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Bijbelstudiedag Leek – Is Efeziërs aan de 10 stammen geschreven? 
 
Zaterdag 21-05-2011 
 
Onderwerp van vandaag 
Is Efeziërs aan gelovigen uit de 10 stammen geschreven? 
Waarbij wij vandaag stil staan bij de ballingschap van Israël. 
 
Aanleiding 
- Er doet zich de laatste jaren in onze contreien een uitleg de rondte dat Efeziërs 2 

aan gelovigen uit de 10 stammen is geschreven > Lezen: Efe. 2:11-12. 
- Hier wordt aan toegevoegd dat in de Handelingentijd de 10 stammen heidenen 

genoemd werden (bijv. Cornelius, allophulos > in LXX equivalent van Filistijn). 
- Uitgangspunt hierbij is dat: 1. de gehele 10 stammen nooit naar Israël zijn terug 

gekeerd en 2. ook nooit met God verzoend zijn. 
- Vandaag willen nagaan of dit daadwerkelijk zo is. 
 
Redenen 
- De redenen dat wij de Romeinen voor dit onderwerp onderbreken zijn: 

1. Deze uitleg kans consequenties voor de uitleg van het begrip 'heidenen' in 
Romeinen (en bijv. ook Galaten). 

2. Er valt vanuit de Bijbel nog wel wat tegenover deze uitleg te zetten. 
3. Het is een leer uit de hoek van de sensatietheologie >  daar moeten wij voor 

oppassen. 
4. De uitleg van deze leer heeft verwarring gezaaid: zelf de 10 stammen 

(racistische leer), volken geestelijk Israël, volken buiten de hoop, positie en 
roeping van het LvC. 

 
Ultieme consequentie van deze leer 
- Als Efeze aan de 10 stammen is geschreven, dan geldt dit ook voor Kolossenzen 

> Lezen: Kol. 1:21. Wat voor reden hebben wij dan ook niet om aan te nemen dat 
dit voor Filippenzen geldt > Lezen: Filip. 3:4b. 

- Efeze is wellicht een rondzend brief aan meerdere gemeenten. Dit zou betekenen 
dat Paulus zich t.a.v. van een bepaald gebied zich alleen op de 10 stammen richt 
en de volken buiten sluit. 

- Wie consequent adresseert kan Kolossenzen en Efeze dan nog moeilijk op ons 
zelf toepassen. Zo wel, dan ook bijv. Jakobus. 

- Wie het begrip 'ethnos'  ook m.b.t. de tien stammen gebruikt ziet, die kan in 
Handelingen tegen grote gevolgen aan lopen > Lezen: Hand. 28:17+28 > Jood = 
van Juda, heidenen is dan logisch te veronderstellen 'de tien stammen'. 

- Wat blijft er dan voor ons over? > 'God wil dat alle mensen behouden worden' (1 
Tim.), maar dan misschien slechts op grond van het Johannes evangelie wat 
vaak als heil voor de volken toegeschreven wordt. 

- Bij consequente uitleg: Wij vallen buiten het LvC, geen wederverzoening, geen 
overhemelse roeping, geen hemelse zegeningen en geen uitopstanding. 

 
Wat gaan wij doen? 
- Vandaag: Wat staat er in de Bijbel? 

1. Hoe ging Israël in ballingschap? 
2. Hoe kwam Israël uit ballingschap? 

- Uzelf: Gaat hier en thuis na of deze dingen alzo zijn, niet als de Atheners, die hun 
tijd aan niets anders besteedden dan het zeggen en horen van iets nieuws, maar 
als de Bereeërs > "…want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en 
onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren."  
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1. Hoe ging Israël in ballingschap? 
- De 10 stammen worden in ballingschap gevoerd > Lezen: 2 Kon. 17:6-7a+24 

(waar eerder al delen van de 10 stammen in ballingschap waren gevoerd (1 Kron. 
5:26 + 2 Kon. 15:29). Er zijn onderzoekers die op grond van historische bronnen 
beweren dat slechts 5% van de 10 stammen in ballingschap gevoerd werd.  

