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Twee Nasies wat die 
Wêreld Verander het

“Kyk die nasies is soos ’n druppel aan die emmer, en soos ’n stoffie  
aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, Hy hef die eilande op  

soos ’n stoffie! … By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter  
gelykenis naas Hom stel? (Jesaja 40:15, 18).

Dit is ’n verstommende verhaal—die ongeëwenaarde opkoms 
van die Engelssprekende volke tot hul dominante posisies 
van mag en invloed oor die moderne wêreld.

Geskiedenis toon aan dat hul opkoms tot grootheid 
begin het 

tydens die onrus van die 
Protestantse Reformasie. 
Toe hul in daardie stadium 
reeds weggebreek het van 
Rome en te staan gekom 
het voor die gekombineerde 
vyandigheid van beide die 
kontinentale kerk en impe-
riale Spanje, het Engeland, 
toe die magtigste nasie 
in die wêreld, verby die 
oseane begin kyk vir haar 
sekuriteit en handeldryf.

Ontdekkers is reg deur 
die wêreld gestuur tydens 
die heerskappy van Ko- 
ningin Elizabeth I (1558-
1603). Dit het gelei tot die 
vestiging van die kolonies 
wat later ontwikkel het in die Verenigde State van Amerika en die nasie 
van die Britse Gemenebes.

Geskiedkundiges het na hierdie lande verwys as “rewolusionêre wêreld- 
ryke”. Hulle was nie despotiese tirannieë soos ander lande of vroeëre ryke 
waarin elkeen ondergeskik was aan dominerende outokrate nie.

Elke kolonie het sy eie parlement of huis van vergadering gehad waar-
heen kiesers verkose verteenwoordigers gestuur het. Mense kon grond 
besit, hul godsdiens beoefen en selfs hul regering hof toe neem, terwyl 

Twee Nasies wat die Wêreld Verander het
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Londen se beroemde Big Ben en die New York 
Standbeeld van Vryheid is toepaslike simbole 
van die mag van Brittanje en die Verenigde 
State en hul groot bydraes tot die beskawing.

Twee Nasies wat die Wêreld Verander het
Hoe kon ’n betreklike klein eiland-nasie en ’n groep geïsoleerde kolonies saamge- 
bondel langs die kus van ’n kontinent verrys om die aardbol vir die laaste twee 
eeue te domineer? Die verrassende antwoord lê in Bybelprofesie!

God se Verbintenis tot Abraham en Sy  
Afstammelinge
Die ongelooflike opkoms tot grootheid van die Verenigde State en Brittanje begin 
4,000 jaar gelede met die Bybelse patriarg, Abraham. God se beloftes sou ’n ver-
stommende toekoms vir die afstammelinge bring.

Israel se Goue Era
God se begeerte vir Israel was dat hulle ’n model nasie vir die ander koninkryke 
rondom hulle moes wees. Onder die heerskappy van Dawid en Salomo het die 
koninkryk van Israel ’n hoogtepunt bereik. Ongelukkig was hierdie glorie nie van 
lange duur nie.

Van Koninkryk tot Ballingskap
Israel was ’n voorbeeld vir ander nasies–hoewel nie op ’n positiewe wyse nie. 
Salomo se sondes sou die platform skep vir die skeuring en val van Israel en uitein-
delik vir die verdwyning van die 10 stamme vanaf die bladsye van die geskiedenis.

Die Misterieuse Skitiërs Bars die  
Geskiedenis Binne
Nie lank nadat die koninkryk van Israel in nederlaag en gevangenskap aan die 
hand van Assirië verdwyn het nie, maak ’n nuwe volk skielik sy opkoms in daardie 
algemene streek wat mettertyd noordwes Europa sou bevolk. Is daar ’n verband?

Brittanje en die Verenigde State  
Erf Josef se Geboortereg
Brittanje het skielik te voorskyn gekom om die grootste ryk wat die wêreld ooit 
gesien het, te lei, wat kort daarna gevolg is deur die opkoms van die magtigste 
enkele nasie in wêreldgeskiedenis, die Verenigde State. Beide is lank gelede in 
Bybelprofesie voorspel.

Van Straf tot Lotsbestemming
God het nie net die opkoms van Brittanje en die Verenigde State voorspel nie, maar 
ook wat sou gebeur indien, soos met hul Bybelse voorvaders, hulle die ware Bron 
van hul seëninge sou verwerp. Bring profesie aan die lig wat die toekoms vir hulle 
inhou?

Waar Pas die Afrikaner en Suid Afrika in?
Het die Afrikaner ’n plek in hierdie wonderlike storie van God se beloftes? Wat hou 
die toekoms vir hulle in?
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koerante vry was om die owerhede te kritiseer. Boeke is vryelik gepubli-
seer. Innoverende idees het floreer in wat die mees polities stabiele nasies 
in die moderne geskiedenis geword het.

Hierdie nuwe idees het gelei tot die geleidelike vorming van ’n groot 
familie van nasies, die Britse Ryk en Gemenebes, en die wêreld se suk-
sesvolste republiek, die Verenigde State van Amerika.

Waarom was die geskiedenis so welwillend en ekonomies vrygewig 
teenoor Brittanje en die Verenigde State? Waarom is hulle so goedgun-
stig geseën bo die nasies wat hulle voorafgegaan het in die geskiedenis? 
Die antwoord lê in die verstaan en voleinding van Bybelprofesie.

So verbasend as wat dit mag klink was beide nasies volgens Bybel- 
profesie bestem om supermoondhede te word. Die een sou die ander 
voorafgaan tot wêreldmag status. Beide sou internasionale aangeleent-
hede in hul eie tydsgewrig domineer. Hulle sou selfs bestem word om 
ander nasies teen die magte van despotisme te beskerm. Bo alles sou 
hulle demokratiese en godsdienstige vryhede vir al die Engelssprekende 
nasies bewerkstellig.

Tydens die twee wêreld-oorloë het die Britse Gemenebes en die 
Verenigde State feitlik die hele beskaafde wêreld beskerm teen die magte 
van wêreldoorheersing. Sonder hulle sou ons wêreld op baie wyses 
heeltemal anders daaruit sien.

Die klimaat wat vryheid van uitdrukking aangemoedig het, het gelei 
tot die Industriële Revolusie, wat die wêreld verander het. In die eeu 
tussen die einde van die Napoleontiese Oorloë en die begin van Wêreld 
Oorlog I (1815-1914) het Britse kapitaal en kundigheid die ekonomieë 
van ander kolonies (’n kwart van die wêreld se volke) ontwikkel en 
bygedra tot die ontwikkeling van die jong Verenigde State en die nuut-
gestigte onafhanklike nasies van Suid-Amerika. Na die Tweede Wêreld 
Oorlog het Amerika se ekonomiese voorspoed en vrygewigheid—deur 
die Marshall Plan—Europa en Japan weer aan die gang gebring.

Die agteruitgang van Brittanje en Amerika vandag laat ’n vakuum 
reg om die wêreld. Die ontbinding van die Britse Ryk het alreeds etniese 
konflikte, wat onder kolonialisme onder beheer gehou is, na die opper-
vlak gebring. Oorloë in die Midde-Ooste, Afrika, Suid-Asië en die Stille- 
Oseaan is die direkte gevolg van dekolonialisasie en het die wêreld meer 

Is dit moontlik om te glo dat God in die bekendmaking van die 
gebeure wat sou lei tot die wederkoms van die Messias in die 
laaste dae, eenvoudig die Verenigde State en die Britse Ryk oor 
die hoof sou sien?

kompleks en onstabiel gemaak.
Amerikaanse mag kan moontlik blyk om suksesvol hierdie probleme 

aan te spreek, maar die internasionale posisie ten opsigte van die Verenig- 
de State in sigself is aan die afneem. Waar Brittanje en die Verenigde 
State lank aan die voorpunt van vooruitgang was, is hul nou toenemend 
belas met oënskynlike onoplosbare dilemmas, tuis en oorsee. Intussen 
begin ander moondhede in die Ooste en Weste hul mag uitoefen ter voor-
bereiding vir die uitdaging van Amerika se super mag status.

Vir meer as 400 jaar het Brittanje en die lande wat uit haar voort-
gekom het ’n deurslaggewende rol in die wêreld gespeel. Tesame het 
Brittanje en die Verenigde State die wêreld toneel vir twee eeue gedomi-
neer tydens ’n tyd waarin uiters belangrike Bybelse profesieë rakende die 
eindtyd reg voor ons oë vervul word.

Nou kom ons by ’n aantal belangrike vrae. Waarom is ekonomiese 
seëninge—en demokratiese ideale—so duidelik in die Engelssprekende 
nasies? Wie is die Britse en Amerikaanse volke? Hoe pas hierdie twee 
groot moondhede—die Verenigde State en die nasies bestaande uit die 
voormalige Britse Ryk—in by Bybelse profesie?

Word die Britse en Amerikaanse volke in die bladsye van u Bybel 
geïgnoreer terwyl minder magtige nasies spesifiek en meer gereeld ver-
meld word? Is dit logies om te glo dat God, in die bekendmaking van die 
gebeure wat sou lei tot die wederkoms van die Messias in die laaste dae, 
die Verenigde State en die Britse Ryk eenvoudig net oor die hoof sou sien?

Of is dit moontlik dat meeste mense, insluitend baie studente van die 
Bybel eenvoudig gefaal het om te begryp dat die profesieë die opkoms 
tot grootheid van hierdie nasies akkuraat voorspel het, en wat met hulle 
in die eindtyd sal gebeur?

Die lees deur die bladsye van hierdie publikasie sal u op ’n ongeloof-
like reis deur die antieke sowel as moderne geskiedenis neem. U sal 
mense ontmoet van wie u moontlik nooit gehoor het, en lande besoek 
wat u nog nie gesien het nie. Hierdie kennis is ’n belangrike sleutel tot 
die verstaan van ons wêreld en tydvak.

Hierdie reis sal u ook herinner dat die groot God, vir wie “die nasies 
is soos ’n druppel aan die emmer” en gereken word soos “’n stoffie op ’n 
skaal” altyd getrou is om sy beloftes te vervul (Jesaja 40:15).

Twee Nasies wat die Wêreld Verander het
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God se Verbintenis  
tot Abraham en Sy 

Afstammelinge
“… In jou sal die geslagte van die aarde geseën word” (Genesis 12:3).

Om sommige van die Bybel se wonderbaarlikste en mees 
inspirerende profesieë te verstaan moet ons begin met ’n 
studie wat 4,000 jaar gelede begin het—toe God begin 
werk het met ’n man, genaamd Abraham. Abraham was ’n 
merkwaardige figuur. God het verstommende beloftes aan 

hom gemaak wat nie net sy nageslag nie, maar ook die hele wêreld sou 
beïnvloed. 

Die verhaal van sy nakomelinge is net so merkwaardig. Dit strek oor 
wat ons ken as die Ou Testament. Die verhaal is gevul met grootheid—
die opkoms en ondergang, nie net van groot manne en vroue nie, maar 
van koninkryke en ryke. 

Die verhaal van Abraham se nakomelinge het sy eie kinkels en draaie, 
en lief en leed en meer as net ’n paar geheimenisse. 

Die boeke van die Ou Testament beskryf die aanwas van Abraham se  
nakomelinge tot ’n magtige nasie—die Israelitiese koninkryk—en die in- 
trede tot ’n spesiale gelofte-verhouding met God. Bestaande uit 12 stamme, 
of familie-groepe het die nasie vir ’n tyd lank prominensie verkry. 

Nogtans, kort voor lank, het die Israeliete in twee kompeterende 
koninkryke verdeel. Toe die grootste van die twee wat die naam Israel 
behou het (bestaande uit 10 van die 12 stamme) hul vennootskap met 
God verwerp het, is een van die geskiedenis se grootste geheimenisse in 
beweging gebring toe sy mense met geweld uit hul tuisland in balling-
skap gebring is. 

Die kleiner, suidelike koninkryk van Juda—bestaande uit die twee 
oorblywende stamme en oorblyfsels van nog ’n ander—het daarin misluk 
om die les van hul noordelike bloedverwante te leer. Sy inwoners het op 
dieselfde wyse God ook verwerp en is in ballingskap geneem. Hul het 
egter grotendeels hul identiteit behou en het regdeur die geskiedenis sig-
baar gebly as ’n klein en dikwels vervolgde mense ras, die Joodse volk. 

Maar wat het gebeur met die 10 stamme van Israel wat met geweld 
deur hul vyande uit hul land verwyder is? Die Assiriese Ryk het hulle 
gevange geneem en hul in ballingskap weggeneem van hul Midde-
Oosterse tuisland in die agttiende eeu vC. Standaard geskiedenisboeke 
maak egter geen melding van hulle vandag nie. Die wêreld onthou hulle 

slegs as die 10 verlore stamme van Israel. 
God het egter in ’n gelofte getree—’n heilige verbintenis—met al 12 

die stamme. Hy het belowe dat hulle altyd Sy volk sal wees en dat Hy 
altyd hul God sal wees. Kan ons op God reken dat Hy Sy woord sal hou? 
Hoe is dit moontlik indien die 10 verlore stamme uitgesterf het, soos die 
aanname van baie is? 

Bydraend tot die raaisel is dat Bybelprofesie ons by herhaling vertel 
dat die veronderstelde verlore Israeliete bestem is om in ’n prominente 
rol weer hul verskyning op die wêreldtoneel te maak, onmiddellik na 

Jesus se herverskyning—
na hul redding uit ’n “tyd 
van benoudheid” wat hul 
vorige swaarkry nietig 
sou laat blyk. Die profete 
van ouds praat selfs van 
hul restourasie na daardie  
tyd van benoudheid in  
hul oorspronklike tuis-
land onder die heerskappy 
van die Messias. 

Let op die belofte wat  
Jesus aan Sy apostels ge- 
maak het: “Jesus se ant-
woord was: ‘Ek verseker 
julle dat wanneer Ek, die 
Seun van die Mens, in 
God se nuwe wêreld op 
My heerlike troon sal sit, 

sal julle wat My gevolg het, ook op twaalf trone sit en julle sal regspreek 
oor die twaalf stamme van Israel” (Mattheus 19:28, Nuwe Lewende Ver-
taling, beklemtoning regdeur bygevoeg). 

Het Jesus bedoel wat Hy gesê het? Indien die afstammelinge van 
Israel bestem is om ’n toekomstige rol te speel in wat God vir die wêreld 
geprofiteer het, waar is hulle nou? Hoe kan ons hulle tussen al die volke 
in die wêreld vandag, herken? 

Namate ons vorder met hierdie verbasende studie sal u agterkom hoe-
veel God betrokke is in die vorming van die kritiese aspekte van ons 
wêreld. U kan nie bekostig om onkundig te wees rakende hierdie onge-
looflike kennis nie. 

Indien hierdie inligting oor die verlore stamme bloot net van historiese 
en argeologiese waarde was, mag dit inderdaad van belang wees slegs vir 
diegene wat deur die geskiedenis gefassineer word. Dit is egter belang-
riker as net geskiedenis. 

God se Verbintenis tot Abraham en Sy Afstammelinge

’n Elegant-ingelegde (gesneë) houer wat in Ur, 
in die hedendaagse Irak opgegrawe is, en wat 
die dag-tot-dag lewe van Abraham weerspieël.
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Dit is ’n meestersleutel vir die verstaan van alle Bybelse profesie. Dit 
verduidelik waarom sovele profesieë praat van ’n komende restourasie 
van al die stamme van Israel as een herenigde koninkryk en waarom 
daardie profesieë so prominent is in die bladsye van die Heilige Skrifte. 

Deur hierdie ongelooflike verhaal te verstaan kan u baie leer oor wat 
God verwag van die wat Hom dien. Mag God u die geestelike insig gee 
om hierdie verbasende verhaal te verstaan en die lesse te leer wat u gaan 
ontdek. 

Die woord verbond is afgelei van die 
Hebreeuse “berit” wat beteken “belofte; 

verbond; konfederasie”. Hierdie woord is 
mees waarskynlik afgelei van die Akadiese 
grondteks (woord) wat beteken “om te boei, 
om op te sluit”; dit het parallelle in Hittities, 
Egipties, Assiries en Aramees. Die woord 
“berit” word meer as 280 keer gebruik in al 
die gedeeltes van die Ou Testament. (W. E. 
Vine, Vine’s Complete Expository Dictionary 
of Old and New Testament Words, 1985, 
“Covenant”). 

God se verbonde bevat twee besonder 
belangrike komponente: termyne en hoe 
lank dit duur. Hoewel die mens beloftes met 
mekaar volgens hul eie maniere kan maak 
is God se geloftes met volke gewoonlik 
eensydig. Slegs Hy bepaal die terme en 
voorwaardes; die mense besluit of hulle dit 
aanvaar. 

Byvoorbeeld, nadat God duidelik die aspe-
kte van die belofte wat hy met die nasie van 
Israel gemaak het, bepaal het, insluitend die 
seën vir die eerbiediging daarvan en gevolge 
vir die ignoreer daarvan (Levitikus 26; Deu-
teronomium 28-30), het beide partye—God 
en die volk van Israel—dit aanvaar. 

Deur hierdie proses het God en Israel in ’n 
gelofte-verhouding, ’n bindende verbintenis 
getree, om dit te eerbiedig en hul onderskeie 
rolle te vervul.  

’n Tweede belangrike konsep rakende God 
se belofte met die Israeliete om te verstaan is 
die altyddurende relevansie daarvan vir ons, 
vandag nog. Met die herbevestiging van die 

belofte met die geslag Israeliete wat bedoel 
was om die Beloofde Land binne te gaan, 
het Moses verduidelik dat hulle dit doen 
“sodat Hy jou vandag vir Hom as volk kan 
bevestig en vir jou ’n God kan wees soos Hy 
jou beloof het, en soos Hy aan jou vaders 
Abraham, Isak en Jakob met ’n eed beloof 
het. En nie met julle alleen maak ek hierdie 
verbond en hierdie eedswering nie, maar 
met die wat vandag hier saam met ons voor 
die aangesig van die Here onse God staan, 
én met die wat hier vandag nie saam met 
ons is nie” (Deuteronomium 29:13-15). Die 
verbond was duidelik van toepassing ook op 
die nakomelinge van Israel. 

Koning Dawid, met begrip vir die aaneen-
lopende aard van die verbond het met die 
aankoms van die Ark van die Verbond in 
Jerusalem geskryf: “Loof die Here, roep sy 
Naam aan, maak onder die volke Sy dade 
bekend! Sing, psalmsing tot Sy eer, spreek 
van al Sy wonders.” “Hy, die Here is onse 
God; oor die ganse aarde is Sy oordele. Dink 
vir ewig aan Sy verbond, aan die woord wat 
Hy ingestel het vir duisend geslagte—die 
verbond wat Hy met Abaham gesluit het, en 
Sy eed aan Isak; wat Hy ook vir Jakob as 
insetting bekragtig het, vir Israel as ’n ewige 
verbond” (1 Kronieke 16:8-9, 14-17). 

’n Verbond is eenvoudig bindende ooreen-
komste tussen twee of meer partye. God self 
het die gelofte wat hy met Abraham en sy 
nageslagte gemaak het, ontwerp. Wanneer 
God ’n verbond maak sal Hy altyd uitvoer 
waartoe Hy Homself verbind het om te doen.

Wat is ’n Bybelse Verbond?

’n Verhaal van verhoudinge en verbonde

Ons verhaal begin met ’n reeks merkwaardige beloftes wat God 
duisende jare gelede aan ’n man, genaamd Abram, gegee het. 

“Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, na  
die land wat Ek jou sal wys” het God vir Abraham gesê “En Ek sal jou 
’n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ’n 
seën sal wees. En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat 
jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word” 
(Genesis 12:1-3).

Soos ons sal leer in hierdie boekie, is God altyd getrou aan Sy beloftes.  
Voorbereiding vir Sy verhouding met antieke Israel het reeds eeue vante-
vore begin, al vóórdat Sy volk ’n nasie geword het. Hy het sy planne vir 
Israel as ’n groep van stamme—of uitgebreide families—begin toe Hy 
’n verhouding met Abram gestig het. Later het Hy die naam van Abram, 
wat “verheerlikte vader” beteken verander na Abraham, wat “vader van 
’n menigte van nasies” beteken (Genesis 17:5). 

Let weer op God se belofte vir hom: “Ek sal jou ’n groot nasie maak; 
Ek sal jou een en jou naam so groot maak; dat jy ’n seën sal wees. En  
Ek sal seën diegene wat jou seën, en Ek hom vervloek wat jou vervloek; 
en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word” (Genesis 12:3). 

Wat ’n wonderlike verbintenis! God het met hierdie beloftes ’n asem-
rowende ontwerp in beweging gebring wat bestem was om “al die ge-
slagte van die aarde” tot voordeel te wees wanneer dit vervul word. Die 
geskiedenis en profesieë van hierdie nasie wat sy oorsprong by Abram 
het, is nie net belangrik vir sy eie mense nie, maar vir al die mense van 
al die nasies.

God het hierdie beloftes later oorgedra op sy seun Isak, sy kleinseun 
Jakob, en toe op die 12 seuns van Jakob—uit wie die 12 stamme van 
Israel voortgekom het. God het aan opeenvolgende geslagte meer beson-
derhede gegee omtrent Sy doel met Israel en hoe Hy beplan het om Sy 
meester plan vir hulle te vervul. 

Hierdie verbintenis deur die mensdom se Skepper is die draad wat 
die onderskeie dele van die Skrifte met mekaar verbind. Dit versterk die 
betekenis en gee struktuur aan die Bybel. Selfs die sending van Christus 
is ’n voortsetting van hierdie belofte. 

Ongeveer 800 jaar nadat Israel as ’n nasie verdwyn het, beskryf die 
apostel Paulus die heidene (nie-Israeliete) wat “sonder Christus was” as 
“vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien 
van die verbonde van belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld 
(Efesiërs 2:12). 

Dit is sterk taal, maar dit beklemtoon die belangrikheid van God se 
verbintenis tot Abraham en dat Paulus besef het dat Israel, insluitend die 
10 verlore stamme, aangehou het om te bestaan. Indien Paulus slegs van 

God se Verbintenis tot Abraham en Sy Afstammelinge
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die Jode gepraat het, naamlik die stamme bestaande uit die suidelike 
koninkryk, sou hy praat van Juda en nie Israel nie (kyk “Is Alle Israeliete 
Jode?,” op bladsy 51). 

Paulus verklaar dan sy bedoeling. “God het hierdie geheime plan nie 
in vorige geslagte aan mense bekendgemaak nie, maar nou het Hy dit deur 
die Gees bekendgemaak aan die apostels en profete wat aan Hom toegewy 
is. Dié geheime plan is dat die nie-Joodse nasies deur Christus Jesus saam 
sal deel in die erfenis van God se volk, dat hulle saam lede van dieselfde 
liggaam is, en saam deel het aan die beloftes wat op grond van die Goeie 
Nuus verkry word” (Efesiërs 3:5-6, Nuwe Lewende Vertaling).

Hoe kan alle volke deel hê aan die beloftes wat God aan Abraham 
deur Jesus gemaak het? Paulus verduidelik, “En as julle aan Christus 
behoort, is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfge-
name” (Galasiërs 3:29).

Dit beteken dat God almal wat Sy dienaars word moet inent in die 
familie van Abraham, en God het Homself deur ’n reeks van geloftes 
verbind om dit te bereik (Romeine 11:13-27). (Kyk “Wat is ’n Bybelse 
Verbond?,” op bladsy 8). 

God se belofte aan Abraham was nie beperk tot ’n klein en antieke 
volk in die Midde-Ooste nie. Dit strek ver die toekoms in, en dit word 
nie deur nasionale grense beperk nie. Vanaf die begin het God hierdie 
belofte ontwerp om ’n seën vir al die nasies te wees. Dit is Sy doel.  
Dit is wat Hy wil bereik. 

Waarom het God Abraham uitverkies? 

Waarom het God Abraham gekies om Sy dienaar te wees, en, deur 
Hom antieke Israel as ’n nasie in aansyn te bring? Wat het God in ge-
dagte gehad en waarom het Hy Abraham in Sy diens geroep op daardie 
spesifieke tyd in die geskiedenis? 

Na die Vloed, in die dae van Noag, het die bewoners van die aarde 
weereens begin om hul rug op God te keer. Teen die tyd van Abraham 
het alle volke weer korrup geword.

God het toe ’n belangrike aspek van Sy plan om verlossing aan die 
mensdom te gee in werking gestel. Die verkiesing van Abraham was ’n 
beslissende stap in God se langtermyn plan om alle nasies na Hom toe te 
laat terugkeer. Die res van die Bybel is verweef rondom Sy plan om die 
hele mensdom met Hom te versoen. 

God se belofte aan Abraham was nie beperk tot ’n klein en an-
tieke volk in die Midde-Ooste nie. Dit strek ver in die toekoms 
in, en word nie deur nasionale grense beperk nie. God het hier-
die belofte ontwerp om seëninge vir alle nasies te bring.

U onthou moontlik dat kort voor die Vloed “Toe sien God die aarde 
aan, en—dit was verdowe, want alle vlees het sy wandel op die aarde 
verderwe. En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my 
besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, 
ek gaan hulle saam met die aarde verdelg” (Genesis 6:12-13). God het 
slegs vir Noag, sy vrou en hul drie seuns en die seuns se vrouens gespaar. 

Toe, kort na die Vloed, toe die mensdom weer begin het om die weë 
van God teen te staan, het die Toring van Babel die simbool van hul 
rebellie geword (Genesis 11:1-9). In die konteks van hierdie rebellie en 
die vestiging van die stad-staat sisteem van menslike regering wat dit 
vergesel het, het God ’n nuwe fase ingestel in Sy plan om die nasies te 
lei om Hom te aanbid. Hy het besluit om een getroue man te kies en 
sy nageslag te ontwikkel in ’n groep invloedryke nasies, gekies met die 
eksplisiete doel om Sy waardes en lewensweg te onderrig en toe te lig. 

’n Deel van daardie plan bevat God se begeerte dat alle nasies die 
groot verskil raaksien tussen hierdie twee konflikterende maniere van 
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Baie mense is bekend met die verhaal 
van hoe God die volk van Israel wonder-

baarlik bevry het van ’n Egiptiese slawerny 
en hul gevorm het tot een nasie. Hy het baie 
wonderwerke verrig om dit te volbring. Wat 
egter nie so bekend is nie, is ander wonders 
wat demonstreer dat God persoonlik toesig 
gehou het oor die vervulling van die beloftes 
wat Hy aan Abraham gemaak het. 

Die wonderbaarlike geboortes van Isak en 
Jakob, Abraham se seun en kleinseun, is ook 
belangrike mylpale. Dit was deur hulle dat God 
aan die 12 stamme van Israel die beloftes 
gegee het wat hy aan Abraham gemaak het. 

God het deur hierdie wonders gedemon-
streer dat die nasie van Israel nooit sonder 
Sy toedoen in aansyn sou kom nie. 

Dink aan die geboorte van Abraham se 
seun, Isak. Abraham se vrou, Sarah, het 
deur die dekades van hul huwelik kinderloos 
gebly. Nogtans het God ingetree en wonder-
baarlik aan Abraham en Sarah ’n seun gegee 
toe sy alreeds ver verby die ouderdom was 
om op normale wyse kinders te baar. 

Later het Isak, 20 jaar nadat hy en 

Rebekka getroud is ook geen kinders gehad 
nie. Uiteindelik, toe Isak ongeveer 60 jaar 
oud was, het hy vir sy onvrugbare vrou gebid. 
Wonderbaarlik het Rebekka swanger geword 
en geboorte geskenk aan ’n tweeling, Esau 
en Jakob (Genesis 25:21, 26).

Watter belangrike les kan ons leer uit hier-
die wonders? God het aan die afstammelinge 
van Abraham gewys dat hulle suksesvol kon 
wees in die roeping en missie wat Hy aan 
hulle gegee het, slegs indien hulle op god-
delike hulp sou staatmaak. Dit is ’n moeilike 
les vir die mens om te leer. Daardie moeilike 
les is opgeteken in die suksesse en tragedies 
van die volk van Israel. 

Die Bybelskrywers het reeds baie hiervan 
aangeteken sodat alle volke kan leer uit die 
voorbeeld van Israel. God het wonderbaarlik 
uit Abraham ’n nasie gevorm om aan elke 
ander nasie die voordele uit te wys van 
gehoorsaamheid, en die teenspoed wat sou 
kom vir ongehoorsaamheid aan Hom. Israel 
was ’n voorbeeld van beide. Die aandeel van 
Israel in God se plan is nog nie afgehandel 
nie. Die allerbeste lê nog voor vir Israel. 

Hoe God Israel se Toekoms Gevorm het
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leef. Hy wil dat elke persoon sal leer dat slegs Sy weë alleen konsekwente 
ware en blywende seëninge vir alle mense kan bring.

Gekies vir diens

God het alle volke op die aarde “uit een bloed” (Handelinge 17:26) ge-
skape. Die verhaal van die Israeliete is die verhaal van een familie wat die 
Skepper God uit al die volke van die wêreld vir Sy diens uitverkies het.

Alhoewel die Israeliete ’n uitverkore volk was, was hul in geen opsig 
gereken as ’n superieure volk nie—hetsy in die antieke tyd of tans. Die 
apostel Petrus het later verduidelik dat “Waarlik, ek begryp nou eers 
dat God nie seker mense bo ander voortrek nie. In enige volk neem Hy 
dié mense aan wat vir Hom ontsag het en doen wat reg is” (Handelinge 
10:34-35, Nuwe Lewende Vertaling). Dit was nog altyd waarheid. 

Sommige mag dink dat God gekies het om met Abraham en sy na-
komelinge te werk omdat hulle op ’n sekere manier groter of inherent 
beter was as ander volke. Dit was nie die geval nie. God het doelbewus 
gekies om met ’n klein groep mense te werk wat geen internasionale 
roem gehad het nie. 

Let op wat God vir antieke Israel gesê het: “Die Here het ’n wel-
gevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was  
as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. 
Maar omdat die Here julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir 
julle vaders gesweer het, … Jy moet dan weet dat die Here jou God  
God is, die getroue God wat die verbond en die goedertierenheid hou  
vir die wat Hom lief het en Sy gebooie onderhou, in duisend geslagte” 
(Deuteronomium 7:7-9; vergelyk 1 Korintiërs 1:26-29). 

God het Abraham gekies vir ’n spesifieke taak. Hy het egter ook vir 
Abraham getoets om te sien hoe getrou hy aan Hom sou wees. Abraham 
het daardie toets geslaag. God het toe begin om hom te gebruik omdat 
hy in sy Skepper geglo en Hom vertrou het. “Wat se die Skrif? Abraham 
het in God geglo en God het hom dit tot geregtigheid gereken” (Romeine 
4:3; vergelyk Genesis 15:6). 

God het onder Sy behoedsame leiding antieke Israel vanuit 12 ver-
wante stamme of uitgebreide families, van wie die voorvaders Abraham, 
sy seun Isak, en Isak se seun Jakob, geleidelik gevorm. 

Abraham se uitgebreide familie, die nakomelinge van die 12 seuns 
van Jakob, het vermeerder tot selfs ’n groter menigte. God het hulle ’n 
nasie gemaak en in ’n gelofte-verhouding met hulle getree. Gesamentlik 
het hul bekend geraak as “Israel”, “die seuns van Israel” of “die kinders 
van Israel”. 

Israel was ’n ander naam vir Jakob. Toe God direk met Jakob begin 
werk het, het Hy sy naam verander na Israel, wat beteken “een wat ge-
seëvier het met God” of “’n prins met God” (Genesis 32:24-30). 

Israel se nakomelinge was ook bekend as “die saad van Abraham”, 
“die Huis van Isak”, “die Huis van Jakob” of net “Jakob”—en bekend  
aan hul individuele stamname, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Sebulon, 
Issaskar, Dan, Gad, Asser, Naftali, Benjamin en Josef. 

Die patriarg Jakob het later vir Efraim en Manasse, sy kleinseuns deur 
sy seun Josef, as sy eie seuns aangeneem met betrekking tot sy erfenis. 
As ’n uitvloeisel hiervan is gesê dat die nasie van Israel histories uit of 
12, of 13 stamme bestaan het, afhangende of die navolgelinge van Josef 
gereken is as een stam (Josef) of as twee stamme (Efraim en Manasse).

Beloftes van historiese belang

Soos God met Abraham gewerk het, het Hy die reeks van gelofte-
verbintenisse tussen hulle verbreed. Hierdie verbintenisse was gebaseer 
op die belangrikste en verrreikendste reekse van beloftes en profesieë 
wat ooit deur God aan mensewesens gegee is. Die latere profete van 
Israel, Jesus se apostels en Jesus self, het al hierdie beloftes beskou as die 
fondasie van hul werk (Handelinge 3:13, 25). 

Let weer op wat God vir die patriarg, Abraham gesê het: “En Ek sal 
jou ’n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ’n 
seën sal wees. En Ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat 
jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word” 
(Genesis 12:2-3); kyk ook Genesis 18:18; 22:18; 26:4; 28:14).

Ons hoor later van die apostels dat die belangrikste seën wat ooit deur 
die “saad” van Abraham aan alle nasies beskikbaar gemaak is, die seën 
van die ewige lewe, is deur Jesus Christus (Handelinge 3:25-26; Galasiërs 
3:7-8, 16, 29). Jesus was deur Sy moeder, Maria, as ’n Jood uit die stam 
van Juda, gebore, ’n afstammeling van Abraham (Hebreërs 7:14). Sy offer 
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bied die geleentheid aan alle nasies om die verhouding met die God van 
Abraham te geniet. 

Wanneer mense van enige ras of agtergrond in ’n belofte-verhouding 
met Christus tree, word hulle ook saad van Abraham. Soos Paulus skryf 
in Galasiërs 3:28-29: “Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie 
meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie; want julle is 
almal een in Christus Jesus. En as julle aan Christus behoort, dan is julle 
die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.”

Gevolglik raak dit toenemend duidelik dat reg vanaf die begin van 
God se interaksie met Abraham die doelwit is om verlossing aan almal 
beskikbaar te maak. Die res van die Bybel openbaar baie meer besonder-
hede van hoe God Sy plan ten volle sou implementeer. Maar ons vind  
die grondslag hiervan in die boek van Genesis, in die beloftes wat God 
aan Abraham gegee het. 

Die Bybel openbaar vele aspekte van God se meesterplan vir die ver-
lossing van die mensdom. Die geestelike dimensie van die belofte aan 
Abraham is slegs een deel van die verhaal. As fisiese wesens funksio-
neer ons in ’n fisiese wêreld. Daarom bereik God dikwels Sy geeste-
like doelwitte op fisiese maniere, soos die gee of wegneem van fisiese 
seëninge—deur die beginsel te gebruik van beloning vir goeie gedrag  
en straf vir sonde. 

Ons moet byvoorbeeld oorweeg waarom God beloof het om van  
Abraham ’n “groot nasie” te maak (Genesis 12:2). Baie moderne studente 
van die Bybel begryp nie die belangrikheid van hierdie groot fisiese 
belofte nie. Kritici van die Bybel dryf eenvoudig geheel en al die spot 
daarmee omdat hulle dink dat die getalle van die volk van Israel nooit 
sou aangroei tot meer as net ’n paar onbelangrike koninkryke aan die 
oostelike kant van die Middellandse See nie. Hulle is egter verkeerd. 
God vertel nie leuens nie (Titus 1:2). Hy hou by Sy beloftes. Ons sal 
aanstons sien waarom en hoe God die spesifieke belofte van nasionale 
grootheid aan Abraham tot vervulling gebring het.

Beloftes van groot nasionale en materiële seën

Van Genesis 12 tot 22 is daar sewe Skrifgedeeltes wat die beloftes 
beskryf wat God aan Abraham gegee en beseël het. In die aanvanklike 
beskrywing (Genesis 12:1-3) het God aan Abraham die opdrag gegee 
om sy geboorteland en familie te verlaat. Dit was die eerste voorwaarde 
waaraan hy moes voldoen om God se belofte te verkry. 

Toe Abraham gewillig gehoorsaam, het God beloof om hom te seën en 
sy naam groot te maak. Sy nageslag sou ook groot word. (Soos ons sal 
sien sou die resultate van hierdie belofte onder die wêreld se vernaamste 
historiese ontwikkelinge bereik word).

’n Paar verse verder verskyn God aan Abraham en belowe sy nasate 
die land van Kanaän (vers 7). God se beloftes het onteenseglik materiële 
aspekte ingesluit—fisiese grondgebied en besittings. 

Genesis 13 verskaf meer inligting aangaande die beloftes. Na die 
beskrywing van Abraham se gewilligheid om die vrugbare vlakte aan-
grensend tot die Jordaan rivier aan sy broerskind Lot te gee (verse 5-13), 
het God in ruil daarvoor die hele land Kanaän vir ewig aan Abraham 
beloof (verse 14-17), en daarmee aangedui dat die tydelike en ewige as-
pekte van Sy belofte in noue verband met mekaar was. 

Hoewel Abraham kinderloos was, het God ook beloof dat sy nageslag 
getel sou word “soos die stof van die aarde, sodat as iemand die stof van 
die aarde kan tel, jou nageslag ook getel kan word” (vers 16). Die enorme 
omvang van hierdie belofte—die byna onbeperkte vermeerdering van 
Abraham se nakomelinge—moet nie ligtelik opgevat word nie. Soos ons 
sal sien het dit enorme implikasies. 

Ongeveer ’n dekade later het God weer in ’n visioen aan Abraham 
verskyn. Nieteenstaande die feit dat hy steeds nie ’n nageslag gehad het 
nie, het God weer beloof dat Hy aan hom ’n erfgenaam sal gee—en hier-
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Getroue Abraham het God gehoorsaam en sy vaderland verlaat en gereis na 
’n land wat God belowe het vir ewig aan hom en sy nageslag sou behoort.Sh
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die erfgenaam, het God gesê, sou “een wat uit jou liggaam sal voortkom” 
wees (Genesis 15:4). 

’n Ongelooflike menigte van mense sou voorkom vanuit daardie erfge-
naam, Isak. “Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op 
na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel … So sal jou nageslag 
wees’” (vers 5). Hoe het Abraham gereageer? “En hy het in die Here 
geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken” (vers 6).  

Abraham se sekerheid dat hy God kon vertrou om Sy woord te hou—
selfs ver die toekoms in—was een van die redes waarom God Abraham 
liefgehad het. God het hom uitgekies, nie net om die vader van verskeie 
magtige nasies te word nie, maar “die geestelike voorvader geword van 
almal wat glo” (Romeine 4:11, Nuwe Lewende Vertaling). God was besig 

om ’n tweeledige rol vir 
die getroue Abraham uit 
te werk.

’n Paar verse verder 
belowe God hom nie 
slegs ’n ontelbare na-
geslag nie, maar die 
hele gebied wat “van 
Egipte spruit af tot by 
die Eufraat, die groot 
rivier” (Genesis 15:18). 
Hierdie strook grond 
het baie meer grond 

beslaan as die grond wat God in Sy oorspronklike belofte van die Land 
Kanaän ingesluit het (Genesis 12:6-7; 17:8; 24:7). 

God verbreed Sy beloftes

Soos Abraham sy getrouheid toenemend gedemonstreer het, het God 
die omvang van Sy beloftes aan hom verbreed. Dit het uiteindelik baie 
meer behels as wat Hy aanvanklik onthul het. Die volledigste omskrywing 
van God se verstommende beloftes aan Abraham verskyn in Genesis 17. 

“Toe Abram nege-en-negentig jaar oud was, het die Here aan Abram 
verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige; wandel voor my 
aangesig, dan sal jy opreg wees. En Ek wil my verbond sluit tussen My 
en jou, en jou buitengewoon vermeerder … Wat My aangaan, kyk, My 
verbond is met jou, en jy sal die vader van ’n menigte van nasies word.

“Kyk nou op na die hemel” het God vir Abraham gesê, “en tel 
die sterre … So sal jou nageslag wees”
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“Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal 
wees Abraham, want Ek maak jou ’n vader van ’n menigte van nasies. 
En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, 
en konings sal uit jou voortkom. En Ek sal my verbond oprig tussen jou 
en jou nageslag ná jou in hulle geslagte as ’n ewige verbond, om vir jou 
’n God te wees en vir jou nageslag ná jou. En Ek sal aan jou en jou nage-
slag ná jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, 
as ’n ewige besitting; en Ek sal vir hulle ’n God wees” (verse 1-8). 

Soos met vroeëre verklarings van hierdie belofte was God se belofte 
steeds voorwaardelik en gebaseer op Abraham se gehoorsaamheid en 
verbintenis tot geestelike volwassenheid. God herinner hom hier weer 
daaraan deur te sê “Ek is God die Almagtige; wandel voor my aangesig, 
dan sal jy opreg wees” (vers 1; vergelyk Matteus 5:48). 

’n “Groot nasie” vermeerder tot “baie nasies”

Onthou dat ’n groot deel van God se belofte was om Abraham se na-
geslag báie te vermeerder. God beklemtoon hier die wat-nog-moet-gebeur 
realiteit deur die patriarg te herbenoem. Tot nou toe was hy bekend as 
Abram. Nou se God vir hom: “Daarom sal hulle jou nie meer Abram 
noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want Ek maak jou ’n vader 
van ’n menigte van nasies” (Genesis 17:5). Soos vroeër genoem beteken 
Abram “geëerde vader”, maar Abraham beteken “vader van ’n menigte.” 

God brei uit op hierdie aspek van Sy belofte: “En Ek sal jou buitenge-
woon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou 
voortkom” (vers 6; sien ook verse 15-16). 

God het voortgegaan: “En Ek sal aan jou en jou nageslag ná jou die 
land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaän, as ’n ewige 
besitting; en Ek sal vir hulle ’n God wees … Maar jy moet my verbond 
hou, jy en jou nageslag ná jou, van geslag tot geslag” (verse 8-9). Hierdie 
verslag in Genesis 17 vestig God se verbintenis tot Abraham as ’n “ewige 
verbond” (verse 7, 13, 19), ’n bindende ooreenkoms met Abraham wat 
God verplig om aan die patriarg se nageslagte, ewigdurend, die land van 
Kanaän te gee (vers 8). God se verbintenis tot Abraham was groots en 
vêrreikend. 

Die sesde beskrywing van God se belofte aan Abraham kom voor in 
Genesis 18, in ’n toneel, net voor die vernietiging van die sonde-besmette 
stede van Sodom en Gomorra. Abraham se Engele-gaste—boodskappers 
met nuus rakende die goddelike straf wat oor die twee stede sou kom—
herbevestig die geboorte van ’n seun vir die 99-jarige Abraham en sy 
vrou, Sarah, 10 jaar jonger as hy, wat binnekort sou gebeur (verse 10-14). 

Met God wat belowe dat hy Sy bedoelinge nie van Abraham sal “ver-
berg” nie (Genesis 18:17; Amos 3:7), het die engele wat die bejaarde pat-
riarg besoek het, die beloftes van God naamlik dat hy Abraham “waarlik 

God se Verbintenis tot Abraham en Sy Afstammelinge
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’n groot en magtige nasie” sal maak, bevestig –’n fisiese, materiële en 
nasionale verbintenis van enorme omvang. Hulle het ook die messiaanse 
belofte dat “al die nasies van die aarde in Hom geseën sal word” herbe-
vestig (Genesis 18:18). 

Ongeveer ’n jaar na hierdie dramatiese vervulling van die belofte het 
Sarah geboorte gegee aan Isak (Genesis 21:1-3). Eerstens het Abraham 
homself as betroubaar aan God bewys. Nou het God wonderbaarlik, Sy 
getrouheid aan Sy verbintenis tot Abraham, bewys. 

Abraham se uiterste toets

Die klimaks van hierdie sewe beskrywings van God se beloftes ver-
skyn in Genesis 22. Ons vind hier een van die belangrikste gebeure in die 

Hou God Sy beloftes en verbintenisse selfs 
wanneer mense misluk om dieselfde te 

doen? God se karakter en waardes verander 
nooit. Daarom sou Hy nooit sy beloftes met 
antieke Israel verbreek nie. By monde van 
een van Sy profete het Hy uitgeroep tot Israel: 
“Want Ek, die Here, het nie verander nie; en 
julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. 
Sedert die dae van julle vaders het julle van 
my insettinge afgewyk en dit nie onderhou 
nie. Keer terug na My, en Ek wil na julle 
terugkeer …” (Maleagi 3:6-7). 

Deur die profeet Jeremia het God beloof 
dat Israel as ’n nasie sou bly voortbestaan, 
so lank as die son, maan en sterre aanhou 
skyn (Jeremia 31:35-36). Hy beloof om die  
toekoms van al die nakomelinge van antieke  
Israel te beskerm en te lei—insluitende 
daardie wat bekend staan as Jode en die-
gene onder die verlore 10 stamme—en 
terug te bring as een nasie by die wederkoms 
van Christus. 

God het wonderlike beloftes gemaak—
sommige aan individue, sommige aan nasies 
en sommige aan die hele mensdom. Indien 
Hy ooit enige belofte en verbintenis aan 
Abraham, Isak en Jakob en hul nageslagte 
sou laat vaar, hoe sou ons ooit kon glo dat 
Hy Sy beloftes aan ons sal hou? 

Ons geloof berus op die veronderstelling 

dat God bedoel wat Hy sê. Dit is omdat Hy 
getrou is aan al Sy verbintenisse dat ons ’n 
vaste basis het om Hom te vertrou om Sy 
beloftes gestand te doen. 

Ons sien dus dat God se beloftes aan 
antieke Israel vir ons uiters belangrik is. Die 
betroubaarheid van die Bybel self sou in duie 
stort as God sou nalaat om Sy beloftes aan 
daardie volke in ballingskap na te kom. Dit 
is nog ’n rede vir bestudering van hierdie 
onderwerp. Of hierdie sogenaamde verlore 
stamme bestaan nog, of God was ontrou om 
Sy beloftes te vervul.

Deur bevestiging van die voortdurende be-
trokkenheid van God in die verlede, hede en 
toekoms van die kinders van Israel, kan ons 
Sy onwankelbare verbintenis om Sy woord 
te hou, bekragtig. Sodanige bevestiging gee 
vir ons ’n vaste fondament vir ons geloof dat 
God Sy beloftes aan ons sal nakom. 

Deur Sy beloftes aan al die stamme van 
Israel te hou, sal God ook, by die wederkoms 
van Christus, aan die spotters en twyfelaars 
bewys dat Hy betroubaar is. Hy sal aan al 
die nasies bewys dat Hy staan by elke woord 
wat Hy ooit deur Sy profete gespreek het. 
Hy sal bevestig dat Hy die mag het om die 
geskiedenis te rig soos dit Sy wil is. 

Soos Jesus van God gesê het:” U woord is 
die waarheid” (Johannes 17:17)

Hou God Sy Woord?

Bybel. Hierdie is God se finale uitbreiding van Sy belofte aan Abraham. 
In hierdie vertelling is Abraham se gewilligheid om Isak te offer ’n 

voorafskaduwing van die fundamentele gebeurtenis van God se plan om 
verlossing aan almal te bied—God se gewilligheid om Sy enigste Seun, 
Jesus Christus, as ’n offer te gee (Johannes 3:16-17). 

Ons het vroeër opgemerk dat God se beloftes afhanklik was van 
Abraham se voortdurende gehoorsaamheid (Genesis 12:1; 17:9). Na die 
gebeure van Genesis 22 het God egter sy belofte met Abraham verander 
deur dit tot ’n nuwe vlak te verhef—en met goeie rede.

God het vir Abraham gesê om Isak te neem, die seun van die belofte 
(Romeine 9:9), en hom as ’n brandoffer op die berg Moria te gaan offer 
(Genesis 22:2). Abraham se hoogste geloofstoets het aangebreek. 

Teen hierdie tyd in sy lewe het Abraham geleer om God onvoorwaarde-
lik te vertrou. Hy het lank reeds God se wysheid, waarheid en getrouheid 
ervaar. Toe hy voortgaan om te doen wat hy beveel is, is hy wonderbaarlik 
gestop, op die presiese oomblik dat hy sy seun sou slag (verse 9-11). 

Ons kan verskeie ingrypende lesse uit hierdie voorval leer. Eerstens, 
hetsy in antieke of moderne tye, het God nooit opdrag gegee om Hom te 
aanbid by wyse van ’n menslike offerande nie. 

Tweedens het God Israel verbied om die heidense praktyke aan te 
neem, naamlik die offer van hul eersgebore kinders as offerandes aan af-
gode. Menslike offerandes was ’n integrale deel van die Mesopotamiese 
samelewing, sowel as die nasies rondom hom, vanwaar Abraham geroep 
is. Maar God het seker gemaak dat sy getroue dienskneg nie werklik sy 
seun sou offer nie, hoewel Abraham nie vooraf geweet het wat God vir 
hom in gedagte gehad het nie. 

In die volgende vers openbaar God se woorde wat hy werklik omtrent 
Abraham wou uitvind: “Nou weet Ek dat Jy God vrees en jou seun, jou 
enigste, nie van My teruggehou het nie” (vers 12). Met sy gewilligheid 
om die lewende God te gehoorsaam, het Abraham bewys dat hy dit wat 
vir hom die dierbaarste is, sou prysgee, sy enigste erfgenaam (vers 16; 
vergelyk Johannes 3:16). God wou nie Abraham se seun as ’n offer hê 
nie. Maar Hy wou weet of Abraham Hom genoeg vertrou het om die 
moeilikste keuse uit te oefen waaraan God hom moontlik kon onder-
werp. Abraham het die toets geslaag.

Derdens het Abraham se gedrag aangedui dat hy die geskikte man is 
vir die rol van “vader van almal wat glo” (Romeine 4:11-12; Galasiërs 
3:9; Hebreërs 11:17-19)—dat hy die geskikte stigter van die ontelbare 
nakomelinge was wat die nasie van God sou word (Genesis 18:19). 

Maar, God kon nie die plan wat Hy inisieer het deur Abraham voltooi 
sonder om die probleem van menslike sonde in te sluit nie, en daardie 
probleem sou later die offer vra van die mensdom se Verlosser—Jesus 
die Messias, die Lam van God (Johannes 1:29).

God se Verbintenis tot Abraham en Sy Afstammelinge
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God se verbintenis word onvoorwaardelik

Op hierdie punt het God se beloftes aan Abraham—fisies en geestelik 
—onvoorwaardelik geword. Sy woorde, “Ek sweer by Myself” (Genesis 
22:16), dui daarop dat die vervulling van die belofte nie langer van  
Abraham afhanklik is nie. Die vervulling van die belofte sou nou geheel 
en al van God self afhanklik wees. Hy het Homself onvoorwaardelik tot 
Sy belofte met Abraham en sy nakomelinge verbind.

God plaas Sy eie getrouheid en integriteit op die spel met hierdie 
verbintenisse. Hy het Homself onvoorwaardelik daartoe verbind om al 
Sy beloftes tot in die fynste besonderhede, tot vervulling te bring. 

Omdat ons die onvoorwaardelike aard van God se beloftes verstaan, het 
ons ’n beter indruk van waarna ons kan uitkyk reg deur die geskiedenis.  

Aangesien God nie Sy belofte aan Abraham ongedaan kan maak nie, want 
Hy sal nie Sy woord verbreek nie (Numeri 23:19), word elke besonder-
heid in Sy beloftes ’n gids in ons soeke na die identiteit van die verlore 
10 stamme van Israel na hul ballingskap.

Genesis 22 sluit af met God wat die sentrale elemente van Sy verbin-
tenis met Abraham herbevestig: “Ek jou oorvloedig sal seën. Ek sal jou 
nageslag vermenigvuldig tot ’n ontelbare menigte, soos die sterre aan die 
hemel en die sand aan die see en hulle sal hulle vyande oorwin” (vers 
17, Nuwe Lewende Vertaling). Hierdie fisiese, materiële en nasionale 
seëninge is aaneenlopend as leidrade tot die identiteit van Abraham se 
moderne nageslag. 

God gaan voort: “In jou nageslag sal al die nasies van die aarde 

God het Jakob, die tweede-gebore twee-
ling seun van Isak, gekies om die geboor-

tereg erfenis te ontvang, wat gewoonlik vir 
die eersgebore beskore was. Dit het die reg 
aan hom oorgedra om die familie se patriarg 
te word by die afsterwe van Isak (Genesis 25: 
29-34). Die geboortereg-seën het van Jakob 
die direkte erfgenaam en ontvanger van die 
goddelike verbintenisse tot Abraham en sy 
nageslag gemaak. 

Teen die tyd dat Jakob die seën ontvang 

het, het hy homself nog nie verbind tot ’n 
lewe van geloof in God nie. Hoewel God Jakob 
bestem het as erfgenaam van Abraham se 
seën kort voor sy geboorte (vers 23), was 
Jakob en sy moeder albei swak in die geloof 
en het hulself tot bedrog gewend om die seën 
vanaf Isak te verkry (Genesis 27). Dit het 
Jakob hom die haat van sy broer op die hals 
gehaal. Esau was briesend van woede en van 
voorneme om hom dood te maak (vers 41). Hul 
moeder het van Esau se planne te hore gekom 
en vir Isak gevra om Jakob ver weg te stuur, na 

familie, sodat hy veilig kon wees (verse 42-46).
Isak en Rebekka het toe vir Jakob na 

Rebekka se familie in die noordelike Mesopo-
tamië weggestuur. Blykbaar was die enigste 
rede wat hulle aan hul groot huishouding 
genoem het, dat hulle wou hê dat Jakob ’n 
vrou onder Rebekka se familie moes vind. 
Dit was waar, maar Rebekka het ook probeer 
om Esau te verhoed om Jakob dood te maak. 

Voordat hy Jakob weggestuur het, het  
Isak egter sy oor-ambisieuse en slinkse seun laat 

roep en hom weer geseën. Isak het  
klaarblyklik sy seun se vorige mis-
leidende gedrag vergewe en het 
hierdie keer gewillig sy oorspronk-
like seën herhaal. Teen hierdie tyd 

het Isak waarskynlik onthou en erken dat God 
vir Jakob as erfgenaam aangewys het, selfs 
voor sy geboorte.

Isak het toe sommige van die sleutel 
belofte-ooreenkomste wat God met hom en 
Abraham gemaak het, herhaal (Genesis 28:1-
5). Deur so te maak het Isak openlik aan die 
familie bekend gemaak dat Jakob inderdaad 
die hoof verantwoordelikheid vir die familie se 
ewigdurende verhouding met God geërf het 
(Genesis 17:19). 

God het seker gemaak dat niemand Sy 

Hoe Jakob die Erfgenaam 
van Abraham Geword het

“Al die families van die aarde sal geseën 
wees deur jou en jou nageslag.”

God se Verbintenis tot Abraham en Sy Afstammelinge

beloftes aan Abraham vergeet nie. Hy het 
dit formeel van een generasie na die ander 
oorgedra. 

Isak het die sleutel van die belofte-ooreen-
koms oorgedra op Jakob: “En mag God, die 
Almagtige, jou seën en jou vrugbaar maak en 
jou vermeerder, sodat jy ’n menigte van volke 
kan word. En mag Hy jou gee die seën van 
Abraham, aan jou en jou nageslag saam met 
jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in 
besit kan neem wat God aan Abraham gegee 
het” (Genesis 28:3-4).

Toe Jakob inderhaas die huis verlaat, het 
hy beide die eersgeboortereg-belofte en ’n 
spesiale seën in besit gehad. Sy lewe het 
egter skielik hand omkeer verander. Wat het 
dit alles beteken? Sou sy oupa en sy pa se 
God werklik ook vir hom daar wees? 

Jakob moes gedink het aan die verhale wat 
hy gehoor het toe hy grootgeword het, oor sy 
gesin se ontmoetinge met hierdie wonder-
baarlike, goddelike wese. Sou hierdie selfde 
groot God, dit waarvoor hy so bedrieglik 
te werk gegaan het om te verkry eer, selfs 
al het God dit aan hom beloof nog voor hy 
gebore was? 

Dit was op hierdie punt in sy lewe dat God 
Homself persoonlik aan Jakob openbaar het. 
“Daarop kom hy by ’n plek waar hy die nag 
oorgebly het, want die son was al onder. En 
hy neem een van die klippe van die plek en 
sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap 

op dié plek. En hy het gedroom—daar is ’n  
leer op die aarde opgerig waarvan die spits 
tot aan die hemel reik, terwyl die engele 
van God daarlangs opgeklim en daarlangs 
neergedaal het. 

“En kyk, die Here het bo-aan gestaan en 
gesê: Ek is die Here, die God van jou vader 
Abraham en die God van Isak. Die land 
waar jy op lê en slaap, sal Ek aan jou en jou 
nageslag gee; en jou nageslag sal wees soos 
die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die 
weste en ooste, en na die noorde en suide; en 
in jou en jou nageslag sal al die geslagte van 
die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, 
en Ek sal jou bewaar oral waar jy heengaan, 
en Ek sal jou terugbring in hierdie land; want 
Ek sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het 
wat Ek jou gesê het. 

“Daarop word Jakob uit sy slaap wakker 
en sê: Waarlik, die Here is op hierdie plek, en 
ék het dit nie geweet nie. En hy het bevrees 
geword en gesê: Hoe vreeslik is hierdie plek! 
Dit is hier niks anders as ’n huis van God nie, 
en dit is hier die poort van die hemel. Toe 
staan Jakob die môre vroeg op en neem die 
klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit 
as ’n gedenksteen op; en hy het olie daaroor 
uitgegiet. En hy het die plek Betel genoem; …”  
(Genesis 28:11-19). 

Jakob het nou vir seker geweet dat hy 
amptelik as die erfgenaam bevestig was van 
die beloftes wat aan Abraham gemaak is.
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geseën word. Dit sal alles gebeur omdat jy My gehoorsaam het” (vers 18, 
Nuwe Lewende Vertaling). Die apostel Paulus wat eeue later in Galasiërs 
3:16 kommentaar lewer op hierdie vers, verduidelik dat hierdie beloofde 
seën heenwys op Jesus Christus: “God het Sy beloftes aan Abraham en 
sy nakomeling gegee. Daar staan nie ‘nakomelinge’ asof baie mense 
bedoel word nie, maar dit gaan om één persoon. Met “sy nakomeling” 
word Christus bedoel” (Nuwe Lewende Vertaling). Deur Christus, as die 
Saad van Abraham, sou God verlossing moontlik maak aan die ganse 
mensdom (vergelyk Johannes 3:16). 

Beloftes herbevestig aan Abraham se seun Isak

God het sy beloftes aan Abraham in opeenvolgende geslagte hernu. 
Hy het sy verbond met die patriarg se seun, Isak (Genesis 26:1-5) en  
tot by sy kleinseun Jakob (Genesis 27:26-29; 28:1-4, 10-14; 35:9-12)  
herbevestig.

God het deur Jakob die nasionale en materiële besonderhede van Sy 
beloftes oorgedra op die nakomelinge van Abraham se agter-agterklein-
seuns, Efraim en Manasse, die seuns van Josef (Genesis 48:1-22). 

Die Bybel doen in fyn besonderhede verslag oor hoe hierdie oordrag 
van beloftes van seën van die een na die volgende generasie bykomende 
bewys lewer dat God se gelofte met Abraham ’n fisiese, materiële en 
nasionale dimensie vertoon, bo en behalwe die belangrike messiaanse 
profesieë. 

God se belofte aan Isak dat Hy “aan jou nageslag al hierdie lande 
gee” (Genesis 26:3-4) impliseer groot materiële seëninge. Net soos God 
vir Abraham beloof het, het God hom ook byna ontelbare nakomelinge 
beloof, wat sou “vermeerder soos die sterre van die hemel” (vers 4). 

Aan die een kant sou hierdie belofte vervul word teen die tyd dat die 
etlike miljoene Israeliete die Berg Sinai onder Moses se leierskap bereik 
het, en later, teen die tyd van Salomo (Deuteronomium 1:10; 1 Konings 
4:20-21). Moses was egter self bewus van die beloftes van groot menigtes 
wat nog ver meer sou vermeerder as wat reeds in sy tyd gebeur het (Deu-
teronomium 1:11).

Jakob ontvang die geboortereg en seën

Die fisiese seëninge oorgedra aan Isak sou normaalweg na die eersge-
bore seun, Esau, gegaan het (Genesis 25:21-26). Jakob, die jonger een van 
die tweeling-broers, het egter vir Esau oorreed om sy geboortereg aan 
hom te verkoop vir ’n maaltyd van bredie (verse 29-34). 

Wat was die geboortereg en waarom was dit belangrik? Die Internasi-
onale Standaard Bybel Ensiklopedie verduidelik die geboortereg as “die 
reg wat normaalweg behoort aan die eersgebore seun … So ’n persoon 
het uiteindelik die hoof van die familie geword, die familie lyn is deur 

hom voortgesit. As eersgeborene het hy ’n dubbele porsie van die vader-
like boedel geërf … Die eersgebore seun was verantwoordelik vir … die 
uitoefening van gesag oor die huishouding as ’n geheel” (1979, Vol. 1, 
“Birthright,” bl. 515-516). 

Om die geboortereg-seëninge van sy vader te verkry het Jakob die 
blinde en bejaarde Isak verkul om te glo dat hy Esau was (Genesis 
27:18-27). Min het Jakob geweet dat die misleiding onnodig was. God 
het alreeds, selfs voor die geboorte van Jakob en Esau openbaar dat 
Jakob die sterker een van die twee sou word en dat Esau aan die einde, 
ondergeskik aan Jakob sou word (Genesis 25:23).

Maar God het toegelaat dat Jakob die reg-by-geboorte belofte om die 
familie patriarg te wees, ontvang, en om die beste van die familie erfe-
nis van sy vader te ontvang sonder ingryping om die omstandighede te 
verander. Later sou Hy Jakob leer om op te hou om in sy eie misleidende 
planne te glo. 

Let nou op die seën 
wat Isak oor Jakob uit-
gespreek het: “En mag 
God jou gee van die 
dou van die hemel en 
van die vet grond van 
die aarde en oorvloed 
van koring en mos. 
Volke sal jou dien, en 
nasies voor jou neer-
buig. Wees ’n heerser 
oor jou broers, en die 

seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle 
wat jou vloek, en geseënd hulle wat jou seën” (Genesis 27:28-29). Hier-
die was geen ledige woorde nie. Isak het amptelik die wonderbaarlike 
beloftes wat God aan Abraham gemaak het aan Jakob oorgedra. 

God sou later, deur ’n droom aan Jakob bevestig dat hy inderdaad die 
geboortereg belofte sou verkry. God het toe aan Jakob openbaar dat sy 
nakomelinge sou tel “soos die stof van die aarde” en dat hulle sou “uit-
brei na die weste en ooste, en na die noorde en suide”—in alle rigtings 
van die Midde-Ooste (Genesis 28:12-14). In latere hoofstukke sal ons 
sien hoe hierdie profesie op ’n wonderbaarlike wyse vervul is.

God se Verbintenis tot Abraham en Sy Afstammelinge
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Jakob se seën het land—nasionale grondgebied—ingesluit, wat 
sy twee kleinseuns se afstammelinge “as ’n ewige besitting” sou 
erf. Hulle sou ook vermeerder tot ’n menigte van nasies”.
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Josef se twee nasionale identiteite

In Genesis 35 kom ons ’n ander dimensie teë van die geboortereg 
belofte. Hier het God vir Jakob beloof dat “’n nasie en ’n menigte van 
nasies” uit hom sou voortkom (vers 11). Kennis aangaande hierdie aspek 
van Israel se erfenis is noodsaaklik as ons die sleutel tot die profesieë 
wil verstaan. Die geboortereg belofte sou in twee afsonderlike entiteite 
vervul word. 

In Genesis 48 het Jakob hierdie deel van God se belofte aan Abraham 
en Isak aan Josef se seuns, Efraim en Manasse oorgedra. Terselfdertyd 
het Jakob sy eie naam op hierdie twee kleinseuns geplaas (vers 16). As 
gevolg hiervan het talle latere verwysings in die profetiese boeke van die 

Bybel hoofsaaklik na hierdie twee takke van die nageslag van Jakob ver-
wys as “Jakob” of “Israel.” 

Jakob se seën het land—nasionale grondgebied—ingesluit, wat sy 
twee kleinseuns se afstammelinge “as ’n ewige besitting” sou erf. Hulle 
sou ook vermeerder tot “’n menigte van nasies” (vers 4). Hier sien ons 
vir ’n tweede keer die merkwaardige belofte dat God se verbintenis 
met Abraham en Sy nakomelinge—spesifiek hulle wat sou voortspruit 
uit Efraim en Manasse—sou onderskeidelik groei tot “’n menigte van 
nasies” en een groot nasie (vers 19). 

Nie al die dimensies van die beloftes sou egter na Josef en sy afstam-
melinge gaan nie. God het deur Jakob die profesie gegee dat “die septer 

Hierdie profetiese gedeelte vertel vir ons dat die nakomelinge 
van Josef die seën van goeie oeste, groot veekuddes en uit-
gebreide natuurlike hulpbronne, soos fyn houtstowwe en 
waardevolle minerale wat uit hul grond gemyn is, sal geniet. 
Al hierdie seëninge sal aan hulle behoort “in die laaste dae.” 
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sal van Juda nie wyk nie” (Genesis 49:10). Daardie profesie het heen ge- 
wys na beide die koningslyn van Israel en ’n afstammeling van Dawid, 
as die Messias (Lukas 1:32; Hebreërs 7:14; Openbaring 5:5). Christus is 
bestem om oor die aarde te heers as die Koning van Konings (Openbaring 
11:15; 17:14; 19:16). 

In kontras, het die geboortereg belofte van fisiese, materiële en nasio-
nale grootheid nie na Juda gegaan nie, maar na Josef, en is die eersge-
bore seun, Ruben, oorgesien. Let op die omstandighede wat hierdie groot 
belofte in Josef se hande gerig het: 

“Hy (Ruben) was die eersgeborene; maar omdat hy die bed van sy 
vader ontheilig het, is sy eersgeboortereg aan die seuns van Josef, die 

seun van Israel, gegee, maar hy moes nie in die geslagsregister volgens 
die eersgeboortereg aangegee word nie; want Juda was sterk onder sy 
broers, en uit hom het een ’n vors geword, maar die eersgeboortereg het 
Josef gehad” (1 Kronieke 5:1-2). Met die geboortereg belofte sou Josef se 
afstammelinge—Efraim en Manasse—die seëninge van rykdom, mag en 
nasionale prominensie ontvang. 

Seëninge vir Josef se nakomelinge

Die mees onthullende van die Bybelverse oor die geboortereg belofte 
is egter in Genesis 49. Hier vind ons Jakob besig om seën en profesie uit 
te spreek oor die nageslag van elkeen van sy seuns “aan die einde van 
die dae” (vers 1). Let op dat die seëninge wat Jakob oor die nakomelinge 
van Josef vir die einde van die dae uitgespreek het, enorm is. 

“Josef is ’n vrugbare boom, ’n vrugbare boom by ’n fontein. Sy takke 
strek oor die muur. Hy word aangeval deur boogskutters wat na hom 
skiet en hom teister. Maar sy boog het serk gebly, sy arms het meer krag 
gekry deur die Magtige Een van Jakob, die Herder, die Rots van Israel. 

Mag die God van ons vaders jou help; mag die Almagtige jou seën 
met die seëninge uit die hemel daarbo, seëninge van die aarde hieronder, 

God se Verbintenis tot Abraham en Sy Afstammelinge
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en seëninge van borste en moederskoot. Mag die seëninge van jou pa 
meer wees as die seëninge van die ewige berge, as die oorvloed van die 
eeue oue heuwels. Hierdie seëninge sal op die kop van Josef kom …” 
(Genesis 49:22-26, Nuwe Lewende Vertaling).

Dié profetiese Skrifgedeelte vertel ons dat Josef se nakomelinge “in 
die einde van die dae” sal leef in ’n produktiewe, waterryke en vrugbare 
land. Hulle sal ’n volk wees wat hul grondgebied en invloed—polities, 
militêr en kultureel—grootliks uitgebrei het, ’n volk wie se takke strek 
oor die muur”, of verby hul natuurlike grense. Hulle sal ’n volk wees 
wat by geleentheid deur ander nasies aangeval sal word, maar sal oor die 
algemeen oorwinnaars wees.

Hulle oorwinnings sal soms “wonderbaarlik” of ’n “bestiering” wees 
omdat die Almagtige God hul helper en bron van seën is. 

Hulle sal ’n volk wees wat in ’n ongewoon gunstige klimaat woon wat 
hul stadig maar seker groter wordende bevolking maklik kan onderhou. 
Hul sal die seën van goeie oeste, groot veekuddes en uitgebreide natuur-
like hulpbronne, soos fyn houtstowwe en waardevolle minerale, wat uit 
hul grond gemyn is, geniet.

Ons kan, met ander woorde, verwag dat hul die keur van seëninge en 
hulpbronne van die aarde sal besit. Al hierdie seëninge sal hulle s’n wees 
“in die einde van dae” (Genesis 49:1). 

Waar kan ons hierdie afstammelinge van Josef, die verlore stamme 
van Efraim en Manasse vind? Hierdie lys van seëninge sluit die meeste 
van die nasies van die wêreld, as mededingers, uit. Om hulle te vind, 
moet ons vra: Watter nasies in ons wêreld besit hierdie seëninge? God 
het al hierdie seëninge beloof aan die nakomelinge van Josef “in die 
einde van die dae.” Omdat God nie lieg nie, kan ons Hom vertrou om 
daardie beloftes na te kom. 

Soos ons sal sien, is die bewys oorweldigend in God se guns. Indien 
ons die beloftes en God se vervulling daarvan glo, sal ons siening van 
die wêreld baie verskil van die siening van diegene wat onverskillig staan 
teenoor hierdie kennis.

In die byna 3,700 jaar sedert God hierdie beloftes bekend gemaak 
het, kan min nasies seëninge soos hierdie opeis. Selfs nog minder kan 
aanspraak maak op die tipe ekonomiese groei, nasionale prominensie 
en supermoondheid status wat aan Josef se seuns, Efraim en Manasse, 
beloof is “in die einde van die dae.”

Twee kandidate, egter, wat aan die veeleisende kriteria van hierdie 
profesieë voldoen is die Verenigde State van Amerika en die Britse 
Gemenebes van Nasies. Hoe goed strook die oënskynlike met die bewyse 
wat ons vind? Om hierdie vraag te beantwoord moet ons ’n studie 
onderneem van die geskiedkundige bewys wat daar is van die stamme 
van Israel, van hul begin as ’n nasie tot en met vandag.

Israel se Goue Era
“Salomo het geheers oor al die koninkryke van die Eufraatrivier  
af tot by die gebied van die Filistyne, dit wil sê tot by die grens  
van Egipte. Hulle het belasting betaal en was onderhorig aan  

Salomo solank as wat hy geleef het” (1 Konings 4:21). 

Die verbond waardeur antieke Israel “die volk van God” 
(Rigters 20:2) sou word is gemaak kort nadat die Israeliete 
van Egiptiese slawerny vrygemaak is. God se verbond met 
die nasie was op Sy beloftes en verbond met Abraham ge-
baseer (Exodus 2:23-24; 33:1). God het hierin die verhou-

ding gedefinieer wat Hy met Jakob se nakomelinge, nou die jong volk 
van Israel op pad na die Beloofde land, wou hê. 

God het hierdie verbond aan Israel aangebied as ’n eensydige verkla-
ring van die geleenthede wat Hy vir die nageslag van Abraham aange-
bied het, en ’n ondubbelsinnige uiteensetting van die Israeliete se verplig-
tinge teenoor Hom. Hul aandeel in die maak van die belofte was slegs 
die aanvaarding of verwerping van God se aanbod en dan, na aanvaar-
ding, die uitvoering van die verbintenis waartoe hulle ooreen gekom het.

God het aan hulle dieselfde geleentheid gegee om in te stem om vlek-
keloos voor Hom te wandel, net soos Hy vir Abraham gegee het. Hy het 
hulle konsekwent herinner: “Ek is die Here wat julle uit Egipte laat trek 

het sodat Ek julle God kan wees. Omdat Ek heilig is, moet julle ook  
heilig wees” (Levitikus 11:45). Die welslae van die verhouding het berus 
op hul voortgesette aandag om ’n heilige lewe en optrede, ’n afgeson-
derde volk, te wees. 

Toe die kinders van Israel die voorwaardes van God se verbond te 
wete gekom het, het hul twee duidelike keuses gehad. Hul kon die rol 
aanvaar om as God se heilige volk te leef, Sy verteenwoordigers onder 
die nasies (Deuteronomium 4:6); of hul kon die gevolge aanvaar vir hul 
weiering om dit te aanvaar. 

Op daardie stadium was die vooruitsig op hul oorlewing sonder God, 

Israel se Goue Era

“Ek het gehoor die stem van die woorde van hierdie volk wat 
hulle met jou gespreek het; dit is alles goed wat hulle gespreek 
het. Ag, as hulle maar so ’n hart gehad het om My te vrees 
en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul 
kinders vir ewig goed kan gaan”.



28 Die Verenigde State van Amerika en Brittanje in Bybelprofesie  29

somber. God het hul toe pas van die wreedheid van die Egiptiese sla-
werny verlos. Hul het geen tuisland gehad nie, en geen ander nasie was 
geneë om hulle as bewoners te aanvaar nie. Hulle het hulself in ’n nié-
mand-land vasgevange bevind, ’n harde en onversoenlike omgewing. 

God het bewustelik die opsie om Sy heilige volk te word so aanneem-
lik gemaak dat dit moeilik was om dit te weier. Hy het hulle egter nie 
gedwing om hierdie rol aan te neem sonder hul instemming nie. Hulle 
moes ’n keuse uitoefen.

Hy het met hulle gepraat vanaf die Berg Sinai en aan hulle Sy Tien 
Gebooie geopenbaar—Sy basiese definisie van heiligheid. Die Gebooie, 
tesame met die statute en bepalings wat God aan Moses openbaar het, 
het “die Boek van die Verbond” geword. Moses het toe “die Boek van 
die Verbond” geneem en aan die volk gaan bekendmaak. Hulle het gesê: 
“Alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en daarna luister” (Exodus 
24:7; vergelyk vers 3). 

Ten spyte van die verbond, was die Israeliete van die geslag wat God 
so pas van Egiptiese slawerny verlos het, steeds onseker en wantrouig  
oor hul Skepper se kommer oor hulle. Hulle het vir Moses gesê: “Die 
Here ons God het ons Sy mag en grootheid laat sien, en ons het Sy stem 
uit die vuur uit gehoor. Vandag het ons ondervind dat God met mense 
praat, en hulle bly lewe. Maar as ons weer die stem van die Here ons 
God hoor, sal ons sterf, want hierdie groot vuur sal ons verteer. Waarom 
moet ons die gevaar loop om te sterf? Watter mens het die stem van die 
Lewende God wat uit die vuur uit praat, gehoor soos ons, en bly lewe?” 
(Deuteronomium 5:24-26). 

Die Israeliete was bevrees om te naby aan God te wees. Hulle het 
Hom nie vertrou nie. Dit het hulle ontbreek aan die geloof soos die van 
Abraham. Toe sê hulle vir Moses: “Gaan jy nader, en luister na wat die 
Here ons God sê, dan kan jy alles wat Hy vir jou sê, vir ons vertel, en 
ons sal dit gehoorsaam en daarvolgens lewe” (vers 27). Hulle was nie 
gereed vir ’n ware nabye, persoonlike verhouding met God nie. 

Waarom die Nuwe Verbond nodig sou wees

God het natuurlik hul harte beter geken as hulself. Hy het verstaan dat 
die verbond wat Hy besig was om met hulle te maak een groot swakheid 
gehad het: Dit het nie voorsiening gemaak vir die verandering van die 
menslike hart nie. Dit sou moes wag tot die eerste koms van die Messias, 
totdat Jesus Christus geoffer kon word as die seremoniële Lam van God 
(Hebreërs 9:26). 

Let op na God se reaksie op die Israeliete se verklaring dat hulle Hom 
sou gehoorsaam: “En die Here het die stem van julle woorde gehoor toe 
julle met my gespreek het. Toe sê die Here vir my: Ek het gehoor die 
stem van die woorde van hierdie volk wat hulle met jou gespreek het; dit 

Israel se Goue Era

is alles goed wat hulle gespreek het. Ag, as hulle maar so ’n hart gehad 
het om My te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle 
en hul kinders vir ewig goed kan gaan” (Deuteronomium 5:28-29). 

Maar hulle het nie so ’n hart gehad nie. God het nie ’n nuwe hart, 
bemagtig deur Sy Gees, ingesluit as deel van die geboortereg belofte nie. 
Daardie seën sou later as deel van die septer belofte kom wat God aan 
Juda gegee het wat Hy sou vervul na die dood van Christus (Jesaja 53:11-
12; Jeremia 31:31-33; Hebreeus 8:3-12). 

Let op wat Petrus eeue later gesê het toe God die Heilige Gees finaal 
aan al Sy volke beskikbaar gemaak het op die Pinksterfees, wat gevolg 
het op die dood van Christus. Hy het uitgeroep: “Bekeer julle, en laat 
elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God 
sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige gees as gawe ontvang.  
Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat 
daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep” 
(Handelinge 2:1, 38-39).

Aangesien God nie die Heilige Gees aan hulle gegee het nie, was die 
volke van antieke Israel nooit ten volle in staat om te leef ooreenkomstig 
die geestelike bedoeling van God se wette en so ’n ware heilige volk te 
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Israel se gebied het grootliks uitgebrei tydens die heerskappy van Koning 
Dawid, en hul invloed het selfs verder uitgestrek onder sy seun en opvolger, 
Salomo.

Salomo se  
Koningkryk
Die gebied van Israel voordat 
Dawid koning geword het

Area verslaan deur Dawid en 
deur Salomo geërf

Area onder sterk ekonomiese 
invloed van Salomo



30 Die Verenigde State van Amerika en Brittanje in Bybelprofesie  31

word nie. Hul menslike natuur en die invloede van ander volke rondom 
hulle het hul deurlopend laat afdwaal. 

Selfs die geslag wat God uit Egipte gelei het met baie wondertekens 
het in die wildernis van die Midde-Oosterse woestyn gesterf vanweë hul 
konstante ongeloof, hardkoppigheid en ongehoorsaamheid. God het daar-
die geslag nie toegelaat om die land wat Hy aan Abraham se nageslag 
beloof het, te beërwe nie. Daardie volk was onwillig om die heiligheid 
wat Hy verlang het, te weerspieël. 

Nogtans het God sy belofte aan Abraham nagekom en het Hy die land  
van die belofte aan hul kinders gegee, onder die leierskap van Josua. 
“Israel het die Here bly dien tydens die lewe van Josua en tydens die lewe 
van die leiers wat vir Josua oorleef 
het en alles ervaar het wat die Here 
vir Israel gedoen het” (Josua 24:31). 

Hierin is ’n belangrike les ver-
vat. God verloën nie Sy beloftes 
aan Sy kinders net omdat ’n gen-
erasie van Sy volk ongehoorsaam 
geword het nie. Hulle is ook erfge-
name van Sy belofte aan Abraham. 

God mag vir ’n tyd die seëninge 
wat Hy beloof het onttrek of uitstel. 
Maar Hy gee dit tog uiteindelik. 
Hy is altyd getrou aan Sy woord. 
Vir daardie rede kan ons seker 
wees dat God die Bybelse profe- 
sieë aangaande die kinders van 
Israel in die laaste dae, sal vervul. 

Israel word ’n koninkryk

Vir die volgende honderd jaar het God profete en rigters gestuur om 
die volk te lei, hulle in Sy weë te onderrig en geskille onder hulle uit die 
weg te ruim. Hulle het egter baie kere hul rug op Hom gedraai (Psalm 
78:56-57). Hul het tekort gekom aan hul verbintenis om ’n heilige volk 
te wees. Die Bybel som die era van die rigters op met hierdie woorde: 
“In daardie dae was daar nog nie ’n koning in Israel nie, en elkeen het 
gedoen wat reg is in sy eie oë” (Rigters 21:25). 

Nogtans het God tydens daardie era, en later, hul gebede verhoor in 
tye van krisis en hul gevegte vir hul geveg terwyl hulle na Hom uit-
geroep het om genade (Psalm 106:39-45). Hy “was hulle genadig en het 
Hom oor hulle ontferm. Hy het Hom na hulle gewend ter wille van Sy 
verbond met Abraham, Isak en Jakob. Hy wou hulle nie vernietig nie; 
Hy het hulle tot nou toe nie verwerp nie” (2 Konings 13:23). H
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Sommige Bybelse kritici het so ver ge-
gaan as om die Bybelse figure soos 
Koning Dawid te bevraagteken. Hierdie 
inskripsie, gevind in die Bybelse stad, 
Dan, wat verwys na die dinastie wat 
Dawid gevestig het, het baie uitge-
sproke twyfelaars se monde gesnoer.

Uiteindelik het Israel die profeet Samuel om ’n koning gevra. “Toe 
kom al die oudstes van Israel bymekaar … en sê vir hom: Kyk, u is  
oud, en u seuns wandel nie in u weë nie; stel nou ’n koning oor ons aan 
om ons te rig soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die 
oë van Samuel toe hulle gesê het: Gee ons ’n koning om ons te rig, en 
Samuel het tot die Here gebid.

“Toe sê die Here vir Samuel: Luister na die volk in alles wat hulle aan 
jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar My het hulle verwerp  

Israel se Goue Era

Gedurende die goue era onder Dawid en 
Salomo het Israel se pogings om reg en 

geregtigheid vir sy burgers te bevorder, goed 
meegeding met die moderne pogings tot hier- 
die edele ideale. Albei konings was bekend 
vir die toepassing van geregtigheid teenoor 
hul mense (2 Samuel 8:15; 1 Kronieke 18:14; 
1 Konings 3:3). As ’n model nasie het Israel 
die aandag getrek van internasionale leiers 
wat eerstehandse kennis wou verkry in hul 
voorspoed en kultuur. Een so ’n hoogge-
plaaste was die koningin van Skeba. 

Nadat sy Salomo met vrae getoets het, 
persoonlik sy bou-projekte ondersoek het en 
die Israelitiese kultuur aanskou het, het die 
bekende koningin gesê: “Wat ek in my land 
oor u en u wysheid gehoor het, is waar. Ek 
het nie geglo wat hulle vir my gesê het nie, 
totdat ek gekom en myself oortuig het. Nou 
weet ek dat nie eers die helfte my vertel is 
nie. U het alles wat ek oor u wysheid en 
voortreflikheid gehoor het, ver oortref.

“Hoe bevoorreg is u mense en hoe be-
voorreg is hierdie amptenare van u dat hulle 
gedurig in u diens staan en u wysheid aan-
hoor. Geloofd sy u God, die Here, wat aan u 
soveel liefde bewys het dat Hy u op die troon 
van Israel gesit het! Dit is omdat die Here 
Israel vir altyd liefhet dat Hy u as koning oor 
hulle aangestel het om die orde en die reg te 
handhaaf” (1 Konings 10:6-9; vergelyk met 2 
Kronieke 9:1-8).

Geluk en vrede floreer in ’n atmosfeer 
van geregtigheid en regverdigheid vir almal, 
ongeag hul ras of agtergrond. As deel van 

Sy verbond instruksies het God die Israeliete 
gemaan om alle mense wat binne die grense 
van hul nasie woon, regverdig te behandel. Hy 
het spesifiek gesê: “Een en dieselfde bepaling 
moet geld vir die Israeliet en vir die vreem-
deling wat julle beskerming geniet” (Exodus 
12:49). God brei die beginsel nog verder uit 
wanneer Hy byvoeg: “Jy mag nie ’n vreemde-
ling verdruk of laat swaarkry nie, want jy was 
self ’n vreemdeling in Egipte (Exodus 22:21). 

Vreemdelinge moes dieselfde regte as die 
inboorlinge hê. Regters en heersers moes die 
wet onpartydig toepas. Die geleentheid om 
God op Sy Heilige Dae te aanbid moes ook 
vir vreemdelinge geld indien hulle graag wou 
(Exodus 12:48; Levitikus 16:29). Toe Israel 
gerus het op die sewende dag Sabbat moes 
vreemdelinge in die land ook toegelaat word 
om te rus (Exodus 20:10). 

Net soos die inheemse Israeliete moes 
vreemdelinge vry wees om offerandes 
aan God te offer (Numeri 15:14). Gesond-
heidswette het net so vir die inboorlinge as 
die vreemdelinge gegeld (Levitikus 17:15), 
en God het opdrag gegee dat die Israeliete 
die armes en vreemdelinge onder hulle moes 
bystaan (Levitikus 19:10; 23:22; 25:35). 
Kortliks, het God vir Israel gesê om vreem-
delinge lief te hê en hulle te behandel asof 
hulle inheems gebore is (Levitikus 19:34). 

God het bedoel dat die reg tot, en die 
voorreg om Hom te aanbid en Sy model nasie 
te wees, vir almal beskikbaar moes wees. 
“Geregtigheid vir almal” was God se voor die 
hand liggende verwagting. 

Geregtigheid vir Almal
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om nie koning oor hulle te wees nie … Luister dan nou na hulle: jy moet 
hulle net ernstig waarsku en hulle die reg van die koning meedeel wat 
oor hulle sal regeer” (1 Samuel 8:4-9). 

God het hul versoek toegestaan en vir Samuel gesê om vir Saul, wat 
waarskynlik een van die fisies mees indrukwekkende manne in Israel was, 
te salf tot hul koning (1 Samuel 10:17-24). God was gewillig om met Israel 
se koning te werk, en hom te ondersteun indien hy regverdig sou optree. 

Salomo het baie handelskepe gebou wat 
deur beide Israel en Fenisiese matrose 

beman is. Die rykdom wat deur hierdie mari-
tieme verkeer versamel is, is verstommend, 
selfs gemeet aan moderne standaarde. 

Hoe ver het daardie skepe gereis om 
soveel rykdom op te gaar? Ons weet nie, 
maar die Skrif sê vir ons dat die matrose 
soms drie jaar nodig gehad het om ’n retoer 
reis te voltooi omdat die afstand so groot 
was. Hul het waardevolle kommoditeite soos 
goud, silwer en ivoor saamgebring, tesame 
met eksotiese toerisme-aantreklikhede soos 
ape en bobbejane (1 Konings 10:22). 

Meer as twee millennia later het Ferdinand 
Magellan om die wêreld geseil op ’n reis 
wat ook drie jaar geduur het. Die vlote van 
Salomo en die Fenisiërs kon ver en wyd oor 
die oseane vaar. Die Skrifte toon aan dat 
Koning Hiram se matrose “die see geken het” 
(1 Konings 9:27). 

Salomo het sy eie internasionale vloot 
van skepe besit, het ’n alliansie met die 
Fenisiërs, en kontrole oor die belangrike 
Midde-Oosterse binnelandse handelsroetes 
gehad, en sy eie invoer en uitvoer onder-
nemings. Byvoorbeeld, “Perde is vir Salomo 
ingevoer uit Egipte en Kwé. Die hande-
laars wat deur die koning aangestel is, het 
hulle daar gaan koop vir die prys waarop 
ooreengekom is. Om ’n wa uit Egipte in te 
voer, het ses honderd sikkels silwer gekos, 
en ’n perd was een honderd en vyftig; en 
deur bemiddeling van die koning se hande-

laars was dit uitgevoer na al die konings 
van die Hetiete en die konings van Aram”  
(1 Konings 10:28-29).

Die Bybel dui aan dat Salomo se jaar-
likse basiese inkomste 50,000 pond goud 
beloop het, uitgesonder die goud wat hy 
as geskenke en huldeblyke ontvang het  
(2 Kronieke 9:13-14). Met toegang tot sulke 
rykdom het Salomo ’n pragtige tempel vir 
God en ’n paleis kompleks vir homself in 
Jerusalem gebou. 

Hy het die binne mure en selfs die vloere 
van die tempel met suiwer goud bedek. 
Beelde van twee gerubs, elkeen met twee, 
byna agt-voet-wyd uitgestrekte vlerke, het 
die genade sitplek op die Ark van die Gelofte, 
oorskadu. Vakmanne het hierdie beelde met 
goud oorgetrek. Ambagsmanne het die sewe-
takkige kandelaar gemaak, ook die tafel vir 
toonbrode, bakke, panne, ander lampstan-
ders, lampsnuiters, skeplepels en wierook-
bakke van soliede goud (2 Kronieke 3-4). 

Koning Salomo het ’n groot troon van 
ivoor oordek met goud, gehad. Hy het sy 
wagte voorsien met honderde goue sere-
moniële skilde, die groteres was gemaak van 
ongeveer sewe en ’n half pond gevormde 
goud. Die paleis se eetservies het soliede 
goud koppies en borde ingesluit. Die Skrif dui 
aan dat nie een hiervan gedurende die tyd 
van Salomo van silwer gemaak is nie, omdat 
dit as te alledaags gereken is (1 Konings 
10:21). Dit was letterlik Israel se goue era.

Internasionale Handel:
’n Bron van Salomo se Rykdom

Maar Saul het arrogant, hardkoppig en eie wysig geword. Uiterlik het dit  
gelyk asof hy as koning alles was waarvoor ’n mens kon vra, maar sy hart 
was nie suiwer voor God nie. God het dus besluit om hom te vervang. 

Paulus verduidelik ’n duisend jaar later: “En nadat Hy hom afgesit het, 
het Hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie Hy ook gesê en getuig 
het: Ek het Dawid, die seun van Ísai, gevind, ’n man na my hart wat al my 
welbehae sal doen. Uit die nageslag van hierdie man het God vir Israel, 
volgens die belofte, Jesus as Verlosser verwek” (Handelinge 13:22-23).

Die begin van Israel se goue era

Die verhaal van Israel se opkoms tot ’n goue era tydens die heerskappy 
van Dawid en sy seun Salomo en dan die disintegrasie in twee afsonder-
like koninkryke is ’n verhaal van beide triomf en bittere tragedie. 

Tesame benadruk hierdie twee gebeure God se getrouheid aan Sy 
belofte en die tragedie van menslike swakheid. Dit belig ook die nood-
saaklikheid vir ’n groot verandering in die menslike gees en vir die 
wederkoms van Christus as die wêreld se enigste volmaakte koning. 

Tydens die heerskappy van Dawid en Salomo het God Sy belofte  
vervul dat Abraham se nageslag sou heers oor ’n groot gebied in die 
Midde-Ooste, vanaf Egipte tot by die Eufraat-rivier. Israel het ’n groot 
nasie geword.  

Maar as gevolg van die sondes van Salomo en sy opvolgers, asook 
die oortreders onder die volk self, het Israel dit alles in die dekades na 
Salomo se dood verloor. Dit het so gebeur: 

Dawid het in twee fases heerser geword oor die stamme van Israel. 
Eers het die stam van Juda hom in Hebron as koning gesalf (2 Samuel 
2:3-4). Dawid het vanaf Hebron vir ongeveer sewe jaar geheers voor- 
dat die ander stamme met hom ’n gelofte gemaak het en hom ook as 
koning aanvaar het. So het die tydperk van eenheid in Israel aangebreek 
(2 Samuel 5:1-5; 1 Kronieke 11:3). 

Dawid het as koning ’n groot en doeltreffende weermag geërf. Onge-
veer 350,000 gewapende vegters van die stamme van Israel het sy kro-
ning seremonie bygewoon (1 Kronieke 12:23-40). Hy sou spoedig begin 
om die onvriendelike nasies wat die Israeliete vir jare geteister het, te 
onderwerp. 

Dawid het vir 40 jaar regeer, 33 jaar daarvan in Jerusalem, die stad 
wat hy van die Jebusiete verower het en Israel se hoofstad gemaak het. 
Sy heerskappy het Israel se opkoms tot militêre en ekonomiese voortref-
likheid in die Midde-Ooste aangekondig. Moderne geskiedkundiges neig 
om die Bybelse weergawe en grootliks onderskatte grootte en omvang 
van Dawid en Salomo se koninkryk te verontagsaam. 

Die New Unger’s Bible Dictionary verduidelik dit soos volg: “Die 
neiging van geleerdes in die verlede was om weinig geloofwaardigheid  

Israel se Goue Era
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Die verhaal van Dawid, Israel se tweede 
koning, bevat al die elemente van ’n 

opwindende avontuurverhaal. In Dawid se 
71 jaar, vol van vodde-tot-rykdom kontraste, 
het Dawid gevorder van die agtste seun van 
’n gemiddelde gesin, belas met die taak van 
versorging van die gesin se skape, tot domi-
nante leier van die nasie. Die veg teen wilde 
diere om sy skape te beskerm, die vlug vir sy 
lewe weg vanaf Saul en die lei van soldate 
tot die stryd het al die avontuur verskaf wat 
enigeen kon begeer. 

Tog het Dawid ’n kreatiewe kant gehad. 
Hy was ’n digter, musikant en komponis. 
Ons vind baie van sy werke in die boek van 
Psalms. In sy ywer vir God het hy materiale 
verkry vir die bou van ’n tempel en Israel 
se formele strukture vir aanbidding gestan-
daardiseer deur hul priesters en musikante. 
Nogtans het hy sy porsie swakhede gehad—
sonde, foute en familie onenigheid. 

So opwindend as wat al die aspekte van 
Dawid se lewe vir ons mag klink was God tot 
hierdie man aangetrokke vir ’n ander rede. 
Na Saul se mislukking om te dien as koning 
volgens die wyse wat God begeer het, soos 
die Bybel ons leer, het God gesoek na “’n man 
na Sy hart” om Hom te dien (1 Samuel 13:14). 
God het vir hiérdie rede vir Dawid gekies om 
Saul op te volg. Hoewel Dawid ernstige foute 
begaan het, het hy op die ou end altyd sy 
sondes bely en hom tot God gewend vir ver-
gifnis (Psalm 51). Hoewel hy die koning van 
Israel was het hy God meer ernstig opgeneem 
as homself. 

’n Verbasende belofte
Hoewel Dawid ’n man was na die hart 

van God, ’n man met ’n teer gewete teenoor 
sy Skepper, het God ’n aparte en duidelike 
belofte aan hom gemaak, bykomend tot die 
belofte wat Hy aan Israel gemaak het. Dien-
ooreenkomstig het God, toe Dawid ’n huis 
vir Hom wou bou, ’n boodskap aan Dawid 
gestuur deur die profeet Natan: 

“Wanneer jy te sterwe kom en jy by jou 
voorvaders rus, sal Ek een van jou nageslag, 
jou eie seun, koning maak en aan hom ’n 
bestendige koningskap gee. Hy sal vir My 
Naam ’n huis bou, en Ek sal sy koningskap 
vir altyd laat voorbestaan. Ek sal vir hom ’n 
vader wees, en hy sal vir My ’n seun wees. 
As hy ontrou is, sal Ek mense gebruik om 
hom te straf, hom te kasty. Maar my trou sal 
Ek nie aan hom onttrek soos Ek dit aan Saul 
onttrek het om vir jou plek te maak nie. Jou 
koningshuis en jou koningskap sal vir altyd 
vas staan; jou troon sal altyd voorbestaan”  
(2 Samuel 7:12-16). 

Begrip vir die omvang van hierdie belofte, 
dat God Dawid se troon vir ewig sou vestig, is 
’n uitdagende studie. Die begrypendste aspek 
van hierdie belofte vind vervulling in Jesus, 
die Messias, gebore uit Maria, ’n letterlike 
afstammeling van Dawid—wat sal heers in 
die Koninkryk van God.

God het deur die profeet Jeremia oor 
hierdie tyd geprofeteer: “Kyk, daar kom dae, 
spreek die Here, dat Ek vir Dawid ’n regver-
dige Spruit sal verwek,, en as Koning sal 
Hy regeer en verstandig handel en reg en 
geregtigheid doen in die land. in sy dae sal 
Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit 
is sy naam waarmee Hy genoem sal word: 
DIE HERE ONS GEREGTIGHEID” (Jeremia 
23:5-6). 

Voor Maria se konsepsie van Jesus het ’n 
engel aan haar gesê: “En kyk, jy sal swanger 
word en ’n Seun in die wêreld bring en jy moet 
Hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees 
en die Seun van die Allerhoogste genoem 
word. Die Here God sal Hom die troon van sy 
vader Dawid gee” (Lukas 1:31-32). 

Hierdie gedeeltes dui daarop dat Jesus 
bestem was om op die troon van Dawid te 
sit. Hoewel hierdie gebeure sekerlik sal kom, 
glo baie verkeerdelik dat dit reeds in Christus 
vervul is. Dit sal egter nie ten volle vervul 
wees totdat Hy weer gekom het nie. 

God se Verbond met Dawid
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Menslike heersers op die troon  
van Dawid

’n Ander deel van God se belofte aan 
Dawid was dat sy nageslag sou aanhou om 
oor die volk van Israel te regeer totdat God  
Sy Koninkryk op aarde gevestig het. Mis-
verstand oor wanneer God die Koninkryk sal 
vestig het baie verkeerdelik laat aanneem dat 
hierdie belofte lank gelede in Christus vervul 
is en dat dit nie langer meer enige betekenis 
het nie. 

Teenstrydig met die volk se opvatting dat 
die Koninkryk van God reeds op aarde is in 
die vorm van die kerk, of in die harte van 
mense, stel die Bybel dit duidelik dat God 
Sy Koninkryk sal vestig wanneer Christus  
’n tweede keer na die aarde kom (Daniel 
2:44; Openbaring 11:15). Hoewel mense die 
boodskap van die Koninkryk met verskillende 
grade van begrip vir duisende jare verkondig 
het, het die verskyning van die Koninkryk 
op aarde nog nie gebeur nie. Wanneer dit 
gebeur, sal die Koninkryk van God die wêreld 
se menslike heerskappy vervang (vir ’n meer 
volledige verduideliking van hierdie onder-
werp, vra asseblief vir die gratis boekie The 
Gospel of the Kingdom).

Die religieuse aanbidding wat God ingestel 
het vir antieke Israel—met Sy sewende-dag 
Sabbat en jaarlikse Heilige Dae—onthul baie 
aangaande die wyse waarvolgens die nasies 
Hom sal aanbid nadat God Sy Koninkryk 
op aarde gevestig het. Ten einde die voort-
durende vorme van aanbidding van God te 
bestudeer, vra asseblief ons gratis boekies 
Sononder tot Sononder: God se Sabbatsrus 
en God’s Holy Day Plan; The promise of Hope 
for All Mankind. Al ons boekies is gratis 
beskikbaar by ons kantoor die naaste aan 
u, of via ons literatuur biblioteek, of via ons 
webtuiste, by www.ucg.org.za). 

Met die begrip dat God nog nie Sy Konink-
ryk op aarde gevestig het nie, kom ons kyk 
na enkele van die beloftes van die Bybel, dat 
daar altyd ’n nakomeling van Dawid oor Israel 
se nageslag sal regeer. In 2 Kronieke 13:5 

sien ons dat “die Here, die God van Israel, die  
koningskap oor Israel vir altyd aan Dawid en  
sy nageslag gegee het. Dit is ’n verbond van  
sout, ’n onverbreekbare verbond.” Net soos  
die preserverende eienskap van sout was ’n  
gelofte van sout een wat vir ewig sou hou.  
God het gewaarborg dat die ‘huis van Dawid’ 
—sy nageslag—vir ewig sou aanhou om te 
bestaan (2 Kronieke 21:7). 

Omdat Dawid se nageslag nie voortgegaan 
het om God te gehoorsaam nie, het sommige 
gedink dat God Hom losgemaak het van Sy 
gelofte met Dawid. Dit was egter nie die 
geval nie. God sê van Dawid: “Ek stel hom 
eerste, die magtigste koning op aarde. Vir 
altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; my 
verbond met hom staan vas. Ek sal vir hom 
altyd nakomelinge verseker sodat sy troon 
vas sal staan so lank daar ’n hemel is. 

“As sy nakomelinge nie handel volgens My 
woord nie en nie lewe volgens My bepalings 
nie, as hulle my voorskrifte verontagsaam 
en My gebooie nie nakom nie, sal Ek hulle 
oor hulle oortreding straf en hulle oor hulle 
sonde met swaar slae tref. Maar My liefde 
sal Ek van hom nie terug hou nie, My trou nie 
verbreek nie. 

“Ek sal My verbond nie versaak nie, nie 
een van My beloftes terugtrek nie. Ek, die 
Heilige, het ’n eed afgelê, en My woord aan 
Dawid sal Ek nie verbreek nie: daar sal altyd 
nakomelinge van hom wees, sodat sy troon 
so blywend soos die son sal wees. Soos  
die maan sal dit altyd daar wees. Solank  
die hemel daar is, sal dit vas bly staan”  
(Psalm 89:28-37; vergelyk met Jeremia 
33:15-21). 

Deur God se verbond met Dawid vind ons 
nog ’n Bybelse getuienis dat Abraham se 
nageslag, die Israeliete, bly voortbestaan. 
Hulle het nie uitgesterf nie; hulle het nie 
van die gesig van die aarde verdwyn nie. 
Weereens, God se eie geloofwaardigheid is 
op die spel. Hy vertel vir ons in Sy Woord dat 
die nageslag van Dawid en die mense in sy 
antieke nasie sal aanhou bestaan. 
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te heg aan die Bybelse aantekeninge van Salomo se mag en glorie … 
Argeologie het die groot omvang van die David-Salomo-ryk bevestig 
soos dit in Konings uiteengesit is. Die algemene historiese agtergrond 
van die Dawidies-Salomoniese periode is ook verklaar as eg. 

“Salomo se heerlikheid was in die algemeen afgewys as ‘Semitiese  
oordrywing’ of ’n romantiese verhaal. Daar was aangevoer dat so ’n uitge-
strekte ryk nie kon bestaan tussen ryke soos die van Egipte, die Hettiete, 
Assirië en Babilonië nie. Die monumente het egter aangedui dat tydens die 
periode van 1100 tot 900 vC die groot ryke wat Israel omring het, of aan 
die agteruitgang was, of tydelik onaktief was, sodat Salomo met die praal 
wat die Bybel aan hom toegeskryf het, kon regeer” (1988, “Solomon”).

Die sleutel tot Dawid se sukses 

Wat was die sleutel tot Dawid se militêre en politieke sukses? Ons 
vind die antwoord geopenbaar in die eerste militêre uitdaging waarvoor 
hy te staan gekom het na die konsolidering van al die stamme van Israel 
onder sy leierskap.

“Toe die Filistyne verneem dat Dawid tot Koning oor Israel gesalf is, 
het hulle almal teen hom opgetrek. Dawid het dit te hore gekom en op 
’n strategiese plek gaan stelling inneem. Die Filistyne het gekom en uit-
gesprei oor die dal van Refaïm. 

“Dawid het die Here geraadpleeg en gevra: Moet ek teen die Filistyne 
opruk? Sal U hulle in my mag oorgee? Die Here het hom geantwoord:  
Ja, trek op, want Ek gee hulle beslis aan jou oor. Dawid het toe by Baäl-
Perazim gekom en hulle daar verower. Hy het gesê: Die Here het my 
vyand voor my gekloof, soos water ’n wal kloof” (2 Samuel 5:17-20).

Dawid het nie nodig gehad om te gaan soek vir moeilikheid nie. Dit 
het na hom toe gekom. Maar toe dit kom het God aan hom die oorwin-
ning gegee. Met verloop van tyd het sy vyande bondgenootskappe met 
mekaar gevorm om die koninkryk omvêr te werp—’n koninkryk, waar-
van hul nie besef het dat God dit gevestig het nie. Dawid het oorwin, 
selfs teen alliansies van vyandige bure. “Dawid het al hoe sterker geword 
en die Here die Almagtige was by hom” (1 Kronieke 11:9).

Dawid se sukses was aan God te wyte. Hy het die magtigste heerser in 
die Midde-Ooste van sy dag geword. Nogtans het hy geen gedenktekens 
opgerig om homself te vereer nie, soos die gewoonte van al die antieke 
konings feitlik altyd was. Aangesien sy heldhaftige dade in die Bybel 
opgeteken staan het meeste historici dus geweier om erkenning te gee 
aan die opkoms van Israel onder Dawid en sy opvolger, sy seun Salomo. 

Kritici van die Bybel dui aan dat daar weinig argeologiese bewys 
is om die Bybel se aanspraak van Israel se grootheid onder Dawid en 
Salomo te ondersteun. Die gebrek aan bewyse is nietemin heeltemal ver-
staanbaar in die lig van die geskiedenis van Israel en die streek.

Weermagte het oor die area geveg en dit ontelbare kere ingeval oor die  
eeue heen. Jerusalem alleen, was meer as 20 keer verower, waarvan dit 
etlike kere totaal vernietig is. Perkament- en papirus rekords van antieke 
tye in Israel het sedertdien lankal tot stof vergaan. Maar selfs al is sulke 
harde bewyse skaars, is dit geensins afwesig nie. In die lig van die Bybel 
se volkome akkuraatheid op soveel gebiede het ons geen rede om die 
verklarings oor Israel onder Dawid en Salomo te bevraagteken nie. (Vir 
meer inligting oor die akkuraatheid van die Bybel, neem die vrymoedig-
heid deur die gratis boekie Is the Bible True? te bestel of af te laai).

Salomo beërf ’n ryk

Koning Salomo het 
’n enorme, magtige en 
welvarende Midde-
Oosterse ryk van sy 
vader, Dawid, geërf. 
“Want hy het geheers 
oor alles wes van die 
Eufraat, van Tifsag af 
tot by Gasa, oor al die 
konings wes van die 
Eufraat, en vrede gehad 
aan alle kante rondom” 
(1 Konings 4:24). 

Teen daardie tyd was 
die mense van Juda en  
Israel “so baie soos die  
sand aan die see; hulle  
het volop te eet en te 
drink gehad en hulle 
was gelukkig. En 
Salomo het geheers oor al die koninkryke, van die Eufraatrivier af tot by 
die gebied van die Filistyne, dit wil sê tot by die grens van Egipte. Hulle 
het belasting betaal en was onderdanig aan Salomo so lank hy geleef 
het” (verse 20-21). 

Twee ander Midde-Oosterse magte, Egipte en Tirus (noord van Israel 
aan die kus van die hedendaagse Lebanon) het gekies om bondgenote 
van Salomo te wees eerder as om Israel aan te val en die risiko te loop 
om self oorwin te word. Hierdie twee het die omvang van Israel se kom-
mersiële en politieke mag grootliks uitgebrei, hoewel hul kulturele en 
religieuse invloed tydens die heerskappy van Salomo ook sou bydra tot 
Israel se eventuele ineenstorting. 

Salomo se alliansie met Hiram van Tirus is moontlik die primêre rede 
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Soos opgeteken in 1 Konings 9:15, het Salomo die  
stede Hazor, Gezer en Megiddo as administra-
tiewe en militêre sentra versterk vir die uitbou van 
sy ryk. Identiese defensiewe stadspoorte, soos 
die een hierbo by Megiddo, is by al drie terreine 
opgegrawe—bewyse wat die Bybelse rekords 
sterk ondersteun.
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waarom die historiese belang van Israel se mag en invloed in die Wes-
terse geskiedenis, verdoesel is. Moderne historici, in die beskrywing van 
die deurdringende invloed van die Fenisiese Ryk wat toe rondom Tirus 
gesentreer was, neig om uit die oog te verloor dat Salomo die werklike 
mag van die oostelike Mediterreense streek in daardie tyd was.

Israel en die Fenisiese Ryk

Die Bybel openbaar dat die geskiedenis van Israel en Fenisië baie 
meer verstrengel was as wat meeste historici besef het. Hul het in die al-
gemeen saam gefloreer in goeie tye en saam gely in slegte tye. Hul het 
gemeenskaplike vyande gehad. Hul het saam tot internasionale mag ver-
rys en is ongeveer dieselfde tyd deur die Assyriërs verower.

Die mense in die kusgebied rondom Tirus en naby Sidon het ’n ge-
meenskaplike alfabet en min of meer dieselfde Semitiese taal met Israel 
gedeel. Behalwe vir effense kulturele en dialektiese verskille was die tale 
klaarblyklik ongeveer identies. 

Israel se spesiale verhouding met Koning Hiram van Tirus het tydens 
Dawid se heerskappy begin (1 Kronieke 14:1) en aangehou tot na die re-
gering van Salomo. Historici ken Tirus as die hoofstad van die magtige 
Fenisiërs. 

Die 1999 Encarta Multimedia Ensiklopedie vertel dat die Fenisiërs 
“die belangrikste handelaars en matrose van die antieke wêreld geword 
het. Die vlote van die kusstede het reg deur die Mediterreense, en selfs 
tot in die Atlantiese Oseaan, gereis, en ander nasies het gekompeteer om 
die Fenisiese skepe en bemanning in hul vlote in diens te neem … Die 
stad-koninkryk het baie kolonies gevestig, veral Utica en Carthage in 
noord-Afrika, op die eilande van Rhodos en Ciprus in die Middellandse 
See, en Tarsis in suidelike Spanje. Tirus was die leier van die Fenisiese 
stede voordat hulle onderwerp is, weereens, deur Assirië tydens die 8ste 
eeu vC.” (“Phoenicia”). 

Salomo het Israel se vennootskap met Hiram grootliks uitgebrei. Dit 
kom voor asof ’n verbond van verwantskap formeel tussen die twee heer-
sers gemaak is, ’n “verdrag van broederskap” (Amos 1:9). Ons sal sien 
dat daardie verhouding een van Salomo se mees tragiese foute sou wees. 
Tydelik het dit egter die voorspoed in beide koninkryke grootliks ver-
meerder, en was dit hierdie vennootskap wat internasionale roem verwerf 
het as die Fenisiese Ryk. 

In die evaluering van die mag en prestige van die magtige Fenisiërs 
het historici geneig om nie verder te kyk nie as die maritieme stede langs 
die kus van moderne Lebanon. Hulle het nie die vennootskap raakgesien 
wat tussen Hiram van Tirus en Dawid en Salomo van Israel bestaan 
het nie. Die gevolg is dat hulle misluk het om in te sien dat Dawid en 

Salomo, nie Hiram nie, die dominante heersers van die kommersiële ven-
nootskap was wat aan die wêreld daar buite bekend geraak het as Fenisië.

Israel se bydrae tot Fenisiese mag

In sy boek Lebanon Yesterday and Today, beskryf John Christopher 
die streek wat historici as antieke Fenisië beskou, baie duidelik. “Toe 
Fenisië op die kruin van sy mag was, teen ongeveer 1000 vC [tydens die 
heerskappy van Dawid en Salomo], was die hoof stad-state van die suide 
na die noorde, Tirus, Sidon, Byblos en Aradus (geleë aan die eiland langs 

die Siriese kus, anderkant 
die Lebanese grens)” 
(1966, bl. 43). 

Maar in die antieke 
tyd het die woord Fenisië 
soms verwys na meer as 
net daardie paar kusstede.  
Dit het selfs heelwat van  
die binnelandse gebied van  
die “land van Kanaän” 
ingesluit wat die gebied 
van an-tieke Israel was. 
Hierdie belangrike inlig- 
ting word dikwels oor die 
hoof gesien in historiese 
weergawes van antieke 
Fenisië. 

Christopher verduide-
lik: “Tydens die derde 
millennium [vC], is daar 
oor die algemeen dikwels 

na Byblos en die Lebanese kus verwys as die land van Kanaän, en na 
die inwoners as Kanaäniete. Heelwat later het die meer bekende terme, 
Fenisië en Fenisiërs, voorgekom. Fenisië het soms spesifiek verwys na 
die kusgedeelte van die baie groter land van Kanaän wat goed land-
waarts ín gestrek het” (bl. 41, beklemtoning bygevoeg). 

Vanuit die standpunt van die Fenisiese kusstede was ’n samewerkende 
alliansie met Israel ’n geopolitiese noodsaaklikheid. Israel was militêr 
die stede se magtigste buurman, veels te kragtig vir Tirus se Hiram om 
te ignoreer. 

Dawid se oorwinning oor Edom, Moab en Ammon (moderne Jor-
danië) en Aram (moderne Sirië) het Israel beheer gegee oor meeste van 
die binnelandse handelsroetes. Tirus en Sidon het die maritieme handel 
van die Mediterreense gebied beheer. Die swakheid van die Fenisiese 
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Fenisië se magtige handelskepe, in die Bybel 
bekend as die “skepe van Tarsis”, het die 
Mediterreense See en moontlik ook gedeeltes 
van die Atlantiese Oseaan, maklik deurkruis. 
Alliansies tussen Fenisië en Israel was baie 
winsgewend vir beide koninkryke.  
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hawestede was hul byna totale afhanklikheid van handel vir oorlewing. 
Israel was tot ’n groot mate selfonderhoudend en het groot hoeveelhede  

landboukundige uitvoerprodukte, soos wyn, olywe, olie en koring produ- 
seer. Die Fenisiese kusgebied rondom Tirus en Sidon was egter bergagtig 
en dus min grond vir landboukundige produksie gelaat. As ’n weer-
spieëling van die skaarsheid aan bewerkbare grond het hulle aansienlike 

hoeveelhede voedsel vanaf Israel 
ingevoer. Daar het gou sterk 
politieke en kommersiële bande 
tussen die twee koninkryke ont-
staan, maar Israel was by verre 
die magtigste van die twee. 

Die hawestede van Tirus en 
Sidon het mannekrag met Israel 
gedeel vir die insameling van 
materiale vir Israel se tempel (1 
Konings 5:8-11, 18). Salomo het 
selfs ’n werksmag van 30,000 
man opgekommandeer om in 
Lebanon te werk om die hout 
vir die bou van die tempel te 
verseker (verse 13-14). 

Die Fenisiese hawestede het  
ook direkte toegang verleen aan  
Israel vir hul groot internasio-
nale markte, vanweë hul mari-
tieme beheer van die Mediter-
reense See. Historici het rekords 
van die Fenisiërs wat dit in die 
Atlantiese Oseaan in waag, 
ten minste so ver as die Britse 
Eilande en sommige glo dat hul 
selfs verder as dit gevaar het. Dit  

beteken dus dat Israel dieselfde toegang tot daardie gebiede gehad het. 
Die Skrif dui aan dat twee Israelitiese stamme, Asser en Dan, hul eie 

maritieme kundigheid reeds lank voor die tyd van Dawid en Salomo van 
Israel en Koning Hiram van Tirus ontwikkel het (Rigters 5:17). Salomo 
het sy eie vloot van skepe gebou en hul by Israel se hawestad van Esjon-
Geber gestasioneer (1 Konings 9:26), vir voorsiening van handels-toe-
gang tot Oos-Afrika en Asië via die Rooi See en Arabiese See. 

Hoewel die Israeliete hul eie ervare navigators gehad het, het die 
Fenisiërs hul ook voorsien van “ervare seemanne om met die manne van 
Salomo saam te werk” in hul kommersiële maritieme avonture (verse iS
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Die Bybel dui aan dat die alliansies tus-
sen Fenisië en Israel vir beide magte 
voordelig was. Die Fenisiërs het ge-
skoolde mannekrag en ervaring voor-
sien, sowel as bou materiale, soos die 
gesogte Seders van Lebanon, hierbo, 
vir die belangrikste bou projekte van 
Dawid en Salomo.

27-28). Vir meer inligting lees “Internasionale Handel: ’n Bron van 
Salomo se Rykdom,” op bladsy 32. 

Israel was ’n volle vennoot in Fenisië se internasionale grootheid en 
roem onder Dawid en Salomo. Die internasionale, kommersiële en poli-
tieke invloed van Salomo was baie groter as wat meeste van die resente 
historici dit beskou het. Dit is waarskynlik dat sommige van Israel se 
handelaars hul gedurende hierdie tyd in die Britse Eilande gevestig en 
klein kolonies gestig het. Hoewel historiese inligting oor hierdie tydperk 
skaars is, dui die baie antieke tradisies aan dat dit is wat gebeur het. 

Waarom God aan Israel ’n ryk gegee het

In Moses se tyd, toe Israel in die lewe gekom het as ’n nasie, het God 
Sy doel uiteengesit om die Israeliete ’n volk van invloed en mag te maak. 
Hy het vir hulle gesê: “As julle dan nou terdeë na my stem luister en my 
verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele 
aarde is myne. en júlle sal vir My ’n koninkryk van priesters en ’n hei-
lige nasie wees …” (Exodus 19:5-6).  

God se bedoeling was om hulle as ’n model nasie te gebruik. Hy het 
vir Moses gesê om aan hulle te sê: “Julle mag by die woord wat Ek julle 
beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle  
die gebooie van die Here julle God mag onderhou, wat Ek julle beveel … 
Onderhou dit dan en doen dit; want dit is julle wysheid en julle verstand 
voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê: Waarlik, 
hierdie groot nasie is ’n wyse en verstandige volk” (Deuteronomium 4:2, 6). 

God wou hê dat Israel ’n voorbeeld moet stel wat vir ander nasies sou 
leer van die voordele wat volg as hulle Hom gehoorsaam terwyl hul ge- 
trou Sy wette nakom. Toe Hy Israel as ’n groot nasie gevestig het, het Hy 
aan Salomo wysheid gegee, groter as die begrip van die ander heersers  
in die gebied. Salomo het internasionaal beroemd geword vir sy wysheid 
(1 Konings 4:29-34) en sy onderdane het klaarblyklik in vrede gelewe 
binne hul lande (sien “Geregtigheid vir Almal,” op bladsy 31). 

God se bedoeling was dat die wysheid van Sy manier van lewe en Sy 
wette vir alle nasies beskikbaar moes wees. Hy het aan Israel ’n wonder-
like geleentheid gegee om “al die nasies van die aarde” geestelik te ver-
ryk en te seën, soos Hy aan Abraham beloof het. 

Nie Salomo of die nasies wat hy gelei het, het egter hul oë op dié doel 
gevestig nie. Die fisiese voordele van voorspoed, rykdom en beroemdheid 
het hul hooffokus geword. Hul het die visie verloor van die rede tot hul 
bestaan as ’n nasie. 

Weereens was die probleem die menslike natuur. Salomo het toe-  
nemend toegegee aan sy eie swakheid totdat, aan die einde van sy lewe, 
hy die groot God wat aan hom ’n koninkryk gegee het, verwerp het. In 
die volgende hoofstuk sal ons leer hoe dit gebeur het en wat die gevolge 
daarvan was.

Israel se Goue Era
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Van Koninkryk  
tot Ballingskap

“As jy nie luister na die Here jou God nie en jy gehoorsaam  
nie al Sy gebooie en voorskrifte wat ek jou vandag gee, en jy  

lewe nie daarvolgens nie, sal al hierdie strawwe oor jou  
kom en jou tref …” (Deuteronomium 28:15). 

God se begeerte vir Israel om ’n model nasie te wees het 
ernstige verantwoordelikhede ingehou. God het geen inten-
sie gehad om Israel, die nasie wat Hy tot stand gebring het 
om die wêreld se voorbeeld van geregtigheid te wees, toe 
te laat om die gevolge vry te spring vir verwerping van Sy 

weë nie, en om te daal tot die vlak van die omringende nasies nie. 
Voordat hulle die Beloofde Land binnegegaan het, het God die Israel-

iete spesifiek gewaarsku om geen verdrae te sluit met enige volke wat 
afgode dien nie: “Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak 
nie … dat hulle jou nie verlei om teen My te sondig nie. Want jy sal 
hulle gode dien, ja, dit sal vir jou ’n strik wees” (Exodus 23:32-33). 

Vir dieselfde redes het Hy hulle gemaan om nie met die omringende 
nasies te ondertrou nie: “Jy mag nie met hulle ondertrou nie: jou dogter 
mag jy nie aan hulle seuns gee nie, en vir jou seun mag jy nie een van 
hulle dogters as vrou vat nie, want hulle sal jou kinders wegrokkel van 
die Here af en hulle sal die ander gode dien. Dan sal die toorn van die 
Here teen jou ontvlam en Hy sal jou gou uitdelg” (Deuteronomium 7:3-4). 

Salomo het albei opdragte geïgnoreer. Eers het hy ’n verdrag gesluit 
met die Farao van Egipte, wat hy beseël het deur met die Farao se dogter 
te trou (1 Konings 3:1). Ook “was daar vrede tussen Hiram (koning van 
Tirus) en Salomo en die twee het ’n verdrag gesluit” (1 Konings 5:12). 

Aan die begin van sy heerskappy het Salomo God lief gehad en een-
voudig in die voetstappe gevolg van sy vader Dawid. Teen daardie tyd 
het God in ’n droom aan Salomo verskyn en gesê: “Wat wil jy hê moet 
Ek vir jou gee?” (1 Konings 3:5).

Salomo het in sy droom ’n wyse keuse gemaak. Hy het gevra vir ’n 

“As jy en jou seuns jul rug op My draai en nie die gebooie en 
bevele wat Ek jou gegee het nakom nie, en agter ander gode 
aangaan en hulle aanbid, sal Ek Israel af sny van die land wat 
Ek aan hul gegee het …”

verstandige hart sodat hy sy koninklike verantwoordelikhede behoorlik 
kon nakom en om reg oor die volk te regeer. Salomo het in sy droom 
ervaar dat God sy nederige, onselfsugtige gesindheid goedgevind het. 
God het toe beloof dat Hy nie slegs sal gee wat hy gevra het nie, maar 
het ook rykdom, aansien, en ’n lang lewe bygevoeg, indien Salomo hom 
sou hou by die voorskrifte en gebooie volgens Sy belofte aan Israel. 

Kort nadat Salomo die tempel voltooi en dit aan God toegewy het, het 
God vir ’n tweede keer in ’n droom aan Salomo verskyn. “Ek het jou ge-
bed en smeking wat jy tot My gerig het, verhoor. Ek heilig hierdie tempel 
wat jy gebou het, sodat My Naam altyd daar sal wees” (1 Konings 9:3). 

Toe het God Salomo voorwaardelik beloof dat Hy die troon van sy 
ryk vir ewig oor die volk van Israel, in hul Beloofde Land, sal vestig. 

Indien Salomo sou faal om God met 
integriteit te volg, het God die gevolge 
aan hom uitgewys: 

“As jy en jou seuns jul rug op My 
draai en nie die gebooie en bevele wat 
Ek jou gegee het nakom nie, en agter 
ander gode aangaan en hulle aanbid, 
sal Ek Israel af sny van die land wat 
Ek aan hul gegee het, en sal Ek hierdie 
tempel wat Ek met my Naam geheilig 
het, verwerp. Israel sal dan ’n spreek- 
woord en ’n voorwerp van bespotting 
onder al die nasies word” (verse 6-7). 

Salomo se voorbeeld benadeel  
die volk

God het nie net ’n koning van Israel 
verbied om met heidene te trou nie, 
maar Hy het hom spesifiek verbied om 
“baie vrouens vir homself” te neem 
soos die gewoonte onder die heidense 
heersers was (Deuteronomium 17:17). 
Salomo het hierdie dodelike fout 
begaan. 

“Koning Salomo was lief vir baie uit- 
landse vrouens. Behalwe die dogter 

van die Farao het hy ook vrouens uit die Moabiete, Ammoniete, Edom-
iete, Sidoniërs en Hetiete gehad. Dit was nasies waarvan die Here vir die 
Israeliete gesê het: Julle mag nie met hulle omgaan nie, want hulle sal 
julle net verlei om hulle gode te aanbid. Salomo het egter juis op hierdie 
vrouens verlief geraak” (1 Konings 11:1-2).

Van Koninkryk tot Ballingskap
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Enorme gevlerkte-bul stand-
beelde het die ingange na die 
paleise van Assiriese konings 
bewaak. God het die Israeliete 
gewaarsku dat hul ten prooi sou 
val van die magtige Assirië as 
hulle hul nie sou bekeer nie.
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“En in die tyd van Salomo se ouderdom het sy vroue sy hart verlei 
agter ander gode aan, sodat sy hart nie volkome met die Here sy God 
was soos die hart van sy vader Dawid nie. En Salomo het ager Astárte, 
die godin van die Sidoniërs, en agter Milkom, die verfoeisel van die 
Ammoniete aan geloop … Toe het Salomo ’n hoogte gebou op die berg 
wat oostelik van Jerusalem lê, vir Kamo die verfoeisel van die Moabiete, 
en vir Molog, die verfoeisel van die kinders van Ammon. En so het hy 
gedoen vir al sy uitlandse vroue wat rook laat opgaan het en geoffer het 
aan hulle gode.

“Daarom was die Here toornig op Salomo, omdat sy hart afgewyk het 
van die Here, die God van Israel, wat twee maal aan hom verskyn het …  
Daarom het die Here vir Salomo gesê: Omdat dit so ver is met jou dat jy 
my verbond en my insettinge wat Ek jou beveel het, nie hou nie, sal Ek 
verseker die koninskap van jou afskeur en dit aan jou dienaar gee.

“Maar in jou dae sal Ek dit nie doen nie ter wille van jou vader Dawid; 
uit die hand van jou seun sal ek dit afskeur. Maar Ek sal nie die hele kon- 
ingskap afskeur nie; een stam sal Ek aan jou seun gee ter wille van my 
kneg Dawid en ter wille van Jerusalem wat Ek verkies het” (verse 4-13).

Israel verdeel in twee koninkryke 

God was getrou aan Sy woord. Toe Salomo gesterf het, teen ongeveer 
931 vC, was die stamme wat die noordelike deel van die nasie uitge-
maak het, ontevrede met Salomo se swaar belasting en gedwonge-arbeid 
praktyke (1 Konings 4:7, 22, 26-28; 5:13, 15). Toe sy seun Rehabeam die 
troon bestyg het, het die noordelike stamme ’n petisie gerig vir verligting 
hiervan. 

Rehabeam het sy raadgewers om advies gevra. Die ouer manne het 
aanbeveel dat hy positief reageer op die petisionarisse en hulle verlos 
van die belastinglas en om die lewe van die gemiddelde landsburger 
te verbeter. Die jonger raadgewers het egter geredeneer dat Rehabeam 
sterk beheer moes uitoefen as ’n absolute monarg oor sy koninkryk; dat 
hy selfs hoër belasting inkomste moes eis. Rehabeam het onverstandig 
besluit om tog die raad van die jonger generasie te volg. 

Die resultaat was voorspelbaar. Die noordelike 10 stamme het afge-
stig en vir Jerobeam, ’n voormalige hoë offisier onder Salomo, as hul 
koning aangewys, net soos die profeet Agija jare vantevore voorspel het 
(1 Konings 11:28-40; 12:20). Slegs die stamme van Juda en Benjamin  
het lojaal gebly aan die huis van Dawid. 

Rehabeam se eerste reaksie was om die noordelike stamme in te val 
met ’n weermag van 180,000 soldate ten einde die noordelike stamme ’n 
les te leer (1 Konings 12:21). Maar God het Sy woord aan Juda se leier-
skap gestuur: “So sê die Here: moenie optrek en teen die Israelite, julle 
broers, veg nie. Gaan terug, elkeen na sy huis toe, want wat gebeur het, 

kom van My af! Hulle het geluister na die woorde van die Here en terug-
gegaan huis toe soos Hy beveel het” (vers 24). Hulle het die inval afgelas. 
Die era van ’n verdeelde koninkryk het begin. 

Op hierdie punt, meer as 200 jaar voordat die Assiriërs die noordelike 
10 stamme verower het, het hulle as koninkryk, of die huis van Israel, 
afgestig. Die suidelike stamme van Juda, Benjamin en ’n deel van Levi 
sou toe bekend raak as die koninkryk, of die huis van Juda. Die septer-
belofte van ’n goddelike koning het behoue gebly in die stam van Juda. 

Die noordelike stamme het die naam van Jakob, of Israel behou. Die 
geboortereg-belofte van nasionale grootheid, voorspoed en rykdom 
het na hulle gegaan. Aan hulle het, volgens die geboortereg, die fisiese 
seëninge en nasionale status wat God aan Josef beloof het, gegaan. 

Vanaf daardie gedenkwaardige afskeiding tussen Israel en Juda ver-

meld die Bybel ’n 200-jaar vooruitgang van 10 vorstehuise, oorsien deur 
nie minder nie as 19 monarge wat heers oor die noordelike koninkryk.

God se aanbod aan Jerobeam

Toe God die eerste maal die profeet Agija gestuur het om Jerobeam in 
te lig dat hy die koning sou word oor die noordelike stamme, het Hy Sy 
seëninge en die belofte van ’n blywende vorstehuis aan Jerobeam aange-
bied. “En Ek sal jou neem, en jy sal regeer oor alles wat jou siel begeer, 
en jy sal koning word oor Israel. En as jy luister na alles wat Ek jou be-
veel en wandel in my weë en doen wat reg is in my oë deur my insettinge 

Van Koninkryk tot Ballingskap

Die koninkryk van Israel het vinnig ontaard in afgodery 
onder Koning Jerobeam, wat ’n nuwe nasionale gods-
diens ingestel het. Vrugbaarheid beeldjies, links, word 
algemeen gevind tydens opgrawings van Israelitiese 
stede. By Dan, hierbo, staan ’n groot gerekonstrueerde 
altaar vanuit die Romeinse tyd en is waarskynlik op 
dieselfde plek waar Jerobeam ’n heidense altaar eeue 
gelede opgerig het.
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en my gebooie te hou soos my kneg Dawid gedoen het, dan sal Ek met 
jou wees en vir jou ’n bestendige huis stig, soos Ek vir Dawid gestig het, 
en Israel aan jou gee” (1 Konings 11:37-38).

Jerobeam kon met God se hulp die deel van die ryk wat Hy aan hom 
gegee het, behou. Sy vertroue was egter nie in God nie, soos wat sou blyk. 

Jerobeam het onmiddellik twee hoofstede vir sy regering gebou by 
tradisioneel belangrike stambyeenkomste, in ’n poging om sy mag oor sy 
nuwe koninkryk te bevestig. Een was by Sigem, naby Nablus wat vandag 
bekend staan as die Wes Bank streek. Die ander was by Pniël, oos van 
die Jordaan rivier, in die hedendaagse Jordanië. 

Jerobeam het toe wat hy gedink 
het die grootste probleem was, aan-
gespreek, een wat sy koninkryk van 
hom kon beroof. “En Jerobeam het  
in sy hart gesê: Nou sal die konings-
kap na die huis van Dawid terugkeer: 
as hierdie volk opgaan om offers te 
bring in die huis van die Here in  
Jerusalem, dan sal die hart van hier-
die volk terugkeer na hulle heer, na 
Rehabeam, die koning van Juda, en 
hulle sal my om die lewe bring en  
teruggaan na Rehabeam, die koning 
van Juda” (1 Konings 12:26-27).

Jerobeam verander die geloof  
van Israel

Om so ’n ontwikkeling te verhoed 
het Jerobeam ’n kompeterende godsdienstige sisteem gevestig. Vir poli-
tieke redes, om sy houvas oor die noordelike stamme te behou, het hy 
Israel se vorm van aanbidding van God verander. 

Afgodsdiens het reeds gedurende die dae van Salomo populêr geword, 
gevolglik het Jerobeam sy eie afgode opgerig. “Die Koning het toe met sy 
raadgewers oorleg gepleeg en twee goue kalwerbeelde laat maak, en vir Fo
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Assiriese Koning Tiglat-Pileser lll het 
die koninkryk van Israel binnegeval 
en duisende van hul mense wegge-
voer in ballingskap.

die volk gesê: Julle het lank genoeg Jerusalem 
toe gegaan, Israel; hier is nou die beelde van 
julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het! 
En hy het een beeld in Bet-El opgestel en die 
ander in Dan” (1 Konings 12:28-29). 

Dan was in die verre noorde van sy konink-
ryk. Bet-El was in die suide, net bokant die 
grens met Juda, en reg op die hoofroete waarop 
die volk sou reis wanneer hulle na Jerusalem 
sou gaan om te aanbid.

In die oortuiging dat die nakoming van die- 
selfde jaarlikse feeste as die van die Jode—
die Heilige Dae van God (Levitikus 23)—’n 
begeerte vir nasionale eenwording sou aan 
wakker, het Jerobeam ook die tydsberekening 
van die groot herfs-feeste (Levitikus 23:23-24) 
van die sewende na die agtste maand verander 
(1 Konings 12:32-33). 

Hy het die Aäronitiese en Levitiese priesters 
(vers 31; 1 Konings 13:33), manne afgesonder 
deur God se eie dekreet (Exodus 40:15) om die 
integriteit van die nasie se godsdienstige lewe te 
behou, afgestel. Die Levitiese priesterskap was 
vir Jerobeam ’n bedreiging tot sy onafhanklike 
magsbasis. Die Leviete wat hul amp oorgeërf 
het, was niks aan die koning verskuldig nie en 
was grootliks buite sy kontrole. 

Jerobeam het ’n monargiese kontrole oor die 
nasie se godsdienstige lewe gevestig met die 

ontheffing van die Levitiese priesters. Gevolglik het baie Leviete na Juda 
getrek waar hul kon voortgaan om hul goddelik aangestelde funksies te 
verrig (2 Kronieke 11:13-15). 

In die plek van die Leviete het Jerobeam ’n nuwe priesterskap van die 
volk “wat nie uit die seuns van Levi was nie” en minste ervare mense, 

Van Koninkryk tot Ballingskap

Hierdie obelisk dui aan 
dat baie koninkryke, 
insluitend Israel, hulde 
bewys het aan Assiriese 
Koning Salman-Eser III. 
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geskep (1 Konings 12:31; 13:33), manne wat aan die koning alles geskuld 
het wat hulle was en wat hulle besit het. Hierdie aanstellings sou moes 
voldoen aan koninklike voorkeure om hul posisies te behou.

Jerobeam het sinkretisme ingestel, ’n samesmelting van verskillende ge- 
loofsisteme. Hy het aspekte van God se ware geloof met heidense gelowe 
en menslike rasionalisering, gekombineer. Hy het miskien baie aspekte 
van sy godsdienstige praktyke gebaseer op die gewoontes van Egipte en 
Tirus—Israel se bondgenote by wyse van verdrag—om sy verhouding 
met hierdie twee groot kommersiële en militêre ondersteuners te versterk.

Van daardie tyd af het dit vir die buitewêreld voorgekom asof die 
noordelike koninkryk maar net ’n verlengstuk was van die magtige kus-
stede van die Fenisiese Ryk. Hulle was handelsvennote, het ’n taal gedeel 
en het waarskynlik ooreenstemmende godsdienstige beskouinge gehad. 

Die onderskeid wat God 
oorspronklik in gedagte 
gehad het tussen Israel en 
die omliggende nasies is 
gou uitgewis. Dit was dus 
geen wonder nie dat his-
torici dit moeilik gevind 
het om Israel se rol in die 
streek te bepaal, behalwe 
as die van handelaars met 
die Fenisiese kusstede. 
Israel was gereduseer tot 
ongeveer gelyke status met 
ander koninkryke. Onge-
lukkig het Israel sy rol as 
’n geestelike lig en voor-
beeld vir nasies versaak. 

God se reaksie op Israel 
en Juda se sondes

Kort na die inwyding 
van die nuwe godsdiens-
tige rituele en praktyke by 
Bet-El en Dan, het die profeet Agija, wat Jerobeam oorspronklik in kennis 
gestel het dat hy sou koning word, ’n ander boodskap van God ontvang:

“Gaan sê vir Jerobeam, So spreek die Here, die God van Israel: Ek het 
jou ’n vername man gemaak onder die mense en jou as heerser aangestel 
oor My volk Israel. Toe Ek die koningskap afgeskeur het van die huis 
van Dawid af, het Ek dit aan jou gegee. Maar jy was nie soos My dienaar 
Dawid wat hom aan My opdragte gehou het en wat sy hele lewe aan My 

Assirië was ’n harde en wrede koninkryk. Sy 
konings het hul oorwinnings op klip reliëwe, 
soos die wat die paleismure bedek het, opge-
teken. Assiriese troepe het die stadsmure 
(links) bestorm terwyl die verslane inwoners 
hul lang opmars tot ballingskap begin het. In ’n 
ander toneel, regs, het skrywers die plundery 
opgeteken soos lewendehawe weggevoer is en 
bannelinge op oskarre ’n onsekere toekoms in, 
weggevoer is.
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toegewy het deur te doen wat reg is in my oë nie. Jy het slegter opgetree 
as almal voor jou. Jy het vir jou ander gode gemaak, afgodsbeelde om 
My uit te tart, en jy het jou rug vir My gedraai. Om dié rede bring Ek 
ellende oor die huis van Jerobeam. 

“Ek sal al wat manlik is uit die nageslag van Jerobeam, wie ook al, uit 
Israel uitroei. Ek gaan heeltemal ontslae raak van die huis van Jerobeam, 
soos ’n mens van vuilgoed ontslae raak” (1 Konings 14:7-10). 

Dit het vinnig baie verkeerd gegaan met Jerobeam se heerskappy. 
Ongelukkig was sy optrede bloot in pas met die tyd. In die suidelike 
koninkryk van Juda het Koning Rehabeam, wie se moeder ’n Ammoniet 
was, niks gedoen om die afgodiese voorbeeld wat Salomo in sy oudag 
gestel het, te korrigeer nie. Baie mense in Juda het ook in afvalligheid 
vasgevang geraak, en weggedraai van aanbidding van God (1 Konings 

14:22-24). 
Dit was nie lank voor-

dat die sondes van Juda 
en Israel hulle begin 
inhaal het nie. In die 
vyfde jaar van Koning 
Rehobeam het Farao 
Sisak Juda binnegeval 
met 1,200 strydwaens, ’n 
berede mag van 60,000, 
en groot getalle voetsol-
date. Onvoorbereid, nadat 
hulle vir soveel jare staat-
gemaak het op Egipte 

as ’n bondgenoot, het Rehobeam paniekbevange begin raak. Die profeet 
Semája het hierdie boodskap van God na Rehobeam se hof in Jerusalem 
gebring: “Julle het My verlaat, en nou het Ek julle verlaat en is julle in 
Sisak se mag” (2 Kronieke 12:5). Die Bybel toon aan dat die Egiptenare 
as huldeblyk meeste van die skatte wat Salomo vir die tempel en sy 
paleis gemaak het, opgeëis het. 

Sisak se eie verslag van hierdie inval is gepreserveer op die mure van 
die tempel wat hy tot eer van sy god Amun-Re, in Karnak, uit sy plun-
dery gebou het. Hy spog met die neem van 150 dorpe, meestal in Juda 
se Negev streek en Israel se noorde. Israel se goue era onder een monarg 
en meeste van die goue skatte van die tempel en die koning se paleis wat 
tydens daardie tyd gemaak is, het verdwyn. 

Die Skrif dui egter aan dat die leiers van Juda hul skuld erken en hul-
self voor God verootmoedig het. So ’n bekering was nie by die heersers 
van die noordelike 10 stamme gesien nie. Daarom was die noordelike 
koninkryk die eerste om in ballingskap te gaan. 

Van Koninkryk tot Ballingskap
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Vanweë die hartsverandering by Rehobeam het God die impak van 
Juda se teëspoed verminder. “Ek sal hulle nie vernietig nie, maar hulle 
binnekort uitkoms skenk, en my grimmigheid sal nie deur middel van 
Sisak oor Jerusalem uitgestort word nie. Maar hulle sal sy knegte word, 
sodat hulle my diens en die diens van die koninkryke van die lande kan 
leer ken!” (2 Kronieke 12:7-8).

Hier is nog ’n belangrike les oor hoe God met Sy mense te werk gaan.  
Selfs al is dit moontlik dat hulle hul verootmoedig, neem Hy nie nood- 
wendig al die gevolge van hul foute of rebelsheid teenoor Hom weg nie. 
Maar, wanneer mense opreg nederig is, is Hy dikwels genadig, en is daar 
’n balansering van straf en die verligting daarvan. 

God kry nie woede-uitbarstings nie; Hy wis die voorwerp van Sy 
woede nie impulsief uit nie. Sy handelswyse het ’n doel. Hy poog eers 
om met die volk te handel op ’n wyse dat hul ’n les sal leer (Esegiël 
33:11). Soos ons uit baie voorbeelde in die geskiedenis van Israel en Juda 
kan sien, is straf een van die wyses waarop Hy ’n verandering probeer 
bewerkstellig in die gesindheid van mense. 

God let op die langtermyn voordeel van diegene met wie Hy werk 
(Hebreërs 12:5-12). Sy uiteindelike doelwit, natuurlik, is om elkeen te 
beweeg tot verootmoediging (2 Timotheus 2:24-26; 2 Petrus 3:9), om 
Hom te erken en vrywillig te kies om te leef volgens Sy wette. 

Die naderende katastrofe

Omdat die noordelike koninkryk Jerobeam se leierskap tot afgodery 
gevolg het, Het God die Israeliete gewaarsku oor die gevolge van hul 
rebellie: “Die Here sal Israel uitdryf uit hierdie goeie land wat Hy aan 
hulle voorvaders gegee het en Hy sal hulle anderkant die Eufraat ver-
strooi omdat hulle gewyde pale gemaak het [afgodiese simbole geasso-
sieer met valse aanbidding], en die Here daarmee uitgetart het. Hy sal 
Israel prysgee oor die sonde wat Jerobeam gedoen het en wat hy Israel 
laat doen het” (1 Konings 14:15-16). 

God was geduldig met Israel en het die volk baie geleenthede tot ver-
ootmoediging gegee. Oor verloop van die volgende twee eeue het die 
sondes van die huis van Israel en sy konings egter toegeneem. Die Israel-
iete het verder en verder weggedryf van die verbond met hul Skepper 
met wie hul hulself verbind het in die dae van Moses. 

God het Sy seëning en beskerming in fases onttrek. “In daardie tyd 
het die Here begin om die gebied van Israel kleiner te maak. Oral in die 
grondgebied van Israel het Gasael [die Siriese koning] hulle neerlae toe-
gedien: van die Jordaan af ooswaarts, die hele Gilead, waar die stamme 
Gad, Ruben en Manasse gewoon het, van Aroeër af, aan die Arnon rivier, 
Gilead sowel as Basan” (2 Konings 10:32-33). 

Gedurende die agste eeu vC het God se profete die Israeliete herhaal-

Van Koninkryk tot Ballingskap

delik gewaarsku dat hulle, soos die ander koninkryke in die streek, die 
slagoffer sou word van ’n nuwe en magtige militêre teenwoordigheid. Die 
weswaartse uitbreiding van Assirië het die bestaan van die koninkryk 
van Israel gou ernstig begin bedreig. 

Gedurende hierdie periode van naderende ramp was die skrywers 
van die boeke wat bekend sou staan as die profetiese boeke van die Ou 
Testament, aan die werk. God het profeet op profeet gestuur om die huis 
van Israel en die huis van Juda te waarsku om hul te bekeer. By ’n paar 
geleenthede het die leiers van Juda geluister en hervormings ingestel wat 
vir ’n rukkie geduur het. Die noordelike koninkryk het hul egter nooit 
bekeer van die afgods praktyke wat Jerobeam ingestel het nie. 

Die profete van God het herhaaldelik dieselfde basiese temas herhaal 
en vir onmiddellike bekering gevra. Hulle het die werklikheid van ’n 
komende ballingskap verkondig. Hul het ook deurlopend gepraat van die 
toekoms van die volk van Israel, veral ten opsigte van die verlossing en 
restourasie van hul nageslag deur die geprofeteerde Messias. (Om die 
fundamentele konsepte van Bybelprofesie te verstaan, vra vir die boekie 
You Can Understand Bible Prophecy. ’n Gratis kopie is beskikbaar vanaf 
die kantoor die naaste aan u, of by die literatuur biblioteek op ons web-
tuiste, by www.ucg.org.za)

Die einde van die noordelike koninkryk

Kort na die dood van Koning Jerobeam II (ca. 753 vC) het die noorde-

Hedendaags identifiseer byna elke per-
soon die naam van Israel met die Jode. 

Meeste mense neem aan dat die Joodse volk 
die enigste oorblywende nasate is van die 
antieke nasie van Israel. Hierdie aanname is 
egter verkeerd. 

Tegnies gesproke is die Jode die nasate 
van twee van die Israelitiese stamme Juda en 
Benjamin, plus ’n aansienlike gedeelte van ’n 
derde, die priesterlike stam van Levi. 

Onbekend aan die meeste mense is die 
10 ander stamme van Israel wat nooit Jode 
genoem is nie. Daardie noordelike stamme 
was histories onderskeidend en polities apart 
van die Jode, hul broers, in die suide, wat die 
koninkryk van Juda gevorm het en vanwaar 
die term ‘Jode’ afgelei is. 

Die noordelike koalisie van stamme, naam-

lik die koninkryk van die huis van Israel, 
het alreeds ’n onafhanklike nasie geword, 
afgeskei van die huis van Juda, teen die 
tyd dat die woord Jood die eerste keer in 
die Bybelverhaal voorgekom het. Trouens, 
die eerste keer toe die term in die Bybel 
voorgekom het, was Israel in oorlog met die 
Jode (2 Konings 16:5-6). 

Is alle Israeliete Jode? Nee. Jode, die 
burgers en nakomelinge van die koninkryk 
van Juda, is inderdaad Israeliete, maar nie 
alle Israeliete is Jode nie. Aangesien al 12 
stamme, insluitend die Jode, nakomelinge is 
van hul vader Israel (Jakob), kan ons die term 
Israeliet op al die stamme van toepassing 
maak. Die term Jood is egter slegs akkuraat 
vir die stamme en hul nasate, wat kom uit die 
koninkryk van Juda.

Is Alle Israeliete Jode?
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het, het hy die veel groter Israelitiese deporta-
sie deur sy voorganger onaangeteken gelaat 
en die indruk geskep dat sy eie prestasies 
groter was as wat dit in werklikheid was. 

Eugene Merrill se logiese verklaring van 
Sargon se uiters lae syfers ten opsigte van die 
bannelinge is betekenisvol, omdat dit Assiriese 
geskiedenis met die Bybelse weergawe gelyk-
stel. Die relatief min duisende gedeporteerdes 
deur Sargon opgeteken neem eenvoudig nie 
die massiewe deportasies in aanmerking wat 
reeds deur sy voorgangers, Tiglat-Pileser III en 
Salmaneser V onderneem is nie. 

Vir enigeen wat glo in die akkuraatheid van 
die Skrif is die Bybelse optekening die mees 
betroubare historiese bron. Wat die noordelike 
koninkryk se deportasie betref is die opteken-
ing van 2 Konings waarskynlik die belangrikste 
Bybelse getuienis: “Die Here het so toornig op 
Israel geword dat Hy hulle verwerp het. Net die 
stam van Juda het oorgebly … Daarom het die  
Here die hele nageslag van die aartsvader 
Israel verwerp. Die Here het hulle verdruk deur 
hulle oor te gee in die mag van plunderaars 
totdat Hy hulle finaal verwerp het …

“Die Israeliete het volhard in al die sondes 
wat Jerobeam gedoen het; hulle het dit nie 
laat vaar nie. Uiteindelik het die Here hulle 
laat vaar soos Hy hulle deur al sy dienaars, 
die profete, gewaarsku het. Hy het Israel uit 
sy land na Assirië toe laat wegvoer, waar hulle 
vandag nog is” (2 Konings 17:18-23).

Hoewel die Bybel dit duidelik stel dat die 
Assiriërs die noordelike koninkryk se bevolk-
ing as slawe weggevoer het, dui Bybelse 
tekste en indirekte argeologiese bewyse aan 
dat sommige vlugtelinge van die noordelike 
stamme onder die mense van Juda gewoon 
het lank na die val van Israel. 

Daar het moontlik ’n paar noordelikes 
suidwaarts beweeg na die afskeiding van 
Israel van Juda af, uit protes teen die verag-
telike praktyke wat Jerobeam I (1 Konings 
12:25-33; 13:33; 2 Kronieke 11:13-16) en 
sy opvolgers—die mees noemenswaardige, 
Agab en Jesebel (1 Konings 16:28-33; 18:3-
4, 18), bekendgestel het. Die eerste golf van 
migrante in Juda in sou manne en vroue wees 
wat ’n minder openlik besoedelde godsdiens-

tige omgewing gesoek het waarin hulle God 
kon aanbid. 

Maar net voor die noordelike koninkryk se 
ballingskap het ’n groter getal noordelikes 
moontlik suidwaarts, na Juda, gegaan om 
die Assiriese aanslagte van die agtste eeu 
vC te ontkom. Niemand argumenteer dat die 
bevolking van Jerusalem grootliks uitgebrei 
het gedurende daardie tyd. 

Dui hierdie gebeure aan dat God maar net 
genoeg mense van die noordelike stamme in 
Juda laat assimileer het en dat die Jode wat 
van die latere Babiloniese ballingskap onder 
Esra en Nehemia teruggekeer het, Israel 
uitgemaak het, dié wat God bedoel het Sy 
heilige volk moes wees? Sommige geleerdes 
staan hierdie teorie voor, maar hulle laat ’n 
kritieke feit buite rekening. 

Die Babiloniërs het die oorblywende inwon- 
ers van die koninkryk van Juda in 586  
vC weggevoer. Hierdie ballinge het diegene  
ingesluit wat na Juda migreer het vanaf die  
voormalige noordelike koninkryk. Sewentig  
jaar later het slegs ’n klein gedeelte van  
daardie Jode wat na Babilonië weggevoer  
was, teruggekeer om die tempel en die stad  
Jerusalem te herbou. Die Bybel toon aan  
dat diegene wat vrywillig teruggekeer en ’n  
Joodse teenwoordigheid in Palestina gevorm  
het, bykans uitsluitlik van die stamme van  
Juda, Benjamin en Levi gekom het (Nehemia  
11:3-36). Ons vind geen skriftuurlike bewys  
—of ander historiese bewys—dat enige 
beduidende getal van die ander 10 stamme 
ingesluit was tydens Juda se terugkeer na 
hul tuisland nie. 

Daarom kan die profesieë wat verwys na 
’n toekomstige restourasie van die 10 verlore 
stamme nie gesien word as dat dit al vervul 
is met die terugkeer van sommige van die 
Joodse volk na Jerusalem, in die dae van Esra 
en Nehemia nie. Selfs diegene wat wel terug-
gekeer het, het bestaan uit net ’n gedeeltelike 
restourasie van die Jode. Die nageslag van die  
res van die gevange Joodse en Israelitiese fa-
milies is onder die nasies verstrooi en het heel 
moontlik hul identiteit verloor. Profesie leer 
ons dat Christus hulle, saam met die verlore 
10 stamme, by Sy wederkoms sal versamel.

Sommige geleerdes het die Bybelse 
aanspraak dat die hele bevolking van die 

noordelike koninkryk in ballingskap na Assirië 
weggevoer is, betwis. Sommige dink dat die 
meeste Israeliete na die suide gevlug en daar 
in die bevolking van die koninkryk van Juda 
opgeneem is. Wat het werklik gebeur? Laat 
ons die rekords ondersoek. 

Die reeks van gebeure wat gelei het tot die 
val en massiewe deportasie van Israel het 
begin met die Assiriese monarg Tiglat-Pileser 
III. In drie veldtogte het hy, wat historici die 
Galilese ballingskap noem (ongeveer 733-
732 vC), geïmplementeer. Hy het Damaskus 
verower en ’n militêre teenwoordigheid by die 
grens van Egipte gevestig. Hy het groot seg-
mente van die Rubeniete, Gadiete en Trans-
Jordaan Galilese bevolkings (1 Kronieke 5:26) 
en Naftali en stede in die gebiede van 
Issaskar, Sebulon en Asser (2 Konings 15:29) 
verplaas na die bo-Mesopotamiese rivier. 

Die Assiriese monarg, Salmaneser V het 
die meeste van die kritieke 724-722 vC 
veldtogte geïnisieer en uitgevoer, tot in die 
res van die noordelike koninkryk. Salmaneser 
is egter “kort daarna onttroon deur ’n ander 
koning, Sargon II. Sy naam, ‘Ware Koning’ 
blyk asof dit die verdagte aard van Sargon se 
aanspraak op die troon verraai … Sargon II 
het die Assiriese hoofstad na sy eie basis by 
Korsabad verskuif, gebou in nabootsing van 
Nimrod, en die ouer stad is agterweë gelaat  
… Salmaneser V … het nie tyd gehad om sy  
prestasies in klip te graveer nie, en dit was sy 
opvolger, Sargon II, wat aanspraak gemaak 
het op erkenning vir die oorwinning” (Julian 
Reade, Assyrian Sculpture, bl. 48, 65). 

Die epogmakende 19de-eeuse ont-
dekkings van Britse argeoloog, Austen Henry 
Layard het alle twyfel uit die weg geruim dat 
die Assiriese koninkryk ’n formidabele mag 
was wat die antieke Nabye-Ooste met tye 
verwoed oorheers het van die negende tot die 
sewende eeue vC Dit is onweerlegbaar dat die 
Assiriërs die noordelik koninkryk ingeval en 
oorwin het as deel van daardie oorheersing. 

Die presiese syfers betrokke, ten minste 

daardie buite die Bybelse weergawe, kan 
steeds nie histories bevestig word nie. Som-
mige geleerdes argumenteer dat slegs ’n 
klein getal leiers, die noordelike intellektuele, 
in ballingskap verval het aan die hand van die 
Assiriërs. Die res, so sê hulle, het of as vlug-
telinge ontkom, of is in die vreemde bevolk-
ings wat na die noordelike koninkryk verskuif 
is, opgeneem (2 Konings 17:24). 

Andere glo dat die slawerny en verwy-
dering van Israeliete byna die hele noordelike 
bevolking ingesluit het. Hoe weet ons wie 
is reg? Hoeveel Israeliete het die Assiriërs 
gedeporteer? 

Argeoloë het ’n stel Assiriese hofrekords 
gevind wat spesifieke getalle voorsien. Ko-
ning Sargon II maak aanspraak dat hy 27,290 
gevangenes vanaf Samaria geneem het. Hier-
die getal is beslis klien in kontras met die 
hele bevolking van die noordelike koninkryk. 
Daar is egter ’n logiese verklaring vir so ’n 
klein getal. 

Die konserwatiewe Bybel geleerde Eugene 
Merrill, dui aan dat Salmaneser V “het 
Samaria in sy laaste jaar ingeneem … [toe] 
Sargon, wat waarskynlik nie die seun was 
van Tiglat-Pileser nie, soos sommige beweer, 
maar ’n vergryper, regeer het oor die uit-
gestrekte Assiriese Ryk, van 722 tot 705. 
Een van Assirië se mees militante heersers, 
[Sargon] maak aanspraak dat hy belangrike 
veldtogte onderneem het in elkeen van sy 
sewentien jaar. Soos aangedui in die annale 
van sy eerste jaar neem hy krediet vir die val 
van Samaria. Dus is die Bybelse verklaring 
dat Salmaneser V verantwoordelik was vir die 
veldtogte, korrek; soos verskeie geleerdes 
aangedui het, het Sargon hierdie groot oor-
winning geëis vir sy eie heerskappy sodat die 
rekord vir sy eerste jaar nie onbeskrewe sou 
wees nie” (Kingdom of Priests, 1996, bl. 408). 

Sargon het voordeel getrek uit die feit dat 
Salmaneser V onttroon is voordat sy militêre 
uitbuiting ten volle opgeteken is. Hoewel 
Sargon die resultate van sy eie inval en de-
portasie van Israel se noordelike koninkryk 
gedurende sy eerste jaar korrek opgeteken 

Was Al die Israeliete Weggevoer?
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like koninkryk in politieke chaos verval. “Burgeroorlog, sluipmoorde en 
interne stryd tussen groepe wat die Assiriese beleid ondersteun het of 
gekant was teen enige kapitulasie, het die noordelike state geteister. Die 
dood van Jerobeam en UssÍa … het gekom op die oomblik toe Assirië 
haar mag herwin en haar mag na die weste hernu het” (Lawrence Boadt, 
Reading the Old Testament, 1984, 
bl. 312). 

Te midde van hul eie huishoude-
like en interne probleme moes die 
Israelitiese leiers bedag wees op die 
Assiriese ongemagtigde inbreuk op 
hul sake. Teen die tyd van Assirië 
se Tiglat-Pileser III moes Israel se 
Koning Menahem (ongeveer 752- 
742 vC) enorme bedrae in heffings 
aan hom betaal—beskermingsgeld 
op ’n nasionale skaal—om die 
Assiriese monarg te beweeg om  
hom en sy mense in vrede te laat  
(2 Konings 15:19-20). 

’n Paar jaar later het Koning  
Peka (ongeveer 740-732 vC) teen 
Assirië gerebelleer, slegs om ge-
dwing te word om oor te gee en ’n 
groot losprys te betaal om sy troon 
te behou (2 Konings 15:19-20). Peka 
se dislojaliteit het die eerste stappe 
in beweging gebring in die Assiriërs 
se beleid van optrede teen opstandige volke—om die oortredende ko-
ninkryk te verander in ’n vasale staat. 

Volgens Assirië se buitelandse beleid sou diegene wat ’n tweede keer 
sou rebelleer, hul politieke kontrole verbeur en deur ’n vasale koning, wat 
lojaal sou wees aan Assirië, vervang word. Die Assiriërs sou ook die hoe-
veelheid land wat die vasaal staat beheer, verminder, met die Assiriese 
monarg wat sy direkte heerskappy oor ten minste sommige van die oor-
spronklike koninkryk sou instel. 

’n Tweede rebellie sou ook die deportasie van ’n beduidende getal van 
die oortredende bevolking in beweging bring. Die bannelinge sou min 
hoop hê om met sukses teen hul Assiriese meesters in opstand te kom 
deurdat hulle hulself tussen vreemdelinge bevind het wie se taal hul nie 
verstaan het nie en wie se land en kultuur aan hul onbekend was.

Tiglat-Pileser het hierdie stappe teen die noordelike koninkryk geïni-
sieer in reaksie op Koning Peka se alliansie met Damaskus, sy tweede 

Die Assiriese koning Sargon II ontvang 
’n verslag van ’n amptenaar, moontlik 
een van sy generaals. Sargon het meer 
as 27,000 Israeliete in ballingskap na 
Assirië geneem. 
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poging om ’n opstand te bewerkstellig (ongeveer 734 vC). Die eerste de- 
portasie van Israeliete (ongeveer 733-732 vC) waarna soms verwys word 
as die Galilese ballingskap, het ’n gedeelte van die bevolking geneem—
hoofsaaklik geneem uit die stamme van Naftali, Ruben, Gad en die 
gedeelte van Manasse wat oos van die Jordaan rivier gewoon het—na 

noordelike Sirië en noordelike 
en noordwestelike Mesopotamië 
(2 Konings 15:27-29; 1 Kronieke 
5:26). 

Tiglat-Pileser III het ook die 
groter deel van Galilea en Gilead 
ingeneem en die Israelitiese gebied 
self in vier nuwe provinsies verdeel: 
Magidu, Duru, Gilead en Samaria. 

Die laaste strooi

Indien ’n volk ’n derde keer sou 
rebelleer, was die Assiriese reaksie 
ferm en finaal: Die nasie sou ophou 
bestaan. Die Assiriese weermag sou 
met geweld amper die hele bevolk-
ing in ballingskap verwyder. Die 
Assiriërs sou die gedeporteerdes 
reg deur die ryk verstrooi en die 
ontruimde gebiede met mense 
vanaf ver en afgeleë gebiede her-
bevolk. Toe hul eens van hul tuis-
land verwyder is en met hul lande 

nou gevestig deur andere, sou die verstrooide bannelinge minder middele 
of motivering hê om teen die Assiriese beheer in opstand te kom. 

’n Pro-Assiriese maar onbetroubare Israelitiese vasaal, Koning Hosea 
(ongeveer 732-722 vC) het die gebeure in beweging gebring wat sou lei 
tot die ontbinding van die noordelike koninkryk. In die hoop om kri-
tieke hulp vanaf Egipte tot in die suide te kry, het Hosea die Assiriese 
vertroue, rondom 724 vC misbruik (2 Konings 18:9-10). Salmaneser V 
het met ’n beleg gereageer (ongeveer 724-722 vC) wat gelei het tot die 
val van Israel se hoofstad, Samaria. Op daardie punt het die noordelike 
koninkryk ophou om as ’n politieke entiteit te bestaan. 

Geskiedenis teken ’n opmerking aan oor die val van Samaria in 722 
vC. Nadat hy met sy oorwinning oor die noordelike koninkryk sukses-
vol Israel se Beloofde Land binnegekom het, sou die Assiriërs binnekort  
terugkeer en die suidelike koninkryk, Juda, aanval. In 701 vC het die 
Assiriese weermag, gelei deur Sanherib, byna al Juda se versterkte stede  

Van Koninkryk tot Ballingskap

Assiriese soldate sloop ’n muur-
omringde stad terwyl sy mense in 
gevangenskap geneem word. Tonele 
soos hierdie is regdeur die koninkryk 
van Israel herhaal.
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(2 Konings 18:9, 13-14) ingeneem en duisende Jode gedeporteer. Jerusalem 
het egter nie tydens hierdie inval, geval nie, en die suidelike koninkryk het 
genoegsaam herstel om vir ’n verdere 115 jaar te hou voordat Babiloniese 
weermagte Jerusalem verower en vernietig het in 586 vC. 

Bannelinge verdwyn uit die geskiedenis

Met die uitwissing van die noordelike koninkryk as ’n politieke 
entiteit is sy mense verby die Eufraat Rivier tot in Assirië se suidelike 
gebiede verdeel en verstrooi. God sou nou Sy belofte vervul om “die 
huis van Israel te skud tussen die nasies” (Amos 9:9). Die Israeliete sou 
nou ervaar hoe dit sou wees om te leef onder die regering van die ander 
nasies wat hulle so graag wou navolg. 

God het hulle gewaarsku: “Die Here sal jou verstrooi onder al die volke, 
oor die hele aarde. Daar sal jy ander gode dien wat jy en jou voorvaders 
nie geken het nie, gode van hout en klip. Onder daardie nasies sal jy nie 

Die inwoners van die koninkryk van Israel wat gedeporteer is in ’n reeks 
invalle aan die hand van die Assiriërs, sou hul identiteit in verre lande ver-
loor. Meer as ’n eeu later is die koninkryk van Juda ook verslaan en deur die 
Babiloniërs verban. Anders as Israel het die Jode egter hul identiteit behou 
en baie het na hul tuisland teruggekeer na 70 jaar in ballingskap. 

vrede vind nie, nie eers ’n rusplek vir jou 
voete nie. Die Here sal jou daar ’n hart vol 
angs gee, oë wat ingee, ’n lewe wat wegkwyn. 
Jou lewe sal aan ’n draadjie hang, jy sal dag 
en nag in vrees lewe, jy sal jou lewe lank 
onveilig wees” (Deuteronomium 28:64-66). 

Op hierdie tydstip het hulle uit die geskie-
denis verdwyn as die volk van Israel. Die 
Israeliete het reeds begin “om ander gode te 
dien” en die godsdienstige praktyke wat hul 
onderskei het van ander volke, verwerp. 

Hulle het onder andere die sewendedag 
Sabbat verwerp. God het die Sabbat as ’n 
“teken tussen My en julle in julle geslagte” 
uitgeroep (Exodus 31:13; vergelyk Esegiël 
20:12, 20). 

Toe hul oorwinnaars hul van hul tuisland 
verwyder het, was hulle bloot net vlugte- 
linge—deel van die groot massa ontwrigte 
mense wat die Assiriërs in ballingskap ge-
neem het. Hulle het nie meer die uiterlike 
eienskappe gehad wat hul maklik onderskei 
het van die volke rondom hulle nie. Hul  
opvallende identifiseerbare tekens het gou 
verdwyn. Fragmente van hul identiteit en  
kultuur sou egter nie so maklik verdwyn 
onder die stamme nie. 

Hoe sal ons hul dan opspoor? Ons sal  
moet kyk na die algemene gebied waarheen 
hul weggevoer is en vasstel of ’n nasie met 
eienskappe wat hul verbind aan die vlugte-
linge uit Israel se noordelike koninkryk,  
skielik in die gebied verskyn het. 

Wat ons vind, is ’n ongelooflike verhaal van God wat oor die eeue 
heen die ontheemde Israeliete na die hele streek, noord en wes van hul 
vaderland, soos Sy profete voorspel het, gelei het.

Van Koninkryk tot Ballingskap

Hierdie 6-kantige klei pris-
ma, ontdek in die ruïnes 
van die antieke Assiriese 
hoofstad van Nineve, is ’n 
inskrywing van Sanherib 
se 701 vC inval van die 
koninkryk van Juda, nadat 
die koninkryk van Israel 
geval het. Juda het hier- 
die inval oorleef om slegs 
’n bietjie meer as ’n eeu 
later in die hande van die 
Babiloniese Ryk te val.Ballingskap roetes

Die Assiriërs neem die Israeliete 
gevange in 733-732 vC en 722 vC 

Die Babiloniërs neem die Jode 
gevange in 604-586 vC
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Die Misterieuse  
Skitiërs Bars die  

Geskiedenis Binne
“Ek, die Here God, hou die sondige koninkryk dop, Ek gaan hom  
wegvee van die aarde af! Maar tog, Ek sal nie die nageslag van  

Jakob heeltemal uitroei nie, sê die Here” (Amos 9:8). 

Toe die noordelike koninkryk van Israel die vernietiging ly 
onder die hande van die Assiriërs, het die stamme hulself 
bevind binne ’n gedwonge ballingskap. Nogtans het God 
beloof dat Hy hulle sou laat oorleef om van die wêreld se 
belangrikste magte in die laaste dae, te word. Waarheen het 

hulle hiervandaan gegaan? Hoe kan ons hulle opspoor?  
Dit is ’n baie moeilike taak om die herkoms van antieke stamme na  

te spoor. Argeoloë, historici en beroemde professors aan bekende univer-
siteite het dikwels oor die interpretasie van artefakte en historiese doku-
mente verskil. 

Dit is omdat volle kennis oor die herkoms van die antieke stamme 
byna altyd deur die mis van tye vertroebel word. Dit is veral waar wan-
neer die geskrewe rekords verdwyn het, vernietig is of nooit bestaan het 
nie. Om dus vas te stel wat van die antieke Israeliete geword het, moet 
ons die beskikbare historiese en argeologiese bewyse versigtig vergelyk 
met die geskiedenis en profesieë in die Bybel. 

Argeoloë en historiese navorsers het ’n substansiële basis van inligting 
opgebou wat ons as die stukkies van die raaisel bymekaar kan sit. Hoe 
meer stukke op die tafel, hoe makliker is dit om die inligting korrek aan-
mekaar te sit. Deur genoeg dele bymekaar te sit kan ons ’n redelik goeie 
idee van die verlede kry. 

Belangrike historiese leidrade

Historici aanvaar dat meeste van die voorvaders van vandag se Wes-
terse demokrasieë, eens as nomadiese stamme geleef het wat in die uit-

Hoewel die geografiese oorsprong van die Skitiërs volkome gede- 
batteer is, is bewyse vir die tyd wat hulle die eerste keer in die 
geskiedenis verskyn het, nie. Hul verskyn skielik op dieselfde tyd 
en naby dieselfde gebied van die verdwyning van die Israeliete.

gestrekte grasvlaktes van die oudheid, bekend as die Eurasiese steppe, 
rondgeswerf het. Een spesifieke groep van hierdie migrerende volke, 
deur die Grieke geïdentifiseer as die Skitiërs, het skielik op die Eurasiese 
steppe verskyn, ongeveer op dieselfde tyd as wat die 10 stamme van 
Israel uit die geskiedenis verdwyn het. Is daar ’n verband? Hier is enkele 
van die meer relevante feite en ontdekkings van die twee volke. 

Die uitgestrekte Eurasiese steppe strek ongeveer 4,350 myl vanaf die 
basis van die Karpatiese Berge in Europa tot by Mongolië in Oos-Asië. 
Hul het ’n enkele geografiese eenheid van natuurlike grasveld gevorm, 
wat elke lente omskep is in ’n skouspelagtige see van veldblomme wat 
strek so ver as die oog kon sien. 

Hierdie uitgestrekte vlakte was perfek geskik vir veeboerdery en graan- 
verbouing. Argeoloë het genoeg bewyse ontdek om te bewys dat in die 

oudheid, nomadiese stamme dit 
gereeld deurkruis het, terwyl hul 
op die sikliese roetes tydens die 
lente, somer en herfs, die kuddes 
en kleinvee gevolg het. 

Klimaatsveranderinge sowat 
2,000 jaar gelede het egter groot 
gedeeltes van die sentraal-Asiese 
steppe in ’n woestyn wildernis 
verander. Dit het so droog geword 
dat dit nie langer meer die lande-
like manier van leef, van 2,700 tot 
2,100 jaar gelede, kon ondersteun 
nie (Tamara Talbot Rice, The 
Scythians, 1961, bl. 33). 

Die Skitiërs se skielike verskyning

Sommige moderne geleerdes 
stel drie teorieë voor om die skie-
like en misterieuse verskyning van 
die Skitiërs in die steppe-gebied 
langs die Swart See te verduidelik. 

Sommige glo dat hulle uit die noorde daarheen gemigreer het, ander uit 
die ooste. ’n Derde opinie veronderstel dat die migrasies uit die suide 
afkomstig was. 

Hoewel die geografiese oorsprong van die Skitiërs volkome gedebat-
teer is, is bewyse vir die tyd wat hulle die eerste keer in die geskiedenis 
verskyn het, nie. Hul verskyn skielik op dieselfde tyd en naby dieselfde 
gebied van die verdwyning van die Israeliete. 

Die Encyclopaedia Britannica stel dit so: “Die Skitiërs was ’n volk wat 
gedurende die agtste tot sewende eeu vC van sentraal-Asië na suidelike 

Die Misterieuse Skitiërs Bars die Geskiedenis Binne

Alles behalwe barbaars, was die 
Skitiërs en Kelte bedrewe vakmanne, 
soos gedemonstreer deur hierdie 
pragtige gedetailleerde Skitiese kam, 
gemaak van soliede goud.
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“Assiriese dokumente plaas hul verskyning daar [tussen die Swart 
See en die Kaspiese See] in die tyd van Koning Saron (722-705 vC), ’n 
datum wat ten nouste ooreenkom met dié van die vestiging van die eerste 
groep Skitiërs in suidelike Rusland’ (Rice, bl. 19-20, 44). Hierdie datum 
stem ook ooreen met die verdwyning van die gevangenes uit Israel se 
noordelike koninkryk. 

Gedurende die laat agtste eeu vC het rekords van die Kaukasiese ko-
ninkryk van Urartu, wat die noordelike uithoeke van die Eufraat Rivier 
gekontroleer het, ook die verskyning genoteer van ’n groep genaamd 
Kimmeriërs. 

Die boek From the Lands of the Scythians verduidelik: “… Twee 
groepe, Kimmeriërs en Skitiërs, blyk na verwys te word in Urartese 

Rusland verhuis het” (15de uitgawe, Vol. 16, macropaedia, “Scythians” 
bl. 438). Die Encyclopaedia Americana verduidelik dat die Skitiërs die 
gebied rondom die Swart See, ongeveer 700 vC eerste beset het en dat, 
vanaf hul heel eerste begin, hulle ’n “samehangende politieke entiteit” 
vertoon het (Vol. 24, 2000 uitgawe, “Scythians” bl. 471). 

Die historikus Tamara Talbot Rice bevestig dat “die Skithiërs nie veel 
voor die agtste eeu vC ’n herkenbare nasionale entiteit geword het nie  
… Teen die sewende eeu vC het hul hulself stewig gevestig in suidelike 
Rusland … En analoë stamme, moontlik selfs verwante stamgroepe, 
hoewel polities heeltemal apart en onafhanklik, was ook gesentreer op 
die Altai [waar die oostelike grens van Rusland aansluit by die westelike 
grens van Mongolië en China] … 

Die handelspatrone van die Kelte van 
beboste Noordwestelike Europa en die 

Skitiërs van die oostelike vlaktes is openba-
rend. Die hoofweë van handel en vervoer in 
die oudheid was riviere en die see. Die Kelte 
en die Skitiërs was baie bekwaam om in die 
waterweë te reis.

Naburige volke het die Saka Skitiërs wat 
naby die Kaspiese See gewoon het, as groot 
vissers gereken. Hulle was geweldige verbrui-
kers van vis. Die gevolg was dat sommige van 
hulle bekend gestaan het as Apasaca, wat 
‘die water Saca’, beteken. 

Na die weste het die Keltiese Venti-stam 
’n maritieme mag met meer as 220 groot 
eikehout vaartuie geword—waarvan die 
dwarsbalke ’n voet breed was en met yster-
spykers so dik soos ’n man se duim, onder-
steun is. Hul vesting was in die wes-Franse 
skiereiland van Bretagne op Quiberonbaai. 
Volgens Romeinse bronne het die Veneti nie 
slegs langs die kuste van Gallië handel gedryf 
nie, maar ook met Brittanje en Ierland, vir tin. 

Beide die Kelte en Skitiërs het ’n uitsonder-
like talent openbaar ten opsigte van rivier- en 
vlootnavigasie selfs so vroeg as die laaste 
helfte van die eerste millennium vC. Beide 
groepe was sedert die begin van hul versky-
ning diep betrokke by die rivier- en seehandel 
op die Eurasiese steppe. 

Argeologie en geskiedenis onthul baie  

aangaande Keltiese en Skitiese etniese iden- 
titeit soos in hul handelsaktiwiteite en ver-
houdinge ten toon gestel is. Om die aard van 
hul verhoudinge te verstaan moet ons sekere 
geogra-fiese kenmerke van die steppestreek 
verstaan

Europa het die vorm van ’n groot skier-
eiland. In die skiereiland Europa, bokant die 
Middellandse see is daar wat genoem kan 
word ’n middelpunt waar die hoofwaters van 
sy vernaamste riviere, die Ryn, Donou, Sein 
en Rhone, almal bymekaarkom.

Hierdie middelpunt was eens ’n belang-
rike skakel van kommunikasie en handels-
vloei tussen die Atlantiese-, Nordies-Baltiese, 
oostelike Swart See en die Mediterreense 
handelsones. Dit was ’n belangrike deurgang 
(poort) tot die hele Europa. 

Vanaf die Rynrivier vertak die addisionele 
are in die ooste in Sentraal-Europa om die 
riviervalleie van Lippe, Rurand Main of noord-
waarts langs die Weser en Elbe te laat saam-
loop. Nog ’n belangrike deurgang, krities 
vir die handel in kosbare amber het by die 
bronne vir amber, aan die oewer van die 
Baltiese See, in die Jutland Skiereiland, en 
aangrensende gebiede begin. 

Hierdie handelsroete het na die suide, oor 
die Duitse vlakte uitgestrek, deur Bohemia 
tot waar dit met die Donou naby die moderne 
Wenen gekruis het. Daarvandaan gaan dit 

Geografie van Kelties-Skitiese Handel

Die Misterieuse Skitiërs Bars die Geskiedenis Binne

verder langs die Donou af na die Griekse 
handelsposte aan die strande van die Swart 
See. Die Swart See was die vernaamste 
handels middelpunt aan die oostelike punt 
van hierdie roete. 

Die diep deurdringende riviere soos die 
Dniester en die Dnieper het ver in Oos-
Europa gelei waar ’n kort portage ’n reisiger 
of migrant met die Dvina of die Vistula riviere 
kon verbind. 

Hierdie waterweë het direkte toegang na 
meeste van Oos Europa en die Baltiese area 
verskaf. Die oostelike tak van Skitiërs wat ron-
dom die Kaspiese See woon het ook direkte 
toegang gehad tot die Baltiese See via die 

Volga Rivier. 
Die Volga was in daardie 

hedendaagse Moskou be-
vaarbaar. Soos Thor Heyer-
dahl, ’n etnograaf, bekend  
vir sy werk op ander an-
tieke migrasieroetes, aan-
gedui het, was die hoof 
waterweë van die Volga 
aanloklik naby die hoof 
waterweë van die Dvina, 
wat in die Baltiese kus by 
Riga leeggemaak het. 

Met ander woorde beide 
die oostelike Skitiërs en 
Westerse Kelte het die 
waterweë van die konti-
nent—die “hoofweë” van  
daardie dae—vir handel-
dryf tot hul beskikking  
gehad. Hul het dit ook  
doeltreffend gebruik. Hulle  
was alles behalwe agter- 

like mense wat tot ’n nomadiese lewe  
beperk was. (Vir meer inligting lees gerus 
“Kelte en Skitiërs Gekoppel aan Argeologiese 
Ontdekkings,” op bladsy 63). 

Kelte en Skitiërs het vryelik met mekaar kontak gehad 
deur middel van handel- en reis netwerke wat gestrek 
het vanaf die Kaspiese See tot by die Atlantiese Oseaan. 
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en Assiriese tekste, maar dis nie altyd duidelik of die terme die twee 
onderskeie volke of eenvoudig berede nomades aandui nie … Vanaf 
die tweede helfte van die agtste eeu vC verwys die Assiriese bronne na 
nomades wat as die Kimmeriërs geïdentifiseer is; ander Assiriese bronne 
stel dit dat daardie volke vir ’n honderd jaar teenwoordig was in die land 
van die Mannai [of Mannea, suid van die meer Urmia] en in Kappadosië 
[dit wil sê ongeveer 750-650 vC), en vermeld hul vordering tot in Klein-
Asië en Egipte. 

“Die Assiriërs het die Kimmeriërs as huursoldate in hul weermag ge-
bruik; ’n wettige dokument wat dateer uit 679 vC verwys na ’n Assiriese 
‘bevelvoerder van die Kimmeriese regiment’, maar in ander Assiriese 
dokumente word hulle genoem ‘die nageslag van voortvlugtiges wat 
geen geloftes aan die gode of eedverklarings ken nie’” (Boris Piotrovsky, 
1975, bl. 15, 18). 

Historikus Samuel Lyons het verwys na “die Kimmeriërs blyk die-
selfde mense te wees as die Galliërs of Kelte, onder ’n ander naam” 
(John Henry en James Parker, Our British Ancestors: Who and What 
Were They? 1865, bl. 23, 27). 

Anne Kristensen, ’n gerespekteerde Deense taalwetenskaplike, het on- 
langs tot die gevolgtrekking gekom dat die Kimmeriërs (later bekend as 
die Kelte) positief identifiseer kan word as die gedeporteerde Israeliete. 
Aan die begin van haar navorsing was Dr. Kristensen skepties en het die 
tradisionele teorie onderskryf dat die Kimmeriërs die “Ariese” stamme was 
wat die Skitiërs uitgedryf het uit die noorde, soos Herodotus se teorie was. 

Maar soos sy verder in die Assiriese bronne gesoek het, het sy gevind 
dat die Kimmeriërs die eerste keer in die geskiedenis verskyn het in 714 
vC in die streek van Iran, suid van Armenië. Haar gevolgtrekking was 
dat die Gimira, of Kimmeriërs, ten minste ’n gedeelte van die verlore 10 
stamme van Israel verteenwoordig het. 

Dr. Kristensen skryf: “Daar is weinig rede om die opwindende en 
voorwaar verbasende aanname voorgelê deur die studente van die Tien 
Stamme te betwyfel dat die Israeliete vanaf Bit Humira, van die Huis van 
Omri identies is aan die Gimirraja van die Assiriese bronne nie. Alles 
dui daarop dat die Israeliete gedeporteerdes nie van die prentjie verdwyn 
het nie maar dat hulle in die buiteland onder nuwe omstandighede voort-
gegaan het om hul spore in die geskiedenis te laat” (Who Were the Cim-
merians, and Where Did They Come From? Sargon II, the Cimmerians, 
and Rusa I, uit die Deens vertaal deur Jørgen Læssøe, The Royal Danish 
Academy of Sciences and Letters, Nr. 57, 1988, bl. 126-127). 

Dit is ook noemenswaardig dat die Assiriese kroonprins Sanherib ’n ge- 
heime intelligensie verslag geskryf het wat deur argeoloë gevind is tydens  
die opgrawing van die koninklike argiewe by Nineve. Sanherib se verslag  
het die nuus van sy spioene oorgedra dat die Kimmeriaanse nomades 
Urartu binnegeval en hul en hul magte verslaan het. Op grond van hierdie  

verslag het die Assiriërs voorbereidings getref om hul noordelike mede- 
dinger, Urartu, binne te val, wat hulle suksesvol in 714 vC gedoen het.  

’n Alliansie van Skitiese stamme verskyn

Uiteindelik was dit die Skitiërs wat die meeste bevoordeel is uit die 
konflikte wat Urartu verswak het. Teen 700 vC het die Skitiërs kontrole 
verkry oor die ou Urartese koninkryk. Hulle het ’n stam alliansie gevorm 
wat die Grieke ’n Skitiese Koninkryk genoem het. 

Die Misterieuse Skitiërs Bars die Geskiedenis Binne

Die Keltiese Hallstatt kultuur en die Ski-
tiese Vekerzug of Thraciese kultuur is 

uitstekende voorbeelde wat aandui hoe ’n 
noue interaksie daar tussen hulle was. His-
torici en argeoloë bestempel die mense wat 
die Hallstatt kultuur gevestig het (700-450 
vC) proto-Kelte, of net, Kelte. Die kultuur, 
soos voorgestel deur die goedere in die 
grafte van die Hallstatt aristokrasie, is merk-
waardig universeel en uitsonderlik. 

Die Hallstatt Kelte was innoverende me-
taalwerkers. Hul yster wapens het aan hulle 
’n militêre voordeel verskaf. Soos die Skitiërs 
het hulle ook met hulle ’n verbeterde perde-
ras gebring wat met groot stamina vinniger 
kon hardloop, in vergelyking met die perde 
alreeds in noordelike Sentraal-Europa, en dit 
het groter beweeglikheid aan hulle gegee.  

Baie van die rykste Hallstatt begraaf-
plase bevat stewige vierwielwaens wat ’n 
beduidende tegniese vaardigheid vertoon. 
Die speek-wiele was toegerus met yster-
bande wat gekrimp is en om die houtvellings 
vasgespyker is. Die houtjukke is versier met 
patrone van brons spykerkoppe. 

Hierdie artefakte-ryke terreine blyk aan-
vanklik gekonsentreer te wees van die gebied 
van die Bo-Donou tot by Bohemia. Later, in 
die 500’s vC het die Keltiese Hallstatt kultuur 
sone egter sy kontrole na die weste uitgebrei. 

Voertuig begrafnisse was ook ’n onder-
skeidende handelsmerk van die Skitiaanse 
kultuur. Die laat agtste en sewende eeue vC 

was ’n tyd van ontwrigting en verandering, 
nie net by die hoofbron van die Donou nie, 
maar ook in die Swart See en Kaukasus 
streke, waar daar migrerende stamme van 
Skitiërs was. 

Die Hallstatt Kelte se leefstyl het baie oor-
eenkomste vertoon met die van die Skitiërs. 
’n Hallstatt swaard in Wene se Natuurhisto-
riese Museum bevat ornamente wat aantoon 
hoe ’n Kelt oorvloedig versierde broeke 
dra. Dit is vergelykbaar met die Skitiese 
drag soos vertoon op die Chertomlyk vaas 
(vanaf die Swart See gebied). Hierdie swaard 
vertoon ook ’n swaelstert jas, opvallend 
soortgelyk aan Oos-Skitiese klere wat deur 
Russiese argeoloë by Katanda in die suide 
van Altai (Siberië) gevind is. ’n Ander Keltiese 
swaard, gevind by Port Bern, Switserland, is 
tydens die vervaardiging daarvan gestempel 
met ’n versiering van twee staande horing 
diere weerskante van ’n boom van lewe—’n 
klassiek Nabye-Oosterse, Skitiaanse tema. 

Die argeologiese bewys toon aan dat 
beide die Kelte en Skitiërs vryelik gedeel en 
gemeng het onder mekaar. Russiese en Oos-
Europese opgrawings vertoon duidelik die 
vermenging van hierdie twee groepe. 

Die meeste geleerdes is dit ook eens dat 
die Skitiërs van Oos-Europa noue betrek-
kinge gehandhaaf het met die Skitiërs, nog 
steeds aan die steppe in die ooste en die 
Hallstatt-La Tène Kelte in die weste. 

Kelte en Skitiërs Gekoppel aan  
Argeologiese Ontdekkings
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sy inval van Juda rondom 735 vC. Gedurende daardie tyd het die Urartese 
strategiese oorheersing van die Eufraat verkry tot by die westelike draai, 
waardeur hulle die belangrikste handelsroete na die Middellandse See 
vanaf die suide van die Kaukasus kon beheer. Argeologiese opgrawings 
in Urartu het artefakte uit Egipte, Assirië en Persië, sowel as van die Mid-
dellandse See gebied opgelewer. 

Skitiese Oorsprong

Die term Skities, skryf die historikus George Rawlinson, was oor-
spronklik meer die benaming van ’n lewenswyse as ’n verwysing na bloed 
verwantskappe. Hy verduidelik dat die term “ongeërg deur die Grieke en 
Romeine op die Indo-Europese en Turaniese rasse toegepas is”, mits hul 
gewoontes en gebruike aan die nomadiese lewenswyse voldoen (George 
Rawlinson, Seven Great Monarchies, Vol. 3, 1884, bl. 11). 

Vandag gebruik historici die term Skities egter meestal met betrek-
king tot die Saka, of Sacae, Skite. Hierdie mense het leidende stamme 
van die Skitiese kultuur geword. Hulle het die dinamiese lewenswyse en 
politieke, artistiese, ekonomiese en sosiale leierskap daarvan geïnspireer. 
Vanaf die sewentiende eeu vC vorentoe was dit die stamme Saka, of 
Sacae wat gedefinieer het wat dit beteken om Skities te wees, vanaf die 
Swart See tot by die berge van Mongolië. 

Voor die vroeë 20ste eeu, het Europese en Amerikaanse historici aan-
vaar dat die Skitiërs van die Mongoolse mense uit Asië was. Moderne 
antropologiese navorsing het egter aangetoon dat hierdie idee onwaar is. 
Die meeste geleerdes is oortuig dat daar geen etniese verband tussen die 
Saka-Skitiërs en die Mongoolse of Slawiese mense bestaan nie. 

Dit beteken egter nie dat die verstrooide vorige stamme op die Eura-
siese steppe—die mense wat eerste deur die Grieke bestempel is as 
Skitiërs voor die agtste eeu vC almal skielik verdwyn het nie. Die Saka-
Skitiërs het eerder eenvoudig net die steppe streek begin oorheers vanaf 
700 tot 500 vC. Gedurende daardie tyd het die Saka-Skitiërs, vergesel 
deur ’n kleiner vermenging van ander stamme van Midde-Oosterse her-
koms, soos die verplaaste Mede, Elamiete en Assiriërs, die oorheersende 
mense op die Eurasiese vlaktes geword. 

In werklikheid, tot en met êrens in die vyfde en vierde eeu vC was 
die oorheersende inwoners van selfs die weste van Siberië “’n volk van 

Deur die gegruik van die sentrale Kreuzbergpas (ook bekend as die 
Kaukasus-hek), het die Skitiërs die steil Kaukasus Berge bemeester. Die 
pas is vir die meeste tyd van die jaar begaanbaar; dit was relatief ysvry; 
selfs al was dit hoër as baie passe in die Alpe. Die Skitiërs het ’n merk-
waardige vermoë gehad om groot weermagte heen en weer deur die pas  
te laat beweeg. In die oudheid was dit selfs bekend as die “Skitiese Roete.” 

Voor hul ballingskap sou die 10 Israelitiese stamme van die noorde 
ten volle bewus gewees het van die koninkryk van Urartu en die strate-
giese ligging daarvan. Waarom? Omdat die noordelike koninkryk van 
Israel in die eerste helfte van die agtste eeu vC, voor die ballingskap, 
grootliks in uitvoer-invoer handel belê het, en Urartu was ’n sleutel tot 
daardie handel. Urartu het ’n alliansie gesluit met die klein state in die 
noorde van Sirië wat gegrens het aan die grondgebied van Israel tydens 
die regering van Jerobeam II. 

Baie van daardie Arameërs was bondgenote met Koning Peka tydens 

Geleerdes het ’n logiese verklaring vir 
die oorsprong van die woord ‘Kelt ’ met 

verwysing na die westelike vertakking van 
die steppe-mense. Sommige kom tot die 
gevolgtrekking dat die etniese etiket Kelt ’n 
ander vorm is vir die Iers-Gaeliese woord 
‘ceilt ’ wat beteken “verborge, versteek” of 
“weggesteek’. Die Skotse woord ‘kilt ’ is ’n 
soortgelyke afgeleide vorm. 

Dit pas by die Kelte se sterk godsdienstige 
verbod teen die op skrif stelling van hul 
volks tradisies, kennis en begrip. Die tradi-
sies moes slegs mondelings gekommunikeer 
word en ons kan seker wees die doel met 
die verbod was nie om ongeletterdheid te 
verdoesel nie. Baie Kelte het Grieks gepraat 
en geskryf en dit privaat en in openbare 
besigheid gebruik. Hulle het egter heftig 

geweier om enige inligting rakende hul mees 
gerespekteerde godsdiens oortuigings en 
tradisies aan buitestanders bekend te maak. 

Selfs Julius Caesar, tydens sy inval in Gal-
lië, was verwonder oor hierdie streng Keltiese 
godsdienstige verbod. Sommige geleerdes 
kom tot die gevolgtrekking dat die woord 
‘keltoi’ of ‘Kelt ’ ’n toepaslike benaming is 
vir mense wat soveel rakende hul verlede en 
tradisies verborge gehou het. 

Ten spyte van die Kelte se kenmerk-
ende geheimhouding is genoeg geskiedenis 
opgeteken sodat ons tot die gevolgtrekking 
kan kom dat die Kelte en Skitiërs van ’n 
gemeenskaplike Israelitiese erfenis is. Hul 
migrasies het hulle in verskillende rigtings 
geneem. Op die ou end sou hierdie nasate 
hul egter weer in Europa bymekaar bevind. 

Die Term Kelt en Keltiese Gemeenskap
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ertierenheid en genade te bewys op grond van sy gelofte. 
Die Skrif sê vir ons duidelik dat die Israeliete, nadat die Assiriërs 

hulle met mag vanaf hul tuisland gedeporteer het, hul “in Halah, aan die 
Habor, die rivier van Gosan [in die noorde van Assirië], en in die stede 
van Medië hervestig het (2 Konings 18:11). Dit is nie ver van die gebied 
van Urartu, tussen die Swart See en Kaspiese See nie, waar die Skitiërs 
’n tydelike koninkryk gevestig het. 

God het deur Hosea voorspel dat die Israeliete “swerwers onder 
nasies” sou word (Hosea 9:17). Dit verklaar waarom die verbanne Israel-
iete blykbaar as ’n nasie verdwyn het; hul het eenvoudig net in die ge-
skiedenis as ’n rondloper volk herverskyn onder nuwe name en in ver-
skillende familiegroepe geskei, swerwend oor die Eurasiese vlaktes. 

Dit is duidelik dat niemand hulle langer kon identifiseer as burgers 

Europese herkoms, met blonde hare, en … dit was na daardie datum dat 
’n toestroming van Mongoloïede ’n baie gemengde soort van bevolking 
tot gevolg gehad het” (Rice, bl. 77). Nadere ondersoek van 20ste eeuse 
argeologiese ontdekkings toon duidelik en konsekwent aan dat die Saka-
Skitiërs fisies soos hedendaagse mense van Europa lyk. 

Skakels tot Bybelse Profesie

Laat ons vergelyk wat ons oor die Skitiërs met betrekking tot God se 
beloftes aan die banneling Israeliete, geleer het. Met die aanspreek van 
hulle as die “huis van Isak” (Amos 7:16) het Hy beloof dat hul tydens hul 
ballingskap nie as ’n volk vernietig sou word nie (Amos 9:8, 14; vergelyk 
Hosea 11:9; 14:4-7). In plaas daarvan het Hy beloof om hulle grootliks te 
vermeerder na hul ballingskap (Hosea 1:10) en aan hulle liefderyke goed-

Baie Bybel geleerdes beskou Amos, ’n pro-
feet van Tekoa in die noorde van Juda as 

die eerste om te waarsku oor die dreigende 
ballingskap van “die oorblyfsel van Josef” 
(Amos 5:15). Maar Amos het Israel ook vertel 
dat hulle nie totaal verlore sou wees uit God 
se oë nie. “Kyk, die oë van die Here HERE is 
gerig teen die sondige koninkryk, en Ek sal dit 
(die koninkryk van Israel) van die aardbodem 
verdelg; maar Ek sal die huis van Jakob nie 
heeltemal verdelg nie, spreek die HERE. Want 
kyk, Ek gee bevel en sal die huis van Israel 
onder al die nasies skud soos in ’n sif geskud 
word, maar daar sal geen korrel op die grond 
val nie” (Amos 9:8-9). 

Die Israeliete sou inderdaad onder die 
nasies gesif word. Hulle sou eerstens ge-
dwing word om by talle ander etniese groepe 
aan te sluit in ’n genadelose uittog uit hul tuis-
land. Waarheen sou hulle gedwing word om 
te gaan? “En die HERE sal Israel slaan, soos 
’n riet in die water heen en weer beweeg, en 
sal Israel uitruk uit hierdie goeie land wat Hy 
aan hulle vaders gegee het, en hulle ander-
kant die Eufraat verstrooi, …” (1 Konings 
14:15)—’n rivier na hul noorde. 

Hierdie profesieë dui aan dat dit vir die  
verbanne Israeliete onmoontlik sou wees om 

een samehorige groep te bly. Hulle sou ver-
strooi raak—in kleiner eenhede opbreek—en 
sou hul land van ballingskap met ander volke 
moes deel. 

In ander gedeeltes lig die profete uit dat die 
Israeliete hulself uiteindelik in ’n nuwe gebied 
na die noorde en weste van die Beloofde 
Land sou bevind, vanwaar hulle die dreigende 
uitsetting in die gesig sou staar. Dit is vanuit 
hierdie rigting dat hulle na die koms van 
Christus na hul vaderland in die Midde-Ooste 
sal terugkeer. 

Die mees opvallende vers wat dit aandui, is 
in die boek Jesaja: “Kyk, hulle hiér kom van 
ver, en kyk, hulle dáár kom van die noorde en 
van die weste, en hulle dáár kom uit die land 
van die Siniete (Sinim)” (Jesaja 49:12; ook 
verse 13-23). 

Aangesien Hebreeus nie ’n uitdrukking het 
wat ooreenkom met die Afrikaanse “noord-
weste” nie kan hierdie vers ook verstaan word 
asof Israel sou migreer na ’n streek noord van 
die Beloofde Land. 

Daar is egter ander Bybelse leidrade. Een  
daarvan is in Hosea 12:2: “Efraim hou hom 
besig met wind, en hy agtervolg die ooste-
wind;” Hierdie uitdrukking impliseer dat 
Efraim na die weste sou migreer (vergelyk 

Profesieë van Israel se Hervestiging 
in Noordwestelike Europa

Die Misterieuse Skitiërs Bars die Geskiedenis Binne

Hosea 11:9-10). 
Ander gedeeltes stel voor dat Israel uiteinde-

lik versprei sou raak en in ’n eiland omgewing 
gevind sou word. Na Jesus se wederkoms 
sal: “Hulle sal kom met geween, en met 
smekinge sal Ek hulle lei; Ek sal hulle bring 

by waterstrome, op ’n ge- 
lyk pad waarop hulle nie sal 
struikel nie; want Ek is vir 
Israel ’n Vader en Efraim is  
my eersgeborene. Hoor die 
woord van die HERE, o nasies, 
en verkondig in die kuslande 
wat ver is, en sê: Hy wat  
Israel verstrooi het, sal hom 
vergader en hom bewaak 
soos ’n herder sy kudde”  
(Jeremia 31:9-10). 

Ander verwysings na ’n 
eiland of maritieme gebied 
sluit Jesaja 24:15; 41:1, 5; 
51:5; 66:19 en Psalm 89:26 
in. Gesamentlik dui hierdie  
gedeeltes aan dat die ge- 
vange Israeliete vanaf hul 

land van ballingskap in die noorde van  
Mesopotamië sou beweeg om hul uiteindelik 
in noordwes Europa te vestig—die belang- 
rikste maritieme en kusstreek noord en wes 
van hul Midde-Oosterse vaderland. 

Sh
au

n 
Ve

ni
sh

In ander gedeeltes lig die profete uit dat die Israeliete hulself 
uiteindelik in ’n nuwe gebied na die noorde en weste van die 
Beloofde Land sou bevind
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maak. Griekse handelaars wat hulle eers in die sesde eeu teëgekom het, 
het hulle die ‘Keltoi’ en ‘Galati’ genoem … Vandag verwys ons algemeen 
na hulle as Kelte” (1999, bl. 9). 

Aansienlike bewyse verbind die Kelte van Europa met die Kimmeriërs 
wat uit die Nabye-Ooste na Klein-Asië gevlug het toe die leërs van Babi- 
lon die Assiriese Ryk verower het. Van Klein-Asië het die Kimmeriërs 
met die Donou Rivier na Europa migreer, waar hulle bekend geword het 
as die Kelte. Baie historici het tot die gevolgtrekking gekom dat die Kelte 
en Skitiërs ’n gemeenskaplike agtergrond het. 

Die Grieke en Romeine het alle mense buite die noordelike grense van 
die ou Romeinse Republiek en die Griekse stadstate, barbare genoem. 
Hulle het die term om buitelanders wat dit waag om hul politieke en kul- 
turele leierskap uit te daag, ongeag hoe opgevoed of tegnologies gevor-
derd hul moontlik was, te beskryf. Hierdie mense het baie uitgebreide 
familiegroepe wat onder verskillende name bekend was, verteenwoordig. 

van hul vorige Midde-Oosterse koninkryk nie. Hul het so dus ’n nuwe 
identiteit verkry. Slegs hul ou sub-stam of familiegroep name het meestal 
dieselfde gebly. Daardie name sou bewys word om belangrik te wees in 
die preservering van hul identiteit as die verlore 10 stamme van Israel. 
(Lees gerus “Taalkundige Skakels: Wat Sê ’n Naam?” hieronder).

Die Skitiër-Keltiese konneksie

Teen ongeveer dieselfde tyd wat die Skitiërs verskyn het naby die Swart 
See, het ’n ander beskawing na die weste in Europa opgekom. In sy boek 
The Ancient World of the Celts, maak die historikus, Peter Ellis die op- 
merking: “Aan die begin van die eerste millennium vC het ’n beskawing 
wat ontwikkel het vanaf sy Indo-Europese wortels, in die omgewing van 
die bolope van die Ryn, die Rhône en die Donou, skielik in alle rigtings 
deur Europa kop uitgesteek. Hul gevorderde gebruik van metaalwerk, 
veral yster wapens, het van hulle ’n magtige en onweerstaanbare mag ge- 

Wat kan ons van hierdie name leer? Wat 
ons onsself noem definieer vir ander 

wie ons is. Ons word ook gedefinieer deur die 
benamings wat ander op ons van toepassing 
maak (hetsy waar of denkbeeldig), die naam 
van die land waarin ons woon of gebore is en 
die naam van die land van ons voorgeslagte. 
Ons moet die name en etikette in ag neem 
as ons probeer om die volk Israel deur die 
geskiedenis op te spoor. 

Die volk Israel word in die Bybel soms die 
seuns van Isak genoem. God het beloof dat 
die naam Isak sou aanhou om Israel as ’n volk 
te identifiseer (Genesis 21:12).

In die Bybelse tyd is die Hebreeuse taal 
sonder klinkers geskryf. Dus sou Isak een-
voudig as ‘Sk’ of ‘Sc’ in die Engelse ekwiva-
lente van die Hebreeuse karakters gespel 
word. Ons moenie verbaas wees nie dat kort 
na die ballingskap van die 10 stamme die 
term SaCae (die letters vir die naam Isak, met 
die Latynse meervoud wat in “ae” eindig) die 
nuwe setlaars in die Swart See gebied van 
Skitië identifiseer. 

Die Assiriërs het op dieselfde manier 
gepraat van die opkoms van die iShuKuza en 
die Medo-Perse van die SaKa, albei variasies 
van die naam Isak. (Die S, C en K in hierdie 

voorbeelde is met hoofletters geskryf sodat u 
die afleidings makliker kan raaksien). 

Die Behistun Rock, ’n muurskildery wat 
naby die huidige Bisitun, Iran in klip gekerf 
is, bied linguistiese leidrade vir die verstaan 
van verskeie antieke tale. Die muurskildery 
dateer uit die regering van Darius I van Persië 
(ongeveer 522-486 vC). Die uitbeelding van 
verowerde buitelandse konings wat hulde 
gebring het, is opgeneem in die Ou-Persiese, 
Elamitiese (Susiaanse) en Babiloniese tale. 
’n Mens sien Skuka, koning van die tydelik 
onderdanige Asiatiese tak van Skitiërs uitge-
beeld as die laaste een in die ry. Die Behistun 
Rock beskryf hom as die koning van die 
Skitiërs, Saka of Kimmeriërs (in Babilonies 
uitgespreek as “Gimiri”). 

Die Griekse historikus Herodotus (484-
420 vC) skryf dat die Perse die Skitiërs 
“Sacae” genoem het. Later het die Griekse 
skrywer Ptolemeus (tweede eeu vC) na die 
Sacaeas verwys as “Saksers”. Hierdie terme 
word dikwels sinoniem gebruik. Die Britse 
historikus Sharon Turner sê vir ons: “Die 
Saksers [wat na die Britse Eilande migreer 
het] was ’n … Skitiese stam; en van die 
verskillende Skitiese nasies … is die Sakai, 
of Sacae, die mense van wie ons kan aflei 

Taalkundige Skakels: Wat Sê ’n Naam?
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dat hulle afkomstig is van die Sakse, met die 
minste oortreding van die waarskynlikheid. 
Die Sakai-Suna, of die seuns van die Sakai, 
afgekort tot Saksun, wat dieselfde klank as 
Saxon is, lyk na ’n redelike etimologie van 
die woord Saxon” (The History of the Anglo-
Saxons, Vol. 1,1840, bl. 59). 

Wat is die oorsprong van die naam Kim-
meriër? Die Assiriese veroweraars van die 
noordelike 10 stamme het hul die Bit Khumri 
(of Ghomri ) genoem, wat die Huis van Omri 
beteken. Omri was een van die mees militêr 

suksesvolle konings van die koninkryk van 
Israel; hy het sy eie dinastie van konings ge- 
stig. Inskrywings van daardie tyd verwys na 
die Israelitiese koninkryk as die Huis van 
Omri. In Grieks vind ons die vorme Kimmerii, 
Kimmeroi en Cymry, en in Latyn, Kimbrii, 
Kymbrians en Cimbres as die ekwivalente van 
die Assiriese Khumri. 

