De Verstrooiing of Diaspora
de oorzaak van het lijden van de Joden
Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling en de Textus Receptus (Grieks). Update 6-11-2018 (links)

De Diaspora
Het betreft hier een Griekse term die in het Nieuwe Testament drie keer voorkomt:
Johannes 7:35 De Joden dan zeiden tot elkander: Waar zal Deze heengaan, dat wij Hem niet zullen vinden? Zal Hij tot de verstrooide [Gr. diaspora] Grieken1 gaan, en de Grieken leren?
Jakobus 1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus; aan de twaalf
stammen, die in de verstrooiing [Gr. diaspora] zijn: zaligheid.
1 Petrus 1:1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid [Gr. diaspora] in Pontus, Galátië, Kappadócië, Azië en Bithynië.

De waarschuwingen en gevolgen
Jahweh, de Verbondsgod van Israël, heeft Zijn volk ervoor gewaarschuwd dat zij zouden verstrooid
worden, indien zij Zijn geboden niet zouden onderhouden. Hierna een lijst Schriftplaatsen2 die over
de diaspora spreken. Het is verbazingwekkend hoeveel er gevonden worden:

A. De waarschuwingen in de Wet (de eerste 5 boeken van het Oude Testament)
Leviticus 26:27-33 Als gij ook hierom Mij niet horen zult, maar met Mij wandelen zult in tegenheid … zal Ik u onder de heidenen verstrooien; en een zwaard achter u uittrekken; en uw land
zal woest, en uw steden zullen een woestijn zijn.
Deuteronomium 4:25-27 Wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en in
het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven … de HEERE zal u verstrooien onder de
volken; en gij zult een klein volksken in getal overblijven onder de heidenen, waar de HEERE u
henen leiden zal.
Deuteronomium 28:36-37 De HEERE zal u, mitsgaders uw koning, dien gij over u zult gesteld
hebben, doen gaan tot een volk, dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen; en aldaar zult gij
dienen andere goden, hout en steen. En gij zult zijn tot een schrik, tot een spreekwoord en tot een
spotrede, onder al de volken, waarheen u de HEERE leiden zal.
Deuteronomium 28:64-65 En de HEERE zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde
der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet
gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen. Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn,
en uw voetzool zal geen rust hebben; want de HEERE zal u aldaar een bevend hart geven, en
bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel.
Deuteronomium 30:3-4 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer ontfermen; en Hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken, waarheen u de HEERE, uw God,
verstrooid had. 4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.

B. In de Profeten en Geschriften (de rest van het Oude Testament)
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Hier zijn de Joden en proselieten bedoeld die onder de Grieken (of heidenen) verstrooid waren. Noch de Bijbel noch
de geschiedenis kent een verstrooiing van inwoners van Griekenland, wèl een diaspora van Israëlieten, en een deel van
deze Israëlieten werd ‘Griek’ genoemd.
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1 Koningen 14:15 De HEERE zal ook Israël slaan, gelijk een riet in het water omgedreven
wordt, en zal Israël uitrukken uit dit goede land, dat Hij hun vaderen gegeven heeft, en zal hen
verstrooien op gene zijde der rivier; daarom dat zij hun bossen3 gemaakt hebben, den HEERE
tot toorn verwekkende.
2 Koningen 15:29 In de dagen Pekah, den koning van Israël, kwam Tiglath-Pilezer, de koning
van Assyrie, en nam Ijon in, en Abel-Beth-maacha, en Janoah, en Kedes, en Hazor, en Gilead, en
Galilea, het ganse land van Nafthali; en hij voerde hen weg naar Assyrie.
2 Koningen 17:6-7 In het negende jaar van Hosea, nam de koning van Assyrie Samaria in, en
voerde Israël weg in Assyrie, en deed ze wonen in Halah, en in Habor, aan de rivier Gozan, en
in de steden der Meden. 7 Want het was geschied, dat de kinderen Israëls gezondigd hadden tegen den HEERE, hun God, Die hen uit Egypteland opgebracht had, van onder de hand van Farao, den koning van Egypte; en hadden andere goden gevreesd.
2 Koningen 17:6-7 In het negende jaar van Hosea, nam de koning van Assyrie Samaria in, en
voerde Israël weg in Assyrie, en deed ze wonen in Halah, en in Habor, aan de rivier Gozan, en
in de steden der Meden. Want het was geschied, dat de kinderen Israëls gezondigd hadden tegen
den HEERE, hun God, Die hen uit Egypteland opgebracht had, van onder de hand van Farao,
den koning van Egypte; en hadden andere goden gevreesd.
