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Inleiding
Het uitgangspunt voor deze brochure is te lezen in Jesaja 27:6:
Uit de Zuid-Afrikaanse bijbel:
In die dae wat kom, sal Jakob wortel skiet, Jisrael sal bot en uitspruit, sodat
hulle die wereld vol vrugte sal maak.

In het toekomende zal Jakob wortelen schieten,
Israel zal bloeien en groeien; en zij zullen de wereld met
inkomsten vervullen.
Jesaja 27:6

Jakob staat hier voor een boom die zijn wortelstelsel stevig en vast in de
grond heeft, waardoor de takken uitbotten en er vele vruchten zullen
uitspruiten. De overvloed aan vruchten zal zo talrijk zijn dat de wereld
ermee vervuld zal worden.
Het moet zichtbaar zijn voor aller ogen dat
er een ‘boom’ (figuurlijk) op aarde staat,
die een bijzonder goed wortelstelsel bezit,
en uitbot en de wereld van vruchten
voorziet. Wat die vruchten zijn, zullen we
zien in het volgende, als we de boom
hebben geïdentificeerd. Wanneer een
boom in een woestijn staat, weinig of geen
water krijgt, dagelijks in de brandende zon
staat, zal er niet veel van deze boom
terechtkomen. Een boom moet in goede grond staan, moet goed water tot
zich kunnen trekken, om goed te kunnen groeien en vruchten te kunnen
geven.
Waar zou de Jakob-Israel-boom staan op aarde?
Niet in Afrika, niet in Australie, niet in Azie, niet in Amerika, maar in
Noord-West Europa, aan kuststreken, met name Nederland als centrum.
Dit wil niet zeggen dat er in genoemde werelddelen geen Israëlieten zich
zouden bevinden. Het gaat erom waar de kern van de twaalf stammen
Israëls in de verstrooiing zich bevindt.
Aan Jakob zijn vele en grote zegeningen gegeven, zie: Genesis 27:
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26 En zijn vader Izak zeide tot hem: Kom toch bij, en kus mij, mijn zoon!
27 En hij kwam bij, en hij kuste hem; toen rook hij de reuk zijner
klederen, en zegende hem; en hij zeide: Zie, de reuk mijns zoons is als de
reuk des velds, hetwelk JHWH gezegend heeft.
28 Zo geve u dan God van den dauw des hemels, en de vettigheid der
aarde, en menigte van tarwe en most.
29 Volken zullen u dienen, en natien zullen zich voor u nederbuigen; wees
heer over uw broederen, en de zonen uwer moeder zullen zich voor u
nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent, zij
gezegend!

Jakob heeft de zegeningen verdeeld en vermaakt aan zijn zonen, zie
Genesis 49:
1
Daarna riep Jakob zijn zonen, en hij zeide: Verzamelt u, en ik zal u
verkondigen, hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal.
2 Komt samen en hoort, gij, zonen van Jakob! en hoort naar Israel, uw vader.
3 Ruben! gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, en het begin mijner macht; de
voortreffelijkste in hoogheid, en de voortreffelijkste in sterkte!
4 Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn! want gij
hebt uws vaders leger beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn
bed beklommen!
5 Simeon en Levi zijn gebroeders! hun handelingen zijn werktuigen van geweld!
6 Mijn ziel kome niet in hun verborgen raad; mijn eer worde niet verenigd met
hun vergadering! want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen, en in
hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt.
7 Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig; en hun verbolgenheid, want zij is
hard! ik zal hen verdelen onder Jakob, en zal hen verstrooien onder Israel.
8 Juda! gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek
uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.
9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon! Hij
kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem
doen opstaan?
10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn
voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn.
(deze vertaling is fout, daar er staat in de grondtaal ‘tot men te Silo komt’, zie
juiste vertaling in het Verbondsboek van Mosje Wetberg)
11 Hij bindt zijn jongen ezel aan den wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan
den edelsten wijnstok; hij wast zijn kleed in den wijn, en zijn mantel in
wijndruivenbloed.

3

De Israel-boom(en)

No. 707

12 Hij is roodachtig van ogen door den wijn, en wit van tanden door de melk.
13 Zebulon zal aan de haven der zeeen wonen, en hij zal aan de haven der
schepen wezen; en zijn zijde zal zijn naar Sidon.
14 Issaschar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken.
15 Toen hij de rust zag, dat zij goed was, en het land, dat het lustig was, zo boog
hij zijn schouder om te dragen, en was dienende onder cijns.
16 Dan zal zijn volk richten, als een der stammen Israels.
17 Dan zal een slang zijn aan den weg, een adderslang nevens het pad, bijtende
des paards verzenen, dat zijn rijder achterover valle.
18 Op uw zaligheid wacht ik, JHWH!
19 Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen; maar hij zal haar aanvallen
in het einde.
20 Van Aser, zijn brood zal vet zijn; en hij zal koninklijke lekkernijen leveren.
21 Nafthali is een losgelaten hinde; hij geeft schone woorden.
22 Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein; elk der
takken loopt over den
muur.
23 De schutters hebben
h em w e l b i t t e r h e i d
aangedaan, en beschoten,
en hem gehaat;
24 Maar zijn boog is in
stijvigheid gebleven, en de
armen zijner handen zijn
gesterkt geworden, door
de handen van den
Machtige Jakobs; daarvan
is hij een herder, een steen
Israels;
Diversiteit aan vruchten
25 Van uws vaders God,
Die u zal helpen, en van den Almachtige, Die u zal zegenen, met zegeningen des
hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met
zegeningen der borsten en der baarmoeder!
26 De zegeningen uws vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen,
tot aan het einde van de eeuwige heuvelen; die zullen zijn op het hoofd van Jozef,
en op den hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen!
27 Benjamin zal als een wolf verscheuren; des morgens zal hij roof eten, en des
avonds zal hij buit uitdelen.
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28 Al deze stammen van Israel zijn twaalf; en dit is het, wat hun vader tot hen
sprak, als hij hen zegende; hij zegende hen, een iegelijk naar zijn bijzonderen
zegen.

En in Deuteronomium 33 somt Mozes nogmaals de zegeningen op die aan
de stammen Israels zijn gegeven.
1 Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israels
gezegend heeft, voor zijn dood.
2 Hij zeide dan: JHWH is van Sinai gekomen, en is hunlieden opgegaan van
Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met
tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen.
3 Immers bemint Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in het
midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw
woorden.
4 Mozes heeft ons de wet geboden, een erfenis van Jakobs gemeente;
5 En Hij was koning in Jeschurun, als de hoofden des volks zich vergaderden,
samen met de stammen Israels.
6 Dat Ruben leve, en niet sterve, en dat zijn lieden van getal zijn!
7 En dit is van Juda, dat hij zeide: Hoor, JHWH! de stem van Juda! en breng
hem weder tot zijn volk; zijn handen moeten hem genoegzaam zijn, en zijt Gij
hem een Hulp tegen zijn vijanden!
8 En van Levi zeide hij: Uw Thummim en Uw Urim zijn aan den man, Uw
gunstgenoot; dien Gij verzocht hebt in Massa, met welken Gij getwist hebt aan de
wateren van Meriba.
9 Die tot zijn vader en tot zijn moeder zeide: Ik zie hem niet; en die zijn
broederen niet kende, en zijn zonen niet achtte; want zij onderhielden Uw woord,
en bewaarden Uw verbond.
10 Zij zullen Jakob Uw rechten leren, en Israel Uw wet; zij zullen reukwerk voor
Uw neus leggen, en dat gans verteerd zal worden, op Uw altaar.
11 Zegen, JHWH! zijn vermogen, en laat U het werk zijner handen wel bevallen;
versla de lenden dergenen, die tegen hem opstaan en hem haten, dat zij niet
weder opstaan!
12 En van Benjamin zeide hij: De beminde van JHWH, hij zal zeker bij Hem
wonen. Hij zal hem den gansen dag overdekken, en tussen Zijn schouders zal hij
wonen!
13 En van Jozef zeide hij: Zijn land zij gezegend van JHWH, van het
uitnemendste des hemels, van den dauw, en van de diepte, die beneden is
liggende;
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14 En van de uitnemendste inkomsten der zon, en van de uitnemendste
voortzetting der maan;
15 En van het voornaamste der oude bergen, en van het uitnemendste der
eeuwige heuvelen;
16 En van het uitnemendste der aarde en haar volheid, en van de
goedgunstigheid Desgenen, Die in het braambos woonde, kome de zegening op
het hoofd van Jozef, en op den schedel des afgezonderden van zijn broederen!
17 Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen zijns osses, en zijn hoornen zijn

De trek van de 12 stammen Israëls naar N-W-Europa

hoornen des eenhoorns; met dezelve zal hij de volken te zamen stoten tot aan de
einden des lands. Dezen nu zijn de tien duizenden van Efraim, en dezen zijn de
duizenden van Manasse!
18
En van Zebulon zeide hij: Verheug u, Zebulon! over uw uittocht, en
Issaschar! over uw hutten.
19 Zij zullen de volken tot den berg roepen; daar zullen zij offeranden der
gerechtigheid offeren; want zij zullen den overvloed der zeeen zuigen, en de
bedekte verborgen dingen des zands.
20 En van Gad zeide hij: Gezegend zij, die aan Gad ruimte maakt! hij woont als
een oude leeuw, en verscheurt den arm, ja ook den schedel.
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21 En hij heeft zich van het eerste voorzien, omdat hij aldaar in het deel des
wetgevers bedekt was; daarom kwam hij met de hoofden des volks; hij verrichtte
de gerechtigheid van JHWH, en zijn gerichten met Israel.
22 En van Dan zeide hij: Dan is een jonge leeuw; hij zal als uit Bazan
voortspringen.
23
En van Nafthali zeide hij: O Nafthali! wees verzadigd van de
goedgunstigheid, en vol van den zegen van JHWH; bezit erfelijk het westen en het
zuiden.
24 En van Aser zeide hij: Aser zij gezegend met zonen; hij zij zijn broederen
aangenaam, en dope zijn voet in olie.
25 Ijzer en koper zal onder uw schoen zijn; en uw sterkte gelijk uw dagen!
26 Niemand is er gelijk God, o Jeschurun! Die op den hemel vaart tot uw hulp,
en met Zijn hoogheid op de bovenste wolken.
27 De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij
verdrijve den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg!
28 Israel dan zal zeker alleen wonen, en Jakobs oog zal zijn op een land van
koren en most; ja, zijn hemel zal van dauw druipen.
29 Welgelukzalig zijt gij, o Israel! wie is u gelijk? gij zijt een volk, verlost door
JHWH, het Schild uwer hulp, en Die een Zwaard is uwer hoogheid; daarom
zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij zult op hun
hoogten treden!

Veel christenen
geloven dat de huidige
Is r ael i es en h u n
zionistenstaat, die zij
de naam Israel hebben
gegeven, de enige
rechthebbende
ergenamen zouden zijn
van Jakob. De huidige
Israelies echter
bestaan voor meer dan
Geen 10, maar 12 stammen, zie Jak.1:1, Hand.26:7
9 0 %
u i t
Khazaren/Askenazen,
die een Turks-Mongoolse afkomst hebben en niet van Jakob afstammen.
Deze feiten worden door verschillende Israelische wetenschappers
aangetoond.
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De Joden worden nogal eens verward met de Israelieten. Men dient te
bedenken dat Joden afkomstig kunnen zijn van Juda, en Juda slechts één
van de 12 stammen is. De 12 stammen zijn allen in de verstrooiing gegaan
en zijn niet in het niets verdwenen. Zij zijn onder andere namen terecht
gekomen in het Noord Westen van Europa. Slechts weinig Joden
stammen af van Juda, aangezien Edom ingelijfd werd onder keizer
Hyrcanus in een restje van Juda dat er toen nog overig was in Palestina.
De hoofdmoot van de hedendaagse Joden is Askenazisch en heeft geen
raciale binding met Juda/Jakob. Zij zijn onder koning Bulan rond het jaar
800 massaal overgegaan tot het joodse geloof. Zij woonden rond de
Zwarte Zee in het toenmalige Rusland-gebied.
Hebben de Joden algemeen gesproken de wereld vervuld met goede
vruchten en zegeningen? Dat is niet te zien. Het tegendeel is te zien in het
feit dat juist de joodse techneuten de atoombom, de waterstofbom, de
neutronenbom, etc. hebben uitgevonden.
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Wanneer wij letten op de volkeren van Noord-West Europa, met name de
kustlanden, dan zijn er talrijke positieve vruchten te melden. Vruchten
waarmee deze volkeren rond de Noordzee de wereld hebben voorzien. De
12 zogenaamd verloren stammen Israels zijn onder verschillende namen
de verstrooiing ingegaan en werden ‘verloren schapen’ genoemd. Een
schaap blijft altijd een schaap. Nooit kan een schaap een bok worden.
Schapen zijn kuddedieren, maar toch zien we dat de ‘schapen-Israel’ de
wereld zijn ingetrokken en overal zijn neergestreken. We zien de blanke

Bok(ken)
Schaap(en)

Israelieten dan ook terug in Australie, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika, Noord
Amerika en Canada, en in andere landen. Overal brachten zij welvaart,
welzijn en cultuur.
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Een Olijfboom

De Israël-bomen
Volgens A. Herschdorfer (A.Holland) in zijn leerzame boek ‘In
Bondgenootschap met God’ geeft hij aan dat:
De Wijnstok, wijst naar het geestelijke aspect van het Godsrijk, en de
wijngaard als het bewindvoerend aspect, Jesaja 5:1-7, waar niet staat
‘mannen’, maar Man van Juda, dus geen meervoud.
Zie ook Psalm 80:9, Jesaja 27:2, Jeremia
2:21, 8:3, Ezechiël 15.
En Genesis 49:11, Zacharia 9:9, Hosea
10"1, Joel, 1:7 en 12.
De Olijfboom wijst naar het nationale
aspect van het Godsrijk.
De Vijgenboom wijst naar het kerkelijkpriesterlijk aspect, waarbij Juda een
speciale taak heeft.
De Ceder staat symbool voor een
De Cederboom
koningshuis.
De Israël-boom, zoals in Jesaja 27:6, heeft wortels, stam plus takken, en
draagt veel goede vruchten.
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Een Vijgenboom

De wortels worden het eerst genoemd, dat is het beginsel, die zorgen voor
stabiliteit en standvastigheid van de boom in de aarde. De wortels zorgen
ervoor dat de boom van water wordt voorzien. Water vanuit de wortels tot
aan de top van de boom kan een snelheid bereiken van ongeveer 30 meter
per uur. Via capillaire werking gaat water omhoog, en via osmose in de
wortels, dat plaatsvindt tussen suikers en water, ontstaat er druk in de
cellen van de wortelharen, zodat het water van cel tot cel omhoog klimt.

De meeste planten en bladeren bevatten het groene pigment chlorofyl.
Daarmee kunnen ze via fotosynthese hun eigen voedsel maken. Mensen
en dieren zijn afhankelijk van het voedsel hetwelk door groene planten en
bomen wordt aangemaakt. Een
mens en een dier houden op met
groeien wanneer ze volwassen
zijn, maar een plant en boom
groeit door totdat ze sterven. Dit
komt doordat de planten en
bomen beschikken over een
deelweefsel (meristeem) dat
onbeperkt nieuwe cellen
aanmaakt. Planten en bomen
leveren ons zowel voedsel als
de nodige zuurstof. Beiden
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hebben wij nodig om in leven te blijven. Wij nemen de zuurstof tot ons
via onze longen, en ademen het als koolzuur weer uit. Koolzuur hebben
de planten weer nodig om het proces van fotosynthese te kunnen
volbrengen.
Bomen kunnen zeer oud worden. In de Bijbel wordt ernaar verwezen,
zie Jesaja 65:22 Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen
niet planten, dat het een ander ete, want de dagen Mijns volks zullen zijn als
de dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen
verslijten.
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mensen en dieren voorziet van nuttig voedsel. Zaden vormen immers een
belangrijk deel van ons voedsel, zoals aangegeven in Genesis 1, zie
Genesis 1:12 En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruid zaadzaaiende
naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was, naar zijn
aard. En God zag, dat het goed was.
Genesis 1:29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid
gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk
zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!

Zaden zijn o.a. mais, rijst, tarwe, rogge, spelt, bonen, erwten, noten, gerst,
etc. Zaden leveren ook oliën, zeep, verf, medicijnen, etc.
Het zaadzaaiende en vruchtdragende is ons tot spijs gegeven, dus niet het
verstekkende. Planten die verstekken sterven niet af en vernieuwen zich
niet. Dat zijn o.a. de braam, framboos, aardbei, banaan, rabarber, etc.
Van boomtakken maakten de Israëlieten in de woestijn hutten, waarna het
Loofhuttenfeest is ingesteld. Bomen zijn zeer nuttig, leveren hout voor
timmerwerken. Het zijn antennes naar de hemel, om kosmische energie af
te geven aan de aarde. Vandaar dat men oudtijds aan de afgoden rookte op
hoogten en bij bossen. De atmosferische elektriciteit kan daar het
zogenaamde St. Elmusvuur te zien geven. Zie:
Ezechiël 6:13 Dan zult gij weten, dat Ik de HEERE ben, als hun
verslagenen in het midden hunner drekgoden rondom hun altaren wezen
zullen op alle hoge heuvelen, op alle toppen der bergen, en onder allen
groenen boom, en onder alle dichte eiken, de plaats, alwaar zij al hun
drekgoden liefelijken reuk maakten

Eiken vond men veel in Basan.

Douglasbomen en Lariksbomen in ons bos te Putten.

Olijfbomen, Sequoia’s kunnen wel 3000 jaar oud worden. Sommige
Sequoia’s in Californië zijn 100 meter hoog, en sommige Douglasbomen
kunnen 75 meter hoog worden. Zaad dat planten en bomen produceren
dient om de soort in stand te houden, met de dubbelfunctie dat het ons

Jesaja 1:30 Want gij zult zijn als een eik, welks bladeren afvallen, en als
een hof, die geen water heeft.
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.
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geplant staat in een waterrijk en zeer vruchtbaar gebied, nl. Noord-West
Europa, met als kern Nederland.
De video-presentie is te vinden op Youtube: Pentahof

Loofhut in aanbouw, strobalen, dak waarop houten planken en looftakken

Ezechiël 17:24 Zo zullen alle bomen des velds weten, dat Ik, de HEERE,
den hogen boom vernederd heb, den nederigen boom verheven heb, den
groenen boom verdroogd, en den drogen boom bloeiende gemaakt heb; Ik,
de HEERE, heb het gesproken, en zal het doen.
Jesaja 65:22 Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen
niet planten, dat het een ander ete, want de dagen Mijns volks zullen zijn
als de dagen eens booms, en Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner
handen verslijten.

Het Loofhuttenfeest wijst naar de nieuwe tijd, waarvan o.a. in Jesaja
60:12 staat geschreven dat de glansrijkheid van de Libanon naar ons zal
toekomen. Daar staan of stonden veel ceders, cipressen, eiken en
dennenbomen, om te versieren de plaats van JHWH’s heiligdom.
U kunt op onze video-presentatie zien hoe de Israël-boom zijn vele
vruchten aan de wereld heeft gegeven, en bekijken waar deze Israël-boom

Dit is misleidende informatie

15

De Israel-boom(en)

No. 707

16

De Israel-boom(en)

No. 707

http://www.jewlicious.com/2009/11/shlomo-sand-ridiculed-by-historian-s
imon-schama/
De Verloren Zoon = Israël in de verstrooiing

http://www.abrahams-legacy.org/_domain/abrahams-legacy.org/migration
.html
Bovenstaande site veel kaartjes
http://joostniemoller.nl/2013/10/de-joden-kwamen-helemaal-niet-uit-israël/

6 reacties to “De Joden kwamen helemaal niet uit Israël”
Harry van Schalkwijk zegt:
9 oktober, 2013 om 22:55
De religie van de Joden kwam dan nog altijd wel uit het Midden-Oosten.
Wat hun banden met dat gebied dan toch belangrijk maakt.
Ik zou wel benieuwd zijn naar soortgelijk onderzoek onder Jemenitische,
Iraanse, voormalig-Iraakse en Russische joden, wier voorouders in het
verleden waarschijnlijk juist niet naar de Middellandse Zee migreerden.
De mythe van een gemeenschappelijke afstamming speelt in veel culturen
een belangrijke rol. Het Jodendom lijkt hier door meer een culturele
bagage en religie, niet langer een afstamming sinds de Bronstijd maar nog
altijd wel een sinds de klassieke oudheid.
Overigens wordt racisme tegen Joden des te meer een absurditeit met
deze gegevens.
Maar hier is een interessante repliek die, denk ik, ook geldt voor dit
onderzoek:

