die Nederlande toe van 
die wereld se beste en slimste kunstenaars, handelaars en wetenskaplikes 
uit de Nederlandse volk was en ’n roemryke geskiedenis van daardie tyd 
nagelaat het.  Sekere kenners beweer dat soveel van die beste bloed uit 
Nederland na die Kaap verhuis het dat dit die hoë intellek in Nederland 
so benadeel het dat Nederland nooit weer die roemrykheid van die goue 
eeuw kon ewenaar of handhaaf nie.  Maar dit het gewis die volk aan die 
Kaap baie verryk. Daarby was hulle super godsdienstig; waarvan die 
tagtigjarige Godsdiensoorlog (1568 – 1648) dien as ’n treffende bewys. 

  

’n Verdere verryking –volgens kenners-  van die hoë gehalte van die 
Afrikanervolk, was die koms van nog meer roemryke emigrante van eg 
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Nordische afkoms van Noord-Europa; die Dene, Duitsers, Swede en 
Vlaminge en dan natuurlijk ook die Franse Hugenote en Engelse – almal 
van adellike afkoms met ’n bai hoë Godsdienssin en intellek.   Uit die 
wereldgeskiedenis kan waardevolle inligting bekom word wat bewys dat 
al hierdie Europese nasies uit ’n groot percentasie Israeliete bestaan.  
Veral die stam Dan, wat naas die stamme van Sebulon en Gad die 
vernaamste deel uitgemaak het van die beroemde oue Feniciërs, die 
bekende ontdekkingsreisigers in die jare 1000 tot 1400 vChr.   

Dr Theale meld dat die oue Koloniste die gewoonte gehad het om twee 
keer per dag huisgodsdiens te hou. Dan breek hy ook ’n lansie oor hulle 
pragtige maniere en nederigheid. “Daar was ’n gevoel van totale 
gelykheid onder mekaar.  Van die armste tot die rykste sal hy smaa aan 
tafel sit en mekaar op gelyke voet aanspreek asof hulle broeders is. ’n 
Eienskap wat blykbaar in géén ander deel van die wereld bekend is niet”.  
Geen wonder dat Jahweh self in dié rigting melding maak van die volk 
onderkant die riviere van Kus”.   Want dan sal Ek uit jou midde uit 
wegruim die wat oor jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig 
gedra op My heilige berg niet, Sefanje 3:11. 

Dit soort leefwyse van die Boerevolk wat voor baie geslagte gehandhaaf 
is, het van hulle gemaak wat hulle was:  Die mees geharde, self 
verantwoordelike en gasvryste van alle Europeane.   

Die oue Koloniste was dus vry van dié soort theologiese dogma en het 
net tot die Staten Bybel aangewese as leiding in hulle getrouheid teenoor 
Jahweh. Dit moes baie suiwer vorm van gosdienst gewees het in hulle 
trou teenoor Jahweh…..  En solank dit geduur het was hulle veilig in die 
isolasie – die juweel van godsdiens uit alle nasies van die wereld. As 
gevolg van hulle isolasie met net die Bybel het die theologie van die valse 
godsdiens buite hulle bereik gebly. Dit was hulle redding.   

  So was die ou Boerevolk. So het hulle die land ingetrek en mak gemaak 
en beskaafd gemaak. Soos die kenmerkende spreekwoord lui: “Die Boer 
met sy roer oor die skouder en die Bybel onder sy arm”.  Die Bijbelmense 
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op die begin van die pad van Suid-
Afrika. Hulle was vry van die aaklige 
valshede van Simon die towenaar. 
Origenes en die afkuwlijkhede van die 
duiwel se liste wat afkomstig was van 
die baie valse profete van die Katolieke 
en die ou Hervormers. Hulle was alleen 
net met Jahweh se Woord in die beroemde ou Staten Bybel. So het hulle 
die pad van Suid-Afrika vir die nageslag gemaak. 

  Soos dr. C.R. Kotzé in sy boek “Die Bybel en ons Volksstryd” bladsy 7 
skryf: Die Bybel sê die geskiedenis sê dat die sterkste man, die manlikste 
man, die stale volk die mensen met die Bybel, met gebed, met opregte 
godsdiens is. Dit was die Bybelmense wat in Holland opgestaan en tagtig 
jaar geveg het (teen Simon Magus se kerk). Dit was hulle wat na Suid-
Afrika gekom het. Dit was die Bybelmense wat die Hugenote gemaak 
het, dit was die Bybelmense wat hul plase in Kaap verlaat het en 
voortgetrek het die binneland in. Hulle het die Voortrekkers geword en 
die Afrikanervolk gemaak! Dit is net die Bybelmense wat op die pad van 
Suid-Afrika volhard het”. 

In het boek van Susan Pöhl “Geloftevolk ontwaak”,  p.33                                      
Winston Churchill: De boeren zijn de meest humane mensen, de meest 
goedhartige vijand waartegen ik ooit gevochten heb in de 4 continenten.   

In het boek van A.C. Doyle “De grote boerenoorlog” : Neem een 
Nederlandse gemeenschap van het type mensen dat  50 – 80 jaar tegen de 
Spaanse macht heeft gevochten, ten tijde dat Spanje de 
grootstewereldmacht was. Het is één van de meest sterkte volken. Neem 
dit voortreffelijke volk en leidt hen op en ij overleven waar anderen 
zullen bezwijken.   

En Cecil Headlam schrijft: “Deze brave Nederlandse boeren vechten 
briljant en onverschrokken, in een passie van vaderlandsliefde. En 
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Colonel Winsloe voegt er aan toe: “De boeren zijn een super menselijk 
ras, waartussen ik graag zou willen leven”.  

Sindiwe Mangona, een Xhoza-vrouw, schrijft in haar boek “Tom y 
Chrisdren’s children” het volgende:  Aangesien ons s’n ’n mondelinge 
tradisie is, wil ek he dat julle uit my eie mond hoor hoe dit was om in die 
1940’s en daarna te leef. Hoe dit in die tyd van julle oumagrootje en my 
was, om julle te laat weet wie julle is en waarvandaan julle kom. Ek is in 
die Unie van Suid-Afrika gebore voordat Engeland ons en ons land aan 
die blanke Afrikaner oorgegee het … voor die onde, sjelings en pennies 
waarmee ons grootgeword het na rande en sente oorgeskael het. 
Gedurende daardie tyd is ons Naturelle deur die beleefdes genoem, 
terwijl die minder-beleefdes ons kaffers genoems het – voor die Wet.  Die 
WET!  Die swaarste waaronder ons gewerk het. Nog erger was dat ons 
onder die ‘Meester Rassewette’ se reëls en regulasies gebukkend gaan 
het, wat deur die blanke Afrikaners gewettig is en wat bestaan het voor 
uitsluitlike beskerming van die blankes. Dit was ’n swaar juk wat 
swartmense moes dra en deurdat die blankes hulleself as ons 
‘Gode’voorgedoen het.  Wie het motorkarre gemaak? Blankes. Wie het 
boeke geskryf? Blankes. Wie wassake eienaars? Blankes. Wie het in 
huise gewoon? Blankes.  Wie het skoene gemaak? Blankes. Wie het 
masjiene gemaak? Blankes. Wie het elektriciteit gemaak? Blankes. Wie 
kan wonder? Die hele omgewing het dit letterlijk uitgeskreeu “Blankes 
is de beste”. (Geskryf deur Sindiwi Mangano in 1990). 

De kleurling Ulysses Strong heeft een brochure in de gevangenis 
geschreven, titel: “Die Voortreflike Ras”.  Hij stelt dat juist de 
swartmannen rassisten zijn. O.a . p.35:  “Eienaardig genoeg, schrijft 
Ulyssis,  terwijl swartes nog nooit deur blankes uitgebuit is nie, wanneer 
die skoen aan die ander voet is, is die swartes meer as gelukkig om die 
blanke uit te buit. Terwijl ek hier in de gevangenis verkeer, sien ek elke 
dag hoe die swartes die blankes uitbuit.  Dit is niet breinsintelligensie wat 
onder die gevangeniestoestande seëvier nie, maar rou, primitiewe 
dierlijke instink en spierkrag”,  etc ……. 
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Jan van Riebeeck 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
 De landing van Jan van Riebeeck door 
Charles Bell Johan Anthoniszoon (Jan) 
van Riebeeck (Culemborg, 21 april 1619 – 
Batavia, 18 januari 1677) was een 
Nederlands chirurgijn en koopman in dienst 
van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC). In 1652 stichtte hij de 
eerste Europese handelspost in Zuid-Afrika, 
in een gebied (de Kaap) dat toen bewoond 
was door verschillende Khoikhoi-stammen. 
De nederzetting met Fort de Goede Hoop bij Kaap de Goede Hoop zou 
uitgroeien tot de Kaapkolonie en uiteindelijk tot de huidige Republiek Zuid-
Afrika. In vele steden en dorpen in Zuid-Afrika zijn nog altijd straten naar hem 
vernoemd. 

Oud Nederlands volkslied.  Mannen met baarden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Al_die_willen_te_kaap%27ren_varen 

Al die willen te kaap'ren varen, Moeten mannen met baarden zijn, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, die hebben baarden, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, zij varen mee 

Kosmische Israel-polariteit 

Het lijkt er soms op dat Jahweh een spelletje 
met ons mensen speelt. Dat Hij er geheimen 
op na houdt, die niet iedereen mag weten. Eén 
zo’n geheim is het bestaan en voortbestaan 
van Zijn volk Israël. Ja, dat wisten wij al, zult 
u wellicht zeggen. Nee, dat wist u 
waarschijnlijk niet. Het gaat hier om een 
speciaal geheim dat alle twaalf stammen 
betreft, en wat Jahweh met hen voor heeft.  
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Wij kennen de geschiedenis van Abraham, Izaak en Jakob. Jakob 
verkreeg twaalf zonen, als symbool van de regeringsvolheid, om 
daarmee het Koninkrijk van Jahweh te herstellen. Het getal 12 is een 
heel speciaal getal, dat we regelmatig tegenkomen, om er het kosmische 
totale mee uit te drukken. Denk aan de dierenriem (de Zodiac) met 
twaalf tekens. 

Alle twaalf stammen hebben een eigen identiteit en verkregen allen elk 
een speciale zegen en taak om te vervullen. In een gewoon gezin komen 
de kinderen wel uit één vader en moeder, maar zijn er onderling tussen 
de kinderen altijd verschillen. In Jakobs gezin betrof het één vader en 
vier moeders, waar er onderling tussen de kinderen grote verschillen 
zijn waar te nemen.  Elk ontving een eigen zegen, een karakteristieke 
zegen, die Jakob zijn zonen op zijn sterfbed meegaf. zie Genesis 49. De 
stammen krijgen later in Deuteronomium 33 weer een zegen toegezegd 
door Mozes. 

.  

In die zegeningen ligt het geheim verborgen voor het heden en de 
toekomst van alle twaalf stammen en hun specifieke rol binnen Israël als 
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volk. (Wij geven hier een aantal parallellen weer, wat in deze brochure te 
ver voert om die geheel uit te diepen). Wij zouden kunnen zeggen dat 
Jahweh de zonen Israëls nam als Zijn ‘klok’, waarop 12 cijfers staan, om 
daarmee de geschiedenis van Zijn volk aan te geven.  De klok is verdeeld 
in 12 delen (uren), waarvan er vier leiderstammen waren, te zien als vier 
kwartieren in de cyclische volgorde, nl.: 

1. Het Priesterschap  2. Het Koningschap  3. De Profeten  

4. Het tijdvak van de verstrooiing  

Waarna er een nieuw tijdvak (5) komt van algeheel Herstel, wat we het 
5e tijdvak zouden kunnen noemen. Wij zullen elk aspect met elkaar 
bespreken. Verder zijn er op aarde vijf levensniveaus, die door elk 
menselijk wezen worden doorlopen om daarna te transformeren, n.l. 1. 
Het zaad, 2. De stam of stengel, 3. De bloesem, 4. De vruchtzetting en 
vrucht voor de nieuwe uitzaaiing, 5. Het nieuwe zaad. Deze 
levensniveaus kunnen geometrisch worden aangegeven door de 5 geo-
ruimtelijke lichamen, de zogeheten Platonische lichamen, nl. de 
tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder. Ook in 
ons DNA zien wij de vijf levensniveaus terug, wat in een volgend deel  
wordt behandeld.  

1. Het Priesterschap  

Hierin behield Jozef het grote leiderschap. De priesterlijke bediening van 
Israël als volk stond echter onder leiding van de stam Levi. De stam Levi 
vervulde hierin een hoofdrol. De stam Levi stond hierin niet alleen, maar 
werd ondersteund door de stam Dan, waarvan Jahweh aan Israël richters 
gaf, Genesis 49:16. Wij zien dus de volgende volgorde met betrekking 
tot Israëls priesterschap: Jozef, Levi en Dan, waarbij de stammenklok 
voortgaat naar Benjamin.  

 



De Nederlanders en Zuid-Afrikaanen                                    No.1124 

13 

 

 

2. Het Koningschap  

Hierin verkreeg de stam Juda de hoofdrol, waaruit de koningen 
voortsproten. De eerste koning kwam echter uit de stam Benjamin voort, 
waar Saul als Gibioniet een kans kreeg zich waar te maken, wat op een 
mislukking uitliep. Daarna volgde David als koning, als man naar 
Jahweh’s hart. De stam Gad ondersteunde het koningschap van Juda met 
haar militaire bijdrage, zie 1Kronieken 12:14. De Gadieten waren 
dappere strijders.  

Wij zien de volgende volgorde met betrekking tot het koningschap: 
Benjamin, Juda en Gad, waarbij de stammenklok voort draait naar 
Ruben.  
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3. De Profeten. 

Het Priesterschap en Koningschap was gemakkelijk te verbinden aan de 
daarvoor aangewezen stammen. Dat is bij het profetenschap moeilijker. 
Daarin volgen wij de ‘stammenklok’. Het profetenschap liep volgens de 
‘stammenklok’ van Ruben naar Zebulon en van Zebulon naar Aser. De 
stam Aser symboliseert de neergang van de Israël-identiteit. Aser is een 
der meest moeilijk te onderscheiden stammen. Uit Zebulon kwam de ‘staf 
des schrijvers’, Richteren 5:14, wat van belang was voor de profeten om 
hun boodschap vast te leggen. 

Wij zien (op de stammenklok) de volgende volgorde inzake het 
profetenschap: Ruben, Zebulon en Aser, waarna de volgende cyclus 
begint bij Simeon. 
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4. Het tijdvak van de verstrooiing (diaspora) 

Dit tijdvak begint bij Simeon. Als stam stond Simeon symbool voor de 
verstrooiing, daar deze stam verdeeld was over de stam Juda, zie Jozua 
19:1. Na Simeon blijven Issaschar en Nafthali over in de rij om ermee de 
verstrooiing aan te duiden. De tweede dynastie van het Noorderrijk, 
welke de Assyrische ballingschap in is gegaan, behoorde voornamelijk 
aan Issaschar. Nafthali staat bekend vanwege zijn vruchtbaarheid en 
snelle loopwijze, wat erop wijst dat het vierde tijdvak der verstrooiing 
niet het einde van Israël inhoudt. Er volgt een nieuw tijdvak, het vijfde 
tijdvak van de her-geboorte, het herstel, de hereniging van álle twaalf 
stammen onder één Hoofd. Met dit herstel valt het herstel samen van 
Davids koningschap en de terugkeer van de Shechinah. Zie Jesaja 4. Na 
de bloem volgt de vrucht, en in de vrucht zit het nieuwe zaad verborgen. 

De Shechinah vertoefde bij de stam Simeon/Levi, en zal straks weer in 
het midden des volks verkeren, dus aan heel het volk, zie Jesaja 24:14, 
35:2, 40:5, 58:8, 60:1.    
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Op de vraag waarom de West-muur van de Tempel niet verwoest werd, 
staat volgens de joodse rabbi R. Eleazer  het antwoord in de Talmud: 
‘Numbers Rabba 11:2', omdat Jahweh de Shechinah naar het Westen 
deed gaan! Zie: 

R’’ Eleazar says: The Shechinah did not depart from the Sanctuary …… 
for although it is laid waste, it still retains in holiness. R’’ Aha said: The 
Divine Presence will never depart from the Western Wall as it is said: 
““Behold, He standeth behind our wall.”” (Song of Songs 2:9) 

Dat is voor ons wel een mooie gedachte en goede heenwijzing , dan wel 
bevestiging dat het verstrooide Israël der twaalf stammen in het Westen 
van Europa is aangekomen en dat Jahweh aldaar Zijn heerlijkheid heeft 
doen wonen. Het woord Shechinah betekent zoveel als ‘Goddelijke 
tegenwoordigheid’, of ‘wonen’. Jahweh die woont te midden van Zijn 
volk, wat zich manifesteerde in een pilaar van rook, die ‘s nachts verlicht 
was.   

5. Het tijdvak van herstel 
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Nagenoeg alle profeten hebben voorzegd dat Jahweh Zijn volk Israël zal 
herstellen. Zij hebben met allerlei bewoordingen het herstel van Israël 
beschreven. Inderdaad, door de profeet Zacharia is beschreven dat de 
heerlijkheid van Jahweh, Zijn Geest, tot rust zal komen in het 
Noorderland, het Noord-Westen ten opzichte van het Midden-Oosten, en 
dan komen we uit in Europa!  Zie o.a.  Zacharia 6:8,9. 

Jahweh zal weer in het midden van Zijn volk wonen. Dat zal een 
woonplaats des vredes zijn, zie Jesaja 32. Het is de voor Israël ‘Bestelde 
Plaats", zie 2Samuel 5:10. 