- Ook Juda wordt 'verworpen' > Lezen: 2 Kon. 17:18-20. 
- God zet de 10 stammen als natie aan de kant (het tien stammen rijk houdt op te 

bestaan) > Lezen: 2 Kon. 17:21-23. 
- 2 Kon. 17:23 > De 10 stammen worden 'weg gedaan', ook voor Juda is dit het 

geval > Lezen: 2 Kon. 23:27 + 2 Kon. 24:20 + 2 Kron. 36:14-16. 
- 2 Kon. 17:23 > 'tot op deze dag' > De dag waarop 2 Koningen wordt geschreven 

(wellicht door Jeremia?). 
- Hoe zit het met de scheidbrief? > Lezen: Jer. 3:6-13 > zie ook Jes. 50:1 (Sion). 
1e Conclusie: Op grond van 2 Kon. 21 en Jer. 3 kunnen wij niet zeggen dat de 10 
stammen zich momenteel nog in ballingschap bevinden. 
 
- Niet geheel de 10 stammen werden in ballingschap gevoerd: 

o Simeon leefde in het gebied van Juda > Lezen: 1 Kron. 4:41-43 (zie ook: Joz. 
19:1). 

o Vlak na de splitsing van Israël kwamen er vanuit de 10 stammen in Juda 
wonen > Lezen: 2 Kron. 11:14-17. Ook later onder Asa gebeurt dit > Lezen: 2 
Kron. 15:8-10. 

o Na de in ballingschap voering blijven er nog van de 10 stammen over in het 
land > Lezen: 2 Kron. 30:1+5-12 + 18-21 + 25-27 + 2 Kron. 31:1+6-11 + 2 
Kron. 34:6+9 + 2 Kron. 35:1-3+17. 

o N.B. Er is nog wel degelijk een deel van de 10 stammen in ballingschap 
gevoerd! (zie o.a. het boek Esther). 

2e Conclusie: Er is een groot deel van de 10 stammen uiteindelijk achter gebleven in 
het land bij de in ballingschapvoering, vermoedelijk zelfs het grootste deel. 
 
- Hoe vergaat het Jeruzalem en Juda?  

o Wij behandelen het slotakkoord vanuit 2 Koningen. 
o Waar bij de 10 stammen de nadruk op Samaria ligt, daar ligt hier de nadruk op 

Jeruzalem > Lezen: 2 Kon. 25:8-12+19a+21b > zie ook 2 Kon. 24:14. 
o Net zoals bij de 10 stammen, blijven buiten de hoofdstad mensen achter > 

Lezen: 2 Kon. 25:22+25-26 > zie dan ook Jes. 27:13. 
o Naar verhouding worden weinigen in ballingschap gevoerd > 2 Kon. 24 + Jer. 

52 > bij elkaar ruim 10.000. Terwijl er zeker 50.000 terug komen. 
3e Conclusie: De nadruk van de in ballingschapvoering ligt op de hoofdstad en de 
machthebbers. Er blijven zowel bij Israël als Juda mensen achter in het land.  
 
2.   Hoe kwam Israël uit ballingschap? 
- Het Assyrische rijk (voerde Israël in ballingschap) wordt opgevolgd door Babel 

(voerde Juda in ballingschap), dat weer opgevolgd wordt door het Medo- 
Perzische Rijk van o.a. Kores > Israël en Juda vallen dus uiteindelijk onder 
dezelfde machthebber > zie ook 2 Kron. 33:11 (Lezen). 

- Kon Israël uit ballingschap komen? > Lezen: Neh. 1:5-10 (zie ook Deut. 4:27-31) 
- Ezra en Nehemia zijn de laatst geschreven boeken van het OT. Zij vormen de 

noodzakelijke basis voor vervulling van de profetie van Daniël 9 t.a.v. de 70 
jaarweken voor heiligdom + stad. Zij leggen dan ook de nadruk op herbouw van 
tempel (Ezra) en stad (Nehemia). 

