
Wie is Israël deel III 



• Woestijnreis >> menigte, ongehoorzaamheid, Moabitischen… 

• Jozua laat zien dat vele volken samen met Israël blijven wonen…

• Rechters laat zien dat er een constante vermenging plaatsvind…

• David en Salomo zijn “wereldleiders” vermenging gaat door….

• Droogte(s) en oorlogen zorgen altijd voor mensen stromen….

• Noordelijke Koninkrijk wordt in stadia in ballingschap gevoerd….

• Zuidelijke koninkrijk wordt in stadia in ballingschap gevoerd…

• Niet alle ballingen van Judah keren terug en de andere in stadia…

• Esther toont aan dat er verdere vermenging plaatsvind…. 

• Griekse heerschappij >> vermenging zo erg >> opstand volgt…

• Resulteert in Hasmoneeën heerschappij >> verre van “zuiver”….

• Romeinse heerschappij >> in ieder geval corrupte leiding…


• Profetisch gezien is er hoop voor “Efraïm”!!

Samenvatting “Vermenging” Deel 1 & 2 



Zijn volk
• Gen 28:14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de 
aarde… In u en uw nageslacht zullen alle geslachten 

.van de aardbodem gezegend worden (ּכָל־מִׁשְּפְחֹת)

• Gen 35:11 … Een volk, ja, een gemeenschap van volken 

 ;zal uit u ontstaan (ּוְקהַל ּגֹויִם)

• Gen 48:19 …maar toch zal zijn jongste broer … zijn nageslacht 
zal tot een volheid/tal van volken (מְֹלֽא־הַּגֹויִֽם) worden. 


• Hos 7:8 Efraïm heeft zich met  
andere volken vermengd (ּבָעַּמִים הּוא יִתְּבֹולָל) 

• Zach 10:9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien (וְאֶזְָרעֵם 
…en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen (ּבָָעַּמִים
terugkeren.




1.                                  Israël verzamelen  
 

• Deu 30-2-3 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem 
gehoorzaam zijn,…Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen 
uw God, u verspreide. 

• Neh 1:9 …– al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de 
hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen … 

• Jes 11:11-12 En het zal op die dag…opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn 
hand de rest van Zijn volk zal verwerven,… onder de heidenvolken en Hij 
zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal 
verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. 

• Jer 16:14-15 Daarom, zie, er komen dagen…dat er niet meer gezegd zal 
worden:…Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar… Die de 
Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij 
hen verdreven had, geleid heeft. 

 



• Geschiedenis wijst naar Bijbelse verstrooiing Verloren Schapen…


• Wereldwijde archeologische vondsten wijzen op globale handel…


• Taalrestanten wijzen op verre bekendheid van Exodus…


• Mythen wijzen op verre bekendheid van Exodus…


• DNA toont grote mate van vermenging van bevolkingsgroepen…


• Logica wijst naar een grote mate van vermenging….


• Wat zeggen rabbijnen?

Overzicht deel III



• De Scythen bewonen de regio ten noorden van de zwarte zee vanaf 
ca 720 BC, bestaande uit verschillende bevolkingsgroepen.

• Josephus …10 stammen zich tot nu toe voorbij de Eufraat bevinden, 
en zo’n grote menigte zijn dat het niet in cijfers kan worden uitgedrukt.

• In Isaac zal uw zaad genoemd worden….       (Gen 21:12) 
• Efraïm zal tot een menigte volken worden…. (Gen 48:19)  
• Israëlieten zullen zijn als het zand der zee…. (Hos 1:6) 
• 2 Kon 17:6 steden van Meden
• Kunst >> Semitische hoofden 
• Hoofdstad Sakiz
• bv. Eten geen varkensvlees
• Dan “plaatst” zijn naam  
Joz 19:47 ; Rich 18:1,12,29

• Danube, Dnjestr, Dnjepr, Don

Scythische “Saca” Aziatische zonen van Izaak 

• De Scythen heersen 28 jaar  
over Palestina maar daar staat niets over in de Bijbel, of toch wel??  
2 Kro 35:17-18 “…en Israel dat er gevonden werd hield het Pascha…”



• Rechter/leider >> S’p’t (Shofet ׁשֹופֵט)
• Priesters >>  K’h’n  (Kohen ּכֹוהֵן)
• Koningen >> m’l’k (Melech מֶלֶך)
• �𐤄𐤍� �𐤔𐤕𐤓𐤕� �𐤋𐤊� �𐤃𐤍𐤌�
• khn ʿštrt mlk ṣdnm
• Priest of Astarte, king of Sidon 
• Hananiah Ba’al 
•  cha’ni’nah חֲנִינָה
• genade/compassie (van) Ba’al

• Gesticht in de 9e eeuw BC, toen dat Elia de droogte in Israël 
(en niet in Judah onder leiding van Josafat 1 Kon 22:43) 
aankondigde (1 Kon 17:1) de gevolgen (1 Kon 18:1) waren 
merkbaar tot in Tyrus en Sidon (1 Kon 17:8-16)

• Beter bekend als Karthago…. wat betekend “de nieuwe stad”

Kirjath hadeshath



Aristoteles 384-322 BC
• In de zee buiten de pilaren van Hercules zegt men dat 

door de Karthagers een eiland is ontdekt met alle 
natuurlijke rijkdommen en verschillende bevaarbare 
rivieren, maar het is verscheidene dagen varen.  
 
 
 
 
 
 

• Op vele dagen varen ten westen van Libië is een enorm 
groot eiland in een grote oceaan. (onbekende Griek)



•  betekend ijzer in Hebreeuws 1 Kro 22:14-16 …het ַּברֶזל
koper en het ijzer is niet te wegen, want het is er in grote 
hoeveelheid…Het goud, het zilver, het koper en het ijzer is 
ontelbaar. 

• Fenicische inscriptie in Brazilië  
• Romeinse vazen in Brazilië  
• Europees uiterlijk beeldje 
• Afrikaanse uiterlijk in beelden  

Zuid - Amerikaanse continent?



• Wij zijn de zonen van Kanaän van Sidon, de stad van de 
koning. Koophandel heeft ons naar deze verre kust 
gedreven, een land van bergen. Wij offerden onze jeugd op 
voor de verheerlijkte goden en gezinnen in het negentiende 
jaar van Hiram, onze machtige koning. Wij vertrokken van 
Esjon-Geber in de Rode Zee en reisden met tien schepen. 
Wij zijn twee jaar lang op zee geweest, varende rondom het 
land dat toebehoort aan Cham maar werden gescheiden 
door “een storm” (hand van Baäl) waardoor we niet langer 
samen waren met onze metgezellen. Dus kwamen wij hier, 
twaalf mannen en drie vrouwen aan een…kust die ik, de 
admiraal beheers. Moge de verheerlijkte goden en 
godinnen ons welgezind zijn. 

• 2 Sam 5:11 >> Hiram stuurt werklui voor het huis van David 
• 1 Kon 5:1   >> “ “ “ naar Salomo want hij was David’s vriend



Uluburun scheepswrak
• Amber                        Baltische regio of N.Duitsland 
• Resin (pollen)             Israël  
• Tin                              Afghanistan of Ierland 
• Koper                         Cyprus (of Michigan USA) 
• zeeschelp ringen        Indische oceaan 
• Ebony hout                 Centraal Afrika 
• Struisvogel ei              Zuid Afrika 
• Glas                            Egypte 
• bitumen                       Irak



• Bronzen bijlen in Zweden                         >> Cyprus 
• Ananas afgebeeld in Pompey                  >> Amerika 
• Zijde in Egyptische mummies                  >> China 
• Tabak in mummies                                    >> Mexico 
• Cocaïne in mummies                                >> Zuid Amerika 
• Mais in India                                             >> Amerika 
• Pinda’s in West China                               >> Amerika 
• Kaneel/Nootmuskaat in Israël             >> Pakistan  

Wereldwijd netwerk in oudheid



• Cyprus  
• Amerika 
• China  
• Mexico 
• Zuid Amerika  
• Pakistan 

• Baltische regio of N.Duitsland 
• Afghanistan of Ierland 
• Indische oceaan 
• Centraal Afrika 
• Zuid Afrika  
• Irak  



verder…
• Honderden woorden in de de taal v/d Oost 

Algonquin indianen met een Semitische oorsprong 

• Honderden gegraveerde Fenicische, Celtiberische 
en Baskische graftekens in Susquehanna Valley. 

• Fenicisch beeldje. 

• Inscriptie in oud Ogham, en Libisch van koning 
Shishonq langs de Rio Grande rivier. 

• Inscripties van Libiërs, Kelten en Feniciërs langs de 
rivieren de Mississippi, de Arkansas en de Cimarron



Hebreeuwse taalrestanten in “religieuze taal” 

• Balam-Acab          B’al’am’a’cab      - belangrijke voorvader 
•  Ba’al’im’y’a’cov   - Heren van Jacob          ּבַעַלים יַעֲֹקב 
• Itzá (ipv Tolteken) Itz’á                      - Grondlegger(s) (naam)  
•   Jitz’chaq              - Aartsvader                     יִצְחָק
• Kukulcan              Kuk’el’can            - Heerser (als titel)  
•   choeka’el’dan      - regels’god’rechter           חֻּקָה אֵל ַדיָן
• Hacavitz               Ha’cav’itz             - God (naam) 
•  Ha’va’a’esh          - het’brengende’vuur              הֲבָאָה אֵׁש
• Jo Balam K’ana    Jo’Ba’l’am’K’ana      - bestemming v/h volk  
•  Yah’Ba’al’am’Kna’an - Yah’heer’volk’kanaan     יָּה ּבַעַלעַם ּכְנַעַן
• Verder nog fonetische parallellen met o.a : woonplaats van 

langdurige verachting, splijtende zee, berg waar de vaders 
zondigden, Eva/slang/zonde, Elohiem (Schepper) 



Zuid - Amerikaanse continent?
• Mayastad genaamd Amak-Tan (stam-Tan) >> Ammi-Dan? 
• Balam Qitzé raakte de zee aan die zich opende waarna het volk 

er doorheen kon trekken…. 
• Daarna ging het water terug naar zijn plaats en werd er niets 

meer van de onderdrukker gehoord….. 
• Er waren 13 stammen bij deze gebeurtenissen. Daarna 

beklaagde het volk zich over gebrek aan voedsel… 
• Balam Qitzé sprak op de berg met de goden… 
• Hij ontving er een heilige steen…. 
• Deze berg wordt “de berg van het gebod” genoemd… 
• Leiders v/h volk sterven op een berg en niet meer gezien… 
• Ze laten een soort boekrol achter “teken v/h Verbond”  
• Tolteken (Ca 1000 AD) claimden van Israel af te stammen  
• Ze waren bleek en bebaard volgens Maya legendes  
• Azteken vermelden dat God verscheen in brandende struik…



• Nieuwe maan viering 
• 7e dag rust 
• 7 feesten per jaar 
• geen varkensvlees 
• Vluchtsteden 
• Ani’keduah’Yah - het eerste/belangrijkste volk van Yah (Cherokey) 
•  Ik ben heilige (van) Yah - אני קדוש יה
• Tzitzit’a - volk van de franjes/kwastjes - צִיצִת עַם (Cheyenne) 
• Sho’sho’ni stam met de roos als symbool - ׁשֹוׁשַנָה 
• Los Lunas Decalogue Stone 
• Bourne stone  
• Mysterie Hill 
• 3 talige Davenport Stele uit 800-700 BC 

Noord Amerika  



Archeologie & Geschiedenis 
• Veel data, maar nog veel veel meer “gaten” in de data 

• Heerser van deze wereld is uit op deceptie  

• “Reconstructies” zijn altijd gebrekkig en bevooroordeeld  

• Er zijn (wel) veel aanwijzingen dat Israël inderdaad in alle 
vier hoeken van de wereld is uitgestrooid. 

• Als we de Bijbel als Gods Woord aanvaarden dan is dat 
(zou dat) ons uitgangspunt moeten zijn om de data in de 
geschiedenis mee te reconstrueren.



• Haplogroup R is de meestvoorkomende in Europa en de 
USA, het vind zijn oorsprong in West-Centraal Azië en 
werd gevolgd door een expansie in alle richtingen.







DNA resultaten uit Ierland  



DNA resultaten van Latino’s 



Zijn volk
• Gen 28:14 Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de 
aarde… In u en uw nageslacht zullen alle geslachten 

.van de aardbodem gezegend worden (ּכָל־מִׁשְּפְחֹת)

• Gen 35:11 … Een volk, ja, een gemeenschap van volken 

 ;zal uit u ontstaan (ּוְקהַל ּגֹויִם)

• Gen 48:19 …maar toch zal zijn jongste broer … zijn nageslacht 
zal tot een volheid/tal van volken (מְֹלֽא־הַּגֹויִֽם) worden. 


• Hos 7:8 Efraïm heeft zich met  
andere volken vermengd (ּבָעַּמִים הּוא יִתְּבֹולָל) 

• Zach 10:9 Ik zal hen onder de volken uitzaaien (וְאֶזְָרעֵם 
…en zij zullen in verre streken aan Mij denken, zij zullen (ּבָָעַּמִים
terugkeren.




1.                                  Israël verzamelen  
 

• Deu 30-2-3 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem 
gehoorzaam zijn,…Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen 
uw God, u verspreide. 

• Neh 1:9 …– al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de 
hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen … 

• Jes 11:11-12 En het zal op die dag…opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn 
hand de rest van Zijn volk zal verwerven,… onder de heidenvolken en Hij 
zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal 
verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. 

• Jer 16:14-15 Daarom, zie, er komen dagen…dat er niet meer gezegd zal 
worden:…Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar… Die de 
Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij 
hen verdreven had, geleid heeft. 

 



Vermenging Israël
• vermenging vanaf dat de zonen van Jacob t/m Exodus, 

nam ik NIET mee in deze geschiedenis  
 

• Want ze hebben mogelijkerwijs niet de Torah ontvangen op 
de berg Sinaï en zijn dus geen nazaten van diegenen wat 
daar te horen kregen dat ze Torah moesten onderwijzen 
aan hun nageslacht.. 
 

• Voor iedereen wat vrijwillig is toegetreden tot Israël en hun 
nazaten (bv. Rachab, Ruth en wellicht Bathseba) is 
dezelfde onderwijzing voor hun nageslacht van 
toepassing, en hoeveel er dat zijn….?



• Aantal zandkorrels/sterren (10*22)  (hoog/laag)              100.000.000.000.000.000.000.000

• 300 jaar 2*10                             =                                                                                     1024

• 1500 jaar 2*50                          .=                                                        1.125.899.906.842.624

• 2000 jaar Yeshua's tijd 2*66.     =                                               73.786.976.294.838.206.464

• 2750 jaar Verstrooide N. Koninkrijk  2*93 =            9.903.520.314.283.042.199.192.993.792

• 3500 jaar Berg Sinaï 2*116.      =            83.076.749.736.557.242.056.487.941.267.521.536

• 3900 jaar Abraham 2*130 .       =1.361.129.467.683.753.853.853.498.429.727.072.845.824

• Er stonden naar schatting zo'n 3.000.000 Israëlieten aan de voet v/d 
berg wat de Torah moesten leren aan hun nakomelingen…

• Deu 4:9-10 ; 6:1-7 ; 11:18-19 ; 29:14-15, 29 
>> doe de geboden van Yahweh, u en uw kleinkinderen, prent ze hun in.

• Zeggen dat jouw voorouder niet daarbij stond  
is een ongefundeerde bewering:  

Dat WEET NIEMAND, of BETER GEZEGD dat KAN niemand weten….

Israëls nazaten….



Nogmaals de vraag
• Stel God wil duidelijk maken dat Zijn volk zich met de 

heidenen zouden vermengen, tot in de vier uithoeken 
van de aarde. 
En dat Hij ze terug zal roepen samen met (of vanuit) de 
heidenen omdat ze niet meer als volk (etnische of 
demografische groep) herkenbaar zullen zijn. 

• En dat de iedereen de kans krijgt om bij Zijn ene volk te 
horen. 

• Hoe had Hij het dan anders moeten doen?



• Vanaf de woestijnreis t/m de gedeeltelijke terugkeer ten tijde van 
Kores in het boek Esther laten ENORME vermenging zien….


• Griekse, Hasmoneeën en Romeinse Heerschappijen riepen deze 
trend absoluut geen halt toe


• Profetisch gezien is er hoop voor “Efraïm”!! 

• Uluburun scheepswrak toont ver vertakte handelsroutes aan…

• Wereldwijde archeologische vondsten wijzen op globale handel…

• Taalrestanten wijzen op verre bekendheid van Exodus…

• Mythen wijzen op verre bekendheid van Exodus… 

• DNA toont grote mate van vermenging van bevolkingsgroepen…

• Schrift voorspeld en noteert een grote mate van vermenging…

• Logica wijst naar een grote mate van vermenging….

Samenvatting deel III



Vijf verschillende visies vanuit Judah 

1. Verloren en keren nooit terug. Rabbi Akiva 
2. Verloren en keren terug Rabbi Shimon Bar Yochai 
3. Zullen bovennatuurlijk onthuld worden Maharal van Praag 
4. Nooit geheel verloren geweest…visie van slechts enkelen 
5. ………  



• De tien stammen zullen NIET TERUGKEREN , want er is 
gezegd, verban ze naar een ander land, zoals deze dag. Zoals 
deze dag gaat en niet terugkeert, zo zullen ook zij gaan en niet 
terugkeren. (Akiva)

• “Zoals deze dag” - Net zoals de dag donker wordt en dan weer 
licht, zo ook de tien stammen, net zoals het voor hun donker 
werd, ZO ZAL HET OOK WEER LICHT WORDEN VOOR 
HEN. (Eliezer)  
- Sanherin 110b

Motivatie voor 2 v/d JOODSE visies v/d 10 stammen 



• Als hun daden zijn als deze dagen, (voorafgaand aan hun 
verbanning), dan zullen ze niet terugkeren, anders wel.

• Rabbi zei: Ze zullen de toekomende wereld ingaan, zoals 
gezegd, [het zal gebeuren] op die dag, dat de GROTE 
BAZUIN WORDT GEBLAZEN, [ Dan zullen zij komen die 
verloren waren in het land van Assyrië, de verdrevenen uit het 
land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen op 
de heilige berg in Jeruzalem. (R. Simeon)

2 tegenovergestelde JOODSE visies v/d 10 stammen 



• De reden voor Josef’s scheiding van zijn broers was omdat van hem de stam 
Efraïm komt en dat is het hoofd v/d 10 stammen. Deze scheiding en dat zijn 
broers niet wisten waar hij was gebeurde op HsShem’s beveel. Het is een 
“profetie” als de 10 stammen in een ander land zijn, gescheiden van Israel, 
totdat de wil om samen te komen in hun opkomt. 

• We vinden het in Bereshit Rabbah aangaande “hij huilde luid” (Gen 45:2)… 
Yosef sloot geen vrede met zijn broers enkel door huilen, en zo zal ook 
HaShem geen vrede maken door enkel huilen, want het staat “ Onder geween 
zullen zij komen,  
onder smeekbeden zal  
Ik hen leiden. (Jer 31:9).

• Dat laatste vers is  
aangaande de  
10 stammen, zoals Yosef  
zichzelf onthulde door  
huilen zo zullen in  
de toekomst de 10  
stammen dat ook doen.

Maharal van Praag schrijft in Netzach Yeisrael 



• Degene die verdwaald/verloren is zal altijd degene zijn die huilt, net 
als bij Yosef, zal het ook zijn bij de 10 stammen. Als ze terugkeren zal 
er over hun gezegd worden “Onder geween zullen zij komen,  onder 
smeekbeden zal Ik hen leiden.” 

• Belangrijk detail is dat Yosef niet erg ver van zijn familie verwijderd 
was zodat het voor hun  onmogelijk zou zijn om te weten waar hij 
zich bevond, maar het was Gods beveel dat hij van zijn broers 
gescheiden zou zijn, hetzelfde geldt voor de 10 stammen wat door 
God’s beveel onbekend zijn

Maharal van Praag schrijft in Netzach Yisrael 



• Waarom ging Hilkia naar de profetes Hulda (2 Kon 22:14) en niet 
haar familielid Jeremia die op dat moment “de” profeet was?

• R.Shila omdat vrouwen zachtaardig zijn.
• R.Johanan zei: Jeremiah was er niet omdat bezig was de 10 
stammen terug te brengen. 

• Hoe weten we dat ze zijn teruggekeerd? 
• Want er staat geschreven,  
“Want, de verkoper zal naar  
het verkochte niet terugkeren”

• Nu, is het mogelijk dat: nadat 
het Jubeljaar is afgelopen  
de profeet een profetie geeft 
dat het zal aflopen?  
Het feit is, dat het leert, dat  
Jeremiah ze terugbracht….. 
 (Megilah 14b)  

Tien stammen niet verloren……?



• Tien stammen allemaal naar Judah??  

• Net voor de ballingschap van Judah: 
 
2 Kro 35:18 Een Pascha zoals dit was in Israël niet meer gehouden, 
vanaf de tijd van de profeet Samuel. En geen van Israëls koningen 
heeft het Pascha gehouden, zoals Josia nu hield met de priesters 
en de Levieten, en heel Juda en Israël dat daar aangetroffen 
werd, en de inwoners van Jeruzalem. 

• Na de terugkeer van Judah uit Babylon: 
 
Ezr 2:70 De priesters, de Levieten, sommigen van het volk, de 
zangers, de poortwachters en de tempeldienaren woonden in hun 
steden, en heel Israël woonde in zijn steden.

Tien stammen al terug gekeerd……?



Verloren identiteit 
• Hoewel Rashi schreef dat slechts enkelen v/d stammen 

waren hersteld door Jeremia, toch zijn de (verloren) Joden 
in India en China maar en klein aantal vergeleken met die 
in de rest van Azië en Afrika. 

• Ik geloof dat Jeremia er VEEL terugbracht, maar velen van 
diegenen die achterbleven zijn vermengd met de heidenen 
en zij WETEN NIET dat ze Joden zijn…hun aanbidding is 
vermengd met afgoderij. 

• Het grootste deel is  
vergeten dat ze Israël  
zijn, maar God zal in  
Zijn genade hun  
de ogen openen 



Verloren identiteit 
• Ibn Ezra suggereert, dan zullen de natiën (heidenen) het 

grote wonder kennen dat HaShem deed. 
• U zult uw broeders en dat zijn de kinderen van Israël 

brengen die zijn achter gebleven bij de heidenen…ze zullen 
komen in grote eer…ze zullen verschijnen in dans, liederen, 
en zullen mij prijzen op Mijn heilige berg… 

• in vreugde, met drums,  
violen, ze zullen vermengd  
zijn met de volken en  
“deel” v/d heidenen. 

• Zelfs van hun zal ik er  
nemen om Kohanim te  
worden, want ze werden  
(onder druk) heidenen…  



Verloren identiteit 
• Rabbi Nachmanides (Rambam) Judah heeft een beetje van alle 

stammen maar bestaat grotendeels uit Judah, Benjamin & Levi, de 
rest zit “verborgen” onder de heidenvolken.  

• …hij zei tegen mij, ‘ze zijn van daar niet weg gegaan totdat 
ze hun (19 = Tien stammen) tot perfecte heidenen 
hadden verklaard; zoals het in de Schrift staat, Zij hebben 
trouweloos gehandeld tegen de HEERE, want zij hebben 
vreemde kinderen verwekt. (Hos 5:7) (Yebamot 17a)



Verloren identiteit 
• Chabad: Tiens stammen zijn hun Joodse identiteit geheel 

vergeten, God gaat ze terugroepen. 
• Rabbi Alon Anava: Er zijn 200-300 miljoen Joden onder de 

heidenen (zelfs priesters) die niet weten dat ze Jood zijn.  
• Rabbi Yair Davidy: Israël zit grotendeels verborgen onder de 

Westerse natiën. 
• Rav Dror: Er zijn vele Joden die niet weten dat ze Joods zijn. 
• Hanoch Young: Hoe weet ik dat deze “Efraïmieten” van de 

verloren stammen zijn? Ze zijn het altijd oneens. 
• Rabbi Itzhak Shapira: Ik geloof zeker dat er velen Israëlieten 

verborgen zijn onder de volken.  
• Rabbi Kahana: De grote getalen zullen komen van de verloren 

stammen en Anusim en niet uit de Joodse gemeenschappen.  
Ze zullen niet meer als Joods herkenbaar zijn, tientallen 
misschien wel honderden miljoenen zullen naar huis komen en 
de Negev, Golan, Galieë , Judea & Samaria gaan bevolken. 



• Vanaf de woestijnreis t/m de gedeeltelijke terugkeer ten tijde van 
Kores in het boek Esther laten ENORME vermenging zien….


• Griekse, Hasmoneeën en Romeinse Heerschappijen riepen deze 
trend absoluut geen halt toe


• Geschiedenis, archeologie, taalrestanten en mythen wijzen op 
internationale betrekkingen en daarmee vermenging…


• DNA toont grote mate van vermenging van bevolkingsgroepen…

• Schrift voorspeld en noteert een grote mate van vermenging…

• Logica wijst naar een grote mate van vermenging….

• Rabbijnen gaven en geven aan dat er een grote groep “Joden” is 
wat hun identiteit (als “Jood”) is verloren…

Samenvatting deel III