Het herstel van Israël kunnen we o.a.  lezen in Zacharia 8: 

3  Alzo zegt de Jahweh: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het 
midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad 
der waarheid, en de berg van JHVH der heirscharen, een berg der 
heiligheid.   

 De kosmische Israël-polariteit  

Naar wat staat in Psalm 114:2 werd Juda tot Zijn heiligdom en Israël werd 
Zijn volkomen heerschappij. Dat is heel merkwaardig, gezien de stam 
Juda niet priesterlijk is, en het Huis Israëls niet koninklijk is. 

De heilsgeschiedenis van Jahweh loopt via deze twee polen, vanuit de 
geestenwereld worden deze zaken gerealiseerd in de zichtbare wereld. 
Het rijk van Jahweh berust op twee pijlers, het KONINGSCHAP en het 
PRIESTERSCHAP. Noord-Zuid, Holland en Zuid-Afrika. 

Wij zouden geneigd zijn om aan het Huis Israëls eerder het Heiligdom en 
Priesterschap toe te kennen dan aan Juda, en aan Juda zouden wij het 
Koningschap en de heerschappij toewijzen.  

Nee, in Psalm 114 staat dit niet in die volgorde. Hierin zien wij Jahweh’s  
polariteit werken, zoals bij een elektromagneet dat Noord en Zuid 
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verwisselbaar zijn, afhankelijk van de stroomrichting  (Daardoor kan een 
elektromotor zowel linksom als rechtsom draaien). Het voordeel van deze 
Goddelijke polariteit is dat het de Boze onmogelijk werd gemaakt om het 
Godsrijk nog te kunnen vernietigen. Ondergronds en bovengronds, 
zichtbaar en tegelijk onzichtbaar, linksom en rechtsom gaat Jahweh door 
en zet Zijn werk voort. 

Volksgemeente (kahal) en staat vormen het nationale leven van het Rijk 
van Elohim. De Olijfboom symboliseert het nationale aspect van heel het 
volk Israël, waarvan de takken van het Huis Juda werden afgebroken. Het 
koninkrijk werd van Juda weggenomen. Uit de wijnstok kunnen 
symbolisch wel olijven (het volk, het heilige zaad) voortkomen, 
Psalm.128:3 en dan zien wij dat het nationale aspect afhankelijk is van 
het geestelijke. 

Maar, let goed op: de onvruchtbare vijgenboom, deze wijst naar een 
pseudo-herstel (zionistenstaat), (dat is alleen het kerkelijk-priesterlijk 
aspect) en deze kan geen olijven voortbrengen (een heilig volk). 

De wijnstok kan ook niet het koninklijk/priesterlijk aspect voortbrengen 
zónder het volk als tussenschakel, zonder het nationale aspect. Er moet 
eerst een volk zijn (het heilige zaad, het vrouwezaad) en daaruit kan pas 
een koning- en priestergeslacht voortkomen. 

De wijnstok is Israël, het volk <concave x convexe>  en het volk is de 
vijgenboom. De vruchten zijn het heilige zaad. Deswege kan de kerk niet 
Israël zijn, dus valt de vervangingstheologie in duigen. Maar ook de 
onvruchtbare vijgenboom is het wáre Israël niet, ze liegen het, Openb.2:9 
3:9, want dat is het slangenzaad. De zionistenstaat behoort niet tot 
Jahweh's polariteit, wordt afgestoten, zoals een magneet ook kan 
afstoten. Zij zelf, de pseudo-joden, hebben eveneens aangetoond niet  die 
polariteit te bezitten waardoor zij het getuigenis van de profeten 
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aannamen. Nee, zij verwierpen de profeten, én zij verwierpen de spil, de 
(rotor van de elektromotor) n.l. Jahweh! 

De vijgenboom symboliseert het geestelijk/priesterlijk aspect van het 
Rijk van Elohim, waarvan Juda Jahweh's heiligdom is, Psalm..114:2. Het 
gaat bij het volk om de polariteit. 

 *de  Goede vijgen  zijn  Positief  *de  Kwade vijgen  zijn  
Negatief,  zie Jeremia 24 

De heraldiek der 12 stammen 

Voor Genealogisch kaarten van de 12 stammen, zie: 
prophetess.lstc.edu/~rklein/Doc4/geneal.htm 

 

Jakob had 12 zonen, zoals bekend. Op verzoek van Jozef kwam vader 
Jakob met al zijn kinderen en have naar Egypte vanwege de honger in het 
land Kanaän. In Egypte heeft het volk Israël 430 jaren gewoond, waarvan 
een groot deel in slavernij en harde dienstbaarheid.  Egypte was een land 
met een hoogstaande cultuur. Het nageslacht van Jakob heeft in Egypte 
de cultuur meebeleefd en er veel van geleerd. Ook zijn er gebruiken van 
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de Egyptenaren door hen overgenomen. In Egypte was men vergevorderd 
in allerlei wetenschappen. Farao had zijn tovenaars die nagenoeg alles 
konden nadoen in negatieve zin wat Mozes en Aäron deden in opdracht 
van Jahweh.  De Egyptische priesters waren knappe astrologen en 
astronomen. Men wist dat elk mens onder een bepaald sterrenbeeld werd 
geboren. Om te kunnen vaststellen onder welk sterrenbeeld iemand was 
geboren gebruikte men sterrenkaarten, tezamen met de Dierenriem. Jozef 
gebruikte met Benjamin zo’n sterrenkaart om hem te tonen dat hij Jozef 
was, de onderkoning, zie het Boek des Oprechten, hoofdstuk 53:20. 
Jakobus spreekt in hoofdstuk 3:6 over het ‘rad van onze geboorte’, een 
soort wiel of ‘klok’ dat in Egypte werd gebruikt als sterrenkaart. Te 
Denderah in een tempel is een hele mooie wandschildering gevonden van 
een Dierenriem (Zodiac).  Elk van de 12 zonen van Jakob ontving zijn 
eigen dierenriem-teken, een symbool wat in hun heraldische wapen terug 
te vinden was.  Dat gold als herkenningsteken. Het was in Egypte ook de 
gewoonte dat elke familie (clan) een eigen banier had waarop het 
familiewapen stond afgebeeld. Ook de zonen van Jakob ontvingen hun 
eigen banieren met symbolen erop, met soms aan de achterzijde een 
secundair embleem. We komen die banieren dikwijls teken, o.a. in 
Numeri 2:2,  3, 10, 17, 25, 31 en 34. De stammen legerden zich elk onder 
zijn banier, naar de tekenen van het huis hunner vaderen.  Banieren zijn 
in later tijd ook niet vreemd in Israël, zie Ex.17:15, Hooglied 2:4, 5:10, 
6:4, Jesaja 5:26, 11:10, 30:17, 49:22, 59:19, 62:10, Zacharia 9:16. 

Rond de tabernakel in de woestijn legerden zich de stammen elk onder 
hun eigen banieren. De vier leiderstammen, naar de vier windrichtingen, 
met de andere stammen, zie afbeelding:   

In Zacharia 9 lezen wij het volgende: Het OOG van Jahweh is over de 
stammen Israëls. Een oog is rond, met in het midden de ronde pupil. 



De Nederlanders en Zuid-Afrikaanen                                    No.1124 

21 

 

Zacharia 9:1  De last van het woord van JHVH over het land Chadrach 
en Damaskus, deszelfs rust; want JHVH heeft een oog over den mens, 
gelijk over al de stammen Israëls.   

Het ‘oog’ in het hemelgewelf is de dierenriem, de zodiac, wat in 12 delen 
is verdeeld, met in het midden het centrale 13e deel. Dat midden heeft 
een speciale betekenis, zoals in een orkaan in het midden een oog 
aanwezig is waarin het volkomen stil is. In het midden van Israël stond 
de tabernakel en later de tempel, met de stam Levi als priesters. In dat 
‘midden’ vertoefde de Shechinah. In het Heilige der Heiligen (de cella) 
heerste volkomen stilte. Jahweh is Vrede en Rust. Dit wijst heen naar het 
Messiaans Vrederijk, en daarna de algehele realisatie van het Rijk van 
Elohim.  

Jahweh heeft onze voorvaderen op 
symbolische wijze Zijn weg met Zijn 
schepping voorgehouden, om vanuit het 
vergankelijke en voorbijgaande te 
komen tot het onvergankelijke leven. 
De Tabernakel wees op het 
vergankelijke. Ons lichaam wordt 
weleens een ‘tabernakel’ genoemd.  De 
Tempel had moeten heenwijzen naar 
het vaste of blijvende, iets dat fundamenten heeft. Helaas, de Tempel van 
Salomo was ontworpen door de hooggraadvrijmetselaar Hiram Abiff. 
Salomo was fout, al die duizenden offers was niet naar de wil van 
Jwhweh. Zie Jesaja 1:11,vv.   Ook ons lichaam als gelovigen wordt een 
’tempel’ genoemd, waarin de heilige Geest woont en werkt. Van het 
sterfelijke moeten wij onsterfelijkheid aandoen, zoals van rups naar 
vlinder die metamorfose plaatsvindt.  
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Zebulon – Nederland 

In dit kort bestek kunnen wij niet alle stammen en hun locaties in het 
Westen van Europa bespreken. Sommige stammen zijn zelfs over de vier 
winden des aardrijks verstrooid, met name de blanken in Zuid-Afrika, 
Australië, Nieuw Zeeland, Noord-Amerika, etc. 

Waar het ons om gaat is om in het kort een voorbeeld te geven van één 
stam, die duidelijk vertegenwoordigd is in ons land, waarover drs. Helène 
van Woelderen een goed gedocumenteerd boekje heeft geschreven, 
genaamd: Wondere Parallel. Het boekje is verkrijgbaar bij het N.I.B. 
Postbus 30009, 1303AA Almere. 

De geest van Zebulon leeft nog in ons als Nederlanders voort, hoewel 
menigmaal onderdrukt. Zebulon had drie zonen, nl. Sered, Elon en 
Jahleël. Volgens Davidy in zijn boek ‘The Tribes’ komt de naam Holland 
van Elon of Helon. Zebulon zal in de eindtijd aan de kust wonen en grote 
zeehavens hebben, Genesis 49:13. Nederland is de poort van Europa, met 
haar Europoort, waar de grootste zeehavens ter wereld liggen. Zeehavens 
zijn niet altijd de beste plaatsen op zedelijk gebied. Amsterdam staat 
wereldwijd bekend om de rosse buurten en homo-festiviteiten. Nederland 
is het land van de windmolens, die ons landschap opsieren en ons 
wereldberoemd maakten. De watermolens zijn ontworpen om water uit 
lagere plaatsen omhoog te brengen. Dat zit verborgen in de Hebreeuwse 
betekenis van het woord Zebulon. Zebulon is het land waarin volgens 
Jesaja 9 de Prins van de Vrede zal opstaan in de eindtijd, om de troon van 
David te bezetten. Het grote licht zal over ons land opgaan, zie Mattheus 
4:11, Jesaja 60:1. Zebulon zal de volkeren tot de berg roepen, tot de 
heerschappij van het Rijk van Jahweh. Volgens sommigen zou de stam 
Zebulon een diamantsteen hebben gehad in de borstlap van de 
Hogepriester. Zie o.a. verder het artikel op de website van Peter Salemi 
over Zebulon:  
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Het Overblijfsel of Heilige Zaad   

Het begin van Jahweh’s strijd tegen de boze machten, die via Nachash 
een aardse zaadlijn hadden opgezet om de aarde te beheren, werd in een 
Goddelijke zaadlijn begonnen. Dat is hetgeen we lezen in Genesis 3:15, 
waar het vrouwenzaad de kop van het slangenzaad zal vermorzelen. 
Jahweh begon via het vrouwenzaad Zijn Rijk of heerschappij over de 
aarde terug te vorderen van de geestelijke boosheden, die een aardse 
‘slangen-zaadlijn’ hadden opgestart, om daarmee de aarde tot hun 
domein te maken.  Het blijkt uit Mattheus 4 dat de Boze de tijdelijke 
macht heeft verworven over alle koninkrijken der aarde, waarmee hij 
Jesjoea verzocht.  Vers 8  Wederom nam Hem de duivel mede op een 
zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun 
heerlijkheid; 9  En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien 
Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.    

Uit de zaadlijn van de vrouw kwam Abraham voort, daarna Izaak en 
Jakob, waaruit het volk Israël ontsproot.  Om het volk Israël bekwaam te 
maken de aarde te bevrijden van de Boze en zijn machten was het nodig 
het volk op te leiden. Daartoe ten eerste het Priesterschap, als beginsel 
van het zaad dat ontkiemt, om te bemiddelen en te reinigen van het boze. 
Israël ontving de les in de woestijn, als louteringsproces. Daarna het 
Koningschap, om heerschappij te voeren en te herstellen, te zien in de 
stam/boom. Het profeetschap als de bloesem, om te voorzeggen dat het 
kwaad volledig zal worden opgelost, de aarde zal worden hersteld, en de 
heerschappij aan één volk toekomt, dat daartoe verwekt is, nl. Israël. 
Daarna de les der verstrooiing, waarin de vrucht rijpt met erin het nieuwe 
zaad, het heilige zaad, dat er als rest of overblijfsel uit te voorschijn zal 
komen. Dat is de Goddelijke veredelingsprocedure van Jahweh. 

Jesaja 6:13  Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal 
wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de 
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haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo 
zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. 

 Jeremia 31:36  Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen 
wijken, spreekt JHVH zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen 
volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.   

Jesaja 10:21  Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, 
tot den sterken God 

 

Foto dd   02-02-201  11:11  Synchroniciteit  
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  Dit is een kunstwerk dat de Israel-polariteit aangeeft, Noord en Zuid, 
Nederland en Zuid Afrika,  De Nederlandse Leeuw, en de Z-Afrikaanse 
vlag. In het midden een sleutel, verwijzend naar de Sleutel Davids, het 
koningsgeheim, met in de vijfhoek een rad, of steenkring zoals die in 
ZAfrika veel aanwezig zijn, en waar wij bij Dirk van Vuuren een steen 
(klip)  hebben neergelegd 11:52 Noord.  Nederland draagt het getal 7, 
de 7 bovenrijnse provincies, de Nederlandse leeuw heeft 7 pijlen in z’n 
klauw..  Koning Joas is in zijn 7e jaar gekroond. In of op de sleutel zijn 
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de geometrische vormen zichtbaar, blauw de crkel, wit de rechte lijn als 
de cirkel doorgeknipt en rechtgebogen wordt, en de driehoek, vierkant 
en vijfhoek.   Wit is de kleur van zuiverheid, blank, wit bevat alle 
kleuren. Zwart is het ontbreken van alle licht en is geen kleur.  De 
buitenste lijnen geven de vorm van Afrika aan, een olifanten-oor. Deze 
foto is gemaakt 02-02-2018 11:59, één minuuut voor 12.00. 11:52 was 
de klipplaatsing op Filadelfia-ark, en nu zijn wij 7 minuten verder nl 
11:59.  Zie verder de steenzalving van de Pentahof op 02-02-2018 om 
11:11, afbeelding achterin deze brochure.. 

Opmerkelijk dat de laatste tijd boeken 
verschijnen die bevestigen dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen de kern 
vormen van de 12 stammen Israels in de 
verstrooiing. Er zijn wel oude boeken die 
over dat onderwerp handelen, maar de 
ontwikkelingen staan niet stil, en er komt 
steeds meer bewijsmateriaal naar boven dat 
bewijzen aandraagt voor het feit dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen een 
bijzondere afkomst bezitten, en met 
bijzondere gaven begiftigd zijn.  

Van Henriëtte Hemink”Het Geheim der 
eersten”.   Van Eelco de Boer  “Abraham was een Fries”, en “Nederland 
bakermat van oude beschaving”.  

En de al wat oudere boeken, o.a. van Helene van Woelderen “Wondere 
Parallel”.  Van Majoor van de Vecht “De Stenen Spreken”. Van Alfred 
Holland “In Bondgenootschap met God”.  Van G.v.d.Laan  “Een Nieuw 
Geluid”.   etc … 
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Uit het boek van M.C. Eksteen 

In het zeer goed gedocumenteerde boek van de vermoorde Michael C. 
Eksteen “Baälpriesters” staat over de Hollanders het volgende:  

Bladzij 255  waar het gaat over Jan van Riebeeck die met zijn mensen in 
1652 in de Kaap aan land ging. Deze Hollanders waren zeer godsdienstig 
en leefden volgens de wetten van JHWH. In Nederland waar Jan van 
Riebeeck met zijn mensen vandaan kwam, leefde men in de ‘Gouden 
Eeuw’.  Eksteen schrijft dat de Hollanders de aanzienlijkste, puikste, 
slimste en godsdienstigste mensen van de hele wereld waren. Blijkbaar 
waren zij de natie van JHWH’s keuze. Het is heel goed mogelijk, schrijft 
Eksteen,  dat JHWH hen voor Zijn doel in Holland voor Zijn koninkrijk 
uit alle blanke naties daar verzameld heeft. Veel schrijvers als Sparmann, 
Kolbe, Lichtenstein en Borcherds verwijzen allen naar de gelovigheid, 
nederigheid, beminnelijkheid en ordelijkheid van deze inwoners van de 
Kaap. Zelfs op de zeereis naar de Kaap is er reeds een voortreffelijk 
gebed gedaan.  Een Canadeese zendeling dr. Theale heeft de kolonisten 
en volksplanting van de Hollanders aan de Kaap alsvolgt beschreven: 

“Hoewel zij niet opgeleid zijn in boekgeleerdheid, behoren zijn tot het 
hoogst intelligentste ras in de wereld. En als bekendheid met elke 
vertakking van kennis of wetenschap nou niet juis sigbaar was nie, dan 
was dit  omdat al die vermoëns sluimerend was, en nie dat hulle heeltemal 
ontbreek het nie.  Die seuns van hierdie manne, soos die tijd ook geleer 
het, was in staat na opleiding enige pos in die samenleving te vul. Hierdie 
feit het die verskil tussen hulle en die mees opgeleide (gedokterde) 
individue van barbaarse oorsprong met wie hulle soms vergelijk word 
gemaak. Daar was ’n verborge breinkrag in die een wat – behalwe in 
uitsonderlike gevalle – nie in die ander was nie. Hulle was eenvoudig 
Europeërs van ’n vergevorderde type wat hulle by ’n nuwe omgewing 
aangepas het”.   