- Opdracht om tempel te herbouwen > Lezen: 2 Kron. 36:22-23, vgl. met Ezra 1:3 
+ Lezen: Jer. 29:4+10-14.  
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- In Ezra lezen wij dat Juda het voortouw neemt voor herbouw van de tempel, wat 
logisch is, omdat het hun gebied betreft > Lezen: Ezra 1:5. 

- In Ezra 2 wordt vervolgens de lijst van namen gegeven van hen die als eerste 
terugkeren uit ballingschap (50.000) > Lezen: Ezra 2:1-2a (Zerubbabel is de 
stamvader van JC. Vervolgens: 3-20 zijn families, 21-35 zijn steden, 36-39 zijn 
priesters, 40-42 Levieten, 43-63 niet of twijfelachtige Joden. Het is niet gezegd 
dat dit alleen mannen van Juda zijn (zie vers 2b + de steden Ono, Lod, en Hadid 
(vers 33) behoorden tot de tien stammen) > Bovendien vinden wij in 1 Kron. 1-9 
het geslachtsregister van Israël zoals dat na de ballingschap opgemaakt is. 

- De mensen uit Ezra 2 zijn echter niet de enigen die terug komen > Lezen: Neh. 
7:5. Waarschijnlijk zien wij in Ezra en Nehemia pas het begin van de terugkeer uit 
ballingschap weergegeven > Lezen: Ezra 7:6-7+10+11-13. Hun namen staan in 
Ezra 8, waar wederom niet gesteld kan worden dat het slechts mensen van de 2 
stammen betreft. 

- Wij zien dat er bij de bevolking van het land niet alleen nakomelingen van Juda 
zijn, maar ook Israëlieten > Lezen: 1 Kron. 9:1-3 + Ezra 3:1+9+4:1 + Neh. 8:1. 

- Naast dat er terugkeren in ballingschap, blijven er ook achter, die genieten van 
het goede Babylonische leven.  

4e Conclusie: Na de ballingschap is er zeker nog een groot aantal mensen van de 
10 stammen in Israël te vinden. 
 
- Uiteindelijk wordt er verzoening voor heel Israël gedaan > Lezen: Ezra 6:16-17 + 

Ezra 8:35 + Ezra 9:15-10:5 + Neh. 9:2-3. 
- Er is geen sprake van afzondering tussen de 2 en 10 stammen, wel van 

afzondering van hen die niet tot Israël behoren > Lezen: Neh. 13:3. 
- Is het allemaal weer als te voren? > Nee, er is geen koning, de Sjechina ontbreekt 

(Ezech. 11:23)en er breken 400 donkere jaren aan + Lezen: Dan. 9:11+20+24-
27. 

5e Conclusie: Na de ballingschap vormde Israël weer een geheel van 12 stammen 
en konden zij weer in beperkte mate omgang met God hebben. 
 
Samenvatting & Conclusie 
1e Conclusie: Op grond van 2 Kon. 21 en Jer. 3 kunnen wij niet zeggen dat de 10 
stammen zich momenteel nog in ballingschap bevinden. 
2e Conclusie: Er is een groot deel van de 10 stammen uiteindelijk achter gebleven in 
het land bij de in ballingschapvoering, vermoedelijk zelfs het grootste deel. 
3e Conclusie: De nadruk van de in ballingschapvoering ligt op de hoofdstad en de 
machthebbers. Er blijven zowel bij Israël als Juda mensen achter in het land.  
4e Conclusie: Na de ballingschap is er zeker nog een groot aantal mensen van de 10 
stammen in Israël te vinden. 
5e Conclusie: Na de ballingschap vormde Israël weer een geheel van 12 stammen en 
konden zij weer in beperkte mate omgang met God hebben. 
 
Afsluiten met Efe. 4:1-6 (Lezen). 
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Zaterdag 10-09-2011 
 
Onderwerp van vandaag 
Is Efeziërs aan gelovigen uit de 10 stammen geschreven? 
Waarbij wij vandaag stil staan bij Efe. 2 
 
Belangrijkste conclusies vorige keer 
1. Na de ballingschap is er zeker nog een substantieel deel mensen van de 10 

stammen in Israël te vinden. 
2. Na de ballingschap vormde Israël weer een geheel van 12 stammen en konden 

zij weer in beperkte mate omgang met God hebben. 
3. In het NT worden de 12 stammen als geheel aangemerkt. 
Conclusie op de conclusies: Na de ballingschap is er geen onderscheid meer tussen 
de 2 en 10 stammen. De 10 stammen kunnen zodanig dan ook niet als vervreemd 
beschouwd worden. Overigens, door het synagoge-systeem – in de ballingschap 
ontstaan – hoefden verstrooide Joden niet vervreemd te raken. 
 