2 Koningen 17:23 Totdat de HEERE Israël van Zijn aangezicht wegdeed, gelijk als Hij gesproken had door den dienst van al Zijn knechten, de profeten; alzo werd Israël weggevoerd uit zijn
land naar Assyrie, tot op dezen dag.
2 Koningen 18:11 En de koning van Assyrie voerde Israël weg naar Assyrie, en deed hen leiden
in Halah, en in Habor, bij de rivier Gozan, en in de steden der Meden.
2 Koningen 20:17 Zie, de dagen komen, dat al wat in uw huis is, en wat uw vaderen tot dezen
dage toe opgelegd hebben, naar Babel weggevoerd zal worden; er zal niets overgelaten worden,
zegt de HEERE.
2 Koningen 24:14-16 En hij voerde gans Jeruzalem weg, mitsgaders al de vorsten, en alle
strijdbare helden, tien duizend gevangen, en alle timmerlieden en smeden; niemand werd overgelaten, dan het arme volk des lands. 15 Zo voerde hij Jojachin weg naar Babel, mitsgaders des
konings moeder, en des konings vrouwen, en zijn hovelingen; daartoe de machtigen des lands
bracht hij gevankelijk van Jeruzalem naar Babel; 16 En alle kloeke mannen tot zeven duizend,
en timmerlieden en smeden tot een duizend, [en] alle helden, die ten oorlog geoefend waren; dezen bracht de koning van Babel gevankelijk naar Babel.
2 Koingen 25:11 Het overige nu des volks, die in de stad overgelaten waren, en de afvalligen, die
tot den koning van Babel gevallen waren, en het overige der menigte, voerde Nebuzaradan, de
overste der trawanten, gevankelijk weg.
2 Koningen 25:21 En de koning van Babel sloeg hen, en doodde hen te Ribla, in het land van
Hamath. Alzo werd Juda uit zijn land gevankelijk weggevoerd.
1 Kronieken 5:6 Zijn zoon Beëra, welken Tiglath-Pilneser, de koning van Assyrie, gevankelijk
wegvoerde.
1 Kronieken 6:15 En Jozadak ging mede, als de HEERE Juda en Jeruzalem gevankelijk wegvoerde door de hand van Nebukadnezar.
1 Kronieken 9:1 En gans Israël werd in geslachtsregisters geteld, en ziet, zij zijn geschreven in
het boek der koningen van Israël. En die van Juda waren weggevoerd naar Babel, om hunner
overtredingen wil.
2 Kronieken 6:36 Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen U (want geen mens is er, die niet
zondigt), en Gij tegen hen vertoornd zult zijn, en hen leveren zult voor het aangezicht des vij-
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Dit zijn de Asjera’s, de afgehouwen boomstammen die bij de Kanaänietische heiligdommen stonden en gewijd waren
aan de vruchtbaarheidsgodin Asjera. De NBG vertaalt met “gewijde palen”.
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ands, dat degenen, die hen gevangen hebben, hen gevankelijk wegvoeren in een land, dat verre
of nabij is.
2 Kronieken 21:17 Die togen op in Juda, en braken daarin, en voerden alle have weg, die in het
huis des konings gevonden werd, zelfs ook zijn kinderen, en zijn vrouwen; zodat hem geen
zoon overgelaten werd, dan Joahaz, de kleinste zijner zonen.
2 Kronieken 28:5 Daarom gaf hem de HEERE, zijn God, in de hand des konings van Syrie, dat
zij hem sloegen, en van hem gevankelijk wegvoerden een grote menigte van gevangenen, die
zij te Damaskus brachten. En hij werd ook gegeven in de hand des konings van Israël, die hem
sloeg met een groten slag.
2 Kronieken 30:9 Want als gij u bekeert tot den HEERE, zullen uw broederen en uw kinderen
barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen, die hen gevangen hebben, zodat zij in dit
land zullen wederkomen; want de HEERE, uw God, is genadig en barmhartig, en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem bekeert.
2 Kronieken 36:5 Vijf en twintig jaren was Jojakim oud, als hij koning werd, en regeerde elf jaren te Jeruzalem; en hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN, zijns Gods. Nebukadnezar, de koning van Babel, toog tegen hem op, en bond hem met twee koperen ketenen, om hem
te voeren naar Babel.
Ezra 1:7 Ook bracht de koning Kores uit, de vaten van het huis des HEEREN, die Nebukadnezar
uit Jeruzalem had uitgevoerd, en had gesteld in het huis zijns gods.