Dr. Theale het bewys dat hier die koloniste suiwer Adamiete was. As 
gevolg van hulle hoë intellek – dit getuig van die asem van die lewe van 
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Jahweh wat Hy in Adam se neus ingeblaas het – wat in die hele suiwer 
Adamitiese ras teenswordig is, namelijk die wijsheid of skeppingsvermoë 
na die ewebeeld van Jahweh. Dit is brein of liggaamskrag wat van dié ras 
die heerlijke wesens maak waarvan soveel in die Bybel melding gemaak 
word. Alhoewel niet in die Bybel beschryf nie, bewijs die 
wereldgeskiedenis dat die blanke nasies met groot vooruitgang, hulle 
skeppingsvermoë verloor, sodra hulle uitgebaster raak.  

Die eerste Koloniste kom uit Nederland en wel in die tyd wat deur sekere 
gekiedkundiges beskryf word as die goue eeu van die Nederlande toe van 
die wereld se beste en slimste kunstenaars, handelaars en wetenskaplikes 
uit de Nederlandse volk was en ’n roemryke geskiedenis van daardie tyd 
nagelaat het.  Sekere kenners beweer dat soveel van die beste bloed uit 
Nederland na die Kaap verhuis het dat dit die hoë intellek in Nederland 
so benadeel het dat Nederland nooit weer die roemrykheid van die goue 
eeuw kon ewenaar of handhaaf nie.  Maar dit het gewis die volk aan die 
Kaap baie verryk. Daarby was hulle super godsdienstig; waarvan die 
tagtigjarige Godsdiensoorlog (1568 – 1648) dien as ’n treffende bewys. 

  

’n Verdere verryking –volgens kenners-  van die hoë gehalte van die 
Afrikanervolk, was die koms van nog meer roemryke emigrante van eg 
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Nordische afkoms van Noord-Europa; die Dene, Duitsers, Swede en 
Vlaminge en dan natuurlijk ook die Franse Hugenote en Engelse – almal 
van adellike afkoms met ’n bai hoë Godsdienssin en intellek.   Uit die 
wereldgeskiedenis kan waardevolle inligting bekom word wat bewys dat 
al hierdie Europese nasies uit ’n groot percentasie Israeliete bestaan.  
Veral die stam Dan, wat naas die stamme van Sebulon en Gad die 
vernaamste deel uitgemaak het van die beroemde oue Feniciërs, die 
bekende ontdekkingsreisigers in die jare 1000 tot 1400 vChr.   

Dr Theale meld dat die oue Koloniste die gewoonte gehad het om twee 
keer per dag huisgodsdiens te hou. Dan breek hy ook ’n lansie oor hulle 
pragtige maniere en nederigheid. “Daar was ’n gevoel van totale 
gelykheid onder mekaar.  Van die armste tot die rykste sal hy smaa aan 
tafel sit en mekaar op gelyke voet aanspreek asof hulle broeders is. ’n 
Eienskap wat blykbaar in géén ander deel van die wereld bekend is niet”.  
Geen wonder dat Jahweh self in dié rigting melding maak van die volk 
onderkant die riviere van Kus”.   Want dan sal Ek uit jou midde uit 
wegruim die wat oor jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig 
gedra op My heilige berg niet, Sefanje 3:11. 

Dit soort leefwyse van die Boerevolk wat voor baie geslagte gehandhaaf 
is, het van hulle gemaak wat hulle was:  Die mees geharde, self 
verantwoordelike en gasvryste van alle Europeane.   

Die oue Koloniste was dus vry van dié soort theologiese dogma en het 
net tot die Staten Bybel aangewese as leiding in hulle getrouheid teenoor 
Jahweh. Dit moes baie suiwer vorm van gosdienst gewees het in hulle 
trou teenoor Jahweh…..  En solank dit geduur het was hulle veilig in die 
isolasie – die juweel van godsdiens uit alle nasies van die wereld. As 
gevolg van hulle isolasie met net die Bybel het die theologie van die valse 
godsdiens buite hulle bereik gebly. Dit was hulle redding.   

  So was die ou Boerevolk. So het hulle die land ingetrek en mak gemaak 
en beskaafd gemaak. Soos die kenmerkende spreekwoord lui: “Die Boer 
met sy roer oor die skouder en die Bybel onder sy arm”.  Die Bijbelmense 
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op die begin van die pad van Suid-
Afrika. Hulle was vry van die aaklige 
valshede van Simon die towenaar. 
Origenes en die afkuwlijkhede van die 
duiwel se liste wat afkomstig was van 
die baie valse profete van die Katolieke 
en die ou Hervormers. Hulle was alleen 
net met Jahweh se Woord in die beroemde ou Staten Bybel. So het hulle 
die pad van Suid-Afrika vir die nageslag gemaak. 

  Soos dr. C.R. Kotzé in sy boek “Die Bybel en ons Volksstryd” bladsy 7 
skryf: Die Bybel sê die geskiedenis sê dat die sterkste man, die manlikste 
man, die stale volk die mensen met die Bybel, met gebed, met opregte 
godsdiens is. Dit was die Bybelmense wat in Holland opgestaan en tagtig 
jaar geveg het (teen Simon Magus se kerk). Dit was hulle wat na Suid-
Afrika gekom het. Dit was die Bybelmense wat die Hugenote gemaak 
het, dit was die Bybelmense wat hul plase in Kaap verlaat het en 
voortgetrek het die binneland in. Hulle het die Voortrekkers geword en 
die Afrikanervolk gemaak! Dit is net die Bybelmense wat op die pad van 
Suid-Afrika volhard het”. 

In het boek van Susan Pöhl “Geloftevolk ontwaak”,  p.33                                      
Winston Churchill: De boeren zijn de meest humane mensen, de meest 
goedhartige vijand waartegen ik ooit gevochten heb in de 4 continenten.   

In het boek van A.C. Doyle “De grote boerenoorlog” : Neem een 
Nederlandse gemeenschap van het type mensen dat  50 – 80 jaar tegen de 
Spaanse macht heeft gevochten, ten tijde dat Spanje de 
grootstewereldmacht was. Het is één van de meest sterkte volken. Neem 
dit voortreffelijke volk en leidt hen op en ij overleven waar anderen 
zullen bezwijken.   

En Cecil Headlam schrijft: “Deze brave Nederlandse boeren vechten 
briljant en onverschrokken, in een passie van vaderlandsliefde. En 
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Colonel Winsloe voegt er aan toe: “De boeren zijn een super menselijk 
ras, waartussen ik graag zou willen leven”.  

Sindiwe Mangona, een Xhoza-vrouw, schrijft in haar boek “Tom y 
Chrisdren’s children” het volgende:  Aangesien ons s’n ’n mondelinge 
tradisie is, wil ek he dat julle uit my eie mond hoor hoe dit was om in die 
1940’s en daarna te leef. Hoe dit in die tyd van julle oumagrootje en my 
was, om julle te laat weet wie julle is en waarvandaan julle kom. Ek is in 
die Unie van Suid-Afrika gebore voordat Engeland ons en ons land aan 
die blanke Afrikaner oorgegee het … voor die onde, sjelings en pennies 
waarmee ons grootgeword het na rande en sente oorgeskael het. 
Gedurende daardie tyd is ons Naturelle deur die beleefdes genoem, 
terwijl die minder-beleefdes ons kaffers genoems het – voor die Wet.  Die 
WET!  Die swaarste waaronder ons gewerk het. Nog erger was dat ons 
onder die ‘Meester Rassewette’ se reëls en regulasies gebukkend gaan 
het, wat deur die blanke Afrikaners gewettig is en wat bestaan het voor 
uitsluitlike beskerming van die blankes. Dit was ’n swaar juk wat 
swartmense moes dra en deurdat die blankes hulleself as ons 
‘Gode’voorgedoen het.  Wie het motorkarre gemaak? Blankes. Wie het 
boeke geskryf? Blankes. Wie wassake eienaars? Blankes. Wie het in 
huise gewoon? Blankes.  Wie het skoene gemaak? Blankes. Wie het 
masjiene gemaak? Blankes. Wie het elektriciteit gemaak? Blankes. Wie 
kan wonder? Die hele omgewing het dit letterlijk uitgeskreeu “Blankes 
is de beste”. (Geskryf deur Sindiwi Mangano in 1990). 

De kleurling Ulysses Strong heeft een brochure in de gevangenis 
geschreven, titel: “Die Voortreflike Ras”.  Hij stelt dat juist de 
swartmannen rassisten zijn. O.a . p.35:  “Eienaardig genoeg, schrijft 
Ulyssis,  terwijl swartes nog nooit deur blankes uitgebuit is nie, wanneer 
die skoen aan die ander voet is, is die swartes meer as gelukkig om die 
blanke uit te buit. Terwijl ek hier in de gevangenis verkeer, sien ek elke 
dag hoe die swartes die blankes uitbuit.  Dit is niet breinsintelligensie wat 
onder die gevangeniestoestande seëvier nie, maar rou, primitiewe 
dierlijke instink en spierkrag”,  etc ……. 
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Jan van Riebeeck 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
 De landing van Jan van Riebeeck door 
Charles Bell Johan Anthoniszoon (Jan) 
van Riebeeck (Culemborg, 21 april 1619 – 
Batavia, 18 januari 1677) was een 
Nederlands chirurgijn en koopman in dienst 
van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC). In 1652 stichtte hij de 
eerste Europese handelspost in Zuid-Afrika, 
in een gebied (de Kaap) dat toen bewoond 
was door verschillende Khoikhoi-stammen. 
De nederzetting met Fort de Goede Hoop bij Kaap de Goede Hoop zou 
uitgroeien tot de Kaapkolonie en uiteindelijk tot de huidige Republiek Zuid-
Afrika. In vele steden en dorpen in Zuid-Afrika zijn nog altijd straten naar hem 
vernoemd. 

Oud Nederlands volkslied.  Mannen met baarden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Al_die_willen_te_kaap%27ren_varen 

Al die willen te kaap'ren varen, Moeten mannen met baarden zijn, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, die hebben baarden, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, zij varen mee 

Kosmische Israel-polariteit 

Het lijkt er soms op dat Jahweh een spelletje 
met ons mensen speelt. Dat Hij er geheimen 
op na houdt, die niet iedereen mag weten. Eén 
zo’n geheim is het bestaan en voortbestaan 
van Zijn volk Israël. Ja, dat wisten wij al, zult 
u wellicht zeggen. Nee, dat wist u 
waarschijnlijk niet. Het gaat hier om een 
speciaal geheim dat alle twaalf stammen 
betreft, en wat Jahweh met hen voor heeft.  
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Wij kennen de geschiedenis van Abraham, Izaak en Jakob. Jakob 
verkreeg twaalf zonen, als symbool van de regeringsvolheid, om 
daarmee het Koninkrijk van Jahweh te herstellen. Het getal 12 is een 
heel speciaal getal, dat we regelmatig tegenkomen, om er het kosmische 
totale mee uit te drukken. Denk aan de dierenriem (de Zodiac) met 
twaalf tekens. 

Alle twaalf stammen hebben een eigen identiteit en verkregen allen elk 
een speciale zegen en taak om te vervullen. In een gewoon gezin komen 
de kinderen wel uit één vader en moeder, maar zijn er onderling tussen 
de kinderen altijd verschillen. In Jakobs gezin betrof het één vader en 
vier moeders, waar er onderling tussen de kinderen grote verschillen 
zijn waar te nemen.  Elk ontving een eigen zegen, een karakteristieke 
zegen, die Jakob zijn zonen op zijn sterfbed meegaf. zie Genesis 49. De 
stammen krijgen later in Deuteronomium 33 weer een zegen toegezegd 
door Mozes. 

.  

In die zegeningen ligt het geheim verborgen voor het heden en de 
toekomst van alle twaalf stammen en hun specifieke rol binnen Israël als 
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volk. (Wij geven hier een aantal parallellen weer, wat in deze brochure te 
ver voert om die geheel uit te diepen). Wij zouden kunnen zeggen dat 
Jahweh de zonen Israëls nam als Zijn ‘klok’, waarop 12 cijfers staan, om 
daarmee de geschiedenis van Zijn volk aan te geven.  De klok is verdeeld 
in 12 delen (uren), waarvan er vier leiderstammen waren, te zien als vier 
kwartieren in de cyclische volgorde, nl.: 

1. Het Priesterschap  2. Het Koningschap  3. De Profeten  

4. Het tijdvak van de verstrooiing  

Waarna er een nieuw tijdvak (5) komt van algeheel Herstel, wat we het 
5e tijdvak zouden kunnen noemen. Wij zullen elk aspect met elkaar 
bespreken. Verder zijn er op aarde vijf levensniveaus, die door elk 
menselijk wezen worden doorlopen om daarna te transformeren, n.l. 1. 
Het zaad, 2. De stam of stengel, 3. De bloesem, 4. De vruchtzetting en 
vrucht voor de nieuwe uitzaaiing, 5. Het nieuwe zaad. Deze 
levensniveaus kunnen geometrisch worden aangegeven door de 5 geo-
ruimtelijke lichamen, de zogeheten Platonische lichamen, nl. de 
tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder. Ook in 
ons DNA zien wij de vijf levensniveaus terug, wat in een volgend deel  
wordt behandeld.  

1. Het Priesterschap  

Hierin behield Jozef het grote leiderschap. De priesterlijke bediening van 
Israël als volk stond echter onder leiding van de stam Levi. De stam Levi 
vervulde hierin een hoofdrol. De stam Levi stond hierin niet alleen, maar 
werd ondersteund door de stam Dan, waarvan Jahweh aan Israël richters 
gaf, Genesis 49:16. Wij zien dus de volgende volgorde met betrekking 
tot Israëls priesterschap: Jozef, Levi en Dan, waarbij de stammenklok 
voortgaat naar Benjamin.  
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2. Het Koningschap  

Hierin verkreeg de stam Juda de hoofdrol, waaruit de koningen 
voortsproten. De eerste koning kwam echter uit de stam Benjamin voort, 
waar Saul als Gibioniet een kans kreeg zich waar te maken, wat op een 
mislukking uitliep. Daarna volgde David als koning, als man naar 
Jahweh’s hart. De stam Gad ondersteunde het koningschap van Juda met 
haar militaire bijdrage, zie 1Kronieken 12:14. De Gadieten waren 
dappere strijders.  

Wij zien de volgende volgorde met betrekking tot het koningschap: 
Benjamin, Juda en Gad, waarbij de stammenklok voort draait naar 
Ruben.  
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3. De Profeten. 

Het Priesterschap en Koningschap was gemakkelijk te verbinden aan de 
daarvoor aangewezen stammen. Dat is bij het profetenschap moeilijker. 
Daarin volgen wij de ‘stammenklok’. Het profetenschap liep volgens de 
‘stammenklok’ van Ruben naar Zebulon en van Zebulon naar Aser. De 
stam Aser symboliseert de neergang van de Israël-identiteit. Aser is een 
der meest moeilijk te onderscheiden stammen. Uit Zebulon kwam de ‘staf 
des schrijvers’, Richteren 5:14, wat van belang was voor de profeten om 
hun boodschap vast te leggen. 

Wij zien (op de stammenklok) de volgende volgorde inzake het 
profetenschap: Ruben, Zebulon en Aser, waarna de volgende cyclus 
begint bij Simeon. 
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4. Het tijdvak van de verstrooiing (diaspora) 

Dit tijdvak begint bij Simeon. Als stam stond Simeon symbool voor de 
verstrooiing, daar deze stam verdeeld was over de stam Juda, zie Jozua 
19:1. Na Simeon blijven Issaschar en Nafthali over in de rij om ermee de 
verstrooiing aan te duiden. De tweede dynastie van het Noorderrijk, 
welke de Assyrische ballingschap in is gegaan, behoorde voornamelijk 
aan Issaschar. Nafthali staat bekend vanwege zijn vruchtbaarheid en 
snelle loopwijze, wat erop wijst dat het vierde tijdvak der verstrooiing 
niet het einde van Israël inhoudt. Er volgt een nieuw tijdvak, het vijfde 
tijdvak van de her-geboorte, het herstel, de hereniging van álle twaalf 
stammen onder één Hoofd. Met dit herstel valt het herstel samen van 
Davids koningschap en de terugkeer van de Shechinah. Zie Jesaja 4. Na 
de bloem volgt de vrucht, en in de vrucht zit het nieuwe zaad verborgen. 

De Shechinah vertoefde bij de stam Simeon/Levi, en zal straks weer in 
het midden des volks verkeren, dus aan heel het volk, zie Jesaja 24:14, 
35:2, 40:5, 58:8, 60:1.    
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Op de vraag waarom de West-muur van de Tempel niet verwoest werd, 
staat volgens de joodse rabbi R. Eleazer  het antwoord in de Talmud: 
‘Numbers Rabba 11:2', omdat Jahweh de Shechinah naar het Westen 
deed gaan! Zie: 

R’’ Eleazar says: The Shechinah did not depart from the Sanctuary …… 
for although it is laid waste, it still retains in holiness. R’’ Aha said: The 
Divine Presence will never depart from the Western Wall as it is said: 
““Behold, He standeth behind our wall.”” (Song of Songs 2:9) 

Dat is voor ons wel een mooie gedachte en goede heenwijzing , dan wel 
bevestiging dat het verstrooide Israël der twaalf stammen in het Westen 
van Europa is aangekomen en dat Jahweh aldaar Zijn heerlijkheid heeft 
doen wonen. Het woord Shechinah betekent zoveel als ‘Goddelijke 
tegenwoordigheid’, of ‘wonen’. Jahweh die woont te midden van Zijn 
volk, wat zich manifesteerde in een pilaar van rook, die ‘s nachts verlicht 
was.   

