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Israël
Het is vandaag de dag opnieuw een actuele vraag of de oprichting
van de huidige staat Israël de vervulling kan zijn van Israëls
herstelprofetie? En, of de Bijbel enige grond van hoop geeft op
herstel van het Huis van Juda? Algemeen huldigen christenen de
overtuiging dat de joden de nazaten zijn van het “uitverkoren
volk”, dus erfgenamen van de beloften. Wij zullen nagaan of dat
inderdaad het geval is.
Wij zien het dagelijks voor ogen dat de
meeste bomen die in ons land op de
vlakte in de wind staan, allen naar één
kant scheef staan, namelijk naar het
Noord-Oosten. Dat komt doordat de
wind door de regel genomen meestal uit
het Zuid-Westen waait. De jonge
bomen nemen tijdens hun groei de
stand aan waarin zij door de wind geduwd worden. Op gelijke
wijze worden wij mensen in onze jeugd en daarna voorgelicht
door ouderen en de media, wat over het algemeen een eenzijdige
berichtgeving betreft, niet vrij is van partijdigheid en kleinmenselijkheid. Er is ons altijd geleerd van jongs af aan dat Israël
Gods volk is, en dat de joden nog de enige nakomelingen zouden
zijn van het oude Israël der twaalf stammen. Wie daaraan twijfelt
wordt niet serieus genomen. De oprichting van de Staat Israël
wordt dan ook door de meeste christenen gezien als een vervulling
van de aloude profetie met betrekking tot het herstel van de twaalf
stammen Israëls.
Oude bomen moet men niet proberen te verplaatsen, en zeker
moet men niet trachten de schuine stand die zij vanwege de
windrichting hebben aangenomen te veranderen. Dat lijkt
onbegonnen werk en verspilde energie. Een onafhankelijke visie,
los van allerlei bestaande meningen en inzichten, zou moeten
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kunnen. Helaas, we lezen ook momenteel weer in de kranten
verschillende meningen inzake de aanvallen van Israël in Libanon,
media juli/augustus 2006. De ene partij kiest voor de staat Israël
en verheerlijkt deze hemelhoog. De andere partij kiest voor de
bevolking van Libanon en verwijt de zionisten dat ze nazipraktijken erop na houden.
Wij zullen in deze concentreren over wat betreft de oprichting van
de zionistische Staat Israel.
Splitsing van Israël
Zoals bekend werd Israël gesplitst. Er ontstonden daarna twee
huizen, het Huis Juda 2-stammenrijk plus de Levieten) én het Huis
Israëls (10 stammenrijk).
Het Huis Juda heeft zeer veel kwaad gedaan en wordt vergeleken
met een kruik, die gebroken zijnde niet meer te helen was.
Jeremia 19:10 Dan zult gij de kruik verbreken voor de ogen
der mannen, die met u gegaan zijn;
11 En gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de HEERE der
heirscharen: Alzo zal Ik dit volk en deze stad verbreken,
gelijk als men een pottenbakkersvat
verbreekt, dat niet weder geheeld
kan worden; en zij zullen hen in
Tofeth begraven, omdat er geen
andere plaats zal zijn om te
begraven.
Een gebroken kruik

Het Huis Israëls daarentegen werd
vergeleken met een ongebakken aardewerk dat nog op de
draaischijf van de pottenbakker stond, waarmee het fout ging
tijdens het vervaardigen. Het kon echter opnieuw worden
gemodelleerd!
Wij zien: a) Het Huis Juda is onherstelbaar gebroken. Dat wil
zeggen dat het Huis Juda niet als zelfstandig Huis hersteld kan
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worden als voorheen, maar wél dat Juda zich kan voegen bij het
Huis Israëls en daarin zal opgenomen worden.
b) Het Huis Israëls is wederom te modelleren tot een
bruikbaar instrument.
Het Koninkrijk Gods (de theocratie) werd
van de geestelijke leiders van Juda
weggenomen en aan een ánder (Israël-)
volk gegeven dat zijn vruchten zal dragen,
Mattheus 21:43.. Na de terugkeer van
sommige ballingen van het Huis Juda uit
Babel is het koninkrijk niet hersteld. Wat
er aan koningschap over Juda verscheen,
Een vijgenboom
was Edomitisch d.m.v. Herodes.
Het Huis Israëls dat naar het Noord-Westen van Europa is
vertrokken heeft wél vruchten voortgebracht, o.a. te zien in de
aanneming van het Evangelie des Koninkrijks en de verbreiding
ervan. Het Huis Israëls heeft het eerstgeboorterecht, via Jozef, en
zal de herstelde Theocratie vormen in de nabije toekomst.
Om kort te zijn, de Bijbel geeft in Jeremia 19 dus te zien dat het
Huis Juda vergeleken wordt met een pottenbakkerskruik, die
gebroken zijnde niet meer geheeld kan worden.
Een poging om via omwegen het Huis Juda
weer op te richten (de gebroken kruik te
lijmen), wordt in de Bijbel voorgesteld door
de onvruchtbare vijgenboom.
Het zijn de Kaïn-Ezau krachten die zich
verschuilen achter het masker van het Huis
van Juda, om via deze maskerade het
koningschap en de eerstgeboortezegen naar
zich toe te halen. Het was de Edomiet
Herodes die reeds het koningschap over Juda
voerde en de Tempel naar zijn idee liet
De Pottenbakker
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verbouwen. De huidige klaagmuur als omheining van het
Tempelplein, zou nog een restant van de tempel van Herodes zijn!
In die Tempel voerde de Edomitische priesterlijn van
Annas/Kajafas de heerschappij. Onder deze
Edomieten werd Jesjoea (Jezus) ter dood
gebracht. Ezau neemt revanche of wraak op
Jakob!
Momenteel zijn het in hoofdzaak de nazaten
van Kaïn en Ezau die de zionistische staat
Israël hebben opgericht. Zij kunnen niet
worden gezien als de rechtmatige bezitter van
het land (eretz), maar eerder als een bezetter
Boek van dr. E. Berger (ersatz) van het land.
De vijgenboom moet éérst vruchten geven,
daarna pas bladeren. Maar deze vijgenboom gaf alleen bladeren,
uiterlijk vertoon, zonder innerlijke bekering en vreze (eerbied) van
Jahweh. Boven deze vijgenboom hangt het zwaard der
vervloeking. De Schrift waarschuwt ons geen deel te nemen aan
de manifestatie van deze onvruchtbare vijgenboomnatie, om geen
deel te hebben aan dat kwaad. Er zijn echter heel wat christenen
die blindelings afgaan op het uiterlijk vertoon van de staat Israël,
alsof dat het “begin van het herstel van Israël” zou zijn.
Dat de zionisten hun staat tooiden met de naam Israël berust op
misleiding. Het is een spotten met de naam van Jahweh, want
Israël betekent “strijder met El”. Deze staat is echter zónder
Jahweh opgericht, louter op grond van politieke en economische
beginselen, door overwegend atheïsten, communisten met geen
Semitische afkomst.
In 1955 verscheen het boek van rabbi dr. Emel Berger: “Who
Knows Better Must Say So”. Berger is een anti-zionistische
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Amerikaanse jood. Hij is lid van de Centrale Conferentie van
Amerikaanse Rabbijnen, die reeds lang voor 1948 een resolutie
aannam, waarin de poging der zionisten om een joodse staat in het
leven te roepen, werd afgewezen.
Langdurig is het door zionistische propagandisten voorgesteld als
of de joden overal ter wereld moesten worden gered en verzameld
in een Israëli-staat. De techniek die men gebruikte is steeds
dezelfde. Men zaait eerst onrust in landen waar joden wonen om
hen bang te maken, waarna men wijst naar de staat Israël als
veilige haven.
Nadat dr. E. Berger enkele Palestijnse vluchtelingenkampen had
bezocht, schaamde hij zich ervoor jood te zijn. Hij zei toen het
volgende:
“Dat op de lange duur Israël deze toestand niet kan
overleven is duidelijk, want wanneer -wat Israël wenst- deze
mensen met geweld worden gedwongen om op te gaan in de
Arabische Staten, dan zal er nog een bron van haat en verzet
verbreid worden, welke de een of andere dag zal losbarsten
met een geweld waarover men geen macht meer heeft”.
Toen Berger een kibboets bezocht en daar een aantal zeer jonge
bewakers zag met machinegeweren zei hij:
“Zo is het volk van het Boek geworden tot volk van de BrenGun en de handgranaat; en Zion, vanwaar de Wet zal
uitgaan, is een arsenaal van waaruit naar willekeur van
opgroeiende jongen(s) lood en lucht van kruit uitgaat”.
Dr. I. M. Rabinowitch is een internationaal bekend anti-zionistisch
joods medicus uit Montreal. Hij zei het volgende:
“Religieuze zionisten zijn absolute tegenstanders van een
joodse staat. Een poging om weer een politieke natie op te
richten, betekent zelfmoord. Elk principe van intellectuele
rechtschapenheid wordt verkracht door verdraaiing en
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onvolledige aanhaling van de gewijde Hebreeuwse
literatuur”.
En verder zei hij:
“In de joodse staat kan men dagelijks zien hoe door
politieke zionisten de meest fundamentele joodse wetten met
voeten worden vertreden, met volkomen negering van hun
Orthodox-joodse naburen”.
“Palestina is voorbestemd om het brandpunt te worden van
de grootste slachting in de historie der mensheid, waarom
het zeer onverstandig is om van Palestina een nationaal
tehuis te maken voor joden, veel minder nog een staat. Op
z’n best is Palestina zoals het geografisch gelegen is, een
hoogst hachelijke haven. Veeleer dan een toevluchtsoord,
zou het gemakkelijk een dodelijke val kunnen worden”. (uit:
Het Stenen Koninkrijk 1955)

De 10-stammen
Op Internet staat een artikel te lezen van dhr. E.W. Hiebendaal
over de tien stammen die nooit verloren gingen. De schrijver gaat
ervan uit dat de tien stammen min of meer opgelost zijn in het
jodendom. Ook voert de schrijver enige kritiek aan op sommige
stellingen en uitspraken van majoor C. v.d.Vecht die terecht zijn,
maar wat te breed voert daar nu op in te gaan. De enkelingen die
van de tien stammen onder de twee stammen worden genoemd
kunnen onmogelijk het gehele huis Israëls vertegenwoordigen. De
verloren schapen waren ten tijde van Jesjoea buiten het land van
Juda. Op de Pinksterdag spreekt Petrus de verschillende leden van
het Huis Israëls toe, die naar Jeruzalem waren gekomen om daar
het feest bij te wonen. Zij woonden in verschillende landen, die
met name worden genoemd, zie Handelingen 2:9vv.
Petrus schrijft ook aan de verstrooide stammen in zijn brieven, dat
zij een uitverkoren geslacht zijn, een heilige natie.
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1 Petrus 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht (etnos),
een koninklijk priesterdom, een heilig volk (natie), een
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden
Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn
wonderbaar licht;
Dat de stammen nog niet zijn verenigd, blijkt ook uit de gebeden
van orthodoxe joden, waarin zij bidden óm de vereniging.
De teruggekeerden uit Babel, volgens Ezra 2:65-74, zijn
gedeeltelijk van Juda,
Benjamin en Levi, die later
met andere bewoners van
Judea het “joodse volk”
vormden. De leden van de
tien stammen zijn nooit
nakomelingen van Juda te
noemen. Zij woonden ook
niet in het land Juda en
Oud Babylon
werden nimmer joden
genoemd. Wij lezen nergens van hun terugkeer uit Assyrië. Wel
is hun terugkeer of verzameling beloofd Jeremia 30:3, 31:1, en dat
op een “veilige plaats”, waar zij met zekerheid in stille gerustheid
mogen wonen, 2Samuel 7:10, Jesaja 32:17, Hosea 2:18. En Juda
zal zich bij het herstelde Huis Israëls voegen, Ez. 37:15-28, 47:13.
De huidige staat Israël kan men maar moeilijk een “veilige plaats”
noemen, waar men in “stille gerustheid” kan wonen!
De joodse encyclopedie stelt: “Als de tien stammen verdwenen
zouden zijn, dan is de vervulling der profetieën onmogelijk”. En
opperrabbijn dr. Herz schrijft dat er volgens hem geen vermenging
met de andere stammen heeft plaatsgevonden, maar dat hij
verlangend uitzag naar de hereniging van alle stammen in de
toekomst.
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Professor dr.C.Ch. Aalders
“De Oud-Testamentische profetie en de staat Israël” is een rede
welke professor Aalders heeft uitgesproken bij de 69e herdenking
van de stichting der Vrije Universiteit op 20 oktober 1949,
uitgegeven door Kok Kampen.
P.18: Wat ook de betekenis van de vorming van deze nieuwe staat
wezen moge, met de O-T. Profetie aangaande Israëls herstel heeft
ze niets te maken.
P.23: Het is uit een en ander volkomen
duidelijk dat de Staat Israël een gewone
moderne staat is, die niets gemeen heeft met de
Theocratie, zoals die in oud Israël gevonden
werd, etc.
P.25: Maar, hebben wij eerst moeten
constateren, dat de Staat Israël niet
Embleem van de staat beantwoordt aan het toekomstbeeld dat men
zich op grond van de Oud-Testamentische
Israël sinds 1948
profetie heeft menen te moeten vormen, thans
moeten wij eveneens vaststellen, dat de voorstelling van een in
onbekeerden staat terugkerend Israël, dat eerst daarna tot bekering
komt, zeker niet beantwoordt aan de schildering die de profetie
van het herstel van Israël geeft. Men behoeft waarlijk geen
grondige en diepgaande studie van de OudTestamentische profetie te maken om zich te
overtuigen, dat daarin bekering en herstel niet
chronologisch uit elkaar liggen. Beiden worden
steeds als met elkaar gepaard gaande getekend.
P.27: Men ziet dat de profetie niet de minste
aanleiding geeft om aan een terugkeer van een
ongelovig en onbekeerd Israël te denken, dat eerst
later tot bekering zou komen. Bekering wordt
uitdrukkelijk als voorwaarde gesteld voor de terugkeer.
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P.28: Wanneer men derhalve van oordeel is, dat in de
totstandkoming van de Staat Israël de vervulling van de OudTestamentische profetie een aanvang heeft genomen, komt men in
strijd met de strekking van de profetie zelf. Indien er enige grond
zou kunnen zijn om de Staat Israël als verwezenlijking van die
profetie te beschouwen, zou deze een geheel ánder beeld moeten
vertonen dan hij metterdaad doet.
P.30: Wij behoeven er ons dus niet over te
verbazen, dat wij in den Staat Israël geen
herleving der Theocratie zien. Naar de
H.Schrift hebben wij die ook niet te
verwachten. Hetgeen ons evenwel niet
verhindert de totstandkoming van dezen
staat als een merkwaardige gebeurtenis in
het historisch proces der volkerenwereld te
beschouwen en diens verdere ontwikkeling Ben Goerion 15 mei 1948
met bijzondere belangstelling te volgen.
Maar wij kunnen in dezen staat niet de verwezenlijking zien van
een profetische toezegging in het Oude Testament.......... Wat er in
Palestina gebeurd is, en wat er ook verder moge gebeuren, het
heeft met de Goddelijke profetie die ons in de H.Schrift geboden
wordt, niets te maken.
Tot zover professor dr. G.Ch. Aalders.
Commentaar:
Aalders zegt ons hele waardevolle zaken, maar hing wel de
vervangingstheologie aan, dat de kerk in de plaats van Israël was
gekomen. Dat is onjuist en achterhaald. Vandaar dat Aalders de
toekomst en het herstel van alle 12 stammen niet meer kon zien,
vanwege zijn vooringenomen standpunt. Het neemt echter niet
weg dat wij hem in het gelijk stellen inzake zijn visie met
betrekking tot de oprichting van de staat Israël, en wel om de
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volgende redenen, zie hieronder het ingezonden artikel, dat in het
Reformatorisch Dagblad werd geplaatst, 27 juli 2006.
De staat Israël
Is de huidige zionistische staat Israël de voortzetting van het oude
Israël? Volgens het RD 22-07-2006 in “Om vrede voor
Jeruzalem” zijn de huidige Israëlisch een bijzonder volk, omdat de
God der vaderen dit volk zou hebben uitverkoren. Israël krijgt
ambtelijke voorbede, als “beminden om der vaderen wil”, etc..
Feiten: De bewoners van de huidige staat Israël bestaan voor meer
dan 90% uit “joden” van Oost Europese afkomst, genaamd
Khazaren of Askenazen. Zij hebben volgens de joodse professor
dr.Paul Wexler uit Tel Aviv -en andere wetenschappers- geen
Semitische afkomst, maar Turks/Mongools.
Van de overige joden, o.a.. Sepharden, Marranen, Felasha’s, etc.,
toont professor Wexler eveneens aan dat er maar weinig échte
Semieten onder te vinden zijn.
Alle 12 stammen zijn in de verstrooiing, zie Jakobus 1:1,
Handelingen 26:7, en alle stammen worden hersteld, Jeremia 31:1.
De huidige Israëli’s blijken merendeels geen nakomelingen te zijn
van de 12 stammen, die zich elders nog in de diaspora moeten
bevinden en wachten op hereniging/herstel.
Rabbi dr. E. Berger zei het op onze Leidse universiteit als volgt:
“Alleen een kronkellogica, een surrogaat theologie of
vervalsing der profetie, is in staat om Israëls huidige
wereldpolitiek en diplomatie uit te leggen als een
integrerend deel van de Messiaanse overlevering, en het
optreden van Israël te beschouwen als de uitvoering van het
Goddelijk plan. Christenen die naar hun geloof menen de
staat Israël te moeten steunen worden beetgenomen”.
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Join us as professor Paul Wexler enlightens us with
his 3 theories of the genesis of Yiddish, where it began
and how and why the language came about. He will
discuss the structure of Yiddish and how it allows us to
reconstruct the origins of those who speak it.