Ezra 2:1 Dit zijn de kinderen van dat landschap, die optogen uit de gevangenis, van de weggevoerden, die Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had naar Babel, die naar Jeruzalem
en Juda zijn wedergekeerd, een iegelijk naar zijn stad…
Ezra 5:12 Maar nadat onze vaders den God des hemels hadden vertoornd, heeft Hij hen gegeven
in de hand van Nebukadnezar, den koning van Babel, den Chaldeeer; dewelke dat huis heeft vernield, en het volk naar Babel weggevoerd.
Nehemia 1:8-9 Gedenk toch des woords, dat Gij Uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende: Gijlieden zult overtreden, Ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot Mij bekeren, en
Mijn geboden houden, en die doen; al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal
hen vandaar verzamelen, en zal ze brengen tot de plaats, die Ik verkoren heb, om Mijn Naam aldaar te doen wonen.
Nehemia 7:6 Dit zijn de kinderen van dat landschap, die optogen uit de gevangenis der weggevoerden, die Nebukadnezar, koning van Babel, weggevoerd had, en [die] wedergekeerd zijn
naar Jeruzalem en naar Juda, een iegelijk tot zijn stad.
Esther 2:5-6 Er was een Joods man op den burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon
van Jair, den zoon van Simei, den zoon van Kis, een man van Jemini; Die weggevoerd was van
Jeruzalem met de weggevoerden, die weggevoerd waren met Jechonia, den koning van Juda,
denwelken Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd.
Esther 3:8 Want Haman had tot den koning Ahasveros gezegd: Er is een volk, verstrooid en
verdeeld onder de volken in al de landschappen uws koninkrijks; en hun wetten zijn verscheiden
van [de] [wetten] aller volken; ook doen zij des konings wetten niet; daarom is het den koning
niet oorbaar hen te laten blijven.
Psalm 44:12 Gij geeft ons over als schapen ter spijze, en Gij verstrooit ons onder de heidenen.
Ps 106:25-27 Maar zij murmureerden in hun tenten; naar de stem des HEEREN hoorden zij niet.
Dies hief Hij tegen hen Zijn hand op, [zwerende] dat Hij hen nedervellen zou in de woestijn; En
dat Hij hun zaad zou nedervellen onder de heidenen, en hen verstrooien zou door de landen.
Jesaja 5:13 Daarom zal mijn volk gevankelijk weggevoerd worden, omdat het geen wetenschap
heeft; en deszelfs heerlijken zullen honger lijden, en hun menigte zal verdorren van dorst.
Jesaja 11:12 En Hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en Hij zal de verdrevenen van
Israël verzamelen, en de verstrooiden uit Juda vergaderen, van de vier einden des aardrijks.
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Jesaja 39:6 Zie, de dagen komen, dat al wat in uw huis is, en wat uw vaders opgelegd hebben tot
een schat tot op dezen dag, naar Babel weggevoerd zal worden; er zal niets overgelaten worden,
zegt de HEERE.
Jesaja 45:13 Ik heb hem verwekt in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik recht maken; hij zal
Mijn stad bouwen, en hij zal Mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, noch voor geschenk,
zegt de HEERE der heirscharen.
Jeremia 1:3 Ook geschiedde het [tot] [hem] in de dagen van Jojakim, zoon van Josia, koning van
Juda, totdat voleind werd het elfde jaar van Zedekia, zoon van Josia, koning van Juda; totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de vijfde maand.
Jeremia 9:13-16 En de HEERE zeide: Omdat zij Mijn wet, die Ik voor hun aangezicht gegeven
had, verlaten hebben, en naar Mijn stem niet gehoord, noch daarnaar gewandeld hebben … En
Ik zal hen verstrooien onder de heidenen, die zij niet gekend hebben, zij noch hun vaders; en
Ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat Ik hen verteerd zal hebben.
Jeremia 13:17 Zult gijlieden dat dan nog niet horen, zo zal mijn ziel in verborgene plaatsen wenen vanwege den hoogmoed, en mijn oog zal bitterlijk tranen, ja, van tranen nederdalen, omdat
des HEEREN kudde gevankelijk is weggevoerd.
Jeremia 20:4 Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik stel u tot een schrik voor uzelven en voor al uw
liefhebbers; die zullen vallen door het zwaard hunner vijanden, dat het uw ogen aanzien; en Ik
zal gans Juda geven in de hand des konings van Babel, die hen naar Babel gevankelijk zal wegvoeren, en slaan hen met het zwaard.