5. Het tijdvak van herstel 
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Nagenoeg alle profeten hebben voorzegd dat Jahweh Zijn volk Israël zal 
herstellen. Zij hebben met allerlei bewoordingen het herstel van Israël 
beschreven. Inderdaad, door de profeet Zacharia is beschreven dat de 
heerlijkheid van Jahweh, Zijn Geest, tot rust zal komen in het 
Noorderland, het Noord-Westen ten opzichte van het Midden-Oosten, en 
dan komen we uit in Europa!  Zie o.a.  Zacharia 6:8,9. 

Jahweh zal weer in het midden van Zijn volk wonen. Dat zal een 
woonplaats des vredes zijn, zie Jesaja 32. Het is de voor Israël ‘Bestelde 
Plaats", zie 2Samuel 5:10. 

Het herstel van Israël kunnen we o.a.  lezen in Zacharia 8: 

3  Alzo zegt de Jahweh: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het 
midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad 
der waarheid, en de berg van JHVH der heirscharen, een berg der 
heiligheid.   

 De kosmische Israël-polariteit  

Naar wat staat in Psalm 114:2 werd Juda tot Zijn heiligdom en Israël werd 
Zijn volkomen heerschappij. Dat is heel merkwaardig, gezien de stam 
Juda niet priesterlijk is, en het Huis Israëls niet koninklijk is. 

De heilsgeschiedenis van Jahweh loopt via deze twee polen, vanuit de 
geestenwereld worden deze zaken gerealiseerd in de zichtbare wereld. 
Het rijk van Jahweh berust op twee pijlers, het KONINGSCHAP en het 
PRIESTERSCHAP. Noord-Zuid, Holland en Zuid-Afrika. 

Wij zouden geneigd zijn om aan het Huis Israëls eerder het Heiligdom en 
Priesterschap toe te kennen dan aan Juda, en aan Juda zouden wij het 
Koningschap en de heerschappij toewijzen.  

Nee, in Psalm 114 staat dit niet in die volgorde. Hierin zien wij Jahweh’s  
polariteit werken, zoals bij een elektromagneet dat Noord en Zuid 
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verwisselbaar zijn, afhankelijk van de stroomrichting  (Daardoor kan een 
elektromotor zowel linksom als rechtsom draaien). Het voordeel van deze 
Goddelijke polariteit is dat het de Boze onmogelijk werd gemaakt om het 
Godsrijk nog te kunnen vernietigen. Ondergronds en bovengronds, 
zichtbaar en tegelijk onzichtbaar, linksom en rechtsom gaat Jahweh door 
en zet Zijn werk voort. 

Volksgemeente (kahal) en staat vormen het nationale leven van het Rijk 
van Elohim. De Olijfboom symboliseert het nationale aspect van heel het 
volk Israël, waarvan de takken van het Huis Juda werden afgebroken. Het 
koninkrijk werd van Juda weggenomen. Uit de wijnstok kunnen 
symbolisch wel olijven (het volk, het heilige zaad) voortkomen, 
Psalm.128:3 en dan zien wij dat het nationale aspect afhankelijk is van 
het geestelijke. 

Maar, let goed op: de onvruchtbare vijgenboom, deze wijst naar een 
pseudo-herstel (zionistenstaat), (dat is alleen het kerkelijk-priesterlijk 
aspect) en deze kan geen olijven voortbrengen (een heilig volk). 

De wijnstok kan ook niet het koninklijk/priesterlijk aspect voortbrengen 
zónder het volk als tussenschakel, zonder het nationale aspect. Er moet 
eerst een volk zijn (het heilige zaad, het vrouwezaad) en daaruit kan pas 
een koning- en priestergeslacht voortkomen. 

De wijnstok is Israël, het volk <concave x convexe>  en het volk is de 
vijgenboom. De vruchten zijn het heilige zaad. Deswege kan de kerk niet 
Israël zijn, dus valt de vervangingstheologie in duigen. Maar ook de 
onvruchtbare vijgenboom is het wáre Israël niet, ze liegen het, Openb.2:9 
3:9, want dat is het slangenzaad. De zionistenstaat behoort niet tot 
Jahweh's polariteit, wordt afgestoten, zoals een magneet ook kan 
afstoten. Zij zelf, de pseudo-joden, hebben eveneens aangetoond niet  die 
polariteit te bezitten waardoor zij het getuigenis van de profeten 
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aannamen. Nee, zij verwierpen de profeten, én zij verwierpen de spil, de 
(rotor van de elektromotor) n.l. Jahweh! 

De vijgenboom symboliseert het geestelijk/priesterlijk aspect van het 
Rijk van Elohim, waarvan Juda Jahweh's heiligdom is, Psalm..114:2. Het 
gaat bij het volk om de polariteit. 

 *de  Goede vijgen  zijn  Positief  *de  Kwade vijgen  zijn  
Negatief,  zie Jeremia 24 

De heraldiek der 12 stammen 

Voor Genealogisch kaarten van de 12 stammen, zie: 
prophetess.lstc.edu/~rklein/Doc4/geneal.htm 

 

Jakob had 12 zonen, zoals bekend. Op verzoek van Jozef kwam vader 
Jakob met al zijn kinderen en have naar Egypte vanwege de honger in het 
land Kanaän. In Egypte heeft het volk Israël 430 jaren gewoond, waarvan 
een groot deel in slavernij en harde dienstbaarheid.  Egypte was een land 
met een hoogstaande cultuur. Het nageslacht van Jakob heeft in Egypte 
de cultuur meebeleefd en er veel van geleerd. Ook zijn er gebruiken van 
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de Egyptenaren door hen overgenomen. In Egypte was men vergevorderd 
in allerlei wetenschappen. Farao had zijn tovenaars die nagenoeg alles 
konden nadoen in negatieve zin wat Mozes en Aäron deden in opdracht 
van Jahweh.  De Egyptische priesters waren knappe astrologen en 
astronomen. Men wist dat elk mens onder een bepaald sterrenbeeld werd 
geboren. Om te kunnen vaststellen onder welk sterrenbeeld iemand was 
geboren gebruikte men sterrenkaarten, tezamen met de Dierenriem. Jozef 
gebruikte met Benjamin zo’n sterrenkaart om hem te tonen dat hij Jozef 
was, de onderkoning, zie het Boek des Oprechten, hoofdstuk 53:20. 
Jakobus spreekt in hoofdstuk 3:6 over het ‘rad van onze geboorte’, een 
soort wiel of ‘klok’ dat in Egypte werd gebruikt als sterrenkaart. Te 
Denderah in een tempel is een hele mooie wandschildering gevonden van 
een Dierenriem (Zodiac).  Elk van de 12 zonen van Jakob ontving zijn 
eigen dierenriem-teken, een symbool wat in hun heraldische wapen terug 
te vinden was.  Dat gold als herkenningsteken. Het was in Egypte ook de 
gewoonte dat elke familie (clan) een eigen banier had waarop het 
familiewapen stond afgebeeld. Ook de zonen van Jakob ontvingen hun 
eigen banieren met symbolen erop, met soms aan de achterzijde een 
secundair embleem. We komen die banieren dikwijls teken, o.a. in 
Numeri 2:2,  3, 10, 17, 25, 31 en 34. De stammen legerden zich elk onder 
zijn banier, naar de tekenen van het huis hunner vaderen.  Banieren zijn 
in later tijd ook niet vreemd in Israël, zie Ex.17:15, Hooglied 2:4, 5:10, 
6:4, Jesaja 5:26, 11:10, 30:17, 49:22, 59:19, 62:10, Zacharia 9:16. 

Rond de tabernakel in de woestijn legerden zich de stammen elk onder 
hun eigen banieren. De vier leiderstammen, naar de vier windrichtingen, 
met de andere stammen, zie afbeelding:   

In Zacharia 9 lezen wij het volgende: Het OOG van Jahweh is over de 
stammen Israëls. Een oog is rond, met in het midden de ronde pupil. 
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Zacharia 9:1  De last van het woord van JHVH over het land Chadrach 
en Damaskus, deszelfs rust; want JHVH heeft een oog over den mens, 
gelijk over al de stammen Israëls.   

Het ‘oog’ in het hemelgewelf is de dierenriem, de zodiac, wat in 12 delen 
is verdeeld, met in het midden het centrale 13e deel. Dat midden heeft 
een speciale betekenis, zoals in een orkaan in het midden een oog 
aanwezig is waarin het volkomen stil is. In het midden van Israël stond 
de tabernakel en later de tempel, met de stam Levi als priesters. In dat 
‘midden’ vertoefde de Shechinah. In het Heilige der Heiligen (de cella) 
heerste volkomen stilte. Jahweh is Vrede en Rust. Dit wijst heen naar het 
Messiaans Vrederijk, en daarna de algehele realisatie van het Rijk van 
Elohim.  

Jahweh heeft onze voorvaderen op 
symbolische wijze Zijn weg met Zijn 
schepping voorgehouden, om vanuit het 
vergankelijke en voorbijgaande te 
komen tot het onvergankelijke leven. 
De Tabernakel wees op het 
vergankelijke. Ons lichaam wordt 
weleens een ‘tabernakel’ genoemd.  De 
Tempel had moeten heenwijzen naar 
het vaste of blijvende, iets dat fundamenten heeft. Helaas, de Tempel van 
Salomo was ontworpen door de hooggraadvrijmetselaar Hiram Abiff. 
Salomo was fout, al die duizenden offers was niet naar de wil van 
Jwhweh. Zie Jesaja 1:11,vv.   Ook ons lichaam als gelovigen wordt een 
’tempel’ genoemd, waarin de heilige Geest woont en werkt. Van het 
sterfelijke moeten wij onsterfelijkheid aandoen, zoals van rups naar 
vlinder die metamorfose plaatsvindt.  
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Zebulon – Nederland 

In dit kort bestek kunnen wij niet alle stammen en hun locaties in het 
Westen van Europa bespreken. Sommige stammen zijn zelfs over de vier 
winden des aardrijks verstrooid, met name de blanken in Zuid-Afrika, 
Australië, Nieuw Zeeland, Noord-Amerika, etc. 

Waar het ons om gaat is om in het kort een voorbeeld te geven van één 
stam, die duidelijk vertegenwoordigd is in ons land, waarover drs. Helène 
van Woelderen een goed gedocumenteerd boekje heeft geschreven, 
genaamd: Wondere Parallel. Het boekje is verkrijgbaar bij het N.I.B. 
Postbus 30009, 1303AA Almere. 

De geest van Zebulon leeft nog in ons als Nederlanders voort, hoewel 
menigmaal onderdrukt. Zebulon had drie zonen, nl. Sered, Elon en 
Jahleël. Volgens Davidy in zijn boek ‘The Tribes’ komt de naam Holland 
van Elon of Helon. Zebulon zal in de eindtijd aan de kust wonen en grote 
zeehavens hebben, Genesis 49:13. Nederland is de poort van Europa, met 
haar Europoort, waar de grootste zeehavens ter wereld liggen. Zeehavens 
zijn niet altijd de beste plaatsen op zedelijk gebied. Amsterdam staat 
wereldwijd bekend om de rosse buurten en homo-festiviteiten. Nederland 
is het land van de windmolens, die ons landschap opsieren en ons 
wereldberoemd maakten. De watermolens zijn ontworpen om water uit 
lagere plaatsen omhoog te brengen. Dat zit verborgen in de Hebreeuwse 
betekenis van het woord Zebulon. Zebulon is het land waarin volgens 
Jesaja 9 de Prins van de Vrede zal opstaan in de eindtijd, om de troon van 
David te bezetten. Het grote licht zal over ons land opgaan, zie Mattheus 
4:11, Jesaja 60:1. Zebulon zal de volkeren tot de berg roepen, tot de 
heerschappij van het Rijk van Jahweh. Volgens sommigen zou de stam 
Zebulon een diamantsteen hebben gehad in de borstlap van de 
Hogepriester. Zie o.a. verder het artikel op de website van Peter Salemi 
over Zebulon:  
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Het Overblijfsel of Heilige Zaad   

Het begin van Jahweh’s strijd tegen de boze machten, die via Nachash 
een aardse zaadlijn hadden opgezet om de aarde te beheren, werd in een 
Goddelijke zaadlijn begonnen. Dat is hetgeen we lezen in Genesis 3:15, 
waar het vrouwenzaad de kop van het slangenzaad zal vermorzelen. 
Jahweh begon via het vrouwenzaad Zijn Rijk of heerschappij over de 
aarde terug te vorderen van de geestelijke boosheden, die een aardse 
‘slangen-zaadlijn’ hadden opgestart, om daarmee de aarde tot hun 
domein te maken.  Het blijkt uit Mattheus 4 dat de Boze de tijdelijke 
macht heeft verworven over alle koninkrijken der aarde, waarmee hij 
Jesjoea verzocht.  Vers 8  Wederom nam Hem de duivel mede op een 
zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun 
heerlijkheid; 9  En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien 
Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.    

Uit de zaadlijn van de vrouw kwam Abraham voort, daarna Izaak en 
Jakob, waaruit het volk Israël ontsproot.  Om het volk Israël bekwaam te 
maken de aarde te bevrijden van de Boze en zijn machten was het nodig 
het volk op te leiden. Daartoe ten eerste het Priesterschap, als beginsel 
van het zaad dat ontkiemt, om te bemiddelen en te reinigen van het boze. 
Israël ontving de les in de woestijn, als louteringsproces. Daarna het 
Koningschap, om heerschappij te voeren en te herstellen, te zien in de 
stam/boom. Het profeetschap als de bloesem, om te voorzeggen dat het 
kwaad volledig zal worden opgelost, de aarde zal worden hersteld, en de 
heerschappij aan één volk toekomt, dat daartoe verwekt is, nl. Israël. 
Daarna de les der verstrooiing, waarin de vrucht rijpt met erin het nieuwe 
zaad, het heilige zaad, dat er als rest of overblijfsel uit te voorschijn zal 
komen. Dat is de Goddelijke veredelingsprocedure van Jahweh. 

Jesaja 6:13  Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal 
wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de 
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haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo 
zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. 

 Jeremia 31:36  Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen 
wijken, spreekt JHVH zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen 
volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.   

Jesaja 10:21  Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, 
tot den sterken God 

 

Foto dd   02-02-201  11:11  Synchroniciteit  
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  Dit is een kunstwerk dat de Israel-polariteit aangeeft, Noord en Zuid, 
Nederland en Zuid Afrika,  De Nederlandse Leeuw, en de Z-Afrikaanse 
vlag. In het midden een sleutel, verwijzend naar de Sleutel Davids, het 
koningsgeheim, met in de vijfhoek een rad, of steenkring zoals die in 
ZAfrika veel aanwezig zijn, en waar wij bij Dirk van Vuuren een steen 
(klip)  hebben neergelegd 11:52 Noord.  Nederland draagt het getal 7, 
de 7 bovenrijnse provincies, de Nederlandse leeuw heeft 7 pijlen in z’n 
klauw..  Koning Joas is in zijn 7e jaar gekroond. In of op de sleutel zijn 
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de geometrische vormen zichtbaar, blauw de crkel, wit de rechte lijn als 
de cirkel doorgeknipt en rechtgebogen wordt, en de driehoek, vierkant 
en vijfhoek.   Wit is de kleur van zuiverheid, blank, wit bevat alle 
kleuren. Zwart is het ontbreken van alle licht en is geen kleur.  De 
buitenste lijnen geven de vorm van Afrika aan, een olifanten-oor. Deze 
foto is gemaakt 02-02-2018 11:59, één minuuut voor 12.00. 11:52 was 
de klipplaatsing op Filadelfia-ark, en nu zijn wij 7 minuten verder nl 
11:59.  Zie verder de steenzalving van de Pentahof op 02-02-2018 om 
11:11, afbeelding achterin deze brochure.. 

Opmerkelijk dat de laatste tijd boeken 
verschijnen die bevestigen dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen de kern 
vormen van de 12 stammen Israels in de 
verstrooiing. Er zijn wel oude boeken die 
over dat onderwerp handelen, maar de 
ontwikkelingen staan niet stil, en er komt 
steeds meer bewijsmateriaal naar boven dat 
bewijzen aandraagt voor het feit dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen een 
bijzondere afkomst bezitten, en met 
bijzondere gaven begiftigd zijn.  

Van Henriëtte Hemink”Het Geheim der 
eersten”.   Van Eelco de Boer  “Abraham was een Fries”, en “Nederland 
bakermat van oude beschaving”.  

En de al wat oudere boeken, o.a. van Helene van Woelderen “Wondere 
Parallel”.  Van Majoor van de Vecht “De Stenen Spreken”. Van Alfred 
Holland “In Bondgenootschap met God”.  Van G.v.d.Laan  “Een Nieuw 
Geluid”.   etc … 
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Uit het boek van M.C. Eksteen 

In het zeer goed gedocumenteerde boek van de vermoorde Michael C. 
Eksteen “Baälpriesters” staat over de Hollanders het volgende:  

Bladzij 255  waar het gaat over Jan van Riebeeck die met zijn mensen in 
1652 in de Kaap aan land ging. Deze Hollanders waren zeer godsdienstig 
en leefden volgens de wetten van JHWH. In Nederland waar Jan van 
Riebeeck met zijn mensen vandaan kwam, leefde men in de ‘Gouden 
Eeuw’.  Eksteen schrijft dat de Hollanders de aanzienlijkste, puikste, 
slimste en godsdienstigste mensen van de hele wereld waren. Blijkbaar 
waren zij de natie van JHWH’s keuze. Het is heel goed mogelijk, schrijft 
Eksteen,  dat JHWH hen voor Zijn doel in Holland voor Zijn koninkrijk 
uit alle blanke naties daar verzameld heeft. Veel schrijvers als Sparmann, 
Kolbe, Lichtenstein en Borcherds verwijzen allen naar de gelovigheid, 
nederigheid, beminnelijkheid en ordelijkheid van deze inwoners van de 
Kaap. Zelfs op de zeereis naar de Kaap is er reeds een voortreffelijk 
gebed gedaan.  Een Canadeese zendeling dr. Theale heeft de kolonisten 
en volksplanting van de Hollanders aan de Kaap alsvolgt beschreven: 

“Hoewel zij niet opgeleid zijn in boekgeleerdheid, behoren zijn tot het 
hoogst intelligentste ras in de wereld. En als bekendheid met elke 
vertakking van kennis of wetenschap nou niet juis sigbaar was nie, dan 
was dit  omdat al die vermoëns sluimerend was, en nie dat hulle heeltemal 
ontbreek het nie.  Die seuns van hierdie manne, soos die tijd ook geleer 
het, was in staat na opleiding enige pos in die samenleving te vul. Hierdie 
feit het die verskil tussen hulle en die mees opgeleide (gedokterde) 
individue van barbaarse oorsprong met wie hulle soms vergelijk word 
gemaak. Daar was ’n verborge breinkrag in die een wat – behalwe in 
uitsonderlike gevalle – nie in die ander was nie. Hulle was eenvoudig 
Europeërs van ’n vergevorderde type wat hulle by ’n nuwe omgewing 
aangepas het”.   

Dr. Theale het bewys dat hier die koloniste suiwer Adamiete was. As 
gevolg van hulle hoë intellek – dit getuig van die asem van die lewe van 
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Jahweh wat Hy in Adam se neus ingeblaas het – wat in die hele suiwer 
Adamitiese ras teenswordig is, namelijk die wijsheid of skeppingsvermoë 
na die ewebeeld van Jahweh. Dit is brein of liggaamskrag wat van dié ras 
die heerlijke wesens maak waarvan soveel in die Bybel melding gemaak 
word. Alhoewel niet in die Bybel beschryf nie, bewijs die 
wereldgeskiedenis dat die blanke nasies met groot vooruitgang, hulle 
skeppingsvermoë verloor, sodra hulle uitgebaster raak.  

Die eerste Koloniste kom uit Nederland en wel in die tyd wat deur sekere 
gekiedkundiges beskryf word as die goue eeu van die Nederlande toe van 
die wereld se beste en slimste kunstenaars, handelaars en wetenskaplikes 
uit de Nederlandse volk was en ’n roemryke geskiedenis van daardie tyd 
nagelaat het.  Sekere kenners beweer dat soveel van die beste bloed uit 
Nederland na die Kaap verhuis het dat dit die hoë intellek in Nederland 
so benadeel het dat Nederland nooit weer die roemrykheid van die goue 
eeuw kon ewenaar of handhaaf nie.  Maar dit het gewis die volk aan die 
Kaap baie verryk. Daarby was hulle super godsdienstig; waarvan die 
tagtigjarige Godsdiensoorlog (1568 – 1648) dien as ’n treffende bewys. 

  

’n Verdere verryking –volgens kenners-  van die hoë gehalte van die 
Afrikanervolk, was die koms van nog meer roemryke emigrante van eg 
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Nordische afkoms van Noord-Europa; die Dene, Duitsers, Swede en 
Vlaminge en dan natuurlijk ook die Franse Hugenote en Engelse – almal 
van adellike afkoms met ’n bai hoë Godsdienssin en intellek.   Uit die 
wereldgeskiedenis kan waardevolle inligting bekom word wat bewys dat 
al hierdie Europese nasies uit ’n groot percentasie Israeliete bestaan.  
Veral die stam Dan, wat naas die stamme van Sebulon en Gad die 
vernaamste deel uitgemaak het van die beroemde oue Feniciërs, die 
bekende ontdekkingsreisigers in die jare 1000 tot 1400 vChr.   

Dr Theale meld dat die oue Koloniste die gewoonte gehad het om twee 
keer per dag huisgodsdiens te hou. Dan breek hy ook ’n lansie oor hulle 
pragtige maniere en nederigheid. “Daar was ’n gevoel van totale 
gelykheid onder mekaar.  Van die armste tot die rykste sal hy smaa aan 
tafel sit en mekaar op gelyke voet aanspreek asof hulle broeders is. ’n 
Eienskap wat blykbaar in géén ander deel van die wereld bekend is niet”.  
Geen wonder dat Jahweh self in dié rigting melding maak van die volk 
onderkant die riviere van Kus”.   Want dan sal Ek uit jou midde uit 
wegruim die wat oor jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig 
gedra op My heilige berg niet, Sefanje 3:11. 

Dit soort leefwyse van die Boerevolk wat voor baie geslagte gehandhaaf 
is, het van hulle gemaak wat hulle was:  Die mees geharde, self 
verantwoordelike en gasvryste van alle Europeane.   

Die oue Koloniste was dus vry van dié soort theologiese dogma en het 
net tot die Staten Bybel aangewese as leiding in hulle getrouheid teenoor 
Jahweh. Dit moes baie suiwer vorm van gosdienst gewees het in hulle 
trou teenoor Jahweh…..  En solank dit geduur het was hulle veilig in die 
isolasie – die juweel van godsdiens uit alle nasies van die wereld. As 
gevolg van hulle isolasie met net die Bybel het die theologie van die valse 
godsdiens buite hulle bereik gebly. Dit was hulle redding.   

  So was die ou Boerevolk. So het hulle die land ingetrek en mak gemaak 
en beskaafd gemaak. Soos die kenmerkende spreekwoord lui: “Die Boer 
met sy roer oor die skouder en die Bybel onder sy arm”.  Die Bijbelmense 
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op die begin van die pad van Suid-
Afrika. Hulle was vry van die aaklige 
valshede van Simon die towenaar. 
Origenes en die afkuwlijkhede van die 
duiwel se liste wat afkomstig was van 
die baie valse profete van die Katolieke 
en die ou Hervormers. Hulle was alleen 
net met Jahweh se Woord in die beroemde ou Staten Bybel. So het hulle 
die pad van Suid-Afrika vir die nageslag gemaak. 

  Soos dr. C.R. Kotzé in sy boek “Die Bybel en ons Volksstryd” bladsy 7 
skryf: Die Bybel sê die geskiedenis sê dat die sterkste man, die manlikste 
man, die stale volk die mensen met die Bybel, met gebed, met opregte 
godsdiens is. Dit was die Bybelmense wat in Holland opgestaan en tagtig 
jaar geveg het (teen Simon Magus se kerk). Dit was hulle wat na Suid-
Afrika gekom het. Dit was die Bybelmense wat die Hugenote gemaak 
het, dit was die Bybelmense wat hul plase in Kaap verlaat het en 
voortgetrek het die binneland in. Hulle het die Voortrekkers geword en 
die Afrikanervolk gemaak! Dit is net die Bybelmense wat op die pad van 
Suid-Afrika volhard het”. 

In het boek van Susan Pöhl “Geloftevolk ontwaak”,  p.33                                      
Winston Churchill: De boeren zijn de meest humane mensen, de meest 
goedhartige vijand waartegen ik ooit gevochten heb in de 4 continenten.   

In het boek van A.C. Doyle “De grote boerenoorlog” : Neem een 
Nederlandse gemeenschap van het type mensen dat  50 – 80 jaar tegen de 
Spaanse macht heeft gevochten, ten tijde dat Spanje de 
grootstewereldmacht was. Het is één van de meest sterkte volken. Neem 
dit voortreffelijke volk en leidt hen op en ij overleven waar anderen 
zullen bezwijken.   

En Cecil Headlam schrijft: “Deze brave Nederlandse boeren vechten 
briljant en onverschrokken, in een passie van vaderlandsliefde. En 
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Colonel Winsloe voegt er aan toe: “De boeren zijn een super menselijk 
ras, waartussen ik graag zou willen leven”.  

Sindiwe Mangona, een Xhoza-vrouw, schrijft in haar boek “Tom y 
Chrisdren’s children” het volgende:  Aangesien ons s’n ’n mondelinge 
tradisie is, wil ek he dat julle uit my eie mond hoor hoe dit was om in die 
1940’s en daarna te leef. Hoe dit in die tyd van julle oumagrootje en my 
was, om julle te laat weet wie julle is en waarvandaan julle kom. Ek is in 
die Unie van Suid-Afrika gebore voordat Engeland ons en ons land aan 
die blanke Afrikaner oorgegee het … voor die onde, sjelings en pennies 
waarmee ons grootgeword het na rande en sente oorgeskael het. 
Gedurende daardie tyd is ons Naturelle deur die beleefdes genoem, 
terwijl die minder-beleefdes ons kaffers genoems het – voor die Wet.  Die 
WET!  Die swaarste waaronder ons gewerk het. Nog erger was dat ons 
onder die ‘Meester Rassewette’ se reëls en regulasies gebukkend gaan 
het, wat deur die blanke Afrikaners gewettig is en wat bestaan het voor 
uitsluitlike beskerming van die blankes. Dit was ’n swaar juk wat 
swartmense moes dra en deurdat die blankes hulleself as ons 
‘Gode’voorgedoen het.  Wie het motorkarre gemaak? Blankes. Wie het 
boeke geskryf? Blankes. Wie wassake eienaars? Blankes. Wie het in 
huise gewoon? Blankes.  Wie het skoene gemaak? Blankes. Wie het 
masjiene gemaak? Blankes. Wie het elektriciteit gemaak? Blankes. Wie 
kan wonder? Die hele omgewing het dit letterlijk uitgeskreeu “Blankes 
is de beste”. (Geskryf deur Sindiwi Mangano in 1990). 

De kleurling Ulysses Strong heeft een brochure in de gevangenis 
geschreven, titel: “Die Voortreflike Ras”.  Hij stelt dat juist de 
swartmannen rassisten zijn. O.a . p.35:  “Eienaardig genoeg, schrijft 
Ulyssis,  terwijl swartes nog nooit deur blankes uitgebuit is nie, wanneer 
die skoen aan die ander voet is, is die swartes meer as gelukkig om die 
blanke uit te buit. Terwijl ek hier in de gevangenis verkeer, sien ek elke 
dag hoe die swartes die blankes uitbuit.  Dit is niet breinsintelligensie wat 
onder die gevangeniestoestande seëvier nie, maar rou, primitiewe 
dierlijke instink en spierkrag”,  etc ……. 
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Jan van Riebeeck 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
 De landing van Jan van Riebeeck door 
Charles Bell Johan Anthoniszoon (Jan) 
van Riebeeck (Culemborg, 21 april 1619 – 
Batavia, 18 januari 1677) was een 
Nederlands chirurgijn en koopman in dienst 
van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC). In 1652 stichtte hij de 
eerste Europese handelspost in Zuid-Afrika, 
in een gebied (de Kaap) dat toen bewoond 
was door verschillende Khoikhoi-stammen. 
De nederzetting met Fort de Goede Hoop bij Kaap de Goede Hoop zou 
uitgroeien tot de Kaapkolonie en uiteindelijk tot de huidige Republiek Zuid-
Afrika. In vele steden en dorpen in Zuid-Afrika zijn nog altijd straten naar hem 
vernoemd. 

Oud Nederlands volkslied.  Mannen met baarden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Al_die_willen_te_kaap%27ren_varen 

Al die willen te kaap'ren varen, Moeten mannen met baarden zijn, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, die hebben baarden, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, zij varen mee 

Kosmische Israel-polariteit 

Het lijkt er soms op dat Jahweh een spelletje 
met ons mensen speelt. Dat Hij er geheimen 
op na houdt, die niet iedereen mag weten. Eén 
zo’n geheim is het bestaan en voortbestaan 
van Zijn volk Israël. Ja, dat wisten wij al, zult 
u wellicht zeggen. Nee, dat wist u 
waarschijnlijk niet. Het gaat hier om een 
speciaal geheim dat alle twaalf stammen 
betreft, en wat Jahweh met hen voor heeft.  
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Wij kennen de geschiedenis van Abraham, Izaak en Jakob. Jakob 
verkreeg twaalf zonen, als symbool van de regeringsvolheid, om 
daarmee het Koninkrijk van Jahweh te herstellen. Het getal 12 is een 
heel speciaal getal, dat we regelmatig tegenkomen, om er het kosmische 
totale mee uit te drukken. Denk aan de dierenriem (de Zodiac) met 
twaalf tekens. 

Alle twaalf stammen hebben een eigen identiteit en verkregen allen elk 
een speciale zegen en taak om te vervullen. In een gewoon gezin komen 
de kinderen wel uit één vader en moeder, maar zijn er onderling tussen 
de kinderen altijd verschillen. In Jakobs gezin betrof het één vader en 
vier moeders, waar er onderling tussen de kinderen grote verschillen 
zijn waar te nemen.  Elk ontving een eigen zegen, een karakteristieke 
zegen, die Jakob zijn zonen op zijn sterfbed meegaf. zie Genesis 49. De 
stammen krijgen later in Deuteronomium 33 weer een zegen toegezegd 
door Mozes. 

.  

In die zegeningen ligt het geheim verborgen voor het heden en de 
toekomst van alle twaalf stammen en hun specifieke rol binnen Israël als 
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volk. (Wij geven hier een aantal parallellen weer, wat in deze brochure te 
ver voert om die geheel uit te diepen). Wij zouden kunnen zeggen dat 
Jahweh de zonen Israëls nam als Zijn ‘klok’, waarop 12 cijfers staan, om 
daarmee de geschiedenis van Zijn volk aan te geven.  De klok is verdeeld 
in 12 delen (uren), waarvan er vier leiderstammen waren, te zien als vier 
kwartieren in de cyclische volgorde, nl.: 

1. Het Priesterschap  2. Het Koningschap  3. De Profeten  

4. Het tijdvak van de verstrooiing  

Waarna er een nieuw tijdvak (5) komt van algeheel Herstel, wat we het 
5e tijdvak zouden kunnen noemen. Wij zullen elk aspect met elkaar 
bespreken. Verder zijn er op aarde vijf levensniveaus, die door elk 
menselijk wezen worden doorlopen om daarna te transformeren, n.l. 1. 
Het zaad, 2. De stam of stengel, 3. De bloesem, 4. De vruchtzetting en 
vrucht voor de nieuwe uitzaaiing, 5. Het nieuwe zaad. Deze 
levensniveaus kunnen geometrisch worden aangegeven door de 5 geo-
ruimtelijke lichamen, de zogeheten Platonische lichamen, nl. de 
tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder. Ook in 
ons DNA zien wij de vijf levensniveaus terug, wat in een volgend deel  
wordt behandeld.  

1. Het Priesterschap  

Hierin behield Jozef het grote leiderschap. De priesterlijke bediening van 
Israël als volk stond echter onder leiding van de stam Levi. De stam Levi 
vervulde hierin een hoofdrol. De stam Levi stond hierin niet alleen, maar 
werd ondersteund door de stam Dan, waarvan Jahweh aan Israël richters 
gaf, Genesis 49:16. Wij zien dus de volgende volgorde met betrekking 
tot Israëls priesterschap: Jozef, Levi en Dan, waarbij de stammenklok 
voortgaat naar Benjamin.  
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2. Het Koningschap  

Hierin verkreeg de stam Juda de hoofdrol, waaruit de koningen 
voortsproten. De eerste koning kwam echter uit de stam Benjamin voort, 
waar Saul als Gibioniet een kans kreeg zich waar te maken, wat op een 
mislukking uitliep. Daarna volgde David als koning, als man naar 
Jahweh’s hart. De stam Gad ondersteunde het koningschap van Juda met 
haar militaire bijdrage, zie 1Kronieken 12:14. De Gadieten waren 
dappere strijders.  

Wij zien de volgende volgorde met betrekking tot het koningschap: 
Benjamin, Juda en Gad, waarbij de stammenklok voort draait naar 
Ruben.  
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3. De Profeten. 

Het Priesterschap en Koningschap was gemakkelijk te verbinden aan de 
daarvoor aangewezen stammen. Dat is bij het profetenschap moeilijker. 
Daarin volgen wij de ‘stammenklok’. Het profetenschap liep volgens de 
‘stammenklok’ van Ruben naar Zebulon en van Zebulon naar Aser. De 
stam Aser symboliseert de neergang van de Israël-identiteit. Aser is een 
der meest moeilijk te onderscheiden stammen. Uit Zebulon kwam de ‘staf 
des schrijvers’, Richteren 5:14, wat van belang was voor de profeten om 
hun boodschap vast te leggen. 

Wij zien (op de stammenklok) de volgende volgorde inzake het 
profetenschap: Ruben, Zebulon en Aser, waarna de volgende cyclus 
begint bij Simeon. 
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4. Het tijdvak van de verstrooiing (diaspora) 

Dit tijdvak begint bij Simeon. Als stam stond Simeon symbool voor de 
verstrooiing, daar deze stam verdeeld was over de stam Juda, zie Jozua 
19:1. Na Simeon blijven Issaschar en Nafthali over in de rij om ermee de 
verstrooiing aan te duiden. De tweede dynastie van het Noorderrijk, 
welke de Assyrische ballingschap in is gegaan, behoorde voornamelijk 
aan Issaschar. Nafthali staat bekend vanwege zijn vruchtbaarheid en 
snelle loopwijze, wat erop wijst dat het vierde tijdvak der verstrooiing 
niet het einde van Israël inhoudt. Er volgt een nieuw tijdvak, het vijfde 
tijdvak van de her-geboorte, het herstel, de hereniging van álle twaalf 
stammen onder één Hoofd. Met dit herstel valt het herstel samen van 
Davids koningschap en de terugkeer van de Shechinah. Zie Jesaja 4. Na 
de bloem volgt de vrucht, en in de vrucht zit het nieuwe zaad verborgen. 

De Shechinah vertoefde bij de stam Simeon/Levi, en zal straks weer in 
het midden des volks verkeren, dus aan heel het volk, zie Jesaja 24:14, 
35:2, 40:5, 58:8, 60:1.    
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Op de vraag waarom de West-muur van de Tempel niet verwoest werd, 
staat volgens de joodse rabbi R. Eleazer  het antwoord in de Talmud: 
‘Numbers Rabba 11:2', omdat Jahweh de Shechinah naar het Westen 
deed gaan! Zie: 

R’’ Eleazar says: The Shechinah did not depart from the Sanctuary …… 
for although it is laid waste, it still retains in holiness. R’’ Aha said: The 
Divine Presence will never depart from the Western Wall as it is said: 
““Behold, He standeth behind our wall.”” (Song of Songs 2:9) 

Dat is voor ons wel een mooie gedachte en goede heenwijzing , dan wel 
bevestiging dat het verstrooide Israël der twaalf stammen in het Westen 
van Europa is aangekomen en dat Jahweh aldaar Zijn heerlijkheid heeft 
doen wonen. Het woord Shechinah betekent zoveel als ‘Goddelijke 
tegenwoordigheid’, of ‘wonen’. Jahweh die woont te midden van Zijn 
volk, wat zich manifesteerde in een pilaar van rook, die ‘s nachts verlicht 
was.   

5. Het tijdvak van herstel 
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Nagenoeg alle profeten hebben voorzegd dat Jahweh Zijn volk Israël zal 
herstellen. Zij hebben met allerlei bewoordingen het herstel van Israël 
beschreven. Inderdaad, door de profeet Zacharia is beschreven dat de 
heerlijkheid van Jahweh, Zijn Geest, tot rust zal komen in het 
Noorderland, het Noord-Westen ten opzichte van het Midden-Oosten, en 
dan komen we uit in Europa!  Zie o.a.  Zacharia 6:8,9. 

Jahweh zal weer in het midden van Zijn volk wonen. Dat zal een 
woonplaats des vredes zijn, zie Jesaja 32. Het is de voor Israël ‘Bestelde 
Plaats", zie 2Samuel 5:10. 

Het herstel van Israël kunnen we o.a.  lezen in Zacharia 8: 

3  Alzo zegt de Jahweh: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het 
midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad 
der waarheid, en de berg van JHVH der heirscharen, een berg der 
heiligheid.   

 De kosmische Israël-polariteit  

Naar wat staat in Psalm 114:2 werd Juda tot Zijn heiligdom en Israël werd 
Zijn volkomen heerschappij. Dat is heel merkwaardig, gezien de stam 
Juda niet priesterlijk is, en het Huis Israëls niet koninklijk is. 

De heilsgeschiedenis van Jahweh loopt via deze twee polen, vanuit de 
geestenwereld worden deze zaken gerealiseerd in de zichtbare wereld. 
Het rijk van Jahweh berust op twee pijlers, het KONINGSCHAP en het 
PRIESTERSCHAP. Noord-Zuid, Holland en Zuid-Afrika. 

Wij zouden geneigd zijn om aan het Huis Israëls eerder het Heiligdom en 
Priesterschap toe te kennen dan aan Juda, en aan Juda zouden wij het 
Koningschap en de heerschappij toewijzen.  

Nee, in Psalm 114 staat dit niet in die volgorde. Hierin zien wij Jahweh’s  
polariteit werken, zoals bij een elektromagneet dat Noord en Zuid 
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verwisselbaar zijn, afhankelijk van de stroomrichting  (Daardoor kan een 
elektromotor zowel linksom als rechtsom draaien). Het voordeel van deze 
Goddelijke polariteit is dat het de Boze onmogelijk werd gemaakt om het 
Godsrijk nog te kunnen vernietigen. Ondergronds en bovengronds, 
zichtbaar en tegelijk onzichtbaar, linksom en rechtsom gaat Jahweh door 
en zet Zijn werk voort. 

Volksgemeente (kahal) en staat vormen het nationale leven van het Rijk 
van Elohim. De Olijfboom symboliseert het nationale aspect van heel het 
volk Israël, waarvan de takken van het Huis Juda werden afgebroken. Het 
koninkrijk werd van Juda weggenomen. Uit de wijnstok kunnen 
symbolisch wel olijven (het volk, het heilige zaad) voortkomen, 
Psalm.128:3 en dan zien wij dat het nationale aspect afhankelijk is van 
het geestelijke. 

Maar, let goed op: de onvruchtbare vijgenboom, deze wijst naar een 
pseudo-herstel (zionistenstaat), (dat is alleen het kerkelijk-priesterlijk 
aspect) en deze kan geen olijven voortbrengen (een heilig volk). 

De wijnstok kan ook niet het koninklijk/priesterlijk aspect voortbrengen 
zónder het volk als tussenschakel, zonder het nationale aspect. Er moet 
eerst een volk zijn (het heilige zaad, het vrouwezaad) en daaruit kan pas 
een koning- en priestergeslacht voortkomen. 

De wijnstok is Israël, het volk <concave x convexe>  en het volk is de 
vijgenboom. De vruchten zijn het heilige zaad. Deswege kan de kerk niet 
Israël zijn, dus valt de vervangingstheologie in duigen. Maar ook de 
onvruchtbare vijgenboom is het wáre Israël niet, ze liegen het, Openb.2:9 
3:9, want dat is het slangenzaad. De zionistenstaat behoort niet tot 
Jahweh's polariteit, wordt afgestoten, zoals een magneet ook kan 
afstoten. Zij zelf, de pseudo-joden, hebben eveneens aangetoond niet  die 
polariteit te bezitten waardoor zij het getuigenis van de profeten 
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aannamen. Nee, zij verwierpen de profeten, én zij verwierpen de spil, de 
(rotor van de elektromotor) n.l. Jahweh! 

De vijgenboom symboliseert het geestelijk/priesterlijk aspect van het 
Rijk van Elohim, waarvan Juda Jahweh's heiligdom is, Psalm..114:2. Het 
gaat bij het volk om de polariteit. 

 *de  Goede vijgen  zijn  Positief  *de  Kwade vijgen  zijn  
Negatief,  zie Jeremia 24 

De heraldiek der 12 stammen 

Voor Genealogisch kaarten van de 12 stammen, zie: 
prophetess.lstc.edu/~rklein/Doc4/geneal.htm 

 

Jakob had 12 zonen, zoals bekend. Op verzoek van Jozef kwam vader 
Jakob met al zijn kinderen en have naar Egypte vanwege de honger in het 
land Kanaän. In Egypte heeft het volk Israël 430 jaren gewoond, waarvan 
een groot deel in slavernij en harde dienstbaarheid.  Egypte was een land 
met een hoogstaande cultuur. Het nageslacht van Jakob heeft in Egypte 
de cultuur meebeleefd en er veel van geleerd. Ook zijn er gebruiken van 
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de Egyptenaren door hen overgenomen. In Egypte was men vergevorderd 
in allerlei wetenschappen. Farao had zijn tovenaars die nagenoeg alles 
konden nadoen in negatieve zin wat Mozes en Aäron deden in opdracht 
van Jahweh.  De Egyptische priesters waren knappe astrologen en 
astronomen. Men wist dat elk mens onder een bepaald sterrenbeeld werd 
geboren. Om te kunnen vaststellen onder welk sterrenbeeld iemand was 
geboren gebruikte men sterrenkaarten, tezamen met de Dierenriem. Jozef 
gebruikte met Benjamin zo’n sterrenkaart om hem te tonen dat hij Jozef 
was, de onderkoning, zie het Boek des Oprechten, hoofdstuk 53:20. 
Jakobus spreekt in hoofdstuk 3:6 over het ‘rad van onze geboorte’, een 
soort wiel of ‘klok’ dat in Egypte werd gebruikt als sterrenkaart. Te 
Denderah in een tempel is een hele mooie wandschildering gevonden van 
een Dierenriem (Zodiac).  Elk van de 12 zonen van Jakob ontving zijn 
eigen dierenriem-teken, een symbool wat in hun heraldische wapen terug 
te vinden was.  Dat gold als herkenningsteken. Het was in Egypte ook de 
gewoonte dat elke familie (clan) een eigen banier had waarop het 
familiewapen stond afgebeeld. Ook de zonen van Jakob ontvingen hun 
eigen banieren met symbolen erop, met soms aan de achterzijde een 
secundair embleem. We komen die banieren dikwijls teken, o.a. in 
Numeri 2:2,  3, 10, 17, 25, 31 en 34. De stammen legerden zich elk onder 
zijn banier, naar de tekenen van het huis hunner vaderen.  Banieren zijn 
in later tijd ook niet vreemd in Israël, zie Ex.17:15, Hooglied 2:4, 5:10, 
6:4, Jesaja 5:26, 11:10, 30:17, 49:22, 59:19, 62:10, Zacharia 9:16. 

Rond de tabernakel in de woestijn legerden zich de stammen elk onder 
hun eigen banieren. De vier leiderstammen, naar de vier windrichtingen, 
met de andere stammen, zie afbeelding:   

In Zacharia 9 lezen wij het volgende: Het OOG van Jahweh is over de 
stammen Israëls. Een oog is rond, met in het midden de ronde pupil. 
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Zacharia 9:1  De last van het woord van JHVH over het land Chadrach 
en Damaskus, deszelfs rust; want JHVH heeft een oog over den mens, 
gelijk over al de stammen Israëls.   

Het ‘oog’ in het hemelgewelf is de dierenriem, de zodiac, wat in 12 delen 
is verdeeld, met in het midden het centrale 13e deel. Dat midden heeft 
een speciale betekenis, zoals in een orkaan in het midden een oog 
aanwezig is waarin het volkomen stil is. In het midden van Israël stond 
de tabernakel en later de tempel, met de stam Levi als priesters. In dat 
‘midden’ vertoefde de Shechinah. In het Heilige der Heiligen (de cella) 
heerste volkomen stilte. Jahweh is Vrede en Rust. Dit wijst heen naar het 
Messiaans Vrederijk, en daarna de algehele realisatie van het Rijk van 
Elohim.  

Jahweh heeft onze voorvaderen op 
symbolische wijze Zijn weg met Zijn 
schepping voorgehouden, om vanuit het 
vergankelijke en voorbijgaande te 
komen tot het onvergankelijke leven. 
De Tabernakel wees op het 
vergankelijke. Ons lichaam wordt 
weleens een ‘tabernakel’ genoemd.  De 
Tempel had moeten heenwijzen naar 
het vaste of blijvende, iets dat fundamenten heeft. Helaas, de Tempel van 
Salomo was ontworpen door de hooggraadvrijmetselaar Hiram Abiff. 
Salomo was fout, al die duizenden offers was niet naar de wil van 
Jwhweh. Zie Jesaja 1:11,vv.   Ook ons lichaam als gelovigen wordt een 
’tempel’ genoemd, waarin de heilige Geest woont en werkt. Van het 
sterfelijke moeten wij onsterfelijkheid aandoen, zoals van rups naar 
vlinder die metamorfose plaatsvindt.  
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Zebulon – Nederland 

In dit kort bestek kunnen wij niet alle stammen en hun locaties in het 
Westen van Europa bespreken. Sommige stammen zijn zelfs over de vier 
winden des aardrijks verstrooid, met name de blanken in Zuid-Afrika, 
Australië, Nieuw Zeeland, Noord-Amerika, etc. 

Waar het ons om gaat is om in het kort een voorbeeld te geven van één 
stam, die duidelijk vertegenwoordigd is in ons land, waarover drs. Helène 
van Woelderen een goed gedocumenteerd boekje heeft geschreven, 
genaamd: Wondere Parallel. Het boekje is verkrijgbaar bij het N.I.B. 
Postbus 30009, 1303AA Almere. 

De geest van Zebulon leeft nog in ons als Nederlanders voort, hoewel 
menigmaal onderdrukt. Zebulon had drie zonen, nl. Sered, Elon en 
Jahleël. Volgens Davidy in zijn boek ‘The Tribes’ komt de naam Holland 
van Elon of Helon. Zebulon zal in de eindtijd aan de kust wonen en grote 
zeehavens hebben, Genesis 49:13. Nederland is de poort van Europa, met 
haar Europoort, waar de grootste zeehavens ter wereld liggen. Zeehavens 
zijn niet altijd de beste plaatsen op zedelijk gebied. Amsterdam staat 
wereldwijd bekend om de rosse buurten en homo-festiviteiten. Nederland 
is het land van de windmolens, die ons landschap opsieren en ons 
wereldberoemd maakten. De watermolens zijn ontworpen om water uit 
lagere plaatsen omhoog te brengen. Dat zit verborgen in de Hebreeuwse 
betekenis van het woord Zebulon. Zebulon is het land waarin volgens 
Jesaja 9 de Prins van de Vrede zal opstaan in de eindtijd, om de troon van 
David te bezetten. Het grote licht zal over ons land opgaan, zie Mattheus 
4:11, Jesaja 60:1. Zebulon zal de volkeren tot de berg roepen, tot de 
heerschappij van het Rijk van Jahweh. Volgens sommigen zou de stam 
Zebulon een diamantsteen hebben gehad in de borstlap van de 
Hogepriester. Zie o.a. verder het artikel op de website van Peter Salemi 
over Zebulon:  
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Het Overblijfsel of Heilige Zaad   

Het begin van Jahweh’s strijd tegen de boze machten, die via Nachash 
een aardse zaadlijn hadden opgezet om de aarde te beheren, werd in een 
Goddelijke zaadlijn begonnen. Dat is hetgeen we lezen in Genesis 3:15, 
waar het vrouwenzaad de kop van het slangenzaad zal vermorzelen. 
Jahweh begon via het vrouwenzaad Zijn Rijk of heerschappij over de 
aarde terug te vorderen van de geestelijke boosheden, die een aardse 
‘slangen-zaadlijn’ hadden opgestart, om daarmee de aarde tot hun 
domein te maken.  Het blijkt uit Mattheus 4 dat de Boze de tijdelijke 
macht heeft verworven over alle koninkrijken der aarde, waarmee hij 
Jesjoea verzocht.  Vers 8  Wederom nam Hem de duivel mede op een 
zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun 
heerlijkheid; 9  En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien 
Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.    

Uit de zaadlijn van de vrouw kwam Abraham voort, daarna Izaak en 
Jakob, waaruit het volk Israël ontsproot.  Om het volk Israël bekwaam te 
maken de aarde te bevrijden van de Boze en zijn machten was het nodig 
het volk op te leiden. Daartoe ten eerste het Priesterschap, als beginsel 
van het zaad dat ontkiemt, om te bemiddelen en te reinigen van het boze. 
Israël ontving de les in de woestijn, als louteringsproces. Daarna het 
Koningschap, om heerschappij te voeren en te herstellen, te zien in de 
stam/boom. Het profeetschap als de bloesem, om te voorzeggen dat het 
kwaad volledig zal worden opgelost, de aarde zal worden hersteld, en de 
heerschappij aan één volk toekomt, dat daartoe verwekt is, nl. Israël. 
Daarna de les der verstrooiing, waarin de vrucht rijpt met erin het nieuwe 
zaad, het heilige zaad, dat er als rest of overblijfsel uit te voorschijn zal 
komen. Dat is de Goddelijke veredelingsprocedure van Jahweh. 

Jesaja 6:13  Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal 
wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de 
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haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo 
zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. 

 Jeremia 31:36  Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen 
wijken, spreekt JHVH zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen 
volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.   

Jesaja 10:21  Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, 
tot den sterken God 

 

Foto dd   02-02-201  11:11  Synchroniciteit  
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  Dit is een kunstwerk dat de Israel-polariteit aangeeft, Noord en Zuid, 
Nederland en Zuid Afrika,  De Nederlandse Leeuw, en de Z-Afrikaanse 
vlag. In het midden een sleutel, verwijzend naar de Sleutel Davids, het 
koningsgeheim, met in de vijfhoek een rad, of steenkring zoals die in 
ZAfrika veel aanwezig zijn, en waar wij bij Dirk van Vuuren een steen 
(klip)  hebben neergelegd 11:52 Noord.  Nederland draagt het getal 7, 
de 7 bovenrijnse provincies, de Nederlandse leeuw heeft 7 pijlen in z’n 
klauw..  Koning Joas is in zijn 7e jaar gekroond. In of op de sleutel zijn 
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de geometrische vormen zichtbaar, blauw de crkel, wit de rechte lijn als 
de cirkel doorgeknipt en rechtgebogen wordt, en de driehoek, vierkant 
en vijfhoek.   Wit is de kleur van zuiverheid, blank, wit bevat alle 
kleuren. Zwart is het ontbreken van alle licht en is geen kleur.  De 
buitenste lijnen geven de vorm van Afrika aan, een olifanten-oor. Deze 
foto is gemaakt 02-02-2018 11:59, één minuuut voor 12.00. 11:52 was 
de klipplaatsing op Filadelfia-ark, en nu zijn wij 7 minuten verder nl 
11:59.  Zie verder de steenzalving van de Pentahof op 02-02-2018 om 
11:11, afbeelding achterin deze brochure.. 

Opmerkelijk dat de laatste tijd boeken 
verschijnen die bevestigen dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen de kern 
vormen van de 12 stammen Israels in de 
verstrooiing. Er zijn wel oude boeken die 
over dat onderwerp handelen, maar de 
ontwikkelingen staan niet stil, en er komt 
steeds meer bewijsmateriaal naar boven dat 
bewijzen aandraagt voor het feit dat de 
Nederlanders en Zuid Afrikanen een 
bijzondere afkomst bezitten, en met 
bijzondere gaven begiftigd zijn.  