Latere geskiedenis noem die migrasie 
van Keltiese stamme na Europa wat hierdie 
name dra, sommige na Jutland en sommige 
na Gallië. Die Galliërs het hulself die Kimries 

genoem, maar die Romeine noem hulle Kelte, 
Galli, Gallus en Galates (Galasiërs). Die Hel-
lenistiese en Romeinse veroweraars (300 
vC-200 nC) het die gebied Gilead herdoop, 
eens ’n tuiste van die verbanne Israelitiese 
stamme van Gad, Ruben en die helfte van 
Manasse, na Gaulanitis. 

Vreemd genoeg blyk die term Gallië, hetsy 
gallo of gallus in Latyn, galler of waller in 
Kelties, waller of walah in Duits, of gaullois in 
Frans, dieselfde betekenis te hê: “vreemde-
ling, reisiger of ballingskap.” God het vir die 

10 stamme van Israel gesê dat hulle swer-
wers sou word (Hosea 9:17). 

As ons verstaan dat die Hebreeus vir “bal-
lingskap” soos gebruik word in die beskry-
wing van die Assiriese deportasie van die 
Israelite uit Gilead in ballingskap, die woord 
‘galah en die moderne afgeleides daarvan, 
‘galut ’, ‘galo’ of ‘gallo’ is, het ons vol sirkel 
bereik. Hierdie taalkundige reis verbind ’n 
paar van die vele etikette wat op die 10 
stamme in ballingskap toegepas word as die 
“Huis van Omri” en die “Seuns van Isak.” 

Die volk van Israel word in die Bybel somtyds die seuns van Isak 
genoem. God het beloof dat die naam van Isak sal aanhou om 
Israel as ’n volk te identifiseer.
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Die antieke Romeine het selde die moeite gedoen om barbaarse tale 
aan te leer en het verkies om van tolke gebruik te maak. Hulle kon nie 
die verskil raaksien tussen die taal wat in Gallië gepraat is en dié wat 
aan die ander kant van die Ryn gepraat is nie. Daarom het Latynse skry-
wers gewoonlik barbaarse stamme oos van die Ryn die “Germani” begin 
noem, wat hulle in een groep gedeel het. 

Sommige moderne argeoloë noem egter die dominante mense van 
Noord-Europa gedurende die periode ongeveer 500 vC, as breedweg 
verdeel tussen Kelte en Skyto-Teutons. Selfs hierdie onderskeiding was 
meer geografies en kultureel as etnies. 

Hoe verder ons in die geskiedenis terug gaan hoe minder onder-
skeiding vind ons tussen die Kelte en Teutoniese mense wat in Wes- en 
Noordwes Europa gevestig geraak het. Professor Chadwick Skryf: “In 
enige bespreking betreffende die herkoms van die Teutoniese (of Ger-
maanse) tale moet natuurlik in ag geneem word dat hierdie tale slegs ’n 
vertakking is van die Indo-Europese tale … en gevolglik dat hul oor-
spronklike tuiste, anders as die omgewing waarin hulle hul besondere 
eienskappe verwerf het, die hele Indo-Europese familie was. Dieselfde 
opmerking geld vir die Keltiese tale … Niemand twyfel dat hierdie tale, 
of liewer, die moedertaal waaruit hulle afgelei is, eens beperk was tot ’n 
baie kleiner gebied as hul huidige verspreiding nie” (Chadwick, bl. 157). 

Hierdie mense het in die laaste helfte van die agste eeu vC op die rand  
van die ou Assiriese Ryk skielik verskyn, op dieselfde tyd en in dieselfde 
gebied as waar die verlore 10 stamme van Israel verdwyn het. Tot onge-
veer die vierde eeu vC het hul dialekte van ’n algemene taal nagenoeg 
dieselfde gebly sodat hulle maklik met mekaar kon kommunikeer. 

Skitiërs en Kelte is nou verwant deur middel van taal. Maar was die 
Kelte ’n afsonderlike volk wat nie aan die Skitiërs verwant was nie? Of  
is daar tekens van ’n sterk verwantskap tussen hulle? 

Skities-Keltiese interaksie

Historici en argeoloë rapporteer dat tydens die tweede helfte van die 
eerste millennium vC die gebied van Europa noord van die Mediter-
reense wêreld twee verwante kulture gedeel het. Wat geskiedkundiges 
bestempel as die Hallstatt kultuur en later, die La Tène Keltiese kultuur, 
het van die Britse Eilande tot by die kloof van die Donou tot by die 
oostelike rand van die Alpe, bestaan. 

Maar verder oos, wat ’n groot gebied in Oos-Europa beslaan was die 
sterk perdgesentreerde tradisionele Skitiese kultuur gebaseer op ’n lewens- 
wyse wat geskik is vir graslande, eerder as berge en woude. Elkeen van 
hierdie het idees en inspirasie aan die ander verskaf. Volgens argeolo-
giese getuienis het hierdie twee groepe vryelik ondertrou. 

Die afsonderlike Keltiese en Skitiese kulture het baie soos moderne 
Brittanje en Amerika met mekaar interaksie gehad. Elkeen het by die 

Onder hulle was daar ongetwyfeld groepe van onverwante etniese oor-
sprong wat min of meer op dieselfde tyd uit oostelike gebiede van die ou 
Assiriese Ryk gevlug het. 

Maar die belangrikste feit is dat baie, indien nie die meeste nie, van hier-
die sogenaamde barbaarse stamme ras- en kultureel verwant was. Daarom 
kan ons verwag dat die taal van hierdie verwante stamme terug gevoer kan 
word na ’n gemeenskaplike moedertaal, en dit is presies wat ons vind. 

Die taal-skakel 

Tale word deur families geïdentifiseer. Die taalfamilie wat algemeen 
voorkom vir die Noordwes Europese volke, val binne, wat geklassifiseer 
word as die Germaanse tak van die Indo-Europese tale. Die geskiedenis 
van die Indo-Europese taalfamilie voorsien ons van uitstekende leidrade 
tot die verwantskappe tussen die barbaarse stamme wat die Noordweste-
like Europese demokrasieë teweeg gebring het. 

Kyk ons na die nasies van Europa sien ons afgebakende volkstaat grense 
met duidelike verskillende tale, soos Engels, Frans, Deens en Sweeds, 
asook gelokaliseerde dialekte soos Hoog-Duits en Neder-Duits. In die 
dae van die sogenaamde barbare het sulke opvallende kenmerke egter nie 
bestaan nie. Die mense wat destyds Noordwes Europa gevestig het, het 
hoofsaaklik verskillende dialekte van dieselfde moedertaal gepraat. 

Engels is deel van die Indo-Europese taalfamilie wat gewoonlik 
breedweg as Teutonies of Germaans bestempel word. Maar sulke etiket-
tering beteken nie dat die moderne Duitse taal (Duits) die moedertaal 
is nie, of dat die Duitse volk uit dieselfde etniese afkoms as die Skitiërs 
kom nie. Inteendeel, moderne Duits is slegs een tak van die oorspronk-
like moedertaal. Dieselfde is waar van Engels, Deens, Hollands en die 
Skandinawiese tale. Almal is takke van een oorspronklike taal. 

Cambridge Universiteits professor H. Munro verduidelik dit so: “Tot 
in die vyfde eeu het die Duitse, Engelse en Skandinawiese tale maar min 
van mekaar verskil … In die vyfde en opvolgende eeue het differensiasie 
baie vinnig in die noord-westelike groep plaasgevind. Engels het in die 
algemeen lyne ongeveer halfpad tussen Duits en Skandinawies ontwik-
kel, maar met vele eienskappe van sy eie. Fries [Nederlands] het blykbaar 
vir ’n lang tyd min van Engels verskil … Die differensiasie van die tale 
was uiteraard deur hul geografiese ligging beheer” (The Nationalities of 
Europe and the Growth of National Ideologies, 1966, bl. 145).

As ons 500 jaar terug gaan na die punt toe die Teutoniese tale begin 
differensieer het, ontdek ons dat groot stroke van Noord-, Wes-, en Oos-
Europese lande soortgelyke dialekte van ’n algemene Indo-Europese taal 
praat. Wanneer geleerdes probeer om ’n etiket op ’n spesifieke Europese 
barbaarse stam vas te pen as Germaans, of Kelties, of Skities, bevind 
hulle hulself dikwels in ’n dilemma: Onderskeid is dikwels onduidelik  
en kan maklik arbitrêr raak. 

Die Misterieuse Skitiërs Bars die Geskiedenis Binne
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geografie van sy eie gebied aangepas. Maar die mense self het met me-
kaar geassosieer asof hulle ’n voorgeslag met mekaar deel. Argeoloë het 
enkele merkwaardige terreine van Keltiese en Skitiese kulture ontbloot 
wat aandui hoe nou die twee volke met mekaar saamgewerk het (sien 
“Geografie van Kelties-Skitiese Handel,” wat begin op bladsy 60).

Die onderskeid tussen die Skitiese en Keltiese kulture kan moontlik 
die beste verduidelik word deur twee faktore. Eerstens, die geografie wat 
elke kultuur ondersteun het in die algemeen verskil. Maar, ewe belangrik  
is die feit dat 10 Israelitiese stamme uit die Midde-Ooste verban is. Elk-
een van hulle het sy eie kultuur binne die groter kultuur van Israel se 
noordelike koninkryk gehad. Elke stam was ook onderverdeel in families 
(1 Samuel 10:19); vergelyk Exodus 6:14-25). 

’n Mens sou daarom verwag dat hierdie verbanne Israelitiese stamme 
sou aanhou om sommige van die kulturele verskille in die lande van hul 
ballingskap, te vertoon. Sulke onderskeidings sou die families en familie-
groepe wat onder die Skitiërs en Kelte bestaan het, verduidelik. 

Die Israels-Talmoediese geleerde, Yair Davidy, lewer in sy boek The 
Tribes: The Israelite Origins of Western Peoples, oortuigende bewyse dat 
die ontheemde Israeliete hul stamname onder die stam behou het tydens en 
na hul gevangenskap. Bewyse wat aangevoer is”, skryf hy, “is afgelei van 
Bybelse, Talmoediese, Historiese, Argeologiese en Linguistiese bronne, 
asook Volks-kunde, Mitologie, Nasionale simbole en Nasionale karakter-
eienskappe’” (1993, bl. xiv). ’n Inwoner van Jerusalem, Mnr. Davidy, het 
toegang gehad tot die historiese en Bybelse bronne op die rakke van die 
Jerusalem Nasionale Biblioteek. 

Hy dui aan dat stam en sub-stam name die sleutel is tot die opsporing  
van Israel se omswerwinge. In sy inleiding vat hy sy gevolgtrekking 
saam: “Die stamme lewer bewyse dat die meeste antieke Israeliete met 
vreemde kulture geassimileer is en hul oorsprong vergeet het. Mettertyd 
het hulle die Britse Eilande en noordwes-Europa bereik waarvandaan 
verwante lande (soos die VSA) gestig is” (ibid). 

Vir ’n deeglike bespreking van hierdie aspek van Israel se trek geskie-
denis word u verwys na sy boeke The Tribes: The Israelite Origins of 
Western Peoples (1993); Joseph: The Israelite Destiny of America (2001) 
en Ephraim: The Gentile Children of Israel (2001). 

Tussen 200 vC en 500 nC het vyandelike stamme en drastiese klimaats-
veranderinge die Skitiese stamgroepe vanuit die Eurasiese steppe na die 
noordelike en westelike streke van Europa gedryf. Vir nog ’n duisend jaar 
was die voormalige Skitiërs afwisselend bondgenote en vyande in feodale 
Europa, onder ’n verskeidenheid van sub-stam name. Dit het geduur totdat 
die moderne nasies soos ons hulle ken, in Europa begin vorm aanneem het.

In die volgende hoofstuk vertel ons die ongelooflike verhaal van die 
verspreide nasate van antieke Israel wat opgang maak tot internasionale 
prominensie soos God lank gelede aan die nasate van Josef beloof het.

Brittanje en die  
Verenigde State Erf  

Josef se Geboortereg
“Die Here het vandag verklaar … Hy sal jou groter maak as enige 

ander nasie … jy sal lof, eer en roem ontvang … soos Hy beloof het” 
(Deuteronomium 26:18-19, Nuwe Lewende Vertaling). 

Na ongeveer vyf eeue se bestaan op die Eurasiese steppe na 
die vernietiging van die noordelike koninkryk, het Israel se 
nomadiese afstammelinge, nou genoem Skitiërs, weer met 
’n gedwonge migrasie begin. 

Hierdie keer het hul vyande, vanaf Asië en die Nabye-
Ooste, en ’n dramatiese klimaatsverandering op die Eurasiese steppe hul 
weswaarts laat beweeg, net soos die Bybelse profete gesê het dit sou gebeur 
(1 Konings 14:15; Jesaja 49:12; Hosea 12:2). Hierdie belangrike weswaartse 
migrasie het ongeveer 200 vC begin en aangehou tot die vyfde eeu nC. 

Maar gedurende hierdie tyd, in die eerste eeu, toe die Christendom in 
sy kinderskoene was het die Joodse historikus Josephus bevestig dat baie 

gedeporteerde Israeliete nog anderkant die Eufraat Rivier woon. Jose-
phus het in sy dag geskryf: “die tien stamme is tot nou toe [die eerste 
eeu] anderkant die Eufraat en is ’n geweldige menigte, en moenie deur 
getalle geskat word nie” (Antiquities of the Jews, Boek XI, Hoofstuk V, 
Afdeling 2). 

Die apostel Jakobus bevestig ook duidelik dat die vermiste stamme 
nie met die stamme van Juda en Benjamin in Palestina herenig was nie. 
Hy rig sy brief “aan die twaalf stamme wat oor die wêreld versprei is” 
(Jakobus 1:1, Nuwe Lewende Vertaling). 

Hoewel God beloof het dat almal uit die verlore 10 stamme van Israel 
sou aanhou voortbestaan, het Hy ook beloof om hulle te skud soos koring 
in ’n sif onder die nasies (Amos 9:9). Dit het Hy gedoen totdat Hy hulle 
gebring het na die land wat noord en wes van antieke Israel was, waar 
Hy beloof het om hulle te hervestig. 

Brittanje en die Verenigde State Erf Josef se Geboortereg

Josef se moderne nakomelinge is die maklikste om te identifi-
seer van al die verlore stamme van Israel omdat die spesifieke 
seëninge wat hulle sou ontvang so duidelik uitstaan bo dié van 
die ander stamme.
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Dit was asof ’n magtige, ongesiene hand hulle onverbiddelik gelei 
het—met al hul stamme en sub-stamme—oor die Eurasiese vlaktes, en 
Skitiese steppe, na Noordwes-Europa, waar die Kelte, ’n ander groep ver-
wante stamme hul alreeds gevestig het. 

Hoewel dit nie so goed verstaan word soos die groot Europese migra-
sies wat in die 16de eeu begin het nie—toe emigrante kolonies in Noord-
Amerika, Australië, Nieu-Seeland en Suid-Afrika gevestig het—was die 
vroeëre migrasie in baie opsigte dieselfde. 

Hoewel baie sub-stamme uit baie stamme gelyktydig oor Europa 
saamgekom het, was die meeste van diegene wat hulle uiteindelik in 
Noordwes-Europa gevestig het, verwant en het hulle ’n kultuur gedeel. 
Baie historici het erken dat die Anglo-Saksiese volke die rassevoorraad 
voorsien het wat verskeie moderne Westerse nasies, insluitend Groot-
Brittanje en die Verenigde Nasies gestig het. Hierdie inligting is in baie 
geskiedenisboeke vervat. 

Wat nie wyd verstaan word nie is die Kelties-Skitiese skakel tot die 
antieke Israeliete. In die vorige hoofstuk het ons hierdie verband kortliks 
bespreek. Ons vestig nou ons aandag op God wat Sy beloftes aan die 
nageslag van Israel se vermoedelik verlore stamme begin vervul nadat 
hulle na Noordwes-Europa en die Britse Eilande en vandaar na Amerika 
en die ander Britse kolonies rondom die wêreld migreer het. 

Beloftes van grootheid vir Josef se nasate

Voor sy dood het die patriarg Jakob deur die inspirasie van God, ge-
profeteer wat met die nageslag van sy 12 seuns in die “einde van die dae” 
sou gebeur (Genesis 49:1). Ons fokus is op Jakob se profesie betreffende 
Josef in hierdie hoofstuk. 

Josef se moderne nakomelinge is die maklikste om te identifiseer van 
al die verlore stamme van Israel, omdat die spesifieke seëninge wat hulle 
sou ontvang so duidelik uitstaan bo dié van die ander stamme. God het 
deur sy seuns Efraim en Manasse die nakomelinge van Josef beloof dat 
alle voordele van die geboortereg beloftes van nasionale grootheid en 
óórvloeiende welvaart aan hulle sou gegee word.

Let op Jakob se profesie oor Josef is in die laaste dae: “Josef is ’n 
vrugbare boom, ’n vrugbare boom by ’n fontein, sy takke strek oor die 
muur. Hy word aangeval deur boogskutters wat na hom skiet en hom 
teister. Maar sy boog het sterk gebly, sy arms het meer krag gekry deur 
die Magtige Een van Jakob, die Herder die Rots van Israel.

“Mag die God van ons vaders jou help; mag die Almagtige jou seën 
met die seëninge uit die hemel daarbo, seëninge van die aarde hieronder, 
en seëninge van borste en moederskoot. Mag die seëninge van jou pa 
meer wees as die seëninge van die ewige berge, as die oorvloed van die 
eeue oue heuwels. Hierdie seëninge sal op die kop van Josef kom, hy wat 
die leier is onder sy broers” (Genesis 49:22-26, Nuwe Lewende Vertaling). 

Hy het gesê dat die nageslag van Josef veral, geseënd sou wees—soos 
’n vrugbare wingerdstok met ’n oneindige watertoevoer, wat konstante 
groei verseker. Hul bevolkingsgroepe sou vinnig vermeerder. Hulle sou 
uitbrei na lande buite hul grense, militêr sterk word en die beste fisiese 
seëninge van die aarde oes. Hulle sou produseer en voorspoedig wees. 
Dit was die geboortereg seëninge (1 Kronieke 5:1-2) wat God aan die 
nageslag van Josef beloof het. As gevolg van hierdie seëninge sou die 
nageslag van Josef uitstaan onder die ander stamme van Israel (Genesis 
49:22-26).

 Moses het voor sy dood die spesiale seëninge wat na die nageslag 
van Josef sou vloei, herhaal. “En van Josef het hy gesê: Geseënd deur 
die Here is sy land met die kostelikste gawe van die hemel, met dou en 
met die wêreldvloed wat onder lê, en met die kostelikste voortbrengsels 
van die son en met die kostelikste gewasse van die mane en met die ver-
naamste voortbrengsel van die berge van die voortyd en met die koste-
likste gawe van die ewige heuwels en met die kostelikste gawe van die 
aarde en van sy volheid, en die welbehae van Hom wat in die doringbos 
gewoon het—laat dit kom op die hoof van Josef en op die hoofskedel van 
die vors onder sy broers. 

“Sy eersgebore stier—heerlikheid is syne, en sy horings (militêre 
mag) is buffelhorings; daarmee sal hy die volke stoot, die eindes van die 

Brittanje en die Verenigde State Erf Josef se Geboortereg

’n Groot nasie en ’n menigte van nasies: Hierdie antieke profesie pas perfek by 
die Verenigde State en Britse Statebond. Op die hoogtepunt van hul besittings 
het die Britse en Amerikaanse bevolking groot dele van die wêreld se vrug-
baarste landerye en mineraal produserende gebiede beheer, asook die stra-
tegiese kanale en hawens wat belangrike militêre- en handelsroetes beheer.Sh
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God het ’n rol aan Josef se nasate opgedra

Hoewel God aan Abraham se nasate nasionale prominensie en voor-
spoed gegee het, soos Hy beloof het, het Hy dit nie ten koste van ander 
volke en nasies gedoen nie. Inteendeel, God se verreikende doel was 
nog altyd om alle mense in ’n permanente verhouding met hom te lei 
(Handelinge 17:30; 1 Timotheus 2:4; 2 Petrus 3:9). Slegs dan kan hulle 
die krag ontvang om hul menslike aard te verander en die uiteindelike 
seën van die ewige lewe te ontvang (Handelinge 4:12). 

God het aan Abraham se nageslag met ’n belofte, nog lank voordat 
hulle as ’n volk bestaan het, ’n rol toegesê om Sy instrumente te wees in 
die bereiking van belangrike aspekte rakende Sy doel. Hy het hulle op 
maniere gebruik selfs al het hulle dit nie altyd raakgesien nie. 

Die kern van God se verhouding met die antieke Israeliete was Sy be-
lofte met hulle en hul nasate. Hierdie ooreenkoms het die reëls en verant-

aarde almal saam. En dit is die tienduisende van Efraim, en dit is die 
duisende van Manasse!” (Deuteronomium 33:13-19). God het beloof om 
’n regstreekse hand te neem in die aflewering van die wonderlike fisiese 
seëninge aan Josef se nageslag. 

Wanneer ons begryp dat die moderne nageslag van Josef die volke 
van die Verenigde State en Brittanje is, sien ons dat God getrou was aan 
Sy beloftes oor die afgelope drie eeue. Hy het die fisiese geboortereg 
seëninge van Josef se seuns Efraim en Manasse, aan hul moderne nasate, 
die Angel-Saksiese-Keltiese volke van Brittanje en die Verenigde State 
verleen. Die Angel-Saksiese en Kelties afstammelinge was die primêre 
stigters en vormers van die Britse en Amerikaanse kultuur. 

God het ook aan hulle geleenthede gegee om as geestelike bakens 
te skyn in ’n verwarde en verdonkerde wêreld. Helaas, net soos met die 
antieke Israeliete was slegs ’n paar van hulle gewillig. 

Die welvaart van Brittanje en die Verenigde 
State in die 19de en 20ste eeu het die 

populêre geloof aangevuur dat die Britse 
en Amerikaanse volke in werklikheid die 
nasate van die verlore 10 stamme is. Hierdie 
beweging het algemeen bekend geraak as 
Brits-Israelisme. 

In die Verenigde State, waar die idee van  
“geopenbaarde lotsbestemming”—die oor- 
tuiging dat dit die bestemming van die nasie  
was om van oewer na oewer uit te brei—reeds 
stewig verskans was, het die voorstanders 
van die Brits-Israelisme die Bybelse verkla-
ring bevorder vir die nasie se onverklaarbare 
groei en welvaart. Hul het tot die slotsom 
gekom dat Brittanje en die Verenigde State 
die ontvangers was van die onvoorwaardelike 
geboortereg van Josef. 

In die onlangse tyd het sommige Brits-
Israelisme met die moderne negatiewe konno-
tasie van imperialisme geassosieer. Sommige 
kritici beweer selfs dat diegene wat hierdie 
redenasie aangeneem het, slegs ’n salf vir 
hul gewete gesoek het om hul imperialistiese 
neigings te regverdig. Sulke beskuldigings 
strook egter eenvoudig nie met die denke 
van die 19de eeu nie. Diegene wat vandag 
se sensitiwiteit projekteer op ’n vorige gehoor 

wat die wêreld baie anders beskou het, is 
verkeerd en onregverdig in hul ontleding. 

In die middel 19de eeu het Britse onder-
dane imperialisme nie negatief gesien nie. 
Hulle het dit as ’n groot gebaar beskou, dat 
hul die seëninge wat hul land groot gemaak 
het, uitbrei na minderbevoorregte volke oor 
die hele wêreld. Die Britse Ryk het inderdaad 
baie seëninge verleen aan die volke wat deel 
van die Ryk geword het. 

’n Ander kritiek wat op Brits-Israel voor-
standers gerig is en wat noukeurig is, is dat 
sommige van hul voorstanders rassisme in hul  
oortuigings opgeneem het. Bevooroordeelde 
rassistiese beskouinge het hul denke versluier,  
en sodoende die historiese aspekte van hul 
lering in diskrediet gebring. Dit is betreurens-
waardig en Bybels onaanvaarbaar. Rasse 
vooroordeel is beslis nie wat die Bybel leer 
nie. God is nie die outeur van so ’n sienswyse 
nie. Hy het alle volke lief en vermaan ons om 
dieselfde te doen. Die belangrikste kwessies 
wat ons moet oorweeg is of baie van die na-
sate van die 10 stamme van Israel vandag in 
die nasies van Britse afstammelinge woon, en 
indien wel, wat God van hulle verwag.

Met die fokus op die Bybelse beloftes, het  
sommige geleerdes uitgebreide navorsing 

Voorstanders van Brits-Israelisme

Brittanje en die Verenigde State Erf Josef se Geboortereg

onderneem om die kennis te bevorder dat 
God se beloofde seën aan Abraham se 
nageslag grotendeels in die Britse en Ameri-
kaanse volke vervul is. Hoewel baie tot die 
basiese navorsing bygedra het, is daar ’n 
paar mense wat ’n belangrike bydrae gelewer 
het tot die bevordering van hierdie studieveld.

John Wilson, Anglikaanse leek van Chel-
tenham, Engeland, publiseer in 1840 Our 
Israelitish Origin. Hierdie werk was die eerste 
volledige proefskrif wat die Angel-Saksers 
met die Israeliete verbind het. Wilson gebruik 
van die beste kontemporêre wetenskap en 
metodologie. Hy maak veral gebruik van die 
werk van Sharon Turner (1768-1847), ’n 
monumentale figuur in die Britse historio-
grafie waarvan die multi-volume werk, The 
History of the Anglo-Saxons, die Angel-Saks-
ers naspeur deur Europa na die Balkanlande 
en uiteindelik ook die Krim- en Kaukasus 
Berge—presies wat ons sou verwag volgens 
2 Konings 17:6 en 1 Kronieke 5:26. 

Edward Hine, ’n bankier en opvolger van 
Wilson skryf Forty-Seven Identifications of the 
British Nation With Lost Israel (1871). Hine 
maak daarop aanspraak dat hy 5 miljoen 
mense oor hierdie onderwerp toegespreek 
het tydens sy lesings. 

John Harden Allen, Metodiste predikant 
van die Noordweste in Amerika, skryf Judah’s

Sceptre and Joseph’s Birthright (1917). 
Rosling Howlett, Baptiste predikant, met 

pastorate in New York Stad, Washington en 
Philadelphia. 

Charles Piazzi Smyth (1819-1900) was 
die koninklike sterrekundige van Skotland en 
emeritus professor in sterrekunde aan die 
Universiteit van Edinburgh. 

Kolonel John Cox Gawler (1830-1882) was 
die oppasser van die Britse kroonjuwele. 

Herbert Armstrong (1892-1986), stigter en 
kanselier van Ambassador Universiteit skryf 
The United States and British Commonwealth 
in Prophecy, tot 1986 in verskeie uitgawes 
gepubliseer. 

Steven Collins skryf The “Lost” Ten Tribes 
of Israel … Found! (1992) wat later uitgebrei 
het tot ’n vier-volume-reeks. 

Yair Davidy was die outeur van The Tribes: 
The Israelite Origins of Western Peoples 
(1993), Ephraim (1995), Ephraim: The Gentile  
Children of Israel (2001) and Joseph: The  
Israelite Destiny of America (2001). 

Raymond McNair, pastoor van die Wêreld-
wye Kerk van God skryf in 1996, America and 
Britain in Prophecy. 

John Ogwyn, pastoor van die Lewende 
Kerk van God, skryf in 1990, What’s Ahead 
for America and Britain?
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woordelikhede van die verhouding tussen God en die Israeliete omskryf. 
Dit het die verpligtinge wat God aan Homself opgelê het, uiteengesit, 
asook Sy verwagtinge van die nasie wat Hy geskep het om Sy heilige 
volk en ’n voorbeeldige nasie vir die wêreld te wees (Levitikus 20:26; 
Deuteronomium 4:5-8; 7:6). 

God het die beloofde geboortereg seëninge aan Josef se moderne 
nasate in Brittanje en Amerika gegee. Terselfdertyd het Hy die kennis 
van wat Hy spiritueel van hulle verwag aan Israel se nasate, en in wese, 
die hele wêreld, bekend gemaak. Hy het hierdie kennis in die Bybel pre-
sies bewaar en vandag is dié kennis beskikbaar vir enigeen wat bereid is 
om dit te lees, of dit etniese Israeliet of heiden is.

God maak Sy Woord beskikbaar

Die Britse en Amerikaanse volke is die instrumente wat gebruik is om 
God se Woord na die meeste van die bekende wêreld te versprei. Hoewel 
ons dikwels die Bybel as vanselfsprekend aanvaar het, en menige Ameri-
kaanse en Britse huise het verskeie kopieë, was dit nie altyd so nie.

Die enigste eksemplare wat vir baie eeue buite die oorspronklike tale 
beskikbaar was, was in Latyn, en die Rooms Katolieke Kerk het gewone 
mense se toegang tot die Skrif baie noukeurig beheer. “Tog was dit in 
Engeland, wat so lank die lewende Woord ontsê was, waar die oorlog vir 
die gewone man om ’n Bybel in sy eie taal te hê, geveg en oorwin is” 
(Neil Lightfoot, How We Got The Bible, 1986, bl. 76).

Na verskeie pogings in die 1500’s om Engelstalige weergawes te pro-
duseer is die publikasie van wat bekend sou word as die King James 
Version of the Bible amptelik deur die Koning van Engeland, in 1611, 
goedgekeur. Die vertalers hiervan het dit in opdrag van Koning James 
vanuit die oorspronklike tale voortgebring deur ’n groot span Hebreeuse 
en Griekse geleerdes. Dit het vinnig die reputasie verwerf as die mees 
akkurate vertaling van die Bybel aangedurf, tot op daardie tydstip. 

Dit het vir ongeveer 400 jaar die mees bekende Bybelvertaling van 
die Engelssprekende wêreld gebly. Dit was die model vir Bybelvertalings 
vir prakties alle ander tale. Geen enkele boek het die geskiedenis van die 
Engelssprekende volke beïnvloed soos die King James Bybel nie. 

Die Bybel is sedertdien in duisende tale vertaal, met die Britse afstam-
melinge wat honderde miljoene eksemplare oor die hele wêreld druk en 
versprei. 

Die beleid en hulpbronne van Amerika en Brittanje het die afgelope 
paar jaar die verkondiging van die Koninkryk van God oor die hele 
wêreld aangemoedig en bevorder. Dit het die klimaat van godsdiensvry-
heid geskep, en die finansiële bronne en meeste van die werkers verskaf 
wat nodig was om die Bybelse kennis aan alle nasies te versprei. iS
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God noem dikwels dinge wat dit is. Adam 
se naam beteken letterlik “rooi aarde”, 

die stof waarvan God die eerste mens geskep 
en gevorm het (Genesis 2:7). 

God gee aan Abram die naam Abraham  
(Genesis 17:5), wat “vader van ’n menigte” 
beteken (verse 4-6). Salomo, afgelei van 
die wortel of stam vir die woord “vrede” het 
geheers oor een van die mees rustige tyd-
perke in Israelitiese geskiedenis (1 Konings 
4:24). 

Is dit so vreemd om te dink dat God nog 
steeds vir ons soortgelyke wegwysers deur 

ons geskiedenis kan voorsien (Maleagi 3:6)? 
Een moontlike voorbeeld hiervan is in die 
ontwikkeling van die Britse Ryk en ’n merk-
waardige man, genaamd Benjamin Disraeli 
(1804-1881). 

Hierdie seun uit ’n Joodse familie, het tot 
die Christendom bekeer en tot die hoogste 

punt van die Britse politieke lewe gestyg, 
en was twee keer eerste minister (1868 en 
1874-1880). Historici het hom soms beskryf 
as die “Meester van Ryk”, die Britse staats-
man wat aan die laat 19de eeuse Britse Ryk 
’n hernieude emosionele krag verleen het. 

Tydens Disraeli se tweede administrasie 
het Engeland ’n herlewing van belangstelling 
in die heerskappy en territoriale uitbreiding 
ondergaan. Disraeli het met vrymoedigheid 
en merkwaardige onafhanklikheid opgetree 
en byna 4 miljoen pond (geleen by die Bank 
van Rothschild, met die Britse regering as 
sekuriteit) betaal, vir die aankoop van 44 
persent van die aandele, in die beheer van 
die onlangs geboude Suez kanaal (1869). 
Otto van Bismarck, die Duitse “yster kanse-
lier” het hierdie deurgang gepas beskryf as 
die rugstring van die Britse Ryk. 

Die volgende en miskien die grootste 
uitdrukking van Disraeli se imperiale beleid 
het verband gehou met die anker grondslag 
van die Ryk, Indië self. Op 1 Mei 1876 sien  
Disraeli dat die Royal Titles Bill Koningin 
Victoria as die keiserin van Indië verklaar. In 
Januarie van die volgende jaar, met trompet-
geskal en seremonie, het die onderkoning 
van Indië vir Victoria op ’n groot feesviering 
tot haar eer, haar tot keiserin uitgeroep. Later 
dieselfde jaar het Disraeli die mineraalryke 
Transvaal in Suid-Afrika geannekseer. Drie 
jaar later by die Kongres van Berlyn het hy 
die strategiese buitepos van Ciprus in die 
Mediterreense See verkry. 

In ’n merkwaardige toeval dra een van die 
hoofargitekte van die Britse Ryk, Benjamin 
Disraeli, letterlik die naam van Israel. Is 
dit toeval? Gegewe wat ons weet oor die 
beloftes aan Jakob se eindtyd nasate en die 
tydsberekening van die uitreiking van die 
fisiese, materiële en nasionale beloftes aan 
Abraham, lees die naam Disraeli meer soos 
’n voorsorgwyser.

Benjamin Disraeli: Maestro van die Ryk

Benjamin Disraeli, eerste-minister van 
Brittanje (1868 en 1874-1880), was ’n 
belangrike argitek in die uitbreiding 
van die Ryk 
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Die Bybel se rol in die samelewing en die reg

Bybelse beginsels het selfs die basis vir ’n groot deel van die Britse  
gemenereg geword. Die rol van die Bybel in die samelewing en die wet-
gewing het op sy beurt die Amerikaanse grondwetlike en streeksreg 
sterk beïnvloed. Op hierdie wyse het die Bybel ’n groter invloed op die 
Verenigde State en die Britse Statebondslande gehad as enige ander volk 
in onlangse eeue. 

Die Bybel vorm die fondament van hierdie volke se verklaarde etiese 
waardes en moraliteit. Wette wat die nasies op Bybelse beginsels geves-

Toe Koning James opdrag gegee het vir die 
vertaling van die Bybel uit die oorspronk-

like tale na Engels, is dié groot taak bereik 
deur ’n groot komitee geleerdes, verteen-
woordigend van die beste interpretasie vaar-
dighede wat destyds beskikbaar was. Hierdie 
monumentale werk, voltooi in 1611, was vir 
byna 400 jaar erken as een van die beste 
vertalings wat ooit gedoen is. Hoewel die 
Bybel in byna alle tale vertaal is, bly hierdie 
Engelse vertaling die invloedrykste van almal. 

Waarom is dit dat die Bybel so oor-
heersend was in Brittanje en die Verenigde 
State? The Dictionary of Cultural Literacy dui 
aan dat die Bybel “die bekendste boek in die 
Engelssprekende wêreld is … Niemand in 
die Engelssprekende wêreld kan geletterd 
wees sonder ’n basiese kennis van die Bybel 
nie” (Hirsch, Kett en Trefil, 1988, bl. 1). In 
Brittanje is dit beskou as een van die top 50 
interessantste boeke. In die Verenigde State 
is dit jaarliks ’n topverkoper en die enkele 
boek wat Amerikaners sê, hul lewe die 
meeste beïnvloed. 

Die Bybel word deur mense van alle vlakke 
van die samelewing aangehaal, insluitend 
staatsmanne, politici, filosowe, digters en 
selfs ruimtevaarders. Hier is ’n paar opmerk-
ings deur sommige gerespekteerde leiers:

• “Dit was my gewoonte om vir baie jare 
die Bybel een keer per jaar in sy geheel te 
lees” (John Quincy Adams).

• “’n Deeglike kennis van die Bybel is baie 
meer werd as ’n kollege opleiding” (Theodore 
Roosevelt).

• “ As ons hou by die beginsels wat die 
Bybel leer, sal ons land aanhou voorspoedig 
wees” (Daniel Webster).

• Ek glo dat die Bybel die beste geskenk is 
wat God ooit aan die mens gegee het. Al die 
goeie dinge vanaf die Redder van die wêreld 
word aan ons gekommunikeer deur hierdie 
Boek. Ek is dikwels op my knieë gebring 
deur die oorweldigende oortuiging dat ek 
nêrens anders het om te gaan nie” (Abraham 
Lincoln).

• “Dit is onmoontlik om die wêreld reg 
te regeer sonder God en die Bybel” (George 
Washington).

• “Die Bybel is die rots waarop ons repu-
bliek rus” (Andrew Jackson). 

• “Ons verwerp met veragting al hierdie 
geleerde mites dat Moses maar ’n legenda-
riese figuur was. Ons glo dat die mees 
wetenskaplike siening, die mees aktuele 
en rasionalistiese opvatting, sy volle bevre-
diging sal vind deur die Bybelverhaal letterlik 
te neem” (Winston Churchill). 

Is dit moontlik dat die Bybel die mense van 
Brittanje en die Verenigde State so beïnvloed 
het omdat hierdie boek hul geskiedenis boek 
is? Dit is opmerklik dat dit nie net die verhaal 
vertel van hul voorouers van lank gelede nie, 
maar ook hul toekoms.

Die Bybel in Britse en 
Amerikaanse Geskiedenis

tig het, het die basis van ’n groot deel van hul regsuitsprake geword. 
Veral die Verenigde State het die mees Bybels georiënteerde nasie in die 
wêreld geword, met die moontlike uitsondering van die moderne staat 
Israel, wat in 1948 gestig is. 

Deur die wydverspreide beskikbaarheid van die Bybel het God aan die 
Engelssprekende volke die essensiële inligting gegee om te wete te kom 
wat Hy van hulle verwag het. Boonop is baie blootgestel aan hul ware 
identiteit as nakomelinge van Josef deur sy seuns Efraim en Manasse 
(sien “Voorstanders van Brits-Israelisme,” wat begin op bladsy 76). 

God het egter nooit die Britse en Amerikaanse volke gedwing om hul 
Bybels geordende rol te aanvaar nie. Soos vir antieke Israel, het Hy hulle 
’n keuse gegee (Deuteronomium 30:15, 19). Slegs ’n klein deel van hulle 
het opreg gereageer. 

Waarom het dit alles gebeur? Wat is die doel wat God vir die laaste 
dae uitwerk? Hoe is Hy besig om die essensiële elemente van Sy plan  
te bereik? 

Laat ons sommige van die beduidende internasionale bydraes van 
Brittanje en Amerika tot die moderne wêreld hersien. Laat ons dit dan 
vergelyk met die beloftes wat God aan die nasate van Josef gemaak het. 

As ons besef dat die Britse en Amerikaanse volke die Bybelse voor-
spelde voordele en seëninge ontvang het, dan het ons die verdere bewys 
om te bevestig dat hul wel die moderne afstammelinge van Josef is. 

Het die Britte en Amerikaners die hand van God raakgesien? 

Die uitdrukking “God is ’n Engelsman” weerspieël die sieninge van 
baie mense, binne en buite die Britse Eilande in die 19de eeu. Wat het 
hierdie verbasende gesigspunt ontketen?

Brittanje se status in die wêreld is slegs ’n skadu van wat dit ’n eeu 
gelede was. Dit kon vir u moontlik problematies wees om baie mense 
wat geleef het in die 19de en 20ste eeu te oortuig dat God nie op een  
of ander manier wonderbaarlik die politici, staatsmanne, diplomate, ont-
dekkers, generaals, admiraals, soldate, argitekte, ingenieurs, wetenskap-
likes, uitvinders, bankiers, besigheidsmanne, winkeleienaars en onder-
nemers van die Britse Eilande voorspoedig gemaak het nie. 

Vir baie waarnemers, beide in en buite Brittanje, het dit geblyk dat die 
Britse volk suksesvol was, of hulle dit selfs nagestreef het, of hulle wyse 
of dwase keuses gemaak het, of nie. Dit was asof sekere seëninge oor 
hulle gekom het. 

Dit was die waargenome onvermydelikheid van sukses wat John Robert  
Seeley, professor in moderne geskiedenis aan Cambridge Universiteit 
(1834-1895), en skrywer van The Expansion of England (1884), geïnspi-
reer het om die beroemde geestige opmerking te maak dat Engeland haar 
wêreldwye ryk verkry het “in ’n aanval van afwesigheid van verstand.” 

Die 1800’s was beslis die eeu vir Brittanje. Tot hul eie verbasing het 
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maar net ’n uitdrukking van menslike ydelheid? Of het hulle werklik 
God se hand gesien in die seën van hul mense en nasie? 

Die bouers van die Britse Ryk het daarna gestrewe om ’n vreedsame, 
produktiewe domein aanmekaar te voeg wat oor ’n kwart van die wêreld-
bevolking heers. ’n Groot prestasie van die Britse administrateurs was 
die vestiging en uitbreiding van wet en orde in Brittanje se koloniale en 
imperiale gebiede regoor die wêreld. Dit alleen het die mense van hierdie 
gebiede onvergeetlike seëninge gebring. 

Die Pax Britannica het vreedsame toestande aan baie streke bemaak 
wat voorheen geteister is deur oorlog en langtermyn etniese vyandig-
hede. Die Britse teenwoordigheid het ook territoriale ekonomiese 
ontwikkeling gestimuleer en baie gebiede aan Westerse tegnologiese 
vooruitgang bekendgestel. Britse sendelinge het die draers geword van 
Bybelse literatuur aan mense oor al die uithoeke van die aarde. Fisiese 
en geestelike seëninge is vrylik oor die hele wêreld versprei.

Die Britse eeu

Brittanje was nie altyd groot nie. Meeste van die opkoms van beide 
Brittanje en die Verenigde State het inderdaad eers na 1800 gekom. Slegs 
’n paar eeue voordat hul die wêreld se grootste mag geword het, was 
Engeland se status soortgelyk as dié van al die ander nasies in Europa. 

Die Habsburgse Heilige Romeinse Keiser, Charles V, het die relatiewe 
plek van Engeland onder Europese nasies op die vooraand van die 16de 
eeu gekenmerk. Daar word beweer dat hy opgemerk het: “Ek praat Latyn 
met God, Italiaans met musikante, Spaans met die dames, Frans by die 
hof, Duits met bediendes, en Engels met my perde.” 

Hoe het so ’n ommekeer van fortuin en aansien vir alles wat Engels is 
oor die volgende 200 jaar gebeur? 

Die industriële en ekonomiese groei van die Anglo-Amerikaanse 
wêreld het in die middel tot laat 18de eeu ’n hoogtepunt begin bereik. 
Ekonomiese historici stry oor die punt wanneer die industrialisering 
proses ’n kritieke afmeting aangeneem het. Maar, in die algemeen is 
die vroegste datums wat hulle voorgestel het, die 1750’s, en die jongste, 
ongeveer 1800. 

Brittanje het ook in dieselfde tydperk ’n bevolkingsontploffing beleef. 

die mense van die relatief klein Britse Eilande hulself regeer. Toe die 
19de eeu tot ’n einde gekom het, was die Britse Ryk “die grootste ryk in 
die geskiedenis van die wêreld, wat byna ’n kwart van die landmassa van 
die wêreld en ’n kwart van sy bevolking uitgemaak het” (James Morris, 
Pax Britannica: The Climax of an Empire, 1968, bl. 21). 

Die ryk sou egter aanhou om uit te brei. “Dit het aanhou groei tot in 
1933, toe die oppervlakte 13.9 miljoen vierkante myl was en die bevolk-
ing op 493 miljoen te staan gekom het … Die Romeinse Ryk het op sy 
hoogtepunt maar moontlik 120 miljoen inwoners in ’n area van 2½ mil-
joen vierkante myl gehad …” (ibid., bl. 27, 42). 

Die Britse Ryk het toe 5½ keer die grondgebied van die Romeinse 
Ryk beslaan met meer as vier keer soveel onderdane. Britse heerskappy 
het nie net oor gewone streke gestrek nie, maar ook oor sommige van die 
beste en vrugbaarste gebiede op aarde. 

Dit is nie verbasend nie dat opgeleide mense van die dag God se hand  
in die proses raakgesien het nie. Dit was vir hulle te opvallend om te 
ignoreer. 

Byvoorbeeld, Lord Rosebery, ’n Britse sekretaris van Buitelandse Sake 
(1886, 1892-1894) en Eerste minister (1894-1895) sê in November 1900 
aan studente van die Glasgow Universiteit die volgende oor die Britse Ryk:

“Hoe wonderlik is dit alles! Nie gebou deur heiliges en engele nie, 
maar deur die werk van mensehande … en tog nie volkome menslik nie, 
want die mees onverskillige en siniese moet die vinger van die God-
delike sien. 

“Groei soos bome groei, terwyl ander slaap; gevoed deur die foute van 
andere en die karakter van ons vadere; Reik met ’n rustelose gety oor 
kanale en eilande en kontinente, totdat ons kleine Brittanje ontwaak en 
haarself ontdek as die pleegmoeder van nasies en die bron van verenigde 
ryke. Sal ons nie hierin die energie en geluk van ’n nasie begroet as die 
opperste rigting van die Almagtige nie?” 

In daardie meer Bybels geletterde tye het mense soos Lord Rosebery 
die merkwaardige omstandighede van die Britse volk waargeneem. Dit 
lyk asof God hulle net so geseën het soos Hy beloof het om die antieke 
volk van Israel te seën. Dit was vir hulle dus nie verregaande om die  
Britse volk as God se uitverkore volk te beskou nie. Was hul persepsie 
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Historikus Colin Cross dui aan dat “een van die onverklaarbare raaisels 
van die sosiale geskiedenis is die ontploffing in die grootte van die be-
volking van Groot-Brittanje tussen 1750 en 1850. Die Britse bevolking 
was vir generasies al staties of het slegs ’n effense toename vertoon. 
Sedertdien, in ’n kwessie van ’n eeu het dit byna verdriedubbel—van 7.7 
miljoen in 1750 tot 20.7 miljoen in 1850 … Brittanje was ’n dinamiese 
land en een van die kenmerke van die dinamiek was die bevolkings ont-
ploffing” (Fall of the British Empire, 1969, bl. 155). 

Dit kom voor asof hierdie tydsverloop direk verband hou met Josef  
se verbanne nasate wat die geboortereg seëninge ontvang. Hoewel his-
torici gewonder het waarom die industriële rewolusie nie vroeër in die 
geskiedenis begin het nie, mag hierdie goddelike seëning help verklaar 
waarom die reuse-toename in industriële kapasiteit so dramaties uitge-
breid het toe dit gebeur het. 

Die Bybel onthul dat God in beheer is van gebeure en dat Hy dit uit-
werk volgens Sy plan en tydrooster (Jesaja 46:9-10). Hy het lank gelede 
deur die patriarg Jakob bekend gemaak dat die nasate van Josef “in die 
laaste dae” die geboortereg beloftes sou ontvang (Genesis 49:1, 22-26). 

Ander Bybelse geprofeteerde beroeringe onderskei ons moderne tyd 
as die laaste dae wat sal lei tot die gebeure soos in Mattheus 24 en die 
boek Openbaring voorspel is. Hulle bevestig dat die vervulling van God 
se beloftes aan Abraham aangaande die laaste dae plaasvind. (Vir beter 
begrip van die eindtyd profesie, vra vir ’n gratis kopie van die boekie 
Leef Ons In Die Tyd van die Einde? by u naaste kantoor, of laai dit af 
vanaf die internet by ucg.org.za). 

Die jaar 1776 was ’n belangrike datum. In daardie jaar was die 
stoom enjin in praktiese gebruik en binne ’n verdere dekade, net enkele 
jare voor die Franse Rewolusie van 1789 industriële ontwikkeling in 
Frankryk aansienlik vertraag het, het dit ’n kommersiële sukses geword. 

In dieselfde jaar verklaar Amerikaanse koloniste hul onafhanklikheid. 
Hierdie skeiding van die Verenigde State van Brittanje het die profesie 
bewerkstellig dat Manasse en Efraim aparte volke sou wees—een ’n 
groot nasie en een ’n “menigte van nasies” (Genesis 48:16, 19).

’n Ander groot gebeurtenis het ongeveer dieselfde tyd plaasgevind. 
Adam Smith, professor in morele filosofie aan die Skotse Universiteit  
van Glasgow, publiseer Wealth of Nations wat die intellektuele en filo-
sofiese ondersteuning geword het vir die ontwikkeling van Engeland en 
sedertdien bekend geword het as die kapitalistiese ekonomie. Die kapital-
istiese stelsel het spoedig begin om die Westerse wêreld in die algemeen, 
en die Britse ekonomie in die besonder, tot ongekende hoogtes te dryf. 

Hoewel Britse diplomate en staatsmanne moontlik nie ’n grootse 
ontwerp vir die opbou van hul ryk gehad het nie, het dit die grootste en 
mees voordelige ryk in die geskiedenis van die mensdom geword. Dit is 
geen wonder dat die historici die 1800’s as die Britse eeu beskryf nie. 

Amerikaanse nasionaliteit floreer 

Die oorloë tussen Frankryk en Engeland wat uitgeloop het op die Britse 
oorwinning oor Napoleon, by Waterloo, in 1815, het ’n indirekte invloed 
gehad op Amerika se opkoms tot grootheid. Napoleon se behoefte aan 
beskikbare kontant om vir die naderende oorlog met Engeland te betaal, 
het daartoe gelei dat hy Frankryk se groot Amerikaanse gebiede aan die 
Verenigde State verkoop het as die Louisiana-aankoop. 

Die verkryging van die Louisiana-grondgebied in 1803 het aan die 
Amerikaanse republiek onmiddellike wêreldmag status verleen. Die jong 
land het 828,000 vierkante myl van die vrugbaarste landbougrond ter 
wêreld—die Amerikaanse Midweste—vir minder as drie sent per akker 
gekoop! Die grootte van die Verenigde State het oornag verdubbel, wat 
die nasie onmiskenbaar materieel en strategies versterk het. 

Na daardie 1803-transaksie het die land in minder as ’n generasie oor 
die kontinent uitgebrei, en groot streke met groot natuurlike hulpbronne 
toegevoeg. In 1867 het die Verenigde State bykans 600,000 vierkante  
myl toegevoeg toe hulle Alaska by Rusland gekoop het vir $7.2 miljoen 
—ongeveer twee sent per akker. 

Hoewel niemand dit destyds besef het nie, het hierdie groot onbenutte  
seëninge die Amerikaanse burgers toegelaat om die wêreld in die volgende 
eeu met rykdom per kapita te lei. Hoewel teenstanders die aankoop van 

Die Verenigde State het in grootte verdubbel met die Louisiana Aankoop in 
1803 en binne ’n paar dekades oor die kontinent uitgebrei. In minder as ’n 
eeu het die jong nasie sommige van die wêreld se rykste landbougrond en 
waardevolste natuurlike hulpbronne toegevoeg.

Brittanje en die Verenigde State Erf Josef se Geboortereg
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Alaska destyds openlik bespot het, beloop die inkomste uit sy bronne—
hout, minerale, olie en dies meer—tans tien miljarde dollars jaarliks. 

’n Gemenebes van Nasies

Die ander vervulling van Jakob se voorspelling, dat Efraim ’n “menig-
te van nasies” sou word (Genesis 48:19), het stadig maar seker begin ge- 
beur. Dit het begin as gevolg van die Britse oorwinning oor Frankryk 
in 1815. Teen die einde van die Napoleontiese oorloë het die Koninklike 
Vloot oor die oseane regeer. 

Die Britse ekonomie, gestimuleer deur hierdie konflik, het met onge-
kende ekonomiese oppergesag na vore gekom. Die Franse se poging tot 
wêreld oorheersing, min of meer voortdurend sedert die dae van Louis 

XIV (1643-1715) en die 
openingsrondte van die 
Tweede Honderdjarige 
Oorlog, het daadwerklik 
misluk. 

Brittanje het haarself 
vry bevind en in besit van  
die nodige politieke, eko-
nomiese en militêre mag 
om ’n ryk op te bou wat 
spoedig oor die hele wêreld 
uitgebrei het. Terwyl die 
moderne Manasse (die Ver-
enigde State) ’n nasie begin 
bou het wat binnekort van 
see tot see sou strek, het 
Efraim (Brittanje) erfge-
name van lande regoor die 
wêreld geword. 

Die Britte het ’n Ryk gebou waaroor die son nooit onder gegaan het nie.  
Die imperiale struktuur was byna oneindig in diversiteit, en het uit mense 
van byna elke etniese groep bestaan, regeer deur middel van iets so sen-
traal soos die raj (Britse bewind) in Indië of die kantoor van die Britse 
agent-generaal in Egipte, of so onafhanklik soos die heerskappy status 
wat aan Kanada, Australië, Nieu-Seeland en Suid-Afrika verleen is. 

Vanuit ’n fisiese oogpunt het ’n groot deel van die Anglo-Amerikaanse 
oorheersing gedurende die afgelope twee eeue ontstaan uit die seën van ’n 
gunstige geografie en klimaat en die oënskynlik eindelose voorraad van 
natuurlike hulpbronne wat gedurende hierdie tyd opgehoop is. 

Britse gebiede was gekonsentreer in die produktiefste streke van die 
gematigde sone. ’n Oorvloedige en betroubare voedselvoorraad het hulle 

Die Koninklike Vloot se beheer oor die oseane 
het Brittanje in staat gestel om ’n wêreldwye 
ryk te handhaaf en die hele wêreld te oor-
heers vir die grootste deel van die 19de en  
die vroeë deel van die 20ste eeu. 
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in staat gestel om die bevolkingsgroei vanaf die 18de eeu tot die grootste 
deel van die 20ste eeu te onderhou. Die moderne afstammelinge van 
Josef was beslis ’n “vrugbare tak” (Genesis 49:22-25; Levitikus 26:9; 
Deuteronomium 6:3; 7:13-14; 28:4-5). 

Die Britse en Amerikaanse volke het ’n skatkis van natuurlike hulp-
bronne geërf. 

Die Britte het dit wat 
hul op hul eie eilande ont- 
breek het, van ’n ryk wat  
die wêreld omring, ver- 
kry. Die Amerikaners het  
alles gevind wat nodig  
is vir nasionale ekono- 
miese grootheid—groot  
uitgestrekte vrugbare  
grond; oënskynlik einde- 
lose woude; goud, silwer  
en ander edelmetale  
wat wag op ontginning;  
en massiewe ystererts, 
steenkool, petroleum en 
ander minerale afsettings 
—binne die gebied van 
die vasteland van die Verenigde State en selfs meer in Alaska. 

Beide volke het “die beste dinge van die antieke berge”—die “kosbare 
dinge van die ewige heuwels” en “die kosbare dinge van die aarde en sy 
volheid daarvan” binne die gebiede wat hulle uitsluitlik beheer het, besit 
(Deuteronomium 8:9; 28:1, 6, 8, 13; 33:13-17). 

Die wêreld se militêre en kommersiële poorte

God se belofte aan Abraham het ’n verdere bepaling ingesluit: “jou 
nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem” (Genesis 22:17). In 
hierdie konteks beteken poort ’n strategiese gang wat handel of militêre 
toegang vir ’n streek beheer. Voorbeelde van strategiese hekke is die 
Straat van Gibraltar, en die Suez- en Panama-kanale. 

Dit is ’n historiese feit dat Groot-Brittanje en die Verenigde State be-
heer verkry het oor die meerderheid van die wêreld se belangrikste land- 
en seepoorte (sien kaart op bl. 75). Dit was van kritieke belang vir hul 
ekonomiese en militêre oorheersing in die 19de en 20ste eeu. Kom ons 
kyk hoe Josef se nasate die drie belangrikste see hekke hierbo, verkry het. 

Die eerste voorbeeld het plaasgevind as gevolg van die Oorlog van die 
Spaanse Opvolging (1701-1714). Die Spaanse koning, Charles II (1661-
1700), het geen kinders gehad nie. Die afwesigheid van ’n erfgenaam het 
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Brittanje, en later ook die Verenigde State, is 
geseën met kontrole oor baie van die belang- 
rike strategiese “hekke” regoor die wêreld, 
soos Gibraltar hierbo, ’n seestraat (verstikking 
punt) wat toegang tussen die Middellandse 
See en die Atlantiese Oseaan beheer.
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’n ander kritieke seepoort, aan die ander kant van die Middellandse See,  
die Suez Kanaal. Die Britte het bykans ’n driekwart eeu die Suez behou. 
Hierdie mensgemaakte gang van 100 myl tussen die Mediterreense See 
en Rooi See was lankal een van die wêreld se mees gebruikte skeeps- 
roetes, wat die lang en moeilike reis om die suidpunt van Afrika uitgesny 
het. In ooreenstemming met Bybelse profesie het God hierdie seepoort 
aan die Britse volk gegee—die moderne nasate van Efraim, seun van Josef. 

’n Derde kritieke seepoort wat deur Josef se nakomelinge verkry 
is, is die Panama Kanaal. Soos Thomas Jefferson se aankoop van die 

Louisiana grondgebied, of Benjamin Disraeli se verkryging van die 
Suez Kanaal effekte, (sien “Benjamin Disraeli: Maestro van die Ryk,” 
op bladsy 79), het Amerikaanse president Theodore Roosevelt met ferm 
beslistheid, maar twyfelagtige wettigheid, stappe gedoen om die Panama 
te beveilig. Oor sy vrypostigheid het Roosevelt opgemerk: “Ek het die 
Landengte geneem, die Kanaal begin en daarna Kongres verlaat—nie om 
die Kanaal te debatteer nie, maar om my te debatteer” (Roger Butterfield, 
The American past, 1966, bl. 323).

’n Seën vir ander nasies

Die opkoms van Brittanje en die Verenigde State was niks anders nie, 
as verstommend. Die historikus James Morris sê: “Gedurende die … jare 
van Koningin Victoria se bewind [1837-1901] het die Ryk meer as tien 
keer gegroei, van ’n verspreiding van buite rekening gelate besittings, 
tot ’n kwart van die landmassa van die aarde … dit het die gesig van die 
vastelande met hul stede, spoorweë, kerke verander … en die lewens-
wyse van hele volke verander, en sy eie waardes afgestempel op die be- 
skawings van die Cree tot die Birmaanse, bo en behalwe die skepping 
van verskillende volwaardige nuwe nasies. Daar was nog nooit so ’n Ryk 
sedert die begin van die geskiedenis nie …” (Heaven’s Command: An 
Imperial Progress, 1973, bl. 539, klem bygevoeg).

tot omstredenheid gelei oor die opvolging van die Spaanse troon. Dit het 
vir ’n tyd lank gelyk asof die saak vredeliewend opgelos kon word. Toe 
Charles egter vir Philippe d’Anjou, die kleinseun van die Franse Koning 
Louis XIV as sy opvolger aanwys, destabiliseer hy die Europese mags-
balans. 

Charles se besluit bevestig die ergste vrese van Europese staatsmanne 
rakende die Franse se voornemens. By Versailles het die Spaanse ambas-
sadeur voor die nuwe koning, nou Philip V van Spanje, gekniel en gesê: 
“Il n’y pas de Pyrenees”—daar is nie meer Pireneë nie. Hy het impliseer  

dat die koning se opvolging sou neerkom op die eenwording van Frankryk 
en Spanje. Maar die groeiende oorheersing van Engeland het verhoed dat 
dit gebeur.

Engeland wat in 1701 in oorlog was met Frankryk, was vasbeslote om 
’n gunstige magsbalans in Europa te bewerkstellig. Engeland slaag daar-
in, en die Franse se poging om die Kontinent te oorheers, het misluk. In 
werklikheid het Engeland uit die konflik na vore getree met die grootste 
Europese vloot en haar status as ’n groot mag bevestig. 

As gevolg van die oorlog het Engeland nuwe grond, Nova Scotia, die 
Hudson baai grondgebied, Minorca, en die belangrikste, Gibraltar, ’n on-
ontbeerlike internasionale seepoort, verkry. Haar besit van Gibraltar het 
beteken dat sy die toegang en uitgang na die Middellandse See beheer. 
Hierdie verkrygings was deel van die voorwaardes vir die vestiging van 
die Vrede van Utrecht op 11 April 1713. 

Meer as ’n anderhalf eeu later het die Britte direkte beheer verkry van  

Net soos God aan hul antieke voorvaders beloof het, het Hy 
aan die moderne nasate van Josef, hoofsaaklik Brittanje en die 
Verenigde State, die familie geboortereg en baie van die wêreld 
se beste seëninge gegee.

Fo
to

s:
 iS

to
ck

ph
ot

o

Sydney, Australië Kaapstad, Suid-Afrika Londen, Engeland Seattle, Verenigde State
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Morris voeg by: “Dit was nie net die Britte se reg om ’n kwart van die 
wêreld te regeer nie, so het die imperialiste gedink, dit was eintlik hulle 
plig … Hulle sou hul eie metodes, beginsels en liberale tradisies so ver-
sprei dat die toekoms van die mensdom hervorm sou word … Geregtig-
heid sou gevestig word, ellende verlig word, onkundige barbare sou insig  
kry, alles by wyse van Britse mag en geld” (Pax Britannica, bl. 26, be-
klemtoning bygevoeg). God het die Engelssprekende mense gebruik om 
’n nuwe stel standaarde en individuele vryhede aan die res van die mens-
dom bekend te stel. 

Die Britte het geblyk bekwame administreerders te wees wat die infra- 
struktuur en lewenstandaard dramaties verbeter het in die lande waar 
hulle regeer het. Hoewel alle aspekte van hul administrasie nie altyd so 
regverdig en billik uitgevoer is as wat dit moes wees nie, is God se voor- 
opgestelde bedoeling bereik. Die seuns van Josef het die wêreld in ’n era 
van ongekende kennis, voorspoed en tegnologiese vooruitgang gelei. Vir 
die eerste keer is die Bybel, asook Bybel georiënteerde na-slaanwerke en 
publikasies, wêreldwyd versprei. 

Die Verenigde State, nadat hulle vir baie jare ’n beleid van afsondering  
gevoer het, is uiteindelik deur gebeure buite haar beheer gedwing om ’n 
groter rol in wêreldsake te neem—om die internasionale model vir vry-
heid en individuele regte te word. Aangeval deur Japan in 1941 bevind 
’n swak voorbereide Verenigde State haarself skielik in oorlog met die 
Spilmoondhede. Sy het vinnig haar industriële mag opgestel, wat reeds 
in die vroeë jare van die oorlog in ’n sekere mate ingespan is om Brittanje 
te help. 

Die Verenigde State het na die Tweede Wêreld Oorlog na vore getree 
as die magtigste nasie in die wêreld. Maar eerder as om haar krag te 
gebruik om die swakker nasies van ’n verbrokkelde wêreld te domineer 
en onderdruk, was dit Amerika se plan om haar verslane vyande met ’n 
deernis te herbou, wat in die annale van internasionale aangeleenthede 
buitengewoon was. 

Vanaf 1945 tot 1952 het die Verenigde State $24 miljard ($150 miljard 
in vandag se dollars) gekanaliseer ter wille van die redding en herbou 
van Europa, insluitend Duitsland. In Japan het die Verenigde State die 
land vir etlike jare regeer, dit herbou en weer op hul voete gesit. In die 
afgelope jare het beide hierdie voormalige vyandelike nasies na vore ge-
tree as wêreldwye ekonomiese magte. 

Sedertdien het sowel die Verenigde State as Brittanje nog baie meer 
miljarde dollar in buitelandse hulp aan ander lande verleen. Hierdie 
is ’n paar maniere waarop die Verenigde State en Brittanje ’n seën vir 
die nasies van die wêreld is. Saam met hierdie seëninge was daar egter 
’n paar misplaaste pogings en onregte. Dit is die nalatenskap van baie 
geseënde nasies wat versuim om die God wat hulle seën, te gehoorsaam. 

Gaan die Anglo-Amerikaanse oorheersing aanhou? 

In die 19de en 20ste eeu het Anglo-Amerikaanse volke wêreldsake 
oorheers. Sal hierdie patroon voortduur tot in die 21ste eeu? 

Britse wêreldoorheersing is lank reeds verby. Die twee groot oorloë 
van die 20ste eeu het ’n geweldige tol van Brittanje en haar mense geëis. 
Die konflikte het haar van twee generasies jong manne beroof en haar 
ekonomies dreineer. Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog is die 
Britte sonder hulpbronne gelaat en het hul ook nie die wil gehad om die 
ryk te beskerm nie. 

Nadat Brittanje aan Indië onafhanklikheid gegee het in 1947 het die  
Britse Ryk vinnig begin ontbind. Brittanje se oppermag het vinnig plek ge- 
maak vir Amerikaanse oorheersing in die tweede helfte van die 20ste eeu. 

Hoewel die Amerikaanse militêre, ekonomiese, industriële en tegniese 
mag steeds die beste is, is die toenemende morele verval van die Verenigde  
State nie ’n goeie teken vir die toekoms nie. Die Bybels gebaseerde waar-
des waarop die stigters en die Amerikaanse volk die Verenigde State van  
Amerika gebou het, het plek gemaak vir die verloëning van God en die-
selfde soort selfdienende materialistiese oriëntasie wat gelei het tot die 
ineenstorting van die antieke koninkryke van Israel en Juda. 

Sal die uitkoms vir Amerika enigsins beter wees sonder ’n verandering 
in rigting en klem?  

Al te veel Amerikaners en Britte weier om God en Sy seëninge te 
erken. In hul intellektuele en geestelike arrogansie het baie gekies om die 
bestaan van ’n Skepper te ontken en hulle aanvaar die valse godsdiens 
van ewolusie en die sekulêr-humanistiese teologie daarvan. 

Hulle glo dat die ontsaglike seëninge van nasionale rykdom en mag as 
gevolg van hul eie pogings gebeur. Soos die eertydse Israel het hul in hul 
eie strik vasgeval, en gekies om God se waarskuwings woorde te ignoreer: 

“Wanneer jy genoeg geëet het, dank dan die Here jou God wat hierdie 
goeie land vir jou gegee het. Maar pas op dat jy in jou oorvloed nie die 
Here jou God vergeet en ongehoorsaam raak aan sy gebooie, bepalings 
en voorskrifte nie. Wanneer jy jou versadig geëet het, voorspoedig is en 
mooi huise gebou het om in te woon, wanneer jou troppe beeste en skape 
baie word en jou goud en silwer vermeerder en alles wat jy het, meer 
word, dan is dit die tyd om versigtig te wees. Moet nie hoogmoedig raak 
en dan vergeet dat dit die Here jou God is wat jou uit die slawerny van 
Egipte gered het nie” (Deuteronomium 8:10-14). 

In die volgende hoofstuk sal ons sien wat vir die Verenigde State en 
Brittanje voorlê. Wat hulle tref sal die hele mensdom beïnvloed. 

Brittanje en die Verenigde State Erf Josef se Geboortereg
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Van Straf tot  
Lotsbestemming

“Nog nooit in die geskiedenis was daar al ooit so ’n verskriklike tyd nie. 
Dit is ’n tyd van moeilikheid vir Israel, maar op die ou end sal hulle 

daaruit gered word!” (Jeremia 30:7, Nuwe Lewende Vertaling). 

Hoewel die Verenigde State en Brittanje nie in die Bybel ver-
skyn onder hul huidige name nie, het God hierdie nasies 
nie geïgnoreer nie. Hy identifiseer hulle in profesie volgens 
hul voorouers. Meeste mense weet eenvoudig nie waar om 
na hulle te soek nie. 

Deur die lang geskiedenis van die verlore tien stamme van Israel het 
God nog altyd geweet wie en waar hulle was. Net soos Hy aan hul antieke 
voorvaders beloof het, het Hy aan die moderne nakomelinge van Josef—
hoofsaaklik Brittanje en die Verenigde State—die familie geboortereg en 
baie van die wêreld se beste seëninge gegee. Hierdie lande het ’n unieke 
geleentheid gekry om leierskap aan die hele wêreld te betoon. Maar wat 
sê die Bybel oor hulle toekoms? Die antwoord is soberend. 

Baie Bybel profesieë toon ’n berouvolle Israel by die wederkoms 
van Christus aan. Hul nageslag sal hul tot God wend en Sy wette begin 
gehoorsaam, maar eers nadat hulle deur baie erger krisisse deurgemaak 
het as die rampe wat oor die antieke koninkryke van Israel en Juda 
gekom het. 

Die afstammelinge van Israel wat hul sal bekeer en na God terugkeer, 
soos beskryf in die profesieë as slegs ’n “oorblyfsel” van hul oorspronk-
like populasie (Jesaja 11:11, 16; Jeremia 23:3; Esegiël 6:8), sal geweldig  
ly gedurende die Bybels geprofeteerde tyd van “groot verdrukking” 
(Mattheus 24:21). 

Slegs wanneer hulle nederig geword het, tot die punt waar hul, hul 
sondes bely, sal hulle in staat wees om hul God-gegewe lot te kan ver-
vul om as ’n seën vir die nasies te dien. Hierdie wonderlike toekoms sal 
egter voorafgegaan word deur die ergste beproewings. Terwyl Moses die  
antieke Israeliete uit Egiptiese slawerny verlos het, kom Jesus Christus 
die moderne Brittanje en Amerika, en die ander nasies van Israelitiese 
afkoms, verlos van ’n eindtydse onderwerping aan ’n moderne godsdiens- 
tige en politieke sisteem genaamd “Die groot Babilon” (Openbaring 17), 
gesentreer in Europa. 

Hierdie eindtydse bevryding behels die vervulling van sommige van 
die mees verbasende profesieë in die Bybel: “Daarom, kyk, daar kom 
dae, spreek die Here, dat daar nie meer gesê sal word: So waar as die 

Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipteland laat optrek het nie; 
maar: So waar as die Here leef, wat die kinders van Israel laat optrek het 
uit die Noordland en uit al die lande waarheen Hy hulle verdryf het. Ja, 
Ek sal hulle terugbring in hulle land wat Ek aan hulle vaders gegee het” 
(Jeremia 16:14-15). 

Maar waarom sal hierdie rampe oor die Verenigde State en Brittanje kom? 

God se verwagtinge van Israel

In vervulling van Sy beloftes aan Abraham, Isak en Jakob, het God 
Israel as ’n nasie gevestig met die doel om seën aan die ander nasies  
te bring (Deuteronomium 9:5; Genesis 12:3). Van hul vroegste dae af 
verwag God van die Israeliete om ’n voorbeeld te stel vir al die nasies 
rondom hulle van die goddelike seëninge wat Hy oor hulle sou uitgiet  
as hulle Hom sou gehoorsaam (Deuteronomium 4:6; 14:2). 

As die Israeliete hulle deel 
van hul verbondsooreenkoms 
met God sou nakom, het God 
gesê dat Hy Israel die “hoogste 
sal stel bo al die nasies” van 
die wêreld (Deuteronomium 
26:19; 28:1, 12-13). Maar as  
die Israeliete ongehoorsaam 
was, sou hulle die gevolge ly 
(Deuteronomium 28:15-68). 
God het aan hulle gesê dat 
ander nasies hulle in balling-
skap sou neem (verse 25, 32- 
33, 36). Selfs hul straf sou vir 
ander nasies ’n les wees: “En 

jy sal ’n voorwerp van verbasing, ’n spreekwoord en ’n spot wees onder 
al die volke waarheen die Here jou sal wegvoer” (vers 37).

Die Israeliete was veronderstel om ’n voorbeeld vir ander nasies te 
wees van die seëninge van gehoorsaamheid, en die straf van ongehoor-
saamheid aan God se opdragte. Ongeag die keuses wat God hulle gegee 
het, van ouds af tot vandag, is dit steeds die rol wat God aan hulle gegee 
het. Hy hou hulle verantwoordelik vir die wyse waarop hulle op daardie 
rol reageer. 

Byna 3,500 jaar gelede het God aan Israel gesê: “Neem julle in ag dat 
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julle die verbond van die Here julle God, wat Hy met julle gesluit het, 
nie vergeet en vir julle geen gesnede beeld maak nie—’n gelykenis van 
enigiets wat die Here jou God jou verbied het. Want die Here jou God  
is ’n verterende vuur, ’n jaloerse god. 

“As jy kinders en kindskinders sal verwek en julle in die land verou-
derd sal wees en verderflik handel deurdat julle ’n gesnede beeld maak, 
’n gelykenis van enigiets, en doen wat verkeerd is in die oë van die Here 
jou God om Hom te terg, dan neem ek vandag die hemel en die aarde as 
getuies teen julle … En die Here sal julle onder die volke verstrooi, en 

’n klein klompie van julle sal onder die 
nasies oorbly waarheen die Here julle sal 
drywe” (Deuteronomium 4:23-27).

Israel se nageslag faal in hul verant-
woordelikhede

Met die herstel van Josef se geboorte-
reg beloftes aan sy nakomelinge, Brit-
tanje en die Verenigde State, het die 
mense van hierdie nasies ongekende wel-
vaart geniet. Weereens, soos hul voor-
vadere, het hulle die geleentheid gehad 
om ’n “heilige” nasie, ’n voorbeeld van 
geregtigheid aan ander nasies, te wees. 

Brittanje het die geleentheid gehad om ’n etiese, godvrugtige beska-
wing na ’n groot deel van die wêreld te versprei. Op die hoogtepunt van 
hul Ryk het die Britse volk die Bybel tot in die vêrste uithoeke van die 
aarde geneem. Tog word godsdiens vandag gereeld in Brittanje se nasio-
nale nuus- en vermaaklikheid media bespotlik gemaak en die Christen-
dom is aan die verbrokkel. Baie kerkgeboue is toegemaak en gesluit 
omdat mense nie meer bywoon nie. ’n Groot meerderheid van die Britse 
volk toon weinig of geen belangstelling in die leer van die Bybel nie. 

Net so is die Verenigde State gevestig deur leiers wat grotendeels 
groot respek vir die Bybel gehad het. Hoewel dit amptelik geen enkele 
godsdiens bevoordeel het nie, het die land spoedig erkenning gekry as 
die toonaangewende Christelike nasie ter wêreld. Maar in onlangse tye 
het ’n groot deel van die nasie ook die leringe van die Bybel geïgnoreer. 
Paradoksaal genoeg, is die Verenigde State een van die mees welvarende Fo
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Paradoksaal genoeg, is die Verenigde State een van die mees 
welvarende nasies ter wêreld, maar ook een van die mees  
immorele.

nasies ter wêreld, maar ook een van die mees immorele.
Dit het een van die ergste syfers vir misdaad en geweld van alle nasies. 

Soos in antieke Israel (Jeremia 5:7-9) vier immoraliteit hoogty in die Ver-
enigde State en die volke wat eens die Britse Ryk verteenwoordig het. 
Die getal gebroke huise en vaderlose huisgesinne neem steeds toe, selfs  
al het die nasionale welvaart toegeneem. Buite-egtelikheid, aborsie van 
miljoene onskuldige babas en epidemies van seksueel-oordraagbare siek-
tes is die kenmerke van ’n aaklige as-dit-goed-voel-doen-dit moraliteit. 

Miljoene soek ontvlugting in alkohol en onwettige dwelms. Ruwe en 
gewelddadige vermaak domineer die luggolwe. Smerigheid gaan deur as 
kultuur. Miljoene mense leef in vrees dat hulle slagoffers van misdaad 
of willekeurige geweld sal word. Baie stede is neste van misdaad, bende-
geweld, armoede, ongeletterdheid en buite-egtelikheid. Gierigheid en 
materialisme het die nasionale godsdiens geword in lande wat hulself 
daarop beroem dat hul “Christelike” nasies is. As gevolg van hierdie en 
ander sondes beskou baie nou die Verenigde State en Brittanje, eens reg-
deur die wêreld gerespekteer, met ’n openlike minagting. 

Afgodery en verbreking van die Sabbats-onderhouding tel onder die 
ergste sondes van die antieke huis van Israel, waardeur Israel die gereelde 
patroon van hoor en leer 
aangaande God se woord, 
verwerp het. 

Let op na wat God 
deur die profeet Esegiël 
sê nadat Israel in balling-
skap verval het: “Daarby 
het Ek ook my Sabbatte 
aan hulle gegee om ’n 
teken te wees tussen My 
en hulle, dat hulle kan 
weet dat dit Ek, die Here 
is, wat hulle heilig. Maar 
die huis van Israel was 

wederstrewig teen My in die woestyn; hulle het nie in My insettinge 
gewandel nie en My verordeninge verwerp, wat die mens moet doen, dat 
hy daardeur kan lewe; en My Sabbatte het hulle baie ontheilig … omdat 
hulle My verordeninge verwerp het en in My insettinge nie gewandel het 

Van Straf tot Lotsbestemming

Baie mense kyk na die Verenigde State en Brittanje, wat  
eens in ’n groot deel van die wêreld gerespekteer is, in onver-
bloemde minagting



96 Die Verenigde State van Amerika en Brittanje in Bybelprofesie  97

nie en My Sabbatte ontheilig het; want hulle hart het agter hul drekgode 
aan geloop” Esegiël 20:12-13, 16). 

As gevolg hiervan het hulle begin glo dat die een godsdienstige geloof 
of praktyk nie beter as die ander was nie, dat hulle die lewensreëls kon 
verander soos hulle wil. Vanweë hierdie oortuigings en hul sondes het 
God toegelaat dat hulle in ballingskap gaan. 

Dieselfde is vandag waar. Hoewel baie mense godsdienstige vakansie-
dae onderhou, het hierdie vakansiedae in die algemeen geen verband met 
die aanbidding van die ware God nie, maar het hul oorsprong in antieke 
afgodery. Die sondes van die mens van vandag is in baie opsigte iden-
ties aan dié van daardie antieke Israel. (Ten einde die ware oorsprong 
van baie van vandag se mees gewilde vakansiedae te verstaan, kan u die 
boekie: Vakansiedae of Heilige Dae: Maak dit ’n Verskil Watter Dae 
Ons Onderhou? aanvra of van ons webwerf aflaai.)

Die woorde van die profeet Hosea is ’n dodelik akkurate beskrywing 
van die Verenigde State en Brittanje: “Hoor die woord van die Here, O 
kinders van Israel! Want die Here het ’n regsaak met die inwoners van die 
land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die 
land is nie. Hulle sweer en lieg en moor en steel en pleeg owerspel; hulle 
breek in, sodat bloedbad aan bloedbad raak. Daarom treur die land …

“My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis; … Hoe meer hulle 
vermenigvuldig het, des te meer het hulle teen My gesondig … Hulle 
lewe van die sondoffer van my volk, en na dié se ongeregtigheid verlang 
hulle siel … Ek sal by hom besoeking doen oor sy weë en hom vergeld 
na sy dade” (Hosea 4:1-3, 6-9). Net soos God die eertydse Israel vir sy 
sondes gestraf het, beplan Hy om die moderne nasate te straf vir hul vol-
gehoue ongehoorsaamheid. 

God bly dieselfde

God verander nie (Maleagi 3:6). Hy reageer konsekwent en onpartydig 
op menslike gedrag. Hy seën gehoorsaamheid en straf ongehoorsaamheid. 

Die moderne nakomelinge van Israel moenie Sy tydlose waarsku-
wings verontagsaam nie. God het Moses aan die begin van die geskie-
denis van Israel geïnspireer om te skryf: “Kyk, ek hou julle vandag seën 
en vloek voor—die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle 
God wat ek julle vandag beveel; en die vloek as julle nie luister na die 
gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek 
julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop wat julle nie geken 
het nie” (Deuteronomium 11:26-28). 

Net so het Hy sy doel en plan vir Israel as ’n nasie verduidelik: “En 
die Here het jou vandag laat verklaar dat jy vir Hom ’n eiendomsvolk sal 
wees soos Hy jou beloof het … en dat Hy jou dan die hoogste sal stel 
bo al die nasies wat Hy gemaak het, tot ’n lof en ’n roem en ’n sieraad, 
en dat jy ’n heilige volk aan die Here jou God sal wees soos Hy beloof 

het” (Deuteronomium 26:18-19). Hierdie is presies dieselfde seëninge en 
geleenthede wat Hy aan Brittanje en Amerika, die moderne nasate van 
Josef, gegee het. 

Wat lê dus voor vir hierdie nasies? Watter straf sal hulle moet ly vir 
hul keuse om die weg van sonde te kies terwyl hulle hul rug gedraai het 
op die geleenthede wat God aan hulle gegee het?

Die Tyd van Jakob se Benoudheid

Die profeet Jeremia het in sy dag, in die sesde eeu vC met die huis 
van Juda gepraat, toe Juda God se tugtiging aan die hand van die Babi-

loniese Ryk in die ge- 
sig gestaar het. Maar 
Jeremia het ook voor die  
huis van Israel, wat God  
gestraf en in balling- 
skap gestuur het, ’n eeu 
voordat hy gebore is, 
geprofeteer. Jeremia 
het geskryf oor ’n tyd 
van nasionale verdruk-
king wat toe nog sou 
voorlê vir die moderne 
nasate van die verlore 10 
stamme van Israel. 

Let op hul situasie wanneer Christus weer kom: “Want kyk, daar kom  
dae, spreek die here, dat ek die lot van my volk Israel en Juda sal ver- 
ander, sê die Here; en Ek sal hulle terugbring in die land wat Ek aan 
hulle vaders gegee het, en hulle sal dit in besit neem (Jeremia 30:3).

Dan beskryf Jeremia waarom God sal moet ingryp en die moderne 
Israeliete sal moet red. “Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En 
dit is ’n tyd van benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word. 
En op dié dag, spreek die Here van die leërskare, sal Ek sy juk verbreek  
van jou nek af en jou stroppe stukkend ruk; en vreemdes sal hom nie  
meer diensbaar maak nie (verse 7-8). Let daarop dat die “juk” en “stroppe” 
wat die nageslag van Jakob verslaaf deur “vreemdes”—vyandige nasies, 
op hulle geplaas word. 

Dit is uit hierdie buitelandse oorheersing wat Christus hulle sal verlos 
tydens Sy wederkoms. Dit sal die tyd wees wanneer koning Dawid en 
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die 12 apostels van Christus—tesame met al die res van die heiliges van 
God—opgewek sal word om saam met Christus te heers oor die herstelde 
Israel in die Koninkryk van God (Esegiël 37:24; Mattheus 19:28). 

Jeremia gaan voort, terwyl hy steeds praat van die eindtyd: “Maar 
hulle sal die Here hulle God dien en hulle koning Dawid wat Ek vir hulle 
sal verwek. Jy dan, wees nie bevrees nie, o my kneg Jakob, spreek die 
Here; en wees nie verskrik nie, o Israel! Want kyk, Ek verlos jou uit ver 
plekke en jou nageslag uit die land van hulle gevangenskap; en Jakob sal 
terugkom en stil en gerus wees sonder dat iemand hom skrikmaak. Want 
Ek is met jou, spreek die Here, om jou te verlos. Want Ek sal ’n einde 
maak aan al die nasies waarheen Ek jou verstrooi het;” (Jeremia 30:9-11). 

Die Bybel gee die meeste profesieë wat verband hou met hierdie tyd  
van benoudheid in die konteks van hoe God beplan om die Israeliete te  
verlos nadat Hy hulle weer straf. Wanneer Christus terugkeer en begin 
met die “tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van  
ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete” (Handelinge  
3:21) sal die moderne nasate van Jakob weer in ’n staat van ballingskap 

Baie profesieë in die Bybel is tweeledig. 
In sulke gevalle praat die profeet onder 

inspirasie van God en ’n eerste vervulling 
van die profesie gebeur. Dan, later, dikwels 
aan die einde van die dae, net voor die 
wederkoms van Christus, kom die finale, 
uiteindelike vervulling. 

’n Uitstekende voorbeeld van die tweele-
digheid kan gevind word in ’n voorspelling 
van Joël in verband met die Heilige Gees: “En 
daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, 
en julle seuns en julle dogters sal profeteer, 
julle ou mense drome droom, julle jongelinge 
gesigte sien. En ook op die diensknegte en 
op die diensmaagde sal Ek in dié dae my 
Gees uitgiet. 

“En Ek sal wondertekens gee aan die 
hemel en op die aarde: bloed en vuur en 
rookpilare. Die son sal verander word in duis-
ternis en die maan in bloed, voordat die groot 
en deurlugtige dag van die Here kom … sal 
Ek al die nasies versamel en hulle na die dal 
van Jósafat laat aftrek, om daar met hulle 
’n strafgerig te hou … ” {Joel 2:28 tot 3:2). 

God het die apostel Petrus geïnspireer 

om uit hierdie gedeelte aan te haal om 
die gebeure op Pinksterdag te beskryf, toe 
God die Kerk gestig het na die opstanding 
van Jesus (Handelinge 2:14-21). Wonder-
like manifestasies van God se krag deur die 
Heilige Gees het toe wel plaasgevind (verse 
1-13). Maar hierdie was net die eerste ver-
vulling van Joël se profesie. Die uiteindelike 
vervulling sal in die eindtyd kom en sal, onder 
meer, die samekoms van die nasies tot die 
oordeel van God, in die vallei van Jósafat, 
behels. Dit het nie op die Pinksterfees gebeur 
nie. Ons sien dus dat die profesieë tweeledig 
kan wees.

God het op soortgelyke wyse baie ander 
profesieë met tweeledige betekenis geïn-
spireer. Dit was as waarskuwings van toe-
passing op die Israeliete in daardie tyd en 
ook vir die moderne nasate van daardie 
selfde volke. Die mense van Brittanje, die 
Verenigde State, Kanada, Australië en Nieu 
Seeland, asook die nasies van Noordwes-
Europa wat hierdie mense vandag verteen-
woordig sal baat vind as hulle gehoor gee 
aan hierdie waarskuwings. 

Tweeledige Vervulling in Bybelprofesie

verkeer. Dit beteken dat Jakob se “tyd van benoudheid” in die laaste dae, 
soos Jeremia voorspel het, inderdaad erg sal wees. 

Ongeëwenaarde probleme—en verlossing

Daniël se: “En in dié tyd sal Mígael, die groot vors wat oor die kinders  
van jou volk staan, optree; en dit sal ’n tyd van benoudheid wees soos 
daar nie gewees het vandat ’n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar  
in dié tyd sal jou volk gered word …” (Daniël 12:1). 

Waarom sal God hierdie tyd van benoudheid toelaat? God spreek  
deur die profeet Sefanja van Sy toorn oor die hardheid van hart van die 
nasies in die laaste dae. Hy sê: “Maar nou sê die Here: Wees geduldig, 
want die tyd breek aan vir My om met regspraak te begin. Ek sal die 
nasies versamel en koninkryke bymekaarmaak. My toorn en brandende 
woede sal Ek oor hulle uitstort. Die hele aarde sal verteer word deur die  
vuur van my woede” (Sefanja 3:8, Nuwe Lewende Vertaling). Hy sal  
geen nasie, geen volk spaar nie. Hoewel al die nasies onder Sy toorn sal 
ly, verduidelik God eksplisiet waarom Hy die Israeliete in daardie tyd 
sou straf.

Gedurende die tyd van nasionale ramp sal diegene wat weier om na 
God se waarskuwing te luister en hul bekeer, vergaan. Slegs diegene wat 
gehoor gee aan die waarskuwing van God en luister gedurende hierdie 
tyd van wêreldwye wraak, sal genade vind. 

Let op Sefanja se woorde: “Op dié dag … sal Ek uit jou midde weg-
ruim die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig 
gedra op My heilige berg nie. En Ek sal tussen jou in laat oorbly ’n 
ellendige en geringe volk wat by die Naam van die Here skuiling soek. 

“Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal 
spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie; 
maar hulle sal wei en neerlê, en niemand sal hulle verskrik nie. Jubel, o 
dogter van Sion, juig, o Israel! Verheug jou en jubel van ganser harte, o 
dogter van Jerusalem! Die Here het jou oordele opgehef, jou vyand weg-
geveeg; die koning van Israel, die Here is by jou, jy sal geen kwaad meer 
vrees nie” (verse 11-15). 

Die moderne nasate van Israel sal hierdie vreeslike periode van straf en 
ballingskap moet verduur as hulle hul nie bekeer van hul sondes en die rol 
wat God aan hul gegee het, ernstig opneem nie. Selfs die Joodse volk in 
Jerusalem en die moderne staat van Israel sal hierdie ballingskap en straf 
wat sal plaasvind net voor die wederkoms van Christus, nie ontkom nie.

“Kyk, daar kom ’n dag vir die Here … Want Ek sal al die nasies ver-
samel om oorlog te voer teen Jerusalem … die helfte van die stad sal 
uitgaan in ballingskap; maar die orige deel van die bevolking sal nie uit 
die stad uitgeroei word nie. En die Here sal uittrek en stryd voer teen dié 
nasies soos op die dag van Sy stryd, die dag van oorlog” (Sagaria 14:1-3). 
Die volgende verse beskryf dan die wederkoms van Christus, wat beves-
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tig dat hierdie ballingskap plaasvind in die eindtyd.

Esegiël se waarskuwings aan ons

Net soos Jeremia het die priester Esegiël lank nadat die antieke konink- 
ryk van Israel verbrysel en die volk weggeneem is in die Assiriese balling- 
skap, geprofeteer. Die verowering van die Babiloniese leër van koning 
Nebukadnésar het hierdie jong Joodse banneling, Esegiël, en duisende 
van sy landgenote ongeveer 130 jaar ná die vernietiging van die noorde-
like koninkryk van Israel, met geweld uit die land Juda verwyder.

Esegiël se missie en boodskap kon nie vir die antieke koninkryk van 
Israel gewees het nie. Daardie koninkryk het lankal verdwyn. God het 
reeds Sy mense na ’n vreemde land in die verre gebied van die Assiriese  
Ryk verban, honderde myle vanaf Esegiël se plek van verbanning in 
Babilon. Indien God vir Esegiël gebruik het om die antieke koninkryk 
van Israel te waarsku was Hy meer as ’n eeu te laat! 

Ongetwyfeld het Esegiël ’n deel van sy boodskap aan die volk van 
Juda gerig wat destyds in ballingskap sou gaan. Maar dele van sy bood-
skap is onmiskenbaar aan die “hele huis van Israel”—al 12 stamme—
gerig, en is van toepassing op die eindtyd (Esegiël 39:25; 45:6). 

Wat was God se boodskap aan die “hele huis van Israel” deur die pro-
feet Esegiël? “Mensekind, die oppermagtige Here sê vir Israel: Die einde 
is hier! Die einde kom tot aan die uithoeke van die land. Nou het die 
einde aangebreek oor jou, want Ek laat my woede teen jou losbars. Ek 
gaan jou straf vir wat jy aangevang het. Ek roep jou tot verantwoording 
oor jou afskuwelike gedrag. Ek sal wegkyk en jou nie weer jammer kry 
nie. Ek gaan jou ten volle laat betaal vir al die afskuwelike dinge wat jy 
aangevang het. Dan sal jy weet en erken dat Ek die Here is! …

“Hulle sal na vrede soek, maar dit nêrens kry nie …Hulle sal die straf 
ontvang wat hulle so ryklik verdien. Dan sal hulle weet dat Ek die Here 
is!” (Esegiël 7:2-4, 25, 27, Nuwe Lewende Vertaling). 

Die boek Esegiël bevat baie soortgelyke waarskuwings wat op die 
moderne nasate van al die Israeliete van toepassing is—beide vanaf die 
huis van Israel en die huis van Juda. God veroordeel die wydverspreide 
onsedelikheid, korrupsie, gierigheid, geweld en verdrukking van die 
weerloses deur die moderne nakomelinge van die 12 stamme van Israel. 
Hy verafsku die feit dat hulle hulself verontreinig het met valse gode, Sy 
heilige dinge verag het en Sy Sabbatte ontheilig het (Esegiël 22:7-13).

As gevolg van hierdie morele ontaarding sê God ook: “En Ek sal jou 
verstrooi onder die nasies en jou versprei in die lande, en Ek sal jou 
onreinheid uit jou wegruim. En jy sal deur jouself ontheilig wees voor 
die oë van die nasies; en jy sal weet dat Ek die Here is” (verse 15-16). 

God belowe dat Hy elke mens sal straf, of spaar volgens sy gesindheid 
en optrede. Hy verduidelik: “As die regverdige afwyk van sy geregtigheid 
en onreg doen, dan sal hy ten gevolge daarvan sterwe. En as die godde- 

lose hom bekeer van sy goddeloosheid en reg en geregtigheid doen, dan 
sal hy ten gevolge daarvan lewe … Ek sal julle oordeel, elkeen volgens 
sy weë” (Esegiël 33:18-20).

Nasionale ondergang en ballingskap

Soos ons sal sien in hierdie profesieë sal die verwoestende straf die 
nasionale ondergang en ballingskap van die moderne Israeliete behels. 
Kom ons ondersoek nou ’n paar ander krisisse wat die Verenigde State 
en ander Britse afstammelinge gedurende daardie tyd sal teëkom. 

Let op die nasionale 
vloeke wat God in Sy be- 
lofte met antieke Israel 
ingesluit het: “Maar as 
jy nie luister na die stem 
van die Here jou God … 
dan sal al hierdie vloeke 
oor jou kom en jou inhaal. 
Vervloek sal jy wees …” 
(Deuteronomium 28:15-16). 

Hierdie tydlose vloeke 
vir ongehoorsaamheid sluit 
in verlammende siektes en  

epidemies (verse 21-22, 27, 35, 59-62); geestes-ongesteldhede (vers 28); 
onnatuurlike weerpatrone wat lei tot verwoestende droogtes (verse 23-24) 
en insek infestasies (verse 38-40, 42); en hongersnood bring (verse 53-57) 
en, uiteindelik, inval en ballingskap (verse 32-33, 36, 41, 47-52, 64-68). 

Levitikus 26:14-39 beskryf soortgelyke gevolge, terwyl dit ook aandui 
dat God “julle trotse mag verbreek” sodanig dat “julle sal vlug as niemand 
julle agtervolg nie” (verse 17, 19).

 Dit blyk dat ons reeds in ons tyd hierdie profesie sien gebeur. Miskien 
selfs meer merkwaardig van die Britse Ryk tot grootheid was die vinnige 
aftakeling daarvan. Uit ’n ryk waaroor die son nooit onder gegaan het nie, 
het Brittanje die een na die ander besitting verloor. Die meeste lande wat 
eens die Britse Ryk gevorm het is nou onafhanklik en nie meer onder-
worpe aan Britse heerskappy nie. 

Die Verenigde State wat uit die Tweede Wêreldoorlog na vore getree het  
as die wêreld se grootste militêre mag, het spoedig in Korea tot ’n bloedige 
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Hierdie tydlose vloeke vir ongehoorsaamheid sluit onnatuur-
like weerpatrone in wat lei tot verwoestende droogtes en insek 
infestasies wat gewasse vernietig en hongersnood bring.
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dooiepunt situasie geveg en ’n vernederende neerlaag gelei in Viëtnam. 
Selfs in onlangse oorloë soos in Irak, Koeweit, Bosnië en Serwië waarin 
Amerika dit reggekry het om aanvanklike militêre doeleindes te bereik, 

het die VSA-magte vasgeval met duur vredes verpligtinge en geen mak-
like ontsnapping nie. Slegs in so ’n oorweldigende eensydige konflik soos 
in Grenada en Panama het die Verenigde State na vore getree as ’n duide- 
like oorwinnaar sedert die dooiepunt situasie in die Koreaanse Oorlog. 

Hoewel die Verenigde State by verre die magtigste militêre mag ter 
wêreld bly, word die voordeel daarvan grootliks ondermyn deur die ge-
brek aan ’n politieke wil en toewyding om sy oorloë beslissend te wen. 

’n Ander teken van hul agteruitgang is dat Brittanje en die Verenigde 
State baie van die strategiese see hekke wat hulle gekry het, teen ’n groot 
koste verloor het. In onlangse jare het hulle belangrike strategiese besit-
tings soos die Panama Kanaal en Hong Kong prysgegee. Hierdie tendens 
sal ongetwyfeld voortduur. 

“’n Tyd van groot verdrukking”

Ander profesieë dui daarop dat die onrus wat geprofeteer word om die 
Verenigde State, Brittanje, Australië, Kanada, Nieu-Seeland, Suid-Afrika 
en ander demokrasieë van Noordwes-Europa te verswelg, slegs die voor- Fo
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Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog was die Verenigde State ongeëwe-
naard as ’n militêre mag. Tog het hulle gou tot ’n dooiepunt in Korea geveg en ’n 
venederende nederlaag in Vietnam gevoer.

spel is tot ’n tyd van onstuimigheid en chaos soos die wêreld nog nooit 
gesien het nie. 

Jesus beskryf die vreeslike tyd net voor Sy wederkoms: “Dit sal ’n  
tyd van groot verdrukking wees, erger as enigiets wat die wêreld ooit 
tevore beleef het of hierna sal beleef. Om die waarheid te sê, as God nie 
ingryp en daardie tyd van swaarkry verkort nie, sal niemand dit oorleef 
nie. Maar ter wille van sy uitverkore mense sal dit wel verkort word” 
(Mattheus 24:21-22, Nuwe Lewende Vertaling). 

Eers in die afgelope dekades het die mensdom die skrikwekkende voor- 
uitsig van menslike uitwissing in die gesig gestaar. Ons het genoeg opge- 
bergde kernwapens om elke man, vrou en kind verskeie kere dood te maak.  
Sommige nasies, insluitend terroristiese state, het die vermoë om lande 
in die geheel met chemiese en biologiese wapens te vernietig. Baie Bybel 
profesieë dien as onheilspellende herinnering aan die soort bloedbad wat 
sulke wapens kan veroorsaak. 

Hoe vernietigend sal hierdie 
tyd wees? Die boek Openbaring  
beskryf ’n kombinasie van bo- 
natuurlike en mensgemaakte 
katastrofes wat die aarde in die 
eindtyd sal verwoes. In een groot 
ramp alleen sal ’n volle derde 
van die aarde se bevolking—bil-
joene mense—sterf (Openbaring 
9:15, 18). Omstandighede sal so 
angswekkend wees dat “mense 
in daardie tyd die dood sal soek 
en dit nie vind nie; hulle sal 
verlang om te sterwe, maar die 
dood sal hulle ontwyk” (vers 6).

God hou nie daarvan om 
mense te straf nie. Deur Esegiël 
sê Hy: “Sê vir hulle: so waar as 
Ek leef, spreek die Here HERE, 
gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin 
dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle, bekeer 
julle van jul verkeerde weë! Waarom tog wil julle sterwe, o huis van 
Israel?” (Esegiël 33:11). 

Ongelukkig is dit die enigste manier waarvolgens baie mense ooit tot 
bekering gebring sal word. 

Israel herstel tot grootheid

Profesie leer ons dat ten spyte van hierdie groot rampe, die oorlewendes 
uit die stamme van Israel selfs groter eer sal ervaar as wat hulle voorheen 

Van Straf tot Lotsbestemming

Met die ontwikkeling van kernwapens in 
die laaste eeu het die uitwissing van die 
mensdom ’n realiteit begin word. Daar 
bestaan genoeg kernplofkoppe om elke 
mens op die planeet ’n paar keer dood  
te maak.
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geken het, na Jesus Christus se wederkoms na die aarde om die Konink-
ryk van God te vestig. God belowe ’n ongekende hereniging van Israel. 

“En in dié dag sal die Here weer vir die tweede keer Sy hand uitstrek, 
om die oorblyfsel van Sy volk los te koop wat sal oorbly uit Assirië en 
Egipte en Patros en Kus en Elam en Sínear en Hamat en uit die kuslande 
van die see; en Hy sal ’n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat 
kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda 
wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde” (Jesaja 11:11-12). 

Diegene wat terugkeer sal ’n getransformeerde en nederige volk wees. 
Oor die tyd wanneer Israel in ballingskap sou gaan, sê God die volgende:  
“En daar sal julle gode  
dien, die werk van mense- 
hande, hout en klip wat 
nie sien en nie hoor en 
nie eet en nie ruik nie. 
Dan sal julle daarvan-
daan die HERE jou God 
soek en vind as jy Hom 
met jou hele hart en jou 
hele siel soek.

“As jy in die nood is 
en al hierdie dinge aan 
die einde van die dae oor 
jou kom, sal jy na die 

HERE jou God terugkeer en na Sy stem luister. Want die HERE jou God 
is ’n barmhartige God; Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf 
stort nie; en Hy sal die verbond van jou vaders wat Hy hulle besweer 
het, nie vergeet nie” (Deuteronomium 4:28-31). 

Let op dat die tydsinstelling vir hierdie gedeelte “die einde van die 
dae” is (vers 30). God weet dat wanneer mense van sonde wegdraai en 
hul tot Hom bekeer, hul gewoonlik op die harde manier hul les moet leer. 
Nogtans is Hy altyd bereid om diegene wat hul van die verkeerde weë 
bekeer, te seën. 

God sê van hierdie tyd, deur Sy profeet Esegiël “… toe die huis van 
Israel in hulle land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hul wandel 
en met hulle handelinge … Ek het hulle verstrooi onder die nasies en C
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hulle is versprei in die lande; Ek het hulle geoordeel volgens hul wandel 
en hul handelinge.

“… En Ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande 
bymekaar laat kom, en Ek sal julle in jul land bring. Dan sal Ek skoon 
water op julle giet, sodat julle rein kan word; van al jul onreinhede en 
van al jul drekgode sal Ek julle reinig. En Ek sal julle ’n nuwe hart gee 
en ’n nuwe gees in jul binneste gee; en Ek sal die hart van klip uit julle 
vlees wegneem en julle ’n hart van vlees gee. En ek sal my Gees in jul 
binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my veror-
deninge onderhou en doen” (Esegiël 36:17-28). 

God het hierdie profesie nooit in die eertydse Israel of Juda vervul 
nie, aangesien Hy Sy Gees slegs beskikbaar gemaak het aan ’n uitge-
soekte paar mense voordat Hy die Nuwe Testamentiese Kerk in 31 nC 
soos in Handelinge 2 opgeteken staan, begin het. Hierdie gebeure moet 
nog plaasvind. God beloof dat Hy Sy Gees aan hulle beskikbaar sal stel 
wanneer hierdie mense hulself verneder en bekeer. Hulle sal nie meer 
opstandig en ongehoorsaam aan hul Maker wees nie. Gelei deur Sy Gees 
sal hulle God gewillig volg en Sy wette gehoorsaam. 

’n Herenigde Israel

Namate die eindtydse profesieë oor Israel ontvou, sal hierdie mense 
God en Sy verwagtinge van hulle beter begin verstaan, op ’n wyse wat 
hulle nooit geken het nie. Die nakomelinge van die verlore 10 stamme 
van die noordelike koninkryk sal ontdek dat hulle nie heidene is, soos 
baie verkeerdelik glo nie. As nederige mense sal hulle die rug keer op 
hul bose weë en die waarheid van God se kennis soek. Die huis van 
Israel en die huis van Juda sal weer herenig as een nasie onder Christus. 

Die profesieë van Esegiël wys op die dramatiese hereniging van die 
“verlore Israel” met hul broers uit Juda. “En jy, mensekind, neem vir jou 
’n stuk hout, en skrywe daarop: Vir Juda en vir die kinders van Israel, sy 
bondgenote; en neem ’n ander stuk hout en skrywe daarop: Vir Josef (die 
hout van Efraim) en die hele huis van Israel, sy bondgenote. Voeg hulle 
dan vir jou bymekaar, die een by die ander, om een stuk hout te wees, en 
laat hulle een word in jou hand …

“En sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Kyk, Ek gaan die kinders 
van Israel haal tussen die nasies uit waarheen hulle getrek het, en Ek sal 
hulle van alle kante bymekaar laat kom en hulle bring in die land. En 
ek sal hulle een volk maak in die land … hulle sal nie meer twee nasies 
wees nie en verder nie meer in twee koninkryke verdeeld wees nie” 
(Esegiël 37:16-17, 21-22). 

Hierdie verenigde volk sal bestaan uit beide die Joodse volk—die 
nasate van die antieke koninkryk van Juda—en die nasate van die ander 
10 stamme. 

Na die eindtyd periode van “Jakob se benoudheid” wat God se regver-
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“En in dié dag sal die Here weer … die oorblyfsel van Sy volk 
los te koop wat sal oorbly … Hy sal … bymekaar laat kom die 
seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van 
Juda wat verstrooi is, uit die vier hoeke van die aarde.”
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dige en noodsaaklike regstelling van moderne Israel sal wees, sal ’n 
berouvolle oorblyfsel oorleef. Die sogenaamde verlore stamme van die 
noordelike koninkryk, insluitend die Britse en Amerikaanse bevolking, 
sal berou hê oor die verbreking van die wette van die verbond, asook God 
se Sabbat en Heilige Dae. Die Jode van die suidelike koninkryk sal Jesus 
as die Messias erken. 

Laastens, sal die af-
stammelinge van beide 
koninkryke, vir die eerste 
keer in bykans 3,000 jaar, 
as een volk herenig word. 

God maak nog ’n ver-
stommende belofte: “En 
My kneg Dawid sal koning 
oor hulle wees, en hulle 
sal almal een herder hê; 
en hulle sal in My ver-
ordeninge wandel en my 
insettinge onderhou en 
daarna handel. En hulle sal 
woon in die land wat Ek 
aan My kneg Jakob gegee 
het, waar julle vaders in 
gewoon het; ja húlle sal 
daarin woon, hulle kinders 
en hulle kindskinders tot 
in ewigheid en my kneg 
Dawid sal hulle vors wees 
vir ewig. En Ek sal ’n ver- 
bond van vrede met hulle 
sluit, dit sal ’n ewige ver-
bond met hulle wees; en 
Ek sal hulle daar bring 
en hulle vermenigvuldig; 
en Ek sal My heiligdom 
in hulle midde vestig vir 
ewig” (verse 24-26).

Met Jesus se wederkoms 
sal God vir Koning Dawid, 
wat Hy “’n man na My hart” noem, opwek (Handelinge 13:22) om weer 
te regeer oor die herenigde koninkryk. Saam met baie ander getroue 
knegte van God sal hy opgewek word tot die ewige lewe (1 Tessalonisense 
4:16-17; 1 Korintiërs 15:52). Soos Jesus beloof het, sal die 12 apostels oor 

“Ons was die ontvangers van die beste oorvloed 
van die hemel. Ons is vir baie jare in vrede en voor-
spoed bewaar. Ons het gegroei in getalle, rykdom en 
mag soos geen ander nasie ooit gegroei het nie. 

“Maar ons het God vergeet. Ons het die genadige 
Hand vergeet wat ons in vrede bewaar het, en ons 
vermenigvuldig en verryk en versterk het; en ons het 
tevergeefs in die bedrieglikheid van ons harte gedink 
dat al hierdie seëninge deur een of ander superieure 
wysheid en deur onsself voortgebring is. 

“Dronk van die ononderbroke sukses het ons te 
onafhanklik geword om die noodsaaklikheid van 
verlossing en behoud van genade te ervaar, te trots 
om tot die God wat ons gemaak het, te bid.” –

Abraham Lincoln, V.S. president 1861-1865

Ons het te trots  
geword … om te  

bid tot die God wat  
ons gemaak het.”
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die individuele stamme heers (Mattheus 19:28; Lukas 22:30). 
Laat ons nou kyk na die internasionale rol wat die herstelde, herenigde 

Israel van die toekoms in God se plan sal vervul. Kom ons kyk hoe die 
nageslag van Jakob ’n godvrugtige voorbeeld sal wees vir al die nasies in 
die toekomstige Koninkryk van God. 

Israel se toekomstige glorie

Van die vorming van hierdie herenigde nasie, sê God: “En Ek self sal 
die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle 
verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal 
vrugbaar wees en vermenigvuldig. En Ek sal herders oor hulle verwek 
wat hulle sal oppas; en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of 
vermis word nie.

“Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ’n regverdige 
Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en 
reg en geregtigheid doen in die land. In sy dae sal Juda verlos word en 
Israel veilig woon; en dit is Sy naam waarmee Hy genoem sal word: 
DIE HERE ONS GEREGTIGHEID” (Jeremia 23:3-6). Hierdie opperste 
Heerser is Jesus Christus. 

Onder Jesus sal die opgewekte heiliges—daardie voormalige mense 
wat deel was van die liggaam van gelowiges wat Sy ware Kerk uitmaak 
—getrou as opvoeders van die burgers van die herstelde Israel dien (ver- 
gelyk Jesaja 30:19-21 met Openbaring 1:6; 5:10; 20:4, 6). 

Wanneer die Israeliete in berou en gehoorsaamheid na God toe terug-
keer, sal God weer fisiese seëninge oor hulle uitstort. Hulle land sal oor-
vloedig produktief word. 

Amos beskryf die toekomstige welvaart: “Kyk, die dae kom, spreek 
die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saad-
saaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oor-
vloei sal wees. En Ek sal die lot van my volk Israel verander, en hulle sal 
die verwoeste stede bou en bewoon, ook sal hulle wingerde plant en die 
wyn daarvan drink, en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. En Ek sal 
hulle plant in hul land, en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hul land 
wat Ek hulle gegee het nie, sê die HERE jou God” (Amos 9:13-15). 

Hierdie keer sal ook ’n ongekende vrede ingelui word. “En Hy [Jesus 
die Messias] sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies 
tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese 
snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle 
sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Maar hulle sal sit elkeen onder sy  
wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want 
die mond van die HERE van die leërskare het dit gespreek” (Miga 4:3-4). 

Die profete onthul ook dat hierdie ’n tyd van genesing sal wees. 
Diegene wat kreupel is, sal loop. Diegene wat siek is, sal genees word 
(Jesaja 35:5-6). 

Van Straf tot Lotsbestemming
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Terwyl ander nasies Israel se voorspoed en hul verhouding met God 
aanskou, sal hulle navraag doen oor hoe hulle ook geseën kan word. 
Hulle sal gou leer dat Israel se voorspoed te wyte is aan hul gehoorsaam-
heid aan God. Dan sal die heiden nasies probeer om oor die God van 
Israel te leer. “In dié dae sal tien man uit al die tale van die nasies die 
slip van ’n Joodse man gryp en dit vashou en sê: Ons wil met julle  
saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is” (Sagaria 8:23).

Die nasies sal van God begin leer deur middel van ’n herstelde en 
gehoorsame Israel. Jerusalem sal die wêreld se sentrum vir godsdiens-
onderrig word. Soos die profeet Miga verduidelik het: 

“En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE 
vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en 
die volke sal daarheen toestroom. En baie nasies sal heengaan en sê: 
Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die 
God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan 
wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE 
uit Jerusalem” (Miga 4:1-2). 

Ten laaste, uiteindelik sal Israel die wêreld se model nasie wees, en ’n 
voorbeeld van die seëninge en lewenswyse wat ander nasies sal nastreef. 
God sal die waarheid aangaande Sy Sabbat—die heilige tyd om op ’n 
weeklikse basis tot God te nader—aan alle nasies onderrig (Jesaja 66:23). 

God se Heilige Dae—wat Sy plan vir verlossing uitstippel—sal ook ’n 
belangrike deel van die aanbidding van God wees in die toekomstige era. 
God sê selfs dat verteenwoordigers van omliggende lande jaarliks vanaf 
Jerusalem sal kom om Hom tydens die groot herfs fees te aanbid. 

“En almal wat oorbly uit al die nasies wat teen Jerusalem aangekom 
het, sal jaar na jaar optrek om te aanbid voor die Koning, die HERE van 
die leërskare, en om die Huttefees te vier. En wie uit die geslagte van die 
aarde nie na Jerusalem optrek om voor die Koning, die HERE van die 
leërskare, te aan bid nie—hulle sal geen reën kry nie” (Sagaria 14:16-17). 

Die glorie van die herstelde Israel sal veel groter skyn as die goue era 
van Israel onder Salomo, of dié van enige ander nasie of koninkryk wat 
die wêreld nog ooit gesien het. Dit sal alles gebeur omdat Christus die 
Hoof van die nasie sal wees. Deur sy Skepper sal Israel “tot roem en tot 
’n lof onder al die volke van die aarde” wees (Sefanja 3:20). Israel sal uit-
eindelik die voorbeeld word soos God se bedoeling vir haar was. 

God het nie sy beloftes aan Abraham, Isak en Jakob vergeet nie, en sal 
dit ook nie vergeet nie. Die bladsye van die geskiedenis wat nog vervul 
moet word dui aan dat God getrou bly aan elke detail van Sy woord. 

U deel in God se plan

Nou kom ons by die belangrikste vraag wat u sal oorweeg: Wat sal 
met u gebeur wanneer u al hierdie profesieë sien ontvou? 

Van Straf tot Lotsbestemming

Ons het baie rakende die geskiedenis van Israel in hierdie boekie ge-
dek. Ons het gesien hoe hierdie mense in twee nasies verdeel is, hulle 
van God afgewend het en in ballingskap gegaan het. Ons het profesieë en  
historiese bewyse ondersoek wat op Brittanje en die Verenigde State en 
die ander volke van Britse afstammelinge dui as die moderne nasate van 
Josef, die vader van die Israelitiese stamme van Efraim en Manasse. Ons 

het profesieë nagegaan 
wat onthul wat met hier- 
die volkere sal gebeur  
voor en na die weder-
koms van Jesus. Elke 
volk op aarde sal beïn-
vloed word deur hulle 
ondergang en herstel. 

U het ’n keuse. U kan 
hierdie kennis van die 
hand wys as u wil. Nie-
mand kan u dwing om 
dit te aanvaar nie. Die 
verhaal is so ongelooflik 
dat mense eenvoudig 
weier om dit te glo. Hulle 
kies om daaroor te rede-
neer. Maar die risiko is 
groot. God is of getrou 
aan Sy beloftes, of Hy is 
nie. Indien hy is, sal elke 
belofte en voorspelling 
wat Hy gemaak het, ver-
vul word, goed en sleg. 

Wanneer u besluit 
watter koers u gaan in-
slaan, onthou wat God 
vir die antieke Israel 
gesê het nadat Hy die 
voorwaardes van ’n 
verhouding met Hom, 

verduidelik het: “Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen 
julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. 
Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die HERE 
jou God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is 
jou lewe en die lengte van jou dae …” (Deuteronomium 30:19-20). 

God sê ook aan ons dat Hy “verkondig nou aan al die mense oral dat 

“God wat aan ons die lewe gegee het, het aan ons 
die vryheid gegee. En kan die vryhede van ’n volk 
veilig wees as ons hul enigste vaste basis verwyder 
het, ’n oortuiging in die gemoed van mense dat hierdie 
vryhede ’n geskenk van God is? … Ek bewe inderdaad 
vir my land as ek daaraan dink dat God regverdig is; 
dat Sy oordeel nie vir ewig kan slaap nie.”

Thomas Jefferson, Amerikaanse President,  
1801-1809.

“Ek bewe inderdaad vir 
my land as ek daaraan 
dink dat God regverdig 
is; dat Sy oordeel nie vir 

ewig kan slaap nie.”
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Dit is ’n feit dat die verlore stamme van 
Israel na die noorde en weste vanaf 

Jerusalem gemigreer het. Van hulle het via 
Nederland na Engeland oorgegaan, en som-
mige van hulle het hulself ook permanent 

in Nederland gevestig. Die Hollanders word 
dikwels geïdentifiseer met een van die ver-
lore tien stamme van Israel, naamlik met die 
stam van Sebulon, die 6de seun van Jakob 
en Lea. Nie net Nederland nie, maar ook 
lande waarheen die Nederlanders gemigreer 
het soos Suid-Afrika en Nieu-Seeland, of 
lande waar Nederlands gepraat word, soos 
Vlaandere, Nederlandse Antille, Aruba en 
Suriname kan ook met Sebulon geïdentifi-
seer word. In die boek van Yaïr Davidiy, Lost 
Tribes, word die volgende oor Sebulon gesê:

“Die inwoners van Nederland word hoof-
saaklik met die stam van Sebulon geïdenti-
fiseer. Oor die algemeen is die stamme van 
Israel in daardie gebied. ’n Volk genaamd 
Sablingoi, wat daar gevestig is, word histo-
ries deur Ptolemeus aangeteken (“Geogra-
phy” van Ptolemeus, ± 100 nC). Die naam 
“Sabalingoi” kom van Hebreeus en beteken 
mense (goi) van Sebulon (Sabulin). In die 

Bybel voorspel Jakob dat Sebulon aan die 
kus sou woon. “Sebulon sal woon by die 
strand van die see; en hy sal by die strand 
van die skepe wees, met die sykant na Sidon 
toe” (Genesis 49:13). Rotterdam en Antwer-
pen is twee van die besigste hawens in die 
wêreld naas New York (ook ’n vorige kolonie 
van Nederland). Yaïr Davidiy sê die volgende: 
“Nederland is die enigste land wat letterlik uit 
die see ontwikkel het deur die bou van dyke”. 

Die simbool van Sebulon in die Talmud was 
’n skip en dit is ook die simbool van die voor-
malige Republiek van Nederland. Moses het 
Sebulon soos volg geseën: “En van Sebulon 
het hy gesê: Verheug jou, Sebulon, oor jou 
togte, en Issaskar, oor jou tente. Hulle sal 
volke na die berg roep; daar sal hulle offers 
van geregtigheid offer; want hulle sal die 
oorvloed van die see insuig en die verbor-
genste skatte van die sand” (Deuteronomium 
33:18-19). Die nasate van die Nederlanders 
het ’n groot gedeelte van die diamante wat in 
Suid-Afrika gevind is, letterlik in die “sand” 
van die “see” gevind. Benewens die werke 
deur Yaïr Davidiy, word die boek deur Helene 
Koppejan, Wondere parallel, ook aanbeveel.

Waar Pas die Afrikaner en Suid Afrika in?

hulle hul moet bekeer …” (Handelinge 17:30-31). Sy waarskuwing geld 
ewe veel vir die Israeliete en nie-Israeliete. Tog beloof Hy beskerming 
teen die naderende storm aan diegene wat hulle na Hom sal keer in ware 

berou (Openbaring 3:10; 
12:13-17). 

Insgelyks vertel Jesus 
ons: “Waak dan en bid 
altyddeur, sodat julle 
waardig geag mag word 
om al hierdie dinge wat 
kom, te ontvlug en voor 
die Seun van die mens te 
staan ” (Lukas 21:36). 

God laat ons nie in 
die duister nie. Hy open-

baar aan ons wat voorlê vir die Verenigde State, Brittanje en die Britse 
afstammelinge en die res van die wêreld. Soos die Skrif sê: “Die opper-
magtige Here doen niks sonder om sy dienskengte, die profete, daaroor 
in te lig nie” (Amos 3:7, Nuwe Lewende Vertaling). 

Die skrywers en uitgewers van hierdie boekie, in diens van die Skep-
per van alle rasse en volke, het aangetoon wat die toekoms vir baie nasies  
en volke inhou, tensy hulle hul bekeer (Jeremia 18:7-8). Soos die profeet  

As U Meer Wil Leer …

Esegiël, aan wie die opdrag gegee is om ’n “wag vir die huis van Israel” 
te wees (Esegiël 3:17-19; 33:1-7), moedig ons u ook aan om God se 
instruksies te aanvaar en na te volg, sodat u ook deur Hom geseën en 
beskerm kan word. 

U besluit bepaal u toekoms. Mag u die wysheid en karakter hê om 
verstandig te kies!

Van Straf tot Lotsbestemming

Sh
au

n 
Ve

ni
sh

As u meer wil leer oor die temas en 
onderwerpe wat in hierdie boekie 

genoem word, lees gerus die volgende 
gratis publikasies: 
•	Die Beyond Today Tydskrif
•	 The	Gospel	of	the	Kingdom	
•	 The	Ten	Commandments	
•	 The	Road	to	Eternal	Life	
•	 Vakansiedae	of	Heilige	Dae:	Maak	dit	 

’n Verskil Watter Dae Ons Onderhou?
•	 God’s	Holy	Day	Plan:	The	Promise	
 of Hope for All Mankind 

Ons is tans onderweg om al ons boekies 
te vertaal. Die wat nog in Engels gelys word 
hoort binnekort in Afrikaans beskikbaar te wees 
Kyk gerus op ons webwerf, www.ucg.org.za, 
daarvoor.

•	 Sononder	tot	Sononder:	God	se	Sabbatsrus	
•	 The	Church	Jesus	Built	
•	 Is	the	Bible	True?	
•	 You	Can	Understand	Bible	Prophecy	
•	 The	Book	of	Revelation	Unveiled	
•	 Leef	ons	in	die	Tyd	van	die	Einde?	
•	What	Is	Your	Destiny?

God het sy beloftes aan Abraham, Isak en Jakob nie vergeet 
nie—en sal dit ook nooit vergeet nie. Die bladsye van die  
geskiedenis en profesie wat nog vervul moet word, toon dat 
God getrou bly aan Sy woord.



United Church of God, South Africa
Posbus 73606 

Lynnwood Ridge 
0040

Telefoon: +27 79 725 9453

E-pos: unitedchurchofgod.sa@gmail.com

Webwerf: www.ucg.org.za

Internasionale webwerf: www.ucg.org 

(United Church of God, an International Association)