Jeremia 24:1 De HEERE deed mij zien, en ziet, er waren twee vijgenkorven, gezet voor den
tempel des HEEREN; nadat Nebukadrezar, koning van Babel, gevankelijk had weggevoerd
Jechonia, den zoon van Jojakim, den koning van Juda, mitsgaders de vorsten van Juda, en de
timmerlieden, en de smeden van Jeruzalem, en hen te Babel gebracht had.
Jeremia 24:5 Zo zegt de HEERE, de God Israëls: Gelijk die goede vijgen, alzo zal Ik kennen de
gevankelijk weggevoerden van Juda, die Ik uit deze plaats naar het land der Chaldeen heb weggeschikt, ten goede.
Jeremia 24:9 En Ik zal hen overgeven tot een beroering ten kwade, allen koninkrijken der aarde;
tot smaadheid, en tot een spreekwoord, tot een spotrede, en tot een vloek, in al de plaatsen,
waarhenen Ik hen gedreven zal hebben.
Jeremia 27:10 Want zij profeteren u valsheid, om u verre uit uw land te brengen, en dat Ik u
uitstote, en gij omkomt.
Jeremia 27:20 Die Nebukadnezar, de koning van Babel, niet heeft weggenomen, als hij Jechonia,
den zoon van Jojakim, koning van Juda, van Jeruzalem, naar Babel gevankelijk wegvoerde,
mitsgaders al de edelen van Juda en Jeruzalem.
Jeremia 28:4 Ook zal Ik Jechonia, den zoon van Jojakim, koning van Juda, en allen, die gevankelijk weggevoerd zijn van Juda, die te Babel gekomen zijn, tot deze plaats wederbrengen,
spreekt de HEERE; want Ik zal het juk des konings van Babel verbreken.
Jeremia 28:6 En de profeet Jeremia zeide: Amen, de HEERE doe alzo! de HEERE bevestige uw
woorden, die gij geprofeteerd hebt, dat Hij de vaten van des HEEREN huis, en allen, die gevankelijk zijn weggevoerd, van Babel wederbrenge tot deze plaats!
Jeremia 29:1 Voorts zijn dit de woorden des briefs, dien de profeet Jeremia zond van Jeruzalem
tot de overige oudsten, die gevankelijk waren weggevoerd, mitsgaders tot de priesteren, en tot de
profeten, en tot het ganse volk, dat Nebukadnezar van Jeruzalem gevankelijk had weggevoerd
naar Babel.
Jeremia 29:4 Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, tot allen, die gevankelijk zijn
weggevoerd, die Ik gevankelijk heb doen wegvoeren van Jeruzalem naar Babel.
Jeremia 29:7 En zoekt den vrede der stad, waarhenen Ik u gevankelijk heb doen wegvoeren, en
bidt voor haar tot den HEERE; want in haar vrede zult gij vrede hebben.
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Jeremia 29:14 En Ik zal van ulieden gevonden worden, spreekt de HEERE, en Ik zal uw gevangenis wenden, en u vergaderen uit al de volken, en uit al de plaatsen, waarhenen Ik u gedreven
heb, spreekt de HEERE; en Ik zal u wederbrengen tot de plaats, van waar Ik u gevankelijk heb
doen wegvoeren.
Jeremia 29:20 Gij dan, hoort des HEEREN woord, gij allen, die gevankelijk zijt weggevoerd,
die Ik van Jeruzalem naar Babel heb weggezonden!
Jeremia 30:11 Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te verlossen; want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u verstrooid heb; maar met u zal Ik geen voleinding maken; maar Ik zal u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig houden.
Jeremia 31:10 Hoort des HEEREN woord, gij heidenen! en verkondigt in de eilanden, die verre
zijn, en zegt: Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als
een herder zijn kudde.
Jeremia 32:5 En hij zal Zedekia naar Babel voeren, en aldaar zal hij zijn, totdat Ik hem bezoek,
spreekt de HEERE; ofschoon gijlieden tegen de Chaldeen strijdt, gij zult [toch] geen geluk hebben.
Jeremia 39:9 Het overige nu des volks, die in de stad waren overgebleven, en de afvalligen, die
tot hem gevallen waren, met het overige des volks, die overgebleven waren, voerde Nebuzaradan, de overste der trawanten, gevankelijk [naar] Babel.