Van Henriëtte Hemink”Het Geheim der 
eersten”.   Van Eelco de Boer  “Abraham was een Fries”, en “Nederland 
bakermat van oude beschaving”.  

En de al wat oudere boeken, o.a. van Helene van Woelderen “Wondere 
Parallel”.  Van Majoor van de Vecht “De Stenen Spreken”. Van Alfred 
Holland “In Bondgenootschap met God”.  Van G.v.d.Laan  “Een Nieuw 
Geluid”.   etc … 
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Uit het boek van M.C. Eksteen 

In het zeer goed gedocumenteerde boek van de vermoorde Michael C. 
Eksteen “Baälpriesters” staat over de Hollanders het volgende:  

Bladzij 255  waar het gaat over Jan van Riebeeck die met zijn mensen in 
1652 in de Kaap aan land ging. Deze Hollanders waren zeer godsdienstig 
en leefden volgens de wetten van JHWH. In Nederland waar Jan van 
Riebeeck met zijn mensen vandaan kwam, leefde men in de ‘Gouden 
Eeuw’.  Eksteen schrijft dat de Hollanders de aanzienlijkste, puikste, 
slimste en godsdienstigste mensen van de hele wereld waren. Blijkbaar 
waren zij de natie van JHWH’s keuze. Het is heel goed mogelijk, schrijft 
Eksteen,  dat JHWH hen voor Zijn doel in Holland voor Zijn koninkrijk 
uit alle blanke naties daar verzameld heeft. Veel schrijvers als Sparmann, 
Kolbe, Lichtenstein en Borcherds verwijzen allen naar de gelovigheid, 
nederigheid, beminnelijkheid en ordelijkheid van deze inwoners van de 
Kaap. Zelfs op de zeereis naar de Kaap is er reeds een voortreffelijk 
gebed gedaan.  Een Canadeese zendeling dr. Theale heeft de kolonisten 
en volksplanting van de Hollanders aan de Kaap alsvolgt beschreven: 

“Hoewel zij niet opgeleid zijn in boekgeleerdheid, behoren zijn tot het 
hoogst intelligentste ras in de wereld. En als bekendheid met elke 
vertakking van kennis of wetenschap nou niet juis sigbaar was nie, dan 
was dit  omdat al die vermoëns sluimerend was, en nie dat hulle heeltemal 
ontbreek het nie.  Die seuns van hierdie manne, soos die tijd ook geleer 
het, was in staat na opleiding enige pos in die samenleving te vul. Hierdie 
feit het die verskil tussen hulle en die mees opgeleide (gedokterde) 
individue van barbaarse oorsprong met wie hulle soms vergelijk word 
gemaak. Daar was ’n verborge breinkrag in die een wat – behalwe in 
uitsonderlike gevalle – nie in die ander was nie. Hulle was eenvoudig 
Europeërs van ’n vergevorderde type wat hulle by ’n nuwe omgewing 
aangepas het”.   

Dr. Theale het bewys dat hier die koloniste suiwer Adamiete was. As 
gevolg van hulle hoë intellek – dit getuig van die asem van die lewe van 
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Jahweh wat Hy in Adam se neus ingeblaas het – wat in die hele suiwer 
Adamitiese ras teenswordig is, namelijk die wijsheid of skeppingsvermoë 
na die ewebeeld van Jahweh. Dit is brein of liggaamskrag wat van dié ras 
die heerlijke wesens maak waarvan soveel in die Bybel melding gemaak 
word. Alhoewel niet in die Bybel beschryf nie, bewijs die 
wereldgeskiedenis dat die blanke nasies met groot vooruitgang, hulle 
skeppingsvermoë verloor, sodra hulle uitgebaster raak.  

Die eerste Koloniste kom uit Nederland en wel in die tyd wat deur sekere 
gekiedkundiges beskryf word as die goue eeu van die Nederlande toe van 
die wereld se beste en slimste kunstenaars, handelaars en wetenskaplikes 
uit de Nederlandse volk was en ’n roemryke geskiedenis van daardie tyd 
nagelaat het.  Sekere kenners beweer dat soveel van die beste bloed uit 
Nederland na die Kaap verhuis het dat dit die hoë intellek in Nederland 
so benadeel het dat Nederland nooit weer die roemrykheid van die goue 
eeuw kon ewenaar of handhaaf nie.  Maar dit het gewis die volk aan die 
Kaap baie verryk. Daarby was hulle super godsdienstig; waarvan die 
tagtigjarige Godsdiensoorlog (1568 – 1648) dien as ’n treffende bewys. 

  

’n Verdere verryking –volgens kenners-  van die hoë gehalte van die 
Afrikanervolk, was die koms van nog meer roemryke emigrante van eg 
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Nordische afkoms van Noord-Europa; die Dene, Duitsers, Swede en 
Vlaminge en dan natuurlijk ook die Franse Hugenote en Engelse – almal 
van adellike afkoms met ’n bai hoë Godsdienssin en intellek.   Uit die 
wereldgeskiedenis kan waardevolle inligting bekom word wat bewys dat 
al hierdie Europese nasies uit ’n groot percentasie Israeliete bestaan.  
Veral die stam Dan, wat naas die stamme van Sebulon en Gad die 
vernaamste deel uitgemaak het van die beroemde oue Feniciërs, die 
bekende ontdekkingsreisigers in die jare 1000 tot 1400 vChr.   

Dr Theale meld dat die oue Koloniste die gewoonte gehad het om twee 
keer per dag huisgodsdiens te hou. Dan breek hy ook ’n lansie oor hulle 
pragtige maniere en nederigheid. “Daar was ’n gevoel van totale 
gelykheid onder mekaar.  Van die armste tot die rykste sal hy smaa aan 
tafel sit en mekaar op gelyke voet aanspreek asof hulle broeders is. ’n 
Eienskap wat blykbaar in géén ander deel van die wereld bekend is niet”.  
Geen wonder dat Jahweh self in dié rigting melding maak van die volk 
onderkant die riviere van Kus”.   Want dan sal Ek uit jou midde uit 
wegruim die wat oor jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig 
gedra op My heilige berg niet, Sefanje 3:11. 

Dit soort leefwyse van die Boerevolk wat voor baie geslagte gehandhaaf 
is, het van hulle gemaak wat hulle was:  Die mees geharde, self 
verantwoordelike en gasvryste van alle Europeane.   

Die oue Koloniste was dus vry van dié soort theologiese dogma en het 
net tot die Staten Bybel aangewese as leiding in hulle getrouheid teenoor 
Jahweh. Dit moes baie suiwer vorm van gosdienst gewees het in hulle 
trou teenoor Jahweh…..  En solank dit geduur het was hulle veilig in die 
isolasie – die juweel van godsdiens uit alle nasies van die wereld. As 
gevolg van hulle isolasie met net die Bybel het die theologie van die valse 
godsdiens buite hulle bereik gebly. Dit was hulle redding.   

  So was die ou Boerevolk. So het hulle die land ingetrek en mak gemaak 
en beskaafd gemaak. Soos die kenmerkende spreekwoord lui: “Die Boer 
met sy roer oor die skouder en die Bybel onder sy arm”.  Die Bijbelmense 
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op die begin van die pad van Suid-
Afrika. Hulle was vry van die aaklige 
valshede van Simon die towenaar. 
Origenes en die afkuwlijkhede van die 
duiwel se liste wat afkomstig was van 
die baie valse profete van die Katolieke 
en die ou Hervormers. Hulle was alleen 
net met Jahweh se Woord in die beroemde ou Staten Bybel. So het hulle 
die pad van Suid-Afrika vir die nageslag gemaak. 

  Soos dr. C.R. Kotzé in sy boek “Die Bybel en ons Volksstryd” bladsy 7 
skryf: Die Bybel sê die geskiedenis sê dat die sterkste man, die manlikste 
man, die stale volk die mensen met die Bybel, met gebed, met opregte 
godsdiens is. Dit was die Bybelmense wat in Holland opgestaan en tagtig 
jaar geveg het (teen Simon Magus se kerk). Dit was hulle wat na Suid-
Afrika gekom het. Dit was die Bybelmense wat die Hugenote gemaak 
het, dit was die Bybelmense wat hul plase in Kaap verlaat het en 
voortgetrek het die binneland in. Hulle het die Voortrekkers geword en 
die Afrikanervolk gemaak! Dit is net die Bybelmense wat op die pad van 
Suid-Afrika volhard het”. 

In het boek van Susan Pöhl “Geloftevolk ontwaak”,  p.33                                      
Winston Churchill: De boeren zijn de meest humane mensen, de meest 
goedhartige vijand waartegen ik ooit gevochten heb in de 4 continenten.   

In het boek van A.C. Doyle “De grote boerenoorlog” : Neem een 
Nederlandse gemeenschap van het type mensen dat  50 – 80 jaar tegen de 
Spaanse macht heeft gevochten, ten tijde dat Spanje de 
grootstewereldmacht was. Het is één van de meest sterkte volken. Neem 
dit voortreffelijke volk en leidt hen op en ij overleven waar anderen 
zullen bezwijken.   

En Cecil Headlam schrijft: “Deze brave Nederlandse boeren vechten 
briljant en onverschrokken, in een passie van vaderlandsliefde. En 
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Colonel Winsloe voegt er aan toe: “De boeren zijn een super menselijk 
ras, waartussen ik graag zou willen leven”.  

Sindiwe Mangona, een Xhoza-vrouw, schrijft in haar boek “Tom y 
Chrisdren’s children” het volgende:  Aangesien ons s’n ’n mondelinge 
tradisie is, wil ek he dat julle uit my eie mond hoor hoe dit was om in die 
1940’s en daarna te leef. Hoe dit in die tyd van julle oumagrootje en my 
was, om julle te laat weet wie julle is en waarvandaan julle kom. Ek is in 
die Unie van Suid-Afrika gebore voordat Engeland ons en ons land aan 
die blanke Afrikaner oorgegee het … voor die onde, sjelings en pennies 
waarmee ons grootgeword het na rande en sente oorgeskael het. 
Gedurende daardie tyd is ons Naturelle deur die beleefdes genoem, 
terwijl die minder-beleefdes ons kaffers genoems het – voor die Wet.  Die 
WET!  Die swaarste waaronder ons gewerk het. Nog erger was dat ons 
onder die ‘Meester Rassewette’ se reëls en regulasies gebukkend gaan 
het, wat deur die blanke Afrikaners gewettig is en wat bestaan het voor 
uitsluitlike beskerming van die blankes. Dit was ’n swaar juk wat 
swartmense moes dra en deurdat die blankes hulleself as ons 
‘Gode’voorgedoen het.  Wie het motorkarre gemaak? Blankes. Wie het 
boeke geskryf? Blankes. Wie wassake eienaars? Blankes. Wie het in 
huise gewoon? Blankes.  Wie het skoene gemaak? Blankes. Wie het 
masjiene gemaak? Blankes. Wie het elektriciteit gemaak? Blankes. Wie 
kan wonder? Die hele omgewing het dit letterlijk uitgeskreeu “Blankes 
is de beste”. (Geskryf deur Sindiwi Mangano in 1990). 

De kleurling Ulysses Strong heeft een brochure in de gevangenis 
geschreven, titel: “Die Voortreflike Ras”.  Hij stelt dat juist de 
swartmannen rassisten zijn. O.a . p.35:  “Eienaardig genoeg, schrijft 
Ulyssis,  terwijl swartes nog nooit deur blankes uitgebuit is nie, wanneer 
die skoen aan die ander voet is, is die swartes meer as gelukkig om die 
blanke uit te buit. Terwijl ek hier in de gevangenis verkeer, sien ek elke 
dag hoe die swartes die blankes uitbuit.  Dit is niet breinsintelligensie wat 
onder die gevangeniestoestande seëvier nie, maar rou, primitiewe 
dierlijke instink en spierkrag”,  etc ……. 
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Jan van Riebeeck 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
 De landing van Jan van Riebeeck door 
Charles Bell Johan Anthoniszoon (Jan) 
van Riebeeck (Culemborg, 21 april 1619 – 
Batavia, 18 januari 1677) was een 
Nederlands chirurgijn en koopman in dienst 
van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC). In 1652 stichtte hij de 
eerste Europese handelspost in Zuid-Afrika, 
in een gebied (de Kaap) dat toen bewoond 
was door verschillende Khoikhoi-stammen. 
De nederzetting met Fort de Goede Hoop bij Kaap de Goede Hoop zou 
uitgroeien tot de Kaapkolonie en uiteindelijk tot de huidige Republiek Zuid-
Afrika. In vele steden en dorpen in Zuid-Afrika zijn nog altijd straten naar hem 
vernoemd. 

Oud Nederlands volkslied.  Mannen met baarden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Al_die_willen_te_kaap%27ren_varen 

Al die willen te kaap'ren varen, Moeten mannen met baarden zijn, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, die hebben baarden, Jan, 
Pier, Tjores en Corneel, Die hebben baarden, zij varen mee 

Kosmische Israel-polariteit 

Het lijkt er soms op dat Jahweh een spelletje 
met ons mensen speelt. Dat Hij er geheimen 
op na houdt, die niet iedereen mag weten. Eén 
zo’n geheim is het bestaan en voortbestaan 
van Zijn volk Israël. Ja, dat wisten wij al, zult 
u wellicht zeggen. Nee, dat wist u 
waarschijnlijk niet. Het gaat hier om een 
speciaal geheim dat alle twaalf stammen 
betreft, en wat Jahweh met hen voor heeft.  
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Wij kennen de geschiedenis van Abraham, Izaak en Jakob. Jakob 
verkreeg twaalf zonen, als symbool van de regeringsvolheid, om 
daarmee het Koninkrijk van Jahweh te herstellen. Het getal 12 is een 
heel speciaal getal, dat we regelmatig tegenkomen, om er het kosmische 
totale mee uit te drukken. Denk aan de dierenriem (de Zodiac) met 
twaalf tekens. 

Alle twaalf stammen hebben een eigen identiteit en verkregen allen elk 
een speciale zegen en taak om te vervullen. In een gewoon gezin komen 
de kinderen wel uit één vader en moeder, maar zijn er onderling tussen 
de kinderen altijd verschillen. In Jakobs gezin betrof het één vader en 
vier moeders, waar er onderling tussen de kinderen grote verschillen 
zijn waar te nemen.  Elk ontving een eigen zegen, een karakteristieke 
zegen, die Jakob zijn zonen op zijn sterfbed meegaf. zie Genesis 49. De 
stammen krijgen later in Deuteronomium 33 weer een zegen toegezegd 
door Mozes. 

.  

In die zegeningen ligt het geheim verborgen voor het heden en de 
toekomst van alle twaalf stammen en hun specifieke rol binnen Israël als 
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volk. (Wij geven hier een aantal parallellen weer, wat in deze brochure te 
ver voert om die geheel uit te diepen). Wij zouden kunnen zeggen dat 
Jahweh de zonen Israëls nam als Zijn ‘klok’, waarop 12 cijfers staan, om 
daarmee de geschiedenis van Zijn volk aan te geven.  De klok is verdeeld 
in 12 delen (uren), waarvan er vier leiderstammen waren, te zien als vier 
kwartieren in de cyclische volgorde, nl.: 

1. Het Priesterschap  2. Het Koningschap  3. De Profeten  

4. Het tijdvak van de verstrooiing  

Waarna er een nieuw tijdvak (5) komt van algeheel Herstel, wat we het 
5e tijdvak zouden kunnen noemen. Wij zullen elk aspect met elkaar 
bespreken. Verder zijn er op aarde vijf levensniveaus, die door elk 
menselijk wezen worden doorlopen om daarna te transformeren, n.l. 1. 
Het zaad, 2. De stam of stengel, 3. De bloesem, 4. De vruchtzetting en 
vrucht voor de nieuwe uitzaaiing, 5. Het nieuwe zaad. Deze 
levensniveaus kunnen geometrisch worden aangegeven door de 5 geo-
ruimtelijke lichamen, de zogeheten Platonische lichamen, nl. de 
tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder. Ook in 
ons DNA zien wij de vijf levensniveaus terug, wat in een volgend deel  
wordt behandeld.  

1. Het Priesterschap  

Hierin behield Jozef het grote leiderschap. De priesterlijke bediening van 
Israël als volk stond echter onder leiding van de stam Levi. De stam Levi 
vervulde hierin een hoofdrol. De stam Levi stond hierin niet alleen, maar 
werd ondersteund door de stam Dan, waarvan Jahweh aan Israël richters 
gaf, Genesis 49:16. Wij zien dus de volgende volgorde met betrekking 
tot Israëls priesterschap: Jozef, Levi en Dan, waarbij de stammenklok 
voortgaat naar Benjamin.  
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2. Het Koningschap  

Hierin verkreeg de stam Juda de hoofdrol, waaruit de koningen 
voortsproten. De eerste koning kwam echter uit de stam Benjamin voort, 
waar Saul als Gibioniet een kans kreeg zich waar te maken, wat op een 
mislukking uitliep. Daarna volgde David als koning, als man naar 
Jahweh’s hart. De stam Gad ondersteunde het koningschap van Juda met 
haar militaire bijdrage, zie 1Kronieken 12:14. De Gadieten waren 
dappere strijders.  

Wij zien de volgende volgorde met betrekking tot het koningschap: 
Benjamin, Juda en Gad, waarbij de stammenklok voort draait naar 
Ruben.  
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3. De Profeten. 

