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Inleiding 

Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël, dat is de belijdenis van 
de Protestantse kerk in Nederland, maar ook van andere kerken. 
Hierna volgt hun belijdenis: 

                       Provinciale Werkgroep  Kerk en Israël Utrecht 

Protestantse Kerk in Nederland 

Onopgeefbaar verbonden met Israël  (*)     
 
Dat belijdt onze kerk in haar Kerkorde (I.7), maar het is een uitdrukking 
die veel vragen oproept. Verbonden met welk Israël? 
 
a. Het historische Israël van (Abraham en) Mozes en David en Jesaja? 

Daar heeft niemand moeite mee. Wij dienen de God van Israel, op het 
spoor van Jezus. 

 
b. Het Israël van de ghetto’s?  

In de afgelopen eeuwen heeft het Jodendom in Europa naast het 
Christendom geleefd, en dat is een geschiedenis van verbondenheid, 
maar sterk negatief: de Jood als zondebok, in het ghetto. Een 
geschiedenis van (voor ons) schaamte en schuld. We kunnen dat maar 
beter erkennen, want ook daarmee zijn wij verbonden. 

  
c. Het Israël van de “Joodse traditie”?  

 In de jaren 60 van de vorige eeuw begon een grote belangstelling op te 
komen voor Joodse manieren van geloven, van bijbellezen en -uitleg. 
Overal ontstonden leerhuizen, er werd allerlei rijkdom ontdekt. Deze 
verbondenheid doet niemand pijn. 
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d. Het Israël dat na 1948 een staat vormt? 

Deze verbondenheid is voor veel mensen erg problematisch. De 
Jodenvervolging in Duitsland, de stichting van de Staat, de oorlogen 
sindsdien, hebben aanvankelijk een brede beweging van steun voor de 
staat Israël opgewekt. Maar we hebben leren vragen: mag dat ten koste 
van de Palestijnen gaan? 

 
Ja, wij zijn verbonden met Israël, het concrete volk: geschiedenis, 
traditie, volk, land en staat. Daar is niets aan te doen. We kunnen het 
loochenen, maar niet opgeven.  

Die verbondenheid vraagt van ons aandacht, meeleven, steun, voorbede, 
zij vraagt gezien onze geschiedenis bescheidenheid, maar zij vraagt geen 
kritiekloze bewondering van alles wat in Israel gedaan wordt.  
Er is in de staat Israel een felle discussie gaande over allerlei aspecten 
van de staat: de rol van de orthodoxie, de vraag hoe de staat een Joodse 
staat kan zijn, de verhouding met de Palestijnen, de kolonisten, en vele 
andere. Het is niet aan ons om ons daarin te mengen, wij zijn 
buitenstaanders.    
De Palestijnen doen een beroep op de wereld, op ons, om gerechtigheid 
en vrede te helpen verwezenlijken. Dat mogen we niet afwijzen. 

Wat hebben we dan te doen? Aandacht, meeleven, steun voor projecten 
van vrede en verzoening, voorbede. Daarbij hoort ook het stellen van 
kritische vragen naar beide zijden: aan Palestijnen, bijvoorbeeld over de 
terreur, en aan Israel, bijvoorbeeld over de nederzettingen. Als we dat 
niet doen, dan tonen we onverschilligheid, en dat kunnen we ons niet 
permitteren.   
Wybrand Ganzevoort  

    
(*) noot van de redactie: 
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De oorspronkelijke formulering 'onopgeefbare verbondenheid met Israël' 
is later gewijzigd in 'onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël'. 

Onopgeefbaar verbonden met het volk Israël  

De eigen betekenis van Israël 

 Het heeft heel lang geduurd voor er in de kerk enig besef ontstond dat 
de verworteling met het volk Israël méér is dan alleen maar iets uit de 
geschiedenis. Kort na het ontstaan van de kerk is een losmakingsproces 
begonnen, waarbij Israël steeds meer op de achtergrond kwam. De 
gedachte kwam op, dat door Jezus Christus en de afwijzing van Hem door 
Israël de kerk in de plaats is gekomen van Israël; vervangingstheologie 
wordt dit genoemd. De Gereformeerde Kerken in Nederland stelden in 
1896 onomwonden vast, dat de eretitel 'Israël' van de Joden was 
overgegaan op de kerk. Jodenzending was daarom ook een opdracht van 
de kerk. 

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog begon er verandering in dit 
denken te komen. Door het vreselijke gebeuren tijdens het Hitler-regime 
- de uitmoording van het Europese Jodendom - kwam dit denken in een 
stroomversnelling. De Hervormde synode gaf in 1949 ‘Fundamenten en 
Perspectieven van belijden’ uit. Hierin wordt de eigen plaats van Israël 
in Gods heilshandelen onderstreept: “Daar de genadegiften en de 
roeping Gods onberouwelijk zijn, geloven wij dat het volk Israël, door 
welks dienst God alle geslachten des aardrijks heeft willen zegenen, niet 
door Hem verstoten en verlaten is.” Ook werd toen de Israëlzondag 
ingesteld.  
Sindsdien is er een gestage ontwikkeling van de oude 
vervangingstheologie naar een heel nieuwe vorm van theologiseren, 
waarbij Israël niet meer object van zending is. Gods weg met Israël is niet 
ten einde. Israëltheologie is nadenken over de vraag wat dat voor ons 
concreet betekent.  Er wordt gezocht naar wegen van gesprek. Zo 
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ontstond in 1981 het OJEC - Overlegorgaan Joden en Christenen.  
 
Het meest recent (2004) is het opnemen van ‘het volk Israël’ in de 
artikelen van de Protestantse kerkorde. Artikel I-7 luidt: “De kerk is 
geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met 
het volk Israël.”  In de aanhef van de kerkorde is het al direct gezegd: “de 
Protestantse Kerk in Nederland is, overeenkomstig haar belijden, 
gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene 
christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.” Israël 
is dus deel van het belijden der kerk. Jezus is Jood; deel van Israël. Het 
belijden van de kerk wortelt daarom zonder meer in Gods geschiedenis 
met het volk Israël. 

De Joodse staat 

 Intussen is in 1948 de Joodse staat uitgeroepen. Ook dat - en niet alleen 
de holocaust - gaf stof tot nieuw nadenken. Binnen de Hervormde Kerk 
verschijnt in 1970 een handreiking: ‘Israël - volk, land en staat’ waarin 
voorzichtig ook de staat als deel wordt gezien van de voortgang van Gods 
handelen met zijn volk. “Het land is aan Israël als woonplaats 
geschonken: daar mag het zijn staat hebben. Maar de grenzen van deze 
staat zijn niet uit de Bijbel af te lezen.” (blz. 31). In het Joodse 
gebedenboek wordt de staat het ‘ontluikend begin van de verlossing’ 
genoemd. 
 
Kentering  
Tot ongeveer 1970 bestond binnen onze kerken een grote liefde voor 
Israël. Dat had een zekere vanzelfsprekendheid. Nu is dat sterk 
veranderd. Israël heeft zijn plek in het belijden. Dat wordt nu door velen 
van vraagtekens voorzien omdat 'Israël' ook een politieke betekenis heeft. 
Spreek liever niet over ’Kerk en Israël’, maar over ‘Kerk en synagoge’ 
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zo wordt gezegd. Zodra die naam 'Israël' valt ontstaat polarisatie. Zelfs is 
voorgesteld om de Israëlzondag te vervangen door Midden-
Oostenzondag. Dan zou je 'veel genuanceerder' kunnen zijn. 

  
Wat hebben we goed onder ogen te zien?  

 Als wij geloven dat God met zijn volk zijn eigen weg gaat, dan hebben 
we het over Israël en niet alleen over de synagoge. Vanuit het geloof in 
Israëls God kún je niet anders dan belijden, dat Hij Israël trouw is. 
Tegelijk: vanuit het internationale recht bestaan veel vragen over het al 
dan niet rechtmatig handelen van de staat. Dat kan en mag heel kritisch 
zijn. Door geschiedenis en ligging in het Midden-Oosten leggen wij 
Israël voortdurend onder een vergrootglas. Ook dat duidt op 
verbondenheid - positief dan wel negatief - met het volk Israël en zijn 
staat. Bovendien is voor onze Joodse medemensen de staat Israël een deel 
van hun identiteit. Wat bij elkaar hoort mogen wij niet scheiden. 
Verbondenheid met Israël is niet: alleen op Israëlzondag op een 
aansprekende manier aanknopen bij Joodse gebruiken. Juist op deze 
zondag voelen we de verbondenheid óók met de pijn die dat mee kan 
brengen. Daarom hebben we als kerk steeds weer uitdrukking te geven 
aan onze verbondenheid – soms kritisch - en daarom hebben we de 
dialoog met dit volk te zoeken op weg naar het Koninkrijk Gods.  
Piet Warners 

De protestantse kerk is officieel 'onopgeefbaar verbonden met het 
volk Israël'. Een groep theologen wil daarvan af. 

Een groep liberale protestantse theologen wil een discussie uitlokken 
over een van de gevoeligste thema's binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland: Israël. In een manifest trappen ze af met een paar radicale 
voorstellen. De PKN moet in haar kerkorde en theologisch denken af van 
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de speciale positie van Israël en het jodendom, zeggen ze. Ook kan de 
PKN de jaarlijkse 'Israël-zondag' schrappen of een ander accent geven.  

De theologen vinden dat de passage over de band tussen kerk en 
Israël 'van misverstanden en vaagheden aan elkaar hangt 

Bij het ontstaan van de brede fusiekerk in 2004 heeft de PKN bepaald dat 
zij een 'onopgeefbare verbondenheid heeft met het volk Israël'. "Zo'n 
aparte plek is theologisch gezien niet alleen onnodig, maar ook dubieus. 
Het suggereert een onderlinge afhankelijkheid die er niet meer is", 
schrijft predikant Jan Offringa in het manifest, dat hij op persoonlijke titel 
heeft geschreven, maar waar het theologische schrijverscollectief 
Relivant achterstaat. Het staat vanaf vandaag op de Relivant-website. 

De theologen vinden dat de passage over de band tussen kerk en Israël 
'van misverstanden en vaagheden aan elkaar hangt'. "Mensen lezen het 
als onvoorwaardelijke solidariteit met de staat Israël en zijn politiek. Slik 
je dan alles wat Israël doet kritiekloos? Is alles even mooi? En wie hoort 
tot het volk Israël? De Palestijnen zeker niet, maar wie dan wel?", vraagt 
Offringa zich af in een interview vandaag in Trouw. 

Zo'n speciale dienst zou beter gewijd kunnen worden aan de 
verhouding tussen jodendom en christendom 

Die verwarring kan volgens de predikant verdwijnen als de synode uit de 
kerkorde zou schrappen dat ze onopgeefbaar verbonden is met het volk 
Israël. Beter zou het zijn als de kerk vaststelt dat ze onopgeefbaar 
verbonden is met de strijd tegen antisemitisme en racisme. Daarnaast zou 
de kerk kunnen aangeven dat ze zich ook met andere religieuze tradities 
verbonden weet. Eenzelfde soort probleem ziet hij met de Israëlzondag. 
Zo'n speciale dienst zou beter gewijd kunnen worden aan de verhouding 
tussen jodendom en christendom. 

Bedoeld voor discussie 
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Offringa is zich ervan bewust dat hij met zijn voorstellen een steen in de 
vijver gooit. "We zitten te morrelen aan het idee dat het nu allemaal oké 
is binnen de PKN. Iedereen geeft zijn eigen inhoud aan de tekst in de 
kerkorde en we praten er niet over, want anders komt er ruzie." Ruzie kan 
naar zijn idee voorkomen worden als gelovigen met goede argumenten 
komen, en niet hun gelijk proberen te halen met 'onderbuikgevoelens.' 
"We moeten ons blijven profileren, dan wordt het leuk in de kerk", zegt 
hij. 

Offringa heeft het stuk geschreven als aanvulling op het boek 'Liberaal 
christendom', dat is verdergegaan als website. Het schrijverscollectief is 
geen kerkpolitieke actiegroep; het manifest is bedoeld voor discussie. 
Offringa loopt er niet mee naar de synode, om de kerkorde via die weg te 
veranderen. "Maar mocht er iets in die sfeer loskomen, dan zal ik me daar 
niet aan onttrekken." 

Heftige reacties 

De theologen die het manifest schreven wilden een discussie uitlokken 
en die hebben ze gekregen. Steunbetuigingen, maar ook zware kritiek. 

Een bom onder onze verhouding met de joden, zegt Piet van Midden 
voorzitter Ojec, het overlegorgaan joden en christenen.  

"Ik heb dit stuk met stijgende verbazing gelezen. Het is een dodemansrit, 
die nergens naar toe gaat. Dit is een bom onder onze goede verhoudingen 
met de joden. Bij het Ojec zitten we tegenover elkaar en hebben we 
indrukwekkende gesprekken. Vertrouwen is daarin heel belangrijk en 
daarvoor is die onopgeefbare betrokkenheid met het volk Israël wel 
voorwaarde. Nooit meer antisemitisme, daar gaat om. Ik preek elke 
zondag, ook op Israëlzondag. Dat moet blijven. De naam Israël is 
verwarrend, helaas associëren mensen dat met de politiek van 
Netanyahu. Maar je moet deze zondag niet afschaffen, maar de betekenis 
uitleggen. Aan discussie heb ik geen behoefte, ik denk dat dit thema wel 
uitgediscussieerd is." 
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In Israël is God begonnen, wij kwamen er later bij, vindt René de 
Reuver scriba Protestantse Kerk in Nederland  

"Discussie is prima, maar dit manifest vliegt uit de bocht. Ik ben er 
absoluut niet voor de kerkorde op dit punt te veranderen. Israël is 
fundamenteel voor de identiteit van de kerk, daar is God begonnen, wij 
zijn er later bijgekomen. Wij zijn broers. We zijn beiden onze eigen weg 
gegaan, maar de God van Israël is onze God en daarmee is onze relatie 
met het jodendom uniek, en anders dan met de islam of met het 
boeddhisme. Het is ook heel goed dat we Israëlzondag hebben. Op die 
zondag bezinnen we ons op die unieke relatie met het voIk Israël. We zijn 
ons dan ook bewust van het diepgewortelde kwaad van het antisemitisme. 
Dat accent zit er altijd in." 

De christelijke visie op Israël is niet mijn probleem, zegt Binyomin 
Jacobs opperrabbijn van het Interprovinciaal opperrabbinaat 

"Voor mij is en blijft Israël het Heilige Land, maar helaas is het nog niet 
het land van heiligen. Maar ik ga me niet bemoeien met de christelijke 
visie op Israël en het jodendom, dat is hun probleem en niet het mijne. Ik 
ben het met het manifest eens dat de kerk moet strijden tegen 
antisemitisme en racisme. Maar dat doet de PKN nu al net zo hard. Hier 
en daar staan er politieke dingen, over de staat Israël. Dan zeg ik: Pas 
op. Ik beschuldig deze liberale theologen niet van antisemitisme, no way, 
maar het kan wel zijn dat anderen die oppervlakkig lezen, die grens 
overschrijden. Het verschil tussen antizionisme en antisemitisme is 
flinterdun." 

De strijd tegen antisemitisme is onopgeefbaar, vindt Kees Blok 
voorzitter van Kairos-Sabeel, een oecumenische organisatie die met 
name christelijke Palestijnen steunt 

"Wij kunnen deze oproep van harte onderschrijven. Elke discussie over 
het bestaansrecht van Israël is fout, dat moet je niet doen en dat doet de 
schrijver van het manifest ook niet. Maar we staan er 100 procent achter 
om het artikel in de kerkorde over de onopgeefbare betrokkenheid met 
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het volk Israël te vervangen door de onopgeefbare strijd tegen 
antisemitisme. Dan haal je de rare angel eruit dat God iets van doen heeft 
met de staat Israël en de regering van Netanyahu steunt. Bij Israëlzondag 
denkt de gemiddelde kerkganger ook aan de staat Israël en niet aan het 
jodendom. Dat vervuilt de discussie. Dat voorkom je als je zegt dat je 
verbonden bent met het jodendom." 

Lees ook: 

‘Aparte plek voor Israël in de Protestantse Kerk is onnodig en dubieus’ 

De Protestantse Kerk in Nederland moet af van de speciale plek voor 
Israël en het jodendom. Ze kan zich beter verbinden aan de strijd tegen 
antisemitisme, vindt een groep liberale theologen. Een interview. 

Smakelijke kost voor de reflectieve christen 

Een recensie van 'Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken', onder 
redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob. 

Geloven voorbij God 

In de kerken en ook daarbuiten is er dringend behoefte aan een liberale 
geloofshouding, menen de theologen Jan Offringa, Rick Benjamins en 
Wouter Slob. 'Hou toch eens op met de tegenstelling dat je óf gelovig bent 
óf seculier!' 

 

Onze Reactie op de belijdenis der kerk(en) dat zij 
Onopgeefbaar zijn verbonden met Israel 

In het Reformatorisch Dagblad 04-10-2018  staat dat dr. Theo van 
Campen, dr. Jan van de Graaf, dr. Wim Verboom, ds. Jan Verhoeven en 
drs. Piet Vergunst geraakt en aangesproken reageren op het manifest van 
ds. Jan Offringa.  Volgens Offringa kan de kerk prima zonder 
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Israëltheologie. Naast een theologische is ook een politieke 
positiebepaling vandaag verhelderend. De stichting van de staat Israël in 
1948 is zeker geen voorbode van een ophanden zijnde eindtijd, aldus het 
manifest.  Met dit manifest heeft Offringa een tijdbom gelegd onder het 
belijden van de PKN aangaande haar verhouding tot Israël.  

De bezwaarmakers die geraakt reageren tegen Offringa belijden dat de 
christendheid en zo ook de kerk als een wilde tak is geënt op Israël als 
tamme olijf.  De bezwaarmakers zijn bang dat indien zij hun 
verbondenheid met het huidige Israël loslaten, zij de tak doorzagen 
waarop ze geplaatst zijn. Dan zou de kerk z’n wezenlijke identiteit 
verliezen, die ze na lang zoeken had hervonden. De bezwaarmakers zijn 
bang dat het loslaten van de onopgeefbare verbondenheid zal leiden tot 
vrij spel van antisemitisme tegen het volk in het land waar het zich een 
tehuis heeft herkregen. 

Enkele kritische vragen: 

1.  Is de christenheid en is de kerk wel een wilde tak die geënt is op 
de tamme olijfboom Israël? Ergo, is het christendom – 
voornamelijk de blanke Noord-Westerse mensen- een wilde tak, 
of te wel, zijn wij wilde heidenen die tot bekering zijn gekomen?  

2. Volgende vraag is wat de bezwaarmakers onder de naam Israël 
verstaan?   Is hun visie op Israël wel juist? Zijn zij bereid om hun 
visie te wijzigen wanneer onomstotelijk blijkt dat deze onjuist is? 

3. Hebben de bezwaarmakers –en heeft de kerk- na lang zoeken 
naar haar identiteit wel de juiste identiteit ontdekt?   

4. Is de stichting van de staat Israel in 1948 een vervulling van de 
herstelprofetie? 

5. Vormen deze kritische vragen een tijdbom onder het belijden van 
de PKN wat betreft haar verhouding tot Israel en de 
onopgeefbare verbondenheid? 

6.  Was Palestina ooit het tehuis voor de Edomieten en voor de 
Khazaren? 

Op al deze vragen zullen wij een antwoord geven. Vooraf dient er 
duidelijkheid te zijn over wélk Israel wij spreken, aangezien de 
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verwarring groot is, ontstaan na de splitsing van het oude volk Israel na 
Salomo.  

De PKN zegt verbonden te zijn met het concrete volk:  geschiedenis, 
volk, land en staat.  

Ons commentaar:  Wie de geschiedenis goed onderzoekt komt tot de 
slotsom dat de joden geen volk zijn, maar een conglomeraat van 
verschillende soorten, geen recht op het land Palestina hebben en een 
rogue (schurkenstaat alsdus Bruno Kreisky) zionistenstaat hebben 
opgericht, die als vreemde eend in de Midden-Oosterse bijt is aankomen 
vliegen.  Deze vreemde eend heeft voor veel tumult en onvrede gezorgd.  
Hoe komt dat? 

De PKN: Die verbondenheid vraagt onze aandacht, meeleven, steun en 
voorbede. 

Ons commentaar:  Aandacht is goed, maar dan wel serieuze aandacht, en 
wanneer blijkt dat er een vermomming heeft plaatsgevonden, namelijk 
dat Ezau zich in Jakobs kleren heeft gestoken om alsnog de eerstgeboorte 
naar zich toe te halen, dán geen meeleven betonen, geen steun geven en 
zeker geen voorbede ervoor doen. 

Kees Blok: Elke discussie over het bestaansrecht van Israël is fout …..  

Ons commentaar:  Waarom geen discussie? Is het 100% zeker dat de 
huidige joden het oude volk Israël vertegenwoordigen?  Wanneer blijkt 
dat de huidige joden voor een deel Edom vertegewoordigen en de 
hoofdmoot van de moderne Israelies uit Khazaren bestaat, dan is een 
discussie zeer gewenst om helderheid van zaken te geven. Wij mogen ons 
immers in het geheel niet verbonden weten met Ezau-Edom-Amelek, en 
zeker niet met de Khazaren, dat een niet-semitisch Turks/mongools volk 
is dat in de 8e eeuw onder koning Bulan tot het judaïsme is overgegaan. 
Het gaat om feiten. Wij hoeven die feiten niet eens zelf op te sporen. Dat 
hebben wetenschappers uit de huidige zionistenstaat -die zich 
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tenonrechte tooit met de naam Israël- zelf reeds gedaan. Lees dat in hun 
eigen boeken:  

Het allergrootste deel van de huidige Israelisch zijn geen raciale 
Israelieten, wat door een groot aantal Israelische wetenschappers uit de 
doeken wordt gedaan. Dat heeft in de staat Israel wel gezorgd voor een 
grote deining. Men kan in de boeken van prof. dr. Paul Wexler, van prof. 
dr. Shlomo Sand, van prof. Finkelstein, van dr. Arthur Koestler, van Jits 
van der Straten, en meer erop nalezen.  
http://eelhaik.aravindachakravartilab.org/ 
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20130506065816AA1pkfj 
 
Op bovenstaande website is te lezen dat dr. Eran Elhaik bewijst dat de 
Europese joden afstammen van de Khazaren. 
http://www.shiachat.com/forum 
 
Kijk ook eens op de volgende websites van joodse wetenschappers: 
http://tuvalu.santafe.edu/~johnson/articles.yiddish.html 
http://www.revisionisthistory.org/khazars.html 
 
Lees vooral eens ‘The Khazarian Connection’ by Harrll Rhome: 
http://usa-the-republic.com/religion/Khazarian_Connection.pdf 
 
Lees ook eens van prof. dr. Shlomo Sand op de volgende website wat 
hij te zeggen heeft over het land Israel en de afstamming der joden: 
http://www.guardian.co.uk/books/2013/apr/18/invention-land-israel-
shlomo-sand 
 
http://palestinechronicle.com/its-not-your-homeland-an-interview-with-
shlomo-sand/ 
 
‘It’s Not Your Homeland’: An Interview with Shlomo Sand 
Mar 19 2013 / 8:34 pm 
Shlomo Sand. (Photo: Olivia Grabowski-West) By Lewis Turner                                                                                                                             
https://www.youtube.com/watch?v=-382caGmF5s 

http://ww.w.pentahof.nl/Brochures/977-
verschil%20Israeliet%20en%20Jood.pdf 
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https://jhaines6.wordpress.com/2014/08/02/the-jews-are-not-israelites-
the-hard-truth-is-coming-out-be-prepared-as-you-read-this-j/ 
 

Wij prijzen het dat de PKN en andere christenen oog hebben gekregen 
voor het oude volk Israël, waarvoor men tevoren blind was. Wij menen 
stellig dat hierop het volgende van toepassing is van de blinde die ziende 
werd:    Marcus 8:24    22 En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem 
een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte. 23 En de hand des blinden 
genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en 
leide de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag. 24 En hij, opziende, 
zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen. 25 Daarna leide 
Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, 
en zag hen allen ver en klaar. 

  Het is noodzakelijk dat de PKN en het merendeel der christenen 
opnieuw onderzoek zullen doen om écht zicht op Israël te krijgen, het 
juiste zicht om het ‘ver en klaar’ te mogen zien wat er met het volk Israël 
wordt bedoeld.  

Het oorspronkelijke volk Israël 

Het volk Israel is ontstaan uit vader Jakob, daar is geen twijfel aan. Jakob 
had een tweelingbroer Ezau. Ezau verkocht aan Jakob zijn eerstgeboorte, 
dus is Jakob de rechtmatige eigenaar van de eerstgeboorte. Jakob 
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verwekte 12 zonen bij zijn vrouwen, die de 12 stammen vormden waaruit 
het vok Israel is ontstaan. JHWH heeft aan Jakob de naam Israël gegeven, 
de strijder met JHWH. De geschiedenis van het volk gaat via Egypte en 
de woestijnreis naar het beloofde land Kanaän. Ezau en zijn zonen en 
bastaardkleinzoon Amalek vormen de grote tegenstanders van het volk 
Israël. De strijd wordt voornamelijk door Amalek gevoerd. Er ontstond 
een ‘eeuwige’ strijd, zie Exodus 17: 14 Toen zeide JHWH tot Mozes: Schrijf 
dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de 
gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel. 15 En Mozes 
bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: JHWH is mijn Banier! 16 En 
hij zeide: Dewijl de hand op den troon van JHWH is, zo zal de oorlog van JHWH 
tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht! 

In Deuteronomium 23 wordt Israel vermaand om de gedachtenis van 
Amalek van onder de hemel uit te delgen. Het volk mocht dit niet 
vergeten! De reden waarom deze strijd gevoerd werd is duidelijk. Het 
gaat Ezau-Edom om het terugverkrijgen van de eerstgeboorte, en met 
name om de troon van JHWH, de Godsregering.  

Ezau beweerde ten onrechte dat Jakob zijn eerstgeboorte van hem 
gestolen had. Dat heeft kwaad bloed bij Ezau en zijn zonen gezet, en 
vandaar de strijd.  Eenmaal toen het volk Israel in het beloofde land was 
wilde het een koning hebben net als de andere volkeren. Dat werd Saul, 
de zoon van Kis. Saul was een pseudo-Benjaminiet, afkomstig uit 
Gibeon, zie 1Kronieken 8:29.  Doëg was de herdersvorst van Saul, een 
Edomiet, die al de priesters uitmoordde in opdracht van Saul. Daarna 
volgt David als koning, de man naar Gods hart genoemd ondanks zijn 
boevenstreken en zonden.  Diens opvolger Salomo maakte het zeer bont 
ondanks zijn wijsheid en goede begin, door veel vreemde vrouwen te 
nemen, die zijn hart ombogen tot de vreemde goden. Dit was oorzaak tot 
de splitsing van het volk Israel in twee delen, twee Huizen, namelijk: 

1. Het Huis Juda, het zuiderrijk bestaande uit twee stammen, Juda 
en Benjamin. 

2. Het Huis Israels, bestaande uit de overige 10 stammen, het 
Noorderrijk.  
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De twee Huizen hebben 250 jaar lang als koninkrijken naast elkaar 
geleefd. Er waren 20 koningen in het Zuiderrijk van het Huis Juda, en 19 
koningen van het Noorderrijk van het Huis Israels.  Uit het Huis Davids 
kwamen enkele Godvrezende koningen voort. Uit het Huis Israels 
kwamen overwegend goddeloze koningen voort.  Vanwege de afval van 
JHWH werden beide Huizen in de ballingschap verstrooid onder de 
volkeren. Het Huis Israels werd in drie fasen weggevoerd naar het 
Noorden, naar Assyrië en raakte haar naam en identiteit kwijt. De 
stammen werden aan de heidenen gelijk en vervreemden van de 
verbonden en beloften. Zij worden in het Nieuwe Testament ‘etnos’ 
genoemd, dat betekent naties of stammen, namelijk de oorspronkelijke 
Israel-naties. Het woord etnos is ongelukkigerwijs vertaald door 
heidenen. Dat nam het zicht op de 12 stammen Israels weg. De stammen 
waren weliswaar verheidenst, maar geen raciale heidenen. Zij werden 
‘verloren schapen’ genoemd en zijn al zwervende in Noord-West Europa 
en andere delen van de wereld terecht gekomen, waar ze onder andere 
namen zich vestigden, o.a. als Angel Saksen (zonen van Izaak).  Het Huis 
Juda is voor het grootste deel meegevoerd naar het Noorden. Het overige 
deel van het Huis Juda is naar Babel weggevoerd in drie fasen, waarbij 
een heel klein deel in het land Kanaän achterbleef als oppassers.  In Babel 
werd het deel aldaar bedreigd met de dood door Haman, de Agagiet, een 
Edomiet. Deze boze Haman kwam zelf aan de galg te hangen die hij voor 
Mordechai had laten oprichten.  Later werden degenen die terugkeerden 
van het Huis Juda, tesamen met veel gemengd volk, joden genoemd. De 
naam jood zou verwijzen naar de afkomst van de stam Juda, hoewel het 
ook mogelijk is dat deze naam als scheldwoord gebruikt werd als Yid of 
Edomiet.  Deze teruggekeerden vormden slechts een heel klein deel van 
het Huis Juda. Zij werden later ook weer uit het land Kanaän verdreven. 
Onder keizer Hyrcanus zijn veel Edomieten gedwongen ingelijfd bij dit 
deel van het Huis Juda. Ook het Hasmonische priesterhuis waaruit Annas 
en Kajafas voortkwamen was Edomitisch. Men kan dit deel van het Huis 
Juda, dat het bijvoegelijk naamwoord ‘jood’ ontving, niet gelijk stellen 
met geheel Israël.   Als voorbeeld het volgende:   Een Fries is een 
Nederlander, maar alle Nederlanders zijn geen Friezen.  Een jood kan een 
Israëliet zijn, maar alle Israelieten zijn geen joden. Het is dan ook een 
grote onkunde wanneer zelfs theologen Abraham een jood durven 
noemen. En die verwarring zorgt er nog steeds voor dat momenteel de 
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huidige joden worden aangezien alsof zij de nog enige nakomelingen 
zouden zijn van het oude volk Israël.   

  

    

Kentekenen van Israël in het Westen 

De heraldiek van de West-Europese landen toont overduidelijk aan dat 
de afbeeldingen wijzen naar de 12 stammen Israels. Veel namen van 
landen, plaatsen of steden, rivieren en dergelijke wijzen naar het oude 
Israel. De Nederlandse leeuw (het symbool van Juda) komt o.a. ruim 
5000x voor op wapenschilden.  De rivier de Donau, het land Denemarken 
en de naam Scandanavië wijzen naar de stam Dan. De naam Barcelona 
betekent vader van Jona, en de Rijn of Eridanus wijst naar de Jordaan. 
Nederland is vanaf oude tijden het Westerse Kanaän genoemd, het Israel 
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in het Westen. Het Nederlandse volk zal in de eindtijd als een oude leeuw 
opstaan om zich te handhaven (Je Maitiendrai is de lijfspreuk). 

Numeri 23:18 Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Sta op, Balak, en hoor! 

Neig uw oren tot mij, gij, zoon van Zippor! 

19 God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem 

berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig 

maken? 20 Zie, ik heb ontvangen te zegenen; dewijl Hij zegent, zo zal ik het 

niet keren. 21 Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij 

niet aan de boosheid in Israël. JHWH, zijn God, is met hem, en het geklank des 

Konings is bij hem. 22 God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn 

als van een eenhoorn. 23 Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij 

tegen Israël. Te dezer tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israël, wat God 

gewrocht heeft. 24 Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal 

zich verheffen als een leeuw; het zal zich niet neerleggen, totdat het den roof 

gegeten, en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben! 

De Nederlandse –en ook de Zuid-
Afrikaanse strijdmacht van weleer-  
stonden wereldwijd bekend als beste 
strijdmachten ter wereld. De militaire 
geschiedenis toont Nederland en Zuid 
Afrika als een Gideonsbende zich heeft 
kunnen handhaven tegenover veel grotere 
machten en massa’s.  Tijdens de 80-jarige 
oorlog telde de Nederlandse bevolking 
ongeveer 2 miljoen inwoners. Nederland 
wist 80 jaar stand te houden tegen het veel 
grotere en machtiger Spanje en overwon. 
Nederland overwon  de veel sterkere Engelse zeemacht en trotseerde de 
Franse Zonnekoning. Nederland beheerste de wereldzeeën en schiep een 
wereldrijk. Wanneer ons blanke volk eenmaal en Zuid Afrika -als een 
oude leeuw- beiden in de eindtijd zullen opstaan in de kracht van JHWH, 
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is geen strijdmacht te groot om die te overwinnen. Psalm 46 getuigt 
daarvan.   

  THE ISRAELITES: TOP JEWISH RABBI ADMITS THEY ARE NOT 
THE REAL JEWS (NO MORE EXCUSES) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Uh49qP0M5qM 

https://www.youtube.com/watch?v=I8eDEVjN20g 

https://www.youtube.com/watch?v=GpBrUfDgNCA 

       

https://www.youtube.com/watch?v=87s0GwZ5k48 

https://www.youtube.com/watch?v=Xy_cUpxT884 
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https://www.youtube.com/watch?v=PrWguVsEih0 

Samenvatting 

Het twaalfstammige Israel bestaat nog steeds in de eindtijd, niet als een 
geestelijk Israel of als kerk, maar fysiek. Wapenschilden, heraldiek, 
namen van landen, plaatsen en rivieren wijzen daar duidelijk heen. Het is 
wetenschappelijk aangetoond –mede door DNA-onderzoek-  dat de 
meeste joden niet van de stam Juda afstammen, noch van de andere 11 
stammen.  Ezau had een Hetitische vrouw, en de Hetieten hebben grote 
haakneuzen. De Edomieten hebben zich in het overblijfsel van het Huis 
Juda ingemengd en hebben daar naar de macht gegrepen en hoge posten 
bekleed, zoals Annas en Kajafas. Ook Herodus was een Edomiet.  De 
verwarring is door de inmenging ontstaan en ook theologen zijn erin 
gelopen en noemen Abraham gewoon een jood, en ook Mozes noemen 
zij een jood.  Jezus noemt men tenonrechte eveneens een jood. Jezus–
indien historisch-  heeft niet geprobeerd om deze Edom-joden te bekeren, 
zie Markus 4:11-12, en Johannes 8:44. Deze Edom-joden maken een 
valse landclaim, wat blijkt uit Ezechiel 36, 38:19-20, Maleachi 1:4. De 
verstrooiing van alle 12 stammen is in Deut.4:27 aangekondigd, en ook 
de uiteindelijke verzameling van alle verloren schapen, Mattheus 10:5-6, 
15:24, Micha 2:12, Ezechiel 34:13. 
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De trek van joden naar de zionistische staat Israel rond 1948 is NIET een 
terugkeer te noemen, aangezien de voorouders van de meeste joden géén 
oorsprong hadden aldaar. Jezus verwijt deze Edom-joden dat ze zelf 
getuigden dat hun voorvaderen nooit in Egypte waren geweest en nooit 
iemand gediend hadden. Zij waren ook geen rasechte kinderen van 
Abraham. Zie Johannes 8:32-44. Het echte Israel is wel in Egypte in 
slavernij geweest.        

De promovendus Ernst Boogert, zie Ref-Dag 26-09-2018, stelt dat Israels 
bekering de hoop der kerk is. Hij stelt dat voor allen die joodse wortels 
hebben er een ontzagwekkende grote verzoendag zal aanbreken, waarop 
elke jood de Heere Jezus zal omhelzen.   Nou, mooi niet, daar kan men 
tevergeefs op wachten. De Edom-joden en Khazaren zullen zich niet 
bekeren tot het christendom. Zie o.a.:  

Johannes 5:40 En gij wilt tot Mij niet komen opdat gij het leven moogt hebben. 10: 
26 Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd 
heb. 27 Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. En 
Mattheus 22 de bruiloft en de genodigden die niet wilden komen. 

Waarom is in ons land en ook daarbuiten de zeer belangrijke dissertatie 
van dr. Avshalom Zoosmann-Diskin uit 1997 doodgezwegen? The origin 
of Eastern European Jews revealed by autosomal, sex chromosomal and mtDNA 
polymorphisms   

  https://biologydirect.biomedcentral.com/articles/10.1186/1745-6150-5-57  

Het Bijbelse oude volk Israel zal uitgroeien volgens de beloften tot een 
menigte van naties (volkeren), zie Genesis 15:5, 22:17, 24:60, 35:11, 
48:16-19. Vormen de joden een menigte naties?  De Anglo Saksische, 
Kaukasische, Germaanse volkeren wel. Deze blanke volkeren hebben 
overwegend hoogachting voor de wetten van JHWH, hoewel het 
christendom de Wet (ten) veelal foutief hebben opgevat. Psalm 147:19-
20.  Ons blanke Westen is rijkelijk gezegend, zoals Jakob op zijn sterfbed 
de zegeningen aan de 12 stammen uitdeelde, en ook Mozes hen op 
dezelfde wijze zegende. Israel is weliswaar verborgen als een schat in de 
akker der wereld, zie Mattheus 13:44.  De historische sporen van de trek 
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en verstrooiing der 12 stammen is in het apocriefe boek 4Ezra 13:39-45 
beschreven.  In de Jewish Chronicle van 2 mei 1879 staat dat de tien 
stammen nogsteeds bestaan.   Ezra schrijft erover:   

hfst. 13:39vv 39 En dat gij gezien hebt, dat hij een andere vreedzame 
menigte tot zich vergaderd heeft; 40 Deze zijn de tien stammen, die uit 
hun land gevangen zijn genomen in de dagen van de koning Hosea, die 
Salmanasser de koning der Assyriërs gevankelijk weggevoerd heeft, en 
heeft hen over de rivier gevoerd, en zij zijn overgebracht in een ander 
land. 41 Doch zij besloten, dat zij de menigte der heidenen zouden 
verlaten, en in een verder land vertrekken, waar geen menselijk geslacht 
ooit tevoren gewoond had. 42 Daar wilden zij hun rechten onderhouden, 
die zij in hun land niet gehouden hadden. 43 Zij zijn dan daarin getogen 
door de enge ingangen van de rivier Eufraat. 44 Want de Allerhoogste 
deed hun toen tekenen, en hield de aderen der rivier op, totdat zij daarover 
gegaan zijn. 45 Want door dat land was een weg van een lange reis van 
anderhalf jaar, daarom wordt die landstreek Assareth genoemd. 46 Toen 
hebben zij daarin gewoond tot de laatste tijd; en als zij nu weder zullen 
beginnen te komen, 47 Zo zal de Allerhoogste weder de aderen der rivier 
ophouden, opdat zij daarover gaan mogen; daarom hebt gij deze menigte 
vreedzaam gezien. 

Hoe lang willen de bezwaarmakers en christenen, die voor de 
joden en de zionistische staat zijn, nog volhouden dat zij zich  
onopgeefbaar verbonden gevoelen met deze Edomieten en 
Turk-Mongolen?   

Zie onze twee studies over Israel op onze website 

www.Pentahof.nl      

http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Israelbk1a.pdf 
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Lees ook de boeken van Eelco de Boer  “Abraham was een Fries”  

http://esau.today/tag/migrations-of-israel/   Op deze website staan heel veel 
kaarten en afbeeldingen van de 12 stammen. 

 