Annual Bernard Wexler Lecture on Jewish History
2005
Paul Wexler is a professor in the Department of
Linguistics at Tel-Aviv University , specializing in
Jewish, Slavic and historical linguistics. The
Prof. Dr. Paul Wexler
co-founder of the Mediterranean Language Review ,
he is the author of thirteen books, including The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic
People in Search of a Jewish Identity . He is currently working on a Yiddish
etymological dictionary.
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bevestigt de stelling dat de huidige joden overwegend geen
Semieten zijn.
The Thirteenth Tribe, door Arthur Koestler.
http://www.khazaria.com/khazar-diaspora.html
http://www.7000menforthelord.com/home.htm
http://www.7000menforthelord.com/Leaven_myths_11A.htm
Zionisme is op zand gebouwd, zie bovenstaande website

http://www.moissondeselus.com/faux_hebreux_Khazars.htm

http://www.vtjp.org/articles/Historiography_of_Pre-State_Zionis
m.htm
http://www.jordanmaxwell.com/articles/questions7.html
Zie op bovenstaande website de herkomst van de nazi’s.

http://w
nt.org/posterity/khazars/notrace.html

ww.stormfro

De joden zijn geen ras, zie dr. Alfred Lilienthal (zelf joods), op
bovengenoemde website. Ook dr. Arthur Koestler (zelf joods)

De oud-premier Menechem Begin zei in een van zijn memoirs 2320-1979 (zie Texe Marrs):
http://www.texemarrs.com/112003/jewish_master_race.htm
"Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet.
We are as different from the inferior races as they are from
insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and
animals, cattle at best. Other races are considered as human
excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our
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earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The
masses will lick our feet and serve us as our slaves."
Dat wil zeggen: We are the best, and kill the rest!

Orthodoxe joden demonstreren tegen het zionisme

De Khazaren of Askenazen zouden afstammen van één van de tien
zonen van Togormah, nl. Askenaz, zie Genesis 10:3. Weinigen
weten dat in nazi-Duitsland mannen als Hitler, Eichmann, Hess,
Goering, Goebbels, Starsser, Rosenberg, Frank, Himmler,
Ribbentrop, Heydrich een joods/askenazische afkomst hadden.
Deze nazi’s die de zogeheten holocaust pleegden, zijn dus van
Askenazische afkomst. De Khazaren maken blijkbaar groot profijt
van de dood van hun soortgenoten, o.a. door middel van de Duitse
wiedergutmachung. Het was deze “holocaust” welke diende om de
staat Israël te vestigen als “veilige haven” en “paradijs” voor de
joden. De werkelijkheid ziet er echter anders uit, daar
verschillende joden naar hun eigen zeggen in de zionistische “val”
gelopen zijn. Meer dan eenderde van de inwoners van de staat
Israël leeft beneden het minimum.
Het communisme is ook een puur Askenazisch product. Zowel
Karl Marx, als Engels, Stalin, Trotsky, Lenin en anderen waren
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allen “joods”, of anders gezegd, zij beweerden joods te zijn, maar
logen het, zoals in Openbaring 2:9 staat. De huidige Amerikaanse
regering kent ook verschillende joodse namen, als Chertoff,
Rumsfeld, Karl Rove, etc.
Zie verder: www.missionislam.com/nwo/khazars1.htm
en www.biblebelievers.org.au/israel.htm
Kijk vooral naar de volgende website: www.iamthewitness.com
Johannes de Heer
Veel christenen hebben van de joden een soort afgod (speerpunt)
gemaakt. Het uitgangspunt dat men neemt als vertrekpunt naar
hun standpunt over de joden en hun zionistische staat Israël, is
helaas onjuist. Zij gaan ervan uit dat alle joden échte Israëlieten
zouden zijn, die van de stam Juda zouden afstammen, of in ieder
geval van één van de stammen Israëls afkomstig zijn. Dat is echter
niet het geval. Het zijn verschillende joden die zelf
wetenschappelijk aantonen dat zulks niet het geval is. Waarom
geloven veel christenen de aantoonbare waarheid niet van deze
oprechte joden? Het wordt duidelijk door geleerde joden
aangetoond dat de meeste joden géén Semieten zijn, maar
vreemden die van een Turks/Mongoolse oorsprong zijn. Jeruzalem
is alzo sinds 1948 weer vertreden door deze “heidenen”, die onder
de naam (of vlag) van
Juda opereren, maar
het liegen. Lucas
21:24.
Onwetende joden
worden foutief
voorgelicht door hun
leiders, zoals oudpremier Golda Meir
het in 1971 zei: “Dit
land bestaat als Wolven in schaapskleren
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vervulling van een belofte die door God zelf is gegeven. Het is
belachelijk om te vragen naar de legitimiteit ervan”.
Het boekje van Johannes de Heer: “Israëls
herstel en terugkeer naar Palestina” brengt ons
ook niet nader tot de erkenning dat de
oprichting van de staat Israël een begin kan
zijn van de herstelprofetie. Het boekje brengt
veeleer de mensen in verwarring, legt een
waas over de feiten en verheerlijkt de joden
ten top. Johannes de Heer schrijft o.a. “Iedere
jood die men ziet is als een handtekening
Gods onder al Zijn beloften, een zegel voor Zijn trouw en
barmhartigheid”.
Wij willen het gaarne geloven! Wat ons weerhoudt zijn een aantal
feiten. Wanneer men ons onomstotelijk kan aantonen dat de
huidige joden állen afstammelingen zijn van Juda, zo willen wij
aannemen dat zij in het herstelplan over Israël zullen delen. Zo
niet, dan is het duidelijk dat het allergrootste gedeelte joden in de
huidige staat Israël bestaat uit Askenazen, die zeggen dat ze joden
zijn, maar in werkelijkheid liegen, Openbaring 3:9. Het zijn
“wolven’ in schaapskleren, zoals in Mattheus 7:15, 10:16 en
Lucas 10:3 staat geschreven.
Wil het wáre Israël opstaan!
De tijd nadert met rasse schreden dat het wáre Israël zal opstaan.
Volgens Jeremia 31:10 zal Israël verzameld worden. De 12
stammen in de verstrooiing bevinden zich ergens op aarde, onder
andere namen, vervreemd van hun identiteit. Volgens Jesaja
42:10-12, 49:1-3 en 51:5 bevinden de verloren schapen van het
Huis Israëls zich in kustlanden aan de einden der aarde, dat wil
zeggen aan de Noord-West zijde, of bezijden het Noorderland..
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Dat is in Noord-West Europa, het blanke ras, waar het Evangelie
des Koninkrijks aangenomen is. Velen hebben zich reeds bekeerd
van de stomme afgoden tot de levende God van Israël. De bekende
17e eeuwse predikant en schrijver Theodorus van der Groe sprak
in zijn 16-biddagspredikaties de volgende veelzeggende woorden
uit:
“O mijn God! Houdt in gedachtenisse het overblijfsel van
dit volk van Nederland, als Uw grimmige toorn over haar
zal gesteld zijn, en laten de verstrooide stammen van
Nederlands huis, de overgeblevenen der zeven Provinciën,
dan nog eens wederkeren tot de Heere God in het laatste
der dagen”.
En verder: “Nederlands Israël, Ik zal het voortaan niet
meer voorbijgaan!”
Het voert ons te ver om op deze plaats nog de migraties van de
stammen Israëls, van de beide Huizen Juda en Israël nog te
bespreken. Daar is goede lectuur over verkrijgbaar bij het
Nederlands/Israël boekenfonds, Postbus 30009, 1303 AA Almere.