Het Priesterschap en Koningschap was gemakkelijk te verbinden aan de 
daarvoor aangewezen stammen. Dat is bij het profetenschap moeilijker. 
Daarin volgen wij de ‘stammenklok’. Het profetenschap liep volgens de 
‘stammenklok’ van Ruben naar Zebulon en van Zebulon naar Aser. De 
stam Aser symboliseert de neergang van de Israël-identiteit. Aser is een 
der meest moeilijk te onderscheiden stammen. Uit Zebulon kwam de ‘staf 
des schrijvers’, Richteren 5:14, wat van belang was voor de profeten om 
hun boodschap vast te leggen. 

Wij zien (op de stammenklok) de volgende volgorde inzake het 
profetenschap: Ruben, Zebulon en Aser, waarna de volgende cyclus 
begint bij Simeon. 
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4. Het tijdvak van de verstrooiing (diaspora) 

Dit tijdvak begint bij Simeon. Als stam stond Simeon symbool voor de 
verstrooiing, daar deze stam verdeeld was over de stam Juda, zie Jozua 
19:1. Na Simeon blijven Issaschar en Nafthali over in de rij om ermee de 
verstrooiing aan te duiden. De tweede dynastie van het Noorderrijk, 
welke de Assyrische ballingschap in is gegaan, behoorde voornamelijk 
aan Issaschar. Nafthali staat bekend vanwege zijn vruchtbaarheid en 
snelle loopwijze, wat erop wijst dat het vierde tijdvak der verstrooiing 
niet het einde van Israël inhoudt. Er volgt een nieuw tijdvak, het vijfde 
tijdvak van de her-geboorte, het herstel, de hereniging van álle twaalf 
stammen onder één Hoofd. Met dit herstel valt het herstel samen van 
Davids koningschap en de terugkeer van de Shechinah. Zie Jesaja 4. Na 
de bloem volgt de vrucht, en in de vrucht zit het nieuwe zaad verborgen. 

De Shechinah vertoefde bij de stam Simeon/Levi, en zal straks weer in 
het midden des volks verkeren, dus aan heel het volk, zie Jesaja 24:14, 
35:2, 40:5, 58:8, 60:1.    
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Op de vraag waarom de West-muur van de Tempel niet verwoest werd, 
staat volgens de joodse rabbi R. Eleazer  het antwoord in de Talmud: 
‘Numbers Rabba 11:2', omdat Jahweh de Shechinah naar het Westen 
deed gaan! Zie: 

R’’ Eleazar says: The Shechinah did not depart from the Sanctuary …… 
for although it is laid waste, it still retains in holiness. R’’ Aha said: The 
Divine Presence will never depart from the Western Wall as it is said: 
““Behold, He standeth behind our wall.”” (Song of Songs 2:9) 

Dat is voor ons wel een mooie gedachte en goede heenwijzing , dan wel 
bevestiging dat het verstrooide Israël der twaalf stammen in het Westen 
van Europa is aangekomen en dat Jahweh aldaar Zijn heerlijkheid heeft 
doen wonen. Het woord Shechinah betekent zoveel als ‘Goddelijke 
tegenwoordigheid’, of ‘wonen’. Jahweh die woont te midden van Zijn 
volk, wat zich manifesteerde in een pilaar van rook, die ‘s nachts verlicht 
was.   

5. Het tijdvak van herstel 
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Nagenoeg alle profeten hebben voorzegd dat Jahweh Zijn volk Israël zal 
herstellen. Zij hebben met allerlei bewoordingen het herstel van Israël 
beschreven. Inderdaad, door de profeet Zacharia is beschreven dat de 
heerlijkheid van Jahweh, Zijn Geest, tot rust zal komen in het 
Noorderland, het Noord-Westen ten opzichte van het Midden-Oosten, en 
dan komen we uit in Europa!  Zie o.a.  Zacharia 6:8,9. 

Jahweh zal weer in het midden van Zijn volk wonen. Dat zal een 
woonplaats des vredes zijn, zie Jesaja 32. Het is de voor Israël ‘Bestelde 
Plaats", zie 2Samuel 5:10. 

Het herstel van Israël kunnen we o.a.  lezen in Zacharia 8: 

3  Alzo zegt de Jahweh: Ik ben wedergekeerd tot Sion, en Ik zal in het 
midden van Jeruzalem wonen; en Jeruzalem zal geheten worden een stad 
der waarheid, en de berg van JHVH der heirscharen, een berg der 
heiligheid.   

 De kosmische Israël-polariteit  

Naar wat staat in Psalm 114:2 werd Juda tot Zijn heiligdom en Israël werd 
Zijn volkomen heerschappij. Dat is heel merkwaardig, gezien de stam 
Juda niet priesterlijk is, en het Huis Israëls niet koninklijk is. 

De heilsgeschiedenis van Jahweh loopt via deze twee polen, vanuit de 
geestenwereld worden deze zaken gerealiseerd in de zichtbare wereld. 
Het rijk van Jahweh berust op twee pijlers, het KONINGSCHAP en het 
PRIESTERSCHAP. Noord-Zuid, Holland en Zuid-Afrika. 

Wij zouden geneigd zijn om aan het Huis Israëls eerder het Heiligdom en 
Priesterschap toe te kennen dan aan Juda, en aan Juda zouden wij het 
Koningschap en de heerschappij toewijzen.  

Nee, in Psalm 114 staat dit niet in die volgorde. Hierin zien wij Jahweh’s  
polariteit werken, zoals bij een elektromagneet dat Noord en Zuid 
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verwisselbaar zijn, afhankelijk van de stroomrichting  (Daardoor kan een 
elektromotor zowel linksom als rechtsom draaien). Het voordeel van deze 
Goddelijke polariteit is dat het de Boze onmogelijk werd gemaakt om het 
Godsrijk nog te kunnen vernietigen. Ondergronds en bovengronds, 
zichtbaar en tegelijk onzichtbaar, linksom en rechtsom gaat Jahweh door 
en zet Zijn werk voort. 

Volksgemeente (kahal) en staat vormen het nationale leven van het Rijk 
van Elohim. De Olijfboom symboliseert het nationale aspect van heel het 
volk Israël, waarvan de takken van het Huis Juda werden afgebroken. Het 
koninkrijk werd van Juda weggenomen. Uit de wijnstok kunnen 
symbolisch wel olijven (het volk, het heilige zaad) voortkomen, 
Psalm.128:3 en dan zien wij dat het nationale aspect afhankelijk is van 
het geestelijke. 

Maar, let goed op: de onvruchtbare vijgenboom, deze wijst naar een 
pseudo-herstel (zionistenstaat), (dat is alleen het kerkelijk-priesterlijk 
aspect) en deze kan geen olijven voortbrengen (een heilig volk). 

De wijnstok kan ook niet het koninklijk/priesterlijk aspect voortbrengen 
zónder het volk als tussenschakel, zonder het nationale aspect. Er moet 
eerst een volk zijn (het heilige zaad, het vrouwezaad) en daaruit kan pas 
een koning- en priestergeslacht voortkomen. 

De wijnstok is Israël, het volk <concave x convexe>  en het volk is de 
vijgenboom. De vruchten zijn het heilige zaad. Deswege kan de kerk niet 
Israël zijn, dus valt de vervangingstheologie in duigen. Maar ook de 
onvruchtbare vijgenboom is het wáre Israël niet, ze liegen het, Openb.2:9 
3:9, want dat is het slangenzaad. De zionistenstaat behoort niet tot 
Jahweh's polariteit, wordt afgestoten, zoals een magneet ook kan 
afstoten. Zij zelf, de pseudo-joden, hebben eveneens aangetoond niet  die 
polariteit te bezitten waardoor zij het getuigenis van de profeten 
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aannamen. Nee, zij verwierpen de profeten, én zij verwierpen de spil, de 
(rotor van de elektromotor) n.l. Jahweh! 

De vijgenboom symboliseert het geestelijk/priesterlijk aspect van het 
Rijk van Elohim, waarvan Juda Jahweh's heiligdom is, Psalm..114:2. Het 
gaat bij het volk om de polariteit. 

 *de  Goede vijgen  zijn  Positief  *de  Kwade vijgen  zijn  
Negatief,  zie Jeremia 24 

De heraldiek der 12 stammen 

Voor Genealogisch kaarten van de 12 stammen, zie: 
prophetess.lstc.edu/~rklein/Doc4/geneal.htm 

 

Jakob had 12 zonen, zoals bekend. Op verzoek van Jozef kwam vader 
Jakob met al zijn kinderen en have naar Egypte vanwege de honger in het 
land Kanaän. In Egypte heeft het volk Israël 430 jaren gewoond, waarvan 
een groot deel in slavernij en harde dienstbaarheid.  Egypte was een land 
met een hoogstaande cultuur. Het nageslacht van Jakob heeft in Egypte 
de cultuur meebeleefd en er veel van geleerd. Ook zijn er gebruiken van 

De Nederlanders en Zuid-Afrikaanen                                    No.1124 

20 

 

de Egyptenaren door hen overgenomen. In Egypte was men vergevorderd 
in allerlei wetenschappen. Farao had zijn tovenaars die nagenoeg alles 
konden nadoen in negatieve zin wat Mozes en Aäron deden in opdracht 
van Jahweh.  De Egyptische priesters waren knappe astrologen en 
astronomen. Men wist dat elk mens onder een bepaald sterrenbeeld werd 
geboren. Om te kunnen vaststellen onder welk sterrenbeeld iemand was 
geboren gebruikte men sterrenkaarten, tezamen met de Dierenriem. Jozef 
gebruikte met Benjamin zo’n sterrenkaart om hem te tonen dat hij Jozef 
was, de onderkoning, zie het Boek des Oprechten, hoofdstuk 53:20. 
Jakobus spreekt in hoofdstuk 3:6 over het ‘rad van onze geboorte’, een 
soort wiel of ‘klok’ dat in Egypte werd gebruikt als sterrenkaart. Te 
Denderah in een tempel is een hele mooie wandschildering gevonden van 
een Dierenriem (Zodiac).  Elk van de 12 zonen van Jakob ontving zijn 
eigen dierenriem-teken, een symbool wat in hun heraldische wapen terug 
te vinden was.  Dat gold als herkenningsteken. Het was in Egypte ook de 
gewoonte dat elke familie (clan) een eigen banier had waarop het 
familiewapen stond afgebeeld. Ook de zonen van Jakob ontvingen hun 
eigen banieren met symbolen erop, met soms aan de achterzijde een 
secundair embleem. We komen die banieren dikwijls teken, o.a. in 
Numeri 2:2,  3, 10, 17, 25, 31 en 34. De stammen legerden zich elk onder 
zijn banier, naar de tekenen van het huis hunner vaderen.  Banieren zijn 
in later tijd ook niet vreemd in Israël, zie Ex.17:15, Hooglied 2:4, 5:10, 
6:4, Jesaja 5:26, 11:10, 30:17, 49:22, 59:19, 62:10, Zacharia 9:16. 

Rond de tabernakel in de woestijn legerden zich de stammen elk onder 
hun eigen banieren. De vier leiderstammen, naar de vier windrichtingen, 
met de andere stammen, zie afbeelding:   

In Zacharia 9 lezen wij het volgende: Het OOG van Jahweh is over de 
stammen Israëls. Een oog is rond, met in het midden de ronde pupil. 
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Zacharia 9:1  De last van het woord van JHVH over het land Chadrach 
en Damaskus, deszelfs rust; want JHVH heeft een oog over den mens, 
gelijk over al de stammen Israëls.   

Het ‘oog’ in het hemelgewelf is de dierenriem, de zodiac, wat in 12 delen 
is verdeeld, met in het midden het centrale 13e deel. Dat midden heeft 
een speciale betekenis, zoals in een orkaan in het midden een oog 
aanwezig is waarin het volkomen stil is. In het midden van Israël stond 
de tabernakel en later de tempel, met de stam Levi als priesters. In dat 
‘midden’ vertoefde de Shechinah. In het Heilige der Heiligen (de cella) 
heerste volkomen stilte. Jahweh is Vrede en Rust. Dit wijst heen naar het 
Messiaans Vrederijk, en daarna de algehele realisatie van het Rijk van 
Elohim.  

Jahweh heeft onze voorvaderen op 
symbolische wijze Zijn weg met Zijn 
schepping voorgehouden, om vanuit het 
vergankelijke en voorbijgaande te 
komen tot het onvergankelijke leven. 
De Tabernakel wees op het 
vergankelijke. Ons lichaam wordt 
weleens een ‘tabernakel’ genoemd.  De 
Tempel had moeten heenwijzen naar 
het vaste of blijvende, iets dat fundamenten heeft. Helaas, de Tempel van 
Salomo was ontworpen door de hooggraadvrijmetselaar Hiram Abiff. 
Salomo was fout, al die duizenden offers was niet naar de wil van 
Jwhweh. Zie Jesaja 1:11,vv.   Ook ons lichaam als gelovigen wordt een 
’tempel’ genoemd, waarin de heilige Geest woont en werkt. Van het 
sterfelijke moeten wij onsterfelijkheid aandoen, zoals van rups naar 
vlinder die metamorfose plaatsvindt.  
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Zebulon – Nederland 

In dit kort bestek kunnen wij niet alle stammen en hun locaties in het 
Westen van Europa bespreken. Sommige stammen zijn zelfs over de vier 
winden des aardrijks verstrooid, met name de blanken in Zuid-Afrika, 
Australië, Nieuw Zeeland, Noord-Amerika, etc. 

Waar het ons om gaat is om in het kort een voorbeeld te geven van één 
stam, die duidelijk vertegenwoordigd is in ons land, waarover drs. Helène 
van Woelderen een goed gedocumenteerd boekje heeft geschreven, 
genaamd: Wondere Parallel. Het boekje is verkrijgbaar bij het N.I.B. 
Postbus 30009, 1303AA Almere. 

De geest van Zebulon leeft nog in ons als Nederlanders voort, hoewel 
menigmaal onderdrukt. Zebulon had drie zonen, nl. Sered, Elon en 
Jahleël. Volgens Davidy in zijn boek ‘The Tribes’ komt de naam Holland 
van Elon of Helon. Zebulon zal in de eindtijd aan de kust wonen en grote 
zeehavens hebben, Genesis 49:13. Nederland is de poort van Europa, met 
haar Europoort, waar de grootste zeehavens ter wereld liggen. Zeehavens 
zijn niet altijd de beste plaatsen op zedelijk gebied. Amsterdam staat 
wereldwijd bekend om de rosse buurten en homo-festiviteiten. Nederland 
is het land van de windmolens, die ons landschap opsieren en ons 
wereldberoemd maakten. De watermolens zijn ontworpen om water uit 
lagere plaatsen omhoog te brengen. Dat zit verborgen in de Hebreeuwse 
betekenis van het woord Zebulon. Zebulon is het land waarin volgens 
Jesaja 9 de Prins van de Vrede zal opstaan in de eindtijd, om de troon van 
David te bezetten. Het grote licht zal over ons land opgaan, zie Mattheus 
4:11, Jesaja 60:1. Zebulon zal de volkeren tot de berg roepen, tot de 
heerschappij van het Rijk van Jahweh. Volgens sommigen zou de stam 
Zebulon een diamantsteen hebben gehad in de borstlap van de 
Hogepriester. Zie o.a. verder het artikel op de website van Peter Salemi 
over Zebulon:  
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Het Overblijfsel of Heilige Zaad   

Het begin van Jahweh’s strijd tegen de boze machten, die via Nachash 
een aardse zaadlijn hadden opgezet om de aarde te beheren, werd in een 
Goddelijke zaadlijn begonnen. Dat is hetgeen we lezen in Genesis 3:15, 
waar het vrouwenzaad de kop van het slangenzaad zal vermorzelen. 
Jahweh begon via het vrouwenzaad Zijn Rijk of heerschappij over de 
aarde terug te vorderen van de geestelijke boosheden, die een aardse 
‘slangen-zaadlijn’ hadden opgestart, om daarmee de aarde tot hun 
domein te maken.  Het blijkt uit Mattheus 4 dat de Boze de tijdelijke 
macht heeft verworven over alle koninkrijken der aarde, waarmee hij 
Jesjoea verzocht.  Vers 8  Wederom nam Hem de duivel mede op een 
zeer hogen berg, en toonde Hem al de koninkrijken der wereld, en hun 
heerlijkheid; 9  En zeide tot Hem: Al deze dingen zal ik U geven, indien 
Gij, nedervallende, mij zult aanbidden.    

Uit de zaadlijn van de vrouw kwam Abraham voort, daarna Izaak en 
Jakob, waaruit het volk Israël ontsproot.  Om het volk Israël bekwaam te 
maken de aarde te bevrijden van de Boze en zijn machten was het nodig 
het volk op te leiden. Daartoe ten eerste het Priesterschap, als beginsel 
van het zaad dat ontkiemt, om te bemiddelen en te reinigen van het boze. 
Israël ontving de les in de woestijn, als louteringsproces. Daarna het 
Koningschap, om heerschappij te voeren en te herstellen, te zien in de 
stam/boom. Het profeetschap als de bloesem, om te voorzeggen dat het 
kwaad volledig zal worden opgelost, de aarde zal worden hersteld, en de 
heerschappij aan één volk toekomt, dat daartoe verwekt is, nl. Israël. 
Daarna de les der verstrooiing, waarin de vrucht rijpt met erin het nieuwe 
zaad, het heilige zaad, dat er als rest of overblijfsel uit te voorschijn zal 
komen. Dat is de Goddelijke veredelingsprocedure van Jahweh. 

Jesaja 6:13  Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal 
wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de 
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haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo 
zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. 

 Jeremia 31:36  Indien deze ordeningen van voor Mijn aangezicht zullen 
wijken, spreekt JHVH zo zal ook het zaad Israëls ophouden, dat het geen 
volk zij voor Mijn aangezicht, al de dagen.   

Jesaja 10:21  Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, 
tot den sterken God 
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