Jeremia 40:1 Het woord, dat van den HEERE geschied is tot Jeremia, nadat Nebuzaradan, de
overste der trawanten, hem had laten gaan van Rama; als hij hem had laten halen, daar hij met
ketenen gebonden was in het midden aller gevangenen van Jeruzalem en Juda, die naar Babel
gevankelijk werden weggevoerd.
Jeremia 40:7 Toen nu alle oversten der heiren, die in het veld waren, zij en hun mannen, hoorden, dat de koning van Babel Gedalia, den zoon van Ahikam, over het land gesteld had, en dat
hij aan hem bevolen had de mannen, en de vrouwen, en de kinderkens, en van de armsten des
lands, van degenen, die niet naar Babel gevankelijk waren weggevoerd.
Jeremia 43:5 Maar Johanan, de zoon van Kareah, en al de oversten der heiren namen het ganse
overblijfsel van Juda, die van al de heidenen, waar zij waren henengedreven, wedergekeerd waren, om in het land van Juda te wonen.
Jeremia 46:28 Gij [dan] Mijn knecht Jakob! vrees niet, spreekt de HEERE; want Ik ben met u;
want Ik zal een voleinding maken met al de heidenen, waarhenen Ik u gedreven zal hebben,
doch met u zal Ik geen voleinding maken, maar u kastijden met mate, en u niet gans onschuldig
houden.
Jeremia 52:15 Van de armsten nu des volks en het overige des volks, die in de stad overgelaten
waren, en de afvalligen, die tot den koning van Babel gevallen waren, en het overige der menigte, voerde Nebuzaradan, de overste der trawanten, gevankelijk weg.
Jeremia 52:27-30 En de koning van Babel sloeg hen en doodde hen te Ribla, in het land van Hamath. Alzo werd Juda uit zijn land gevankelijk weggevoerd. 28 Dit is het volk, dat Nebukadrezar gevankelijk heeft weggevoerd; in het zevende jaar, drie duizend drie en twintig Joden; 29 In
het achttiende jaar van Nebukadrezar, [voerde] [hij] [gevankelijk] [weg] achthonderd twee en
dertig zielen uit Jeruzalem; 30 In het drie en twintigste jaar van Nebukadrezar voerde Nebuzaradan, de overste der trawanten, gevankelijk weg van de Joden zevenhonderd vijf en veertig zielen. Alle zielen zijn vier duizend en zeshonderd.
Klaagliederen 4:16 Des HEEREN aangezicht heeft ze verdeeld. Hij zal ze voortaan niet meer
aanzien; zij hebben het aangezicht der priesteren niet geëerd, zij hebben den ouden geen genade
bewezen.
Ezechiël 1:1-2 In het dertigste jaar, in de vierde [maand], op den vijfden derzelve maand, als ik
in het midden der weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het, [dat] de hemelen
werden geopend, en ik gezichten Gods zag. 2 Op den vijfden derzelve maand (dit was het vijfde
jaar van de wegvoering van den koning Jojachin).
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Ezechiël 3:11 En ga henen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen uws volks, en spreek tot
hen, en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen.
Ezechiël 5:10 Daarom zullen de vaders de kinderen eten in het midden van u, en de kinderen zullen hun vaderen eten; en Ik zal gerichten onder u oefenen, en zal al uw overblijfsel in alle winden
verstrooien.
Ezechiël 6:8-9 Ik zal dan nog een overblijfsel laten, als gij [enigen] zult hebben, die het zwaard
ontkomen onder de heidenen, wanneer gij in de landen zult verstrooid worden. 9 Dan zullen uw
ontkomenen Mijner gedenken onder de heidenen, waar zij gevankelijk zullen geworden zijn,
omdat Ik verbroken ben door hun hoerachtig hart, dat van Mij afgeweken is, en door hun ogen,
die hun drekgoden nahoereren; en zij zullen een walging aan zichzelven hebben over de boosheden, die zij in al hun gruwelen gedaan hebben.
Ezechiël 11:16-17 Daarom zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb, en hoewel Ik hen in de landen verstrooid heb, nochtans zal Ik hun een weinig [tijds] tot een heiligdom zijn, in de landen, waarin zij gekomen zijn. 17 Daarom zeg: Alzo
zegt de Heere HEERE: Ja, Ik zal ulieden vergaderen uit de volken, en Ik zal u verzamelen uit de
landen, waarin gij verstrooid zijt, en Ik zal u het land Israëls geven.
Ezechiël 11:24-25 Daarna nam mij de Geest op, en bracht mij in gezicht door den Geest Gods in
Chaldea tot de gevankelijk weggevoerden; en het gezicht, dat ