
Onthuld
Vanwege een vraag over de openbaring van de bijbelse identiteit, die nu zo’n 25 jaar 
waarneembaar is in de zin van getuigenissen, uitleg en activiteiten, wil ik proberen uit te leggen, 
waar en hoe dat is ontstaan. Dat was overigens ook de vraag.

Ten diepste gaat het veel verder terug, toen YHVH Zich een volk koos uit alle volken der wereld. 
Nazaten van de twaalf zonen van Jacob/Israel. Ook van Yosef adopteerde hij Manasse en Efraïm-
Gen 48:5. De jongste Efraïm kreeg geestelijk gezien de eerstgeboortezegen – Gen 48:14. Zo werd 
later na Salomo dat ene koninkrijk in tweeën gesplitst met de namen van de twee grootste 
stammen, Juda en Efraïm, ook wel Israel genoemd. Tesamen zullen zij, nu nog grotendeels 
gescheiden (vervallen hut van David)weer tot één rijk worden onder de banier van Yeshua.

De eerstgeboortezegen aan Efraïm bevestigt de zegen die Abraham kreeg en ook dat Abba YHVH 
met de wegzending de volkeren in de gehele wereld op het oog heeft om Israel te worden. Dat is 
immers de naam van het gehele volk. Er is geen andere selectie of tweede volk met een andere 
naam, dat Hij erbij gekozen heeft.

Toen YHVH Zich een volk koos, welke uittrok uit het land Goshen, trok met hen een menigte van 
veel vermengd volk op -Ex 12:38. Vreemdelingen, die zich voegden bij hen en onder de berg 
eenswillens Amen zeiden op YHVH’s instructies en daardoor ondanks vreemde bloedlijn, Israel 
werden. Nadien wordt namelijk niet meer van onderscheid gesproken, getuige het Woord.

Maar zoals wij uit de bijbelse geschiedenis lezen, verontreinigde het volk zich en zondigde 
dusdanig dat YHVH hen scheidde in twee koninkrijken, waarvan het noordelijk koninkrijk de 
scheidbrief kreeg en Lo Ammi werd. Hen werd hun identiteit afgenomen. Zo gingen zij gelijk de 
profetie voorzegt op in de volkeren en aanbaden diens afgoden. Maar ook Juda, die na een korte 
ballingschap terugkeerde, had evengoed afgodendienst gepleegd, getuige Jer 3. Dit hoofdstuk 
beschrijft in kort bestek hoe het de beide huizen vergaan is en hoe de weg terug eenheid brengen 
zal.

Toen beide huizen door hun ongerechtigheid afgesloten waren om deel te kunnen nemen in het 
heilsplan van YHVH, bleef er voor Hem die ene mogelijkheid, welke Hij reeds in Gan Eden aan 
Adam en Chava gezegd had, dat er uit de vrouw een Zaad komen zou Die Satan zou vermorzelen, 
getuige Genesis 3:15

En zo kwam Yeshua, geboren uit een maagd, die overschaduwd was geweest door de Heilige 
Geest. Yeshua, zondeloos, stierf voor deze twee huizen, hun nazaten,metgezellen en veel vermengd 
volk, die later bij een eenswillens Amen allen Israel zouden worden net als bij de berg Sinai. Er 
was namelijk nog een noodzakelijk feit nodig, die Yeshua door Zijn sterven ontsloot. In de 
instructies van YHVH staat dat, wanneer een vrouw een scheidbrief kreeg in verband met 
overspel, zij nooit meer opnieuw mocht huwen met de man die haar wegzond. Zo zou zowel 
Efraïm/Israel en Juda die beiden afgoden dienden nooit meer kunnen deelnemen in het heilsplan, 
tenzij…zie Deuteronomium 24:1 – 4.

Vervangingsleer was een van de afgoden in de volkeren waardoor mensen verstoken bleven van 
het grote heilsplan voor het gehele huis Israel dat behouden zal gaan worden.

Juda kon de scepter niet meer zijn vanwege afgoderij en Efraïm/Israel was opgelost in de volkeren
als lo ammi.
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Al in Deuteronomium 29 en 30 wordt voorzegd, dat op een gegeven moment de Heilige Geest gaat 
openbaren in de volkeren dat mensen lo ammi zijn en dat het tijd wordt naar huis te komen in de 
zin van voorbereiding. Men krijgt een drang om de shabbat te gaan vieren en de bijbelse feesten. 
In onkunde denkt men het van Juda te moeten leren, maar het is de Vader Die door de Heilige 
Geest de openbaring schenkt. De enige voorwaarde daaraan is Yeshua, Die daadwerkelijk onze 
plaats innam. Zowel van Efraïm als van Juda. Onze bloedlijn is ondergeschikt, daar kunnen wij 
ons niet op beroemen. 1Pe 1:23  Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit 
onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van YHVH. 

Waarom zijn wij Israeliet?

Omdat de Vader voor geen ander volk koos en een voorproefje is alreeds te zien in het volk bij de 
berg, dat uit de nazaten en veel vermengd volk bestond. Op hun Amen werden zij allen Israel. En 
zij zijn ons tot voorbeeld, zegt 1 Cor 10. Doordat dit volk ongerechtigheid bedreef, waarvoor geen 
offer is, kwam Yeshua om door Zijn zondeloos bloed in onze plaats te staan en zo staan wij als 
nazaten van dat Lo Ammi bij de berg en horen Vaders instructies die ons leiden zullen naar de 
ultieme eenwording.

Waarom weerstand tegen de bijbelse identiteit?

Lo Ammi ging op in de volkeren mede door het doen van ongerechtigheid. De andere kant van de 
zaak is dat door deze straf ook vele anderen geraakt gaan worden en eveneens eenswillens Amen 
zullen gaan zeggen op de instructies van YHVH. Dat is alleen maar mogelijk onder de banier van 
Yeshua. Er is geen andere Deur. Er is ook geen andere Scepter sinds Yeshua. Alleen in en door 
Yeshua krijgen wij onze functies terug.

Alhoewel de brieven van de apostelen een volmondig Amen zijn op de instructies van de Vader, 
heeft toch de vervangingsleer lang volgehouden dat er een gescheiden inzameling is, wat tot op de 
dag van vandaag hoofdzakelijk geleerd wordt en zo blijven velen hun leraren nazeggen dat zij 
geen Israel zijn, maar gelovigen uit de heidenen, christenen, gelovigen uit de volkeren of iets 
soortgelijks. Doordat er uitleggers ontbreken met de nadere openbaring dreigt de messiaanse 
beweging dezelfde kant op te gaan als andere goed begonnen bewegingen en wordt het gewoon 
kerk met een programma, waar de openbaring ontbreekt.

Schriftuurlijk of traditie

Schriftuurlijk gezien gaat een beweging waar de openbaring ontbreekt verder in traditie. De 
openbaring daarentegen, die net als de manna elke morgen nieuw is, geeft een onbekend 
(ver)nieuw(d) pad. Joh 14:26 vertelt ons wat de Heilige Geest ons indachtig wil maken.

Kies dan heden wie gij dienen zult.

We gaan een lijntje zetten naar aanleiding van YHVH’s beloften voor dat ene volk wat Hij boven 
alle andere volken verkoos. We gaven al aan dat de eerstgeboortezegen van Efraïm in lijn staat 
met die van Abraham. Efraïm was de jongste en kreeg de eerstgeboortezegen. Dat betekent, 
wanneer we het begrip “eerstgeborene” beschouwen, dat de eerstgeborene de eerste is en het van 
zijn vader leren moet. Ook heeft de rechtgeaarde eerstgeborene een karaktereigenschap om de 
anderen zonodig te leiden als de vader ontbreekt of als de vader daartoe aanzet.



De Ultieme Eerstgeborene ging ons daarin al voor.

We trekken de lijn door. Yeshua wordt de eerste der dagen, de Eersteling Die ons voorgaat. Aan 
wie werd het kostbare evangelie gegeven en gaven er gehoor aan? Kijk terug…dan zien wij 
volkeren waar het christendom in opkomst kwam.

Dat zijn door hun belijdenis Israelieten naar de belofte, maar door traditie en gebrek aan nadere 
openbaring ontbreekt hen de kennis.

Lengte van straf

De straf die het huis van Efraïm/Israel kreeg is nauwkeurig te bepalen aan de hand van het 
Woord en wanneer we de liniaal zetten zien we dat er tenminste vanaf 1996 veel meer mensen zijn 
gaan zien en belijden dat zij Israeliet zijn naar de belofte en tot het huis van Efraïm (zoon van 
Yosef, Bney Yosef) zijn, juist door en alleen door Yeshua. De pioniers onder ons kregen het door 
openbaring te weten, maar de toehoorders worden door traditie,vervangingsleer en gebrek aan 
schriftuurlijke kennis welke alleen door openbaring erkend kan worden, gehinderd.

Zoals gezegd is het heilspan al van voor de grondlegging der wereld gesteld en Abba Vader wil de 
eerste plaats hebben. Hij is onze Maker en Man. Er is geen andere Heiland. Alleen door Hem met 
mond en daad die eerste plaats te geven en Hem vragen verborgenheden te openbaren, zal Hem 
behagen en Hij zal naderen. De Geest der waarheid zal de ultieme waarheid openbaren aan ons 
hart. Hij wil van ons vernemen dat het ons ernst is. Dat vraagt inzet, opofferingsgezindheid, 
bereidwilligheid.

De sleutel tot de weg ten leven

Door ongerechtigheden hebben we Yeshua nodig als Verlosser. Hem aangenomen hebbende nadat 
Hij ons verzoende met de Vader, brengt ons bij de vraag wie wij zijn. Eerst noemden wij Hem 
Heer, maar nu wij kinderen geworden zijn, noemen wij Hem Vader en Hij ons kinderen Israels. 
Hij is niet langer Heer en wij geen gelovigen uit de volkeren. Dat laatste is een term, een 
aanduiding, maar niet een naam, die naar onze Verlosser verwijst. Heb_8:6  En nu heeft Hij zoveel
uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere 
beloftenissen bevestigd is. 

Velen hebben deze nadere openbaring niet ontvangen en blijven steken bij termen inplaats van de 
naam.

Wat houdt de naam Israeliet in?

Een functie in het koninkrijk. Wij zijn immers overeenkomstig de belofte geestelijk de 
eerstgeborenen – Hebr 12:23; Rom 8:29 . Wij zijn in hoofdzaak het huis van Juda vooropgegaan, 
precies zoals de profetie voorzegt.

De Vader heeft een volgorde, niet vanwege onze verdienste, want die hebben wij niet en willen wij 
ook niet.

Eerst zou lo ammi Ammi worden. Van heiden door Yeshua Israeliet naar de belofte.

Als heiden kunnen wij niets doen. Als gelovige uit de heiden, wanneer wij ons zo zullen blijven 
noemen ook niet.

Wanneer wij de moed hebben om ons schriftuurlijkerwijs Israeliet naar de belofte te noemen en 
vanuit die identiteit willen gaan handelen, niet als individu maar als volk, zal Abba horen en Juda 



jaloers in de zin van opmerkzaam maken en zal Juda overeenkomstig de profetie naar dit Efraïm, 
dit geestelijk eerstgeboren Israel naar de belofte, gaan en vragen, zie ondermeer Jer. 3:18

Wanneer wij verzaken Vaders verzoek op te pakken, zal Hij wachten tot een volgende generatie en
ons passeren.

Dat heeft Hij ook gedaan met het volk waardoor alleen Jozua uit Juda en Caleb uit Efraïm/Israel 
het beloofde land mochten ingaan.

Vaders hart

De volheid der heidenen betekent dat we van heiden Israeliet worden en dat ook overeenkomstig 
de profetie aannemen, zodat straks gehéél Israel behouden wordt.

Wanneer we verzaken onze taak op te pakken, bedroeft het de Vader, maar zal Hij ons gaan 
passeren, omdat Hij trouw blijft aan Zijn Woord om Juda de volheid te tonen via het Israel naar 
de belofte. Dan zal Zijn hart onze kinderen zoeken of zij het willen oppakken. Heel het Woord 
getuigt ervan en met name Romeinen 9 t/m 11 in het bijzonder.

Nawoord.

Ondergetekende mocht deze kennis en inzicht ontvangen door Zijn schriftuurlijke Woord en Zijn 
Heilige Geest. Voorbereiding van Zijnentwege begonnen omstreeks 1978 door dromen die tot 
inzichten leidden. In 1987 gingen wij als gezin de wekelijkse shabbat in. Tot een volledig bewust 
erkennen van de bijbelse identiteit kwam het  omstreeks 1996. In 2007 werd ik aangespoord en 
geïnspireerd om te delen wat Hij mij geopenbaard heeft en tot nu toe probeer ik dat te 
verwoorden. Vanaf 2015 waren wij in gezinsverband vier maal deelnemer van het  Congres voor 
de zonen van Yosef vergezeld door enkelen uit Juda, die deze openbaring eveneens omhelst 
hadden. Sindsdien weten wij dat Abba YHVH in de vier winden eerstelingen aan het bewegen is 
de naam, roeping en taak op zich te nemen. Wij zijn met hen in contact en door hen met anderen, 
want Abba’s werk gaat door. Veelal achter de schermen.

Het is niet met het verstand te begrijpen. Alleen met hulp van Zijn Helper zullen wij van 
openbaring naar openbaring gaan en het Levende Woord bevestigen.

 Joh 3:30 – 36 Hij moet wassen, maar ik minder worden. 

Die van boven komt, is boven allen; die uit de aarde is voortgekomen, die is uit de aarde, en 
spreekt uit de aarde. Die uit den hemel komt, is boven allen. 

En hetgeen Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij; en Zijn getuigenis neemt niemand aan. 

Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld, dat God waarachtig is. 

Want Dien YHVH/God gezonden heeft, Die spreekt de woorden Gods; want God geeft Hem den 
Geest niet met mate. 

De Vader heeft den Zoon lief, en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. 

Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal 
het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. 
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