De basis van de zogenaamde 10 stammen uitleg van Efe. 2 
Men beweert dat: 
1. de 10 stammen nooit terug gekeerd zijn uit ballingschap; 
2. zij buiten de omgang met God waren gevallen.  
Wij hebben de vorige studie aangetoond dat beide beweringen onjuist zijn. Dit wordt 
ook bevestigd door een aantal NT gegevens: 
- Nergens in het NT wordt expliciet onderscheid tussen het 2 en 10 stammen rijk 

gemaakt. 
- Hanna van de stam van Aser diende God in de tempel. Zij was niet 

buitengesloten van God. 
- De Here Jezus gaat in Mat. 4 wonen in het gebied van Zebulon en Naftali. 
- De twaalven moesten naar de verloren schapen van het huis van Israël gaan 

(Mat. 10:6) 
- Petrus spreekt met over het heel het huis van Israël > Lezen: Hand. 2:36. 
- Er is expliciet sprake van 12 stammen gesproken > Lezen: Hand. 26:7 + Jak. 1:1 

(zie ook Opb. 12:1). 
- In Romeinen worden de begrippen Jood / Israël en Griek / volken als verband 

houdend met elkaar gebruikt. 
- Efe 2:11 e.v. is duidelijk geadresseerd aan gelovigen buiten de 12 stammen van 

Israël. Zij zijn 'in het vlees' (en sarki, van afstamming) ethnos. Waren zij van de 10 
stammen geweest, dan waren zijn 'in het vlees' Israëlieten geweest (zie Filip. 3:4-
6). Vanuit die positie zijn zij 'vreemd van' het burgerrecht Israëls. 

 
Centrale vraag voor nu: Aan wie is de Efeze-brief geadresseerd? 
 
1. Wat leert het opschrift van de Efeze brief ons (Efe. 1:1)? 
- Brief is mogelijk een rondzendbrief (Efeze ontbreekt in sommige manuscripten). 

Als dit zo is, dan moet de brief wel gericht zijn aan gelovigen uit de volken, omdat 
Paulus daar na Hand. 28 expliciet tot gezonden was. Zie ook Efe. 3:1-2 (Lezen). 

 
2. Wat zijn 'heidenen in het vlees' Efe. 2:11)? 
- Lezen: Efe. 2:11 > "heidenen in het vlees" > 'heidenen' (ethnos) wordt in de regel 

gebruikt om volken buiten Israël aan te duiden.  
- 'in het vlees' (en sarki, ziet op de afkomst van de mens) en 'naar het vlees' (kata 

sarka, ziet op de gevallen staat van de mens) dienen van elkaar onderscheiden te 
worden. Vgl. met Fil. 3:4-7 (Lezen). De 10 stammen waren nog steeds Israël in 
het vlees. 
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3. Wat betekent 'vervreemd' (Efe. 2:12)? 
- Grieks: apallotrio-oo > kan inderdaad letterlijk 'vervreemd' betekenen, maar dit 

hoeft niet. Beter is om het hier met 'uitgesloten' te vertalen. 
- apallotrio-oo staat hier tegenover het apokatalasso (wederverzoenen) van Efe. 

2:16. Deze verzoening betekent ook niet dat men in de staat van Adam voor de 
zondeval terugkeert. Vgl. ook Kol. 1:21 (Lezen). 

- De wijze waarop men 'uitgesloten' was is in Efe. 2:1-3 + Efe 4:17-18 terug te 
vinden (Lezen). 

- Waarschijnlijk heeft Paulus Ps. 58:4-6 in gedachten gehad (Lezen). 
- Waarom wordt Israël dan genoemd i.c.m. het 'uitgesloten' zijn? Omdat tot Hand. 

28 het heil slechts via Israël te verkrijgen was. 
- In Efeze wordt een boodschap verkondigd van vrede in Christus tussen 

Israëlieten en 'heidenen' > Lezen: Efe. 2:13-17. Wij dienen de voeten te schoeien 
met de bereidheid van dit evangelie van de vrede > Lezen: Efe. 6:15?  

- Als in Efe. 2:17 de vrede geëvangeliseerd wordt tussen de 2 en 10 stammen, 
kunnen wij dan nog wel geschoeid zijn met bereidheid van het Evangelie van de 
vrede? 

 
4. Wat is 'de tussenmuur die scheiding maakt' (Efe. 2:14)? 

- 'to mesotoichon tou phragmou' = de tussenmuur van de afscheiding > Dit is een 
beeld van de wet en bijkomende bepalingen die Israël van de volken scheidde 
(vers 15a). Deze tussenmuur was ook letterlijk te zien in de tempel (tussen 
voorhof der heidenen en Joden met opschrift: 'verboden toegang op straffe des 
doods' ) en in de synagoge 

- In Efe. 2 wordt de tempel als beeld gebruikt > zie vers 20: 'hoeksteen'  (Ps. 
118:22) en vers 21: 'tempel'. Israël had toegang tot de hieron en de naos. De 
volken slechts tot de hieron. In Christus Jezus wordt dit anders > Lezen: Efe. 
2:21. 

- Wat betekent afbreken? > Lett. 'los maken' (luo), waarmee bedoeld wordt het 
ontbinden van een instelling. De muur in de tempel werd niet letterlijk 
afgebroken. Dit hoeft ook niet, het gaat hier namelijk om de geestelijke 
verborgenheid van het LvC. Zie ook Joh. 2:19: "Breek deze tempel (naos) af en in 
drie dagen zal Ik hem laten herrijzen." 

 
5. Wie zijn 'die veraf waren' (Efe. 2:17)? 
- Lett.: 'En gekomen zijnde heeft Hij verkondigd…' > Waar het in de voorgaande 

verzen ging over het geestelijke uitwerking van Christus heilswerk, daar is dit in 
dit vers ook het geval. Het gaat er hier niet om wat Hij letterlijk zei en deed, maar 
om de geestelijke uitwerking ervan voor de gelovigen later. De basis voor de 
verkondiging van het geheimenis van het evangelie werd gelegd door Christus, de 
letterlijke verkondiging werd uiteindelijk door Paulus gedaan. 

- Lett. '…vrede aan u de veraf zijnden en aan de nabij zijnden.' > Paulus gebruikt 
hier een OT illustratie als voorbeeld, net als in Efe. 6:1-3 (Lezen). Efe. 2:17 kan 
geen OT vervulling zijn, omdat het geheimenis niet in de Schrift terug te vinden 
is! 

- De illustratie is de vrede verkondiging over Juda en Jeruzalem uit Jes. 57:19-21 
(Lezen), waarbij er vrede en rust voor de gelovigen uit Israël is, maar niet voor 
de goddelozen > Lezen: Efe. 4:17-20+14.  
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Conclusie 
- Efeze is gericht aan gelovigen uit de volken buiten de 12 stammen. 
- Over Romeinen concludeerden wij eerder al dat het gericht is aan een gemeente 

bestaande uit Israëlieten en 'heidenen'. 
- Dat God ook oog heeft voor de volken buiten Israël is niet iets van na Hand. 28. 

Reeds Jesaja spreekt hier over in Jes. 56:3-8 (Lezen). Dit zijn de schapen van de 
andere schaapskooi uit Joh. 10:16 > "Ik heb nog andere schapen, die niet van 
deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem 
horen en het zal worden één kudde en één Herder."  + Jes. 55:5 (Lezen). 

- In Romeinen neemt God een voorschot op het verzamelen van gelovigen uit de 
volken. De basis hiervan is de roeping van de gemeente der 
eerstgeborenen/rechtvaardigen > Lezen: Rom. 15:21+8-13. 


