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Inleiding
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.
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
11. Jozef
1. Ruben
een
eigen
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d
e
n
t
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t
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it en
10. Nafthali
2. Simeon
verkregen allen
elk een speciale
9. Aser
zegen en taak om
Twaalf stammen Israels
3. Levi
te vervullen. In
een gewoon gezin
8. Gad
4. Juda
komen
de
kinderen wel uit
5. Zebulon
één vader en
7. Dan
moeder , maar
6. Issaschar
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.
12. Benjamin
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In die zegeningen ligt het geheim verborgen voor het heden en de
toekomst van alle twaalf stammen en hun specifieke rol binnen Israël
als volk. Wij zouden kunnen zeggen dat Jahweh de zonen Israëls nam
als Zijn ‘klok’, waarop 12 cijfers staan, om daarmee de geschiedenis
(tijdvakken) 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 tijdvak van het Priesterschap (het zaad en of tetraëder)
2. Het tijdvak van het Koningschap (de stam en of de kubus)
3. Het tijdvak van de Profeten (de bloesem en of de octaëder)
4. Het tijdvak van de verstrooiing (de vrucht en of de dodecaëder)
Waarna er een nieuw tijdvak (5) komt van algeheel Herstel (icosaëder),
wat we het 5e tijdvak zouden kunnen noemen. Wij zullen elk tijdvak
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 zal worden behandeld.
1. Het tijdvak van het Priesterschap, (het zaad)
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 tijdvak van het Koningschap (de stam)
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.

3. Het tijdvak der 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, 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 hergeboorte, 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..

6. Issaschar

Op de vraag waarom de West-muur van de Tempel
niet verwoest werd, staat volgens de joodse rabbi
R. Eleazer het antwoord in ‘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 YY 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 heen wijzing , 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.
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5. Het tijdvak van herstel
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 MiddenOosten, 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
Hersteld
Jesaja 32. Het is de voor Israël
Israel
‘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 vijf Platonische lichamen
Kringloop van zaad, stam, bloesem, vrucht
weer naar nieuw zaad.
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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.
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 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.
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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
aannamen. Nee, zij verwierpen de profeten, én zij
verwierpen de spil, de (rotor van de elektromotor)
n.l. Jesjoea ha Messiah!
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
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De heraldiek der 12 stammen

Voor Genealogisch kaarten van de 12 stammen, zie:

prophetess.lstc.edu/~rklein/Doc4/geneal.htm

De vier leider-stammen

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 Egyptenaren door hen overgenomen. In Egypte was
men vergevorderd in allerlei wetenschappen. Farao had zijn tovenaars
die nagenoeg alles konden nadoen wat Mozes en Aäron deden in
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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:
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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.
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.

Dierenriem van Denderah
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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 wees heen naar het vaste of blijvende, iets dat fundamenten
heeft. 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.
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 ZuidAfrika, Australië, Nieuw Zeeland, Noord-Amerika, etc.

Het Alziend Oog
zoals op het USAgrootzegel

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 voor de prijs van @@@@
Zebulon, de machtige volksgeest van onze voorvaderen 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 homofestiviteiten. 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
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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 de
website
van
Peter
Salemi
over
Zebulon:
http://www.british-israel.ca/Zebulun.htm
http://www.bijbelnet.org/zebulon/03VerbBetekenis.htm

overblijfsel uit te voorschijn zal komen. Dat is de Goddelijke
veredelingsprocedure van Jahweh.

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.

Het Israël-geheim is nog niet
geheel verklapt, ontrafeld. Het
wacht nog op de vervulling van
de profetie, zoals o.a. in Ezechiël
39 de laatste drie verzen staat
bes chr even. Wan n eer de
bloesem een vrucht geworden is,
zit het zaad immers nog
verborgen in de vrucht. Pas
wanneer de vrucht volkomen
gerijpt is en het omhulsel afvalt,
komt het zaad te voorschijn.
Daarop is ons oog gericht en op de rijke belofte zoals wij lezen in
Ezechiël 39: .
29 En Ik zal Mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik
Mijn Geest over het huis Israels zal hebben uitgegoten, spreekt de
JHVH!.

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 die 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

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 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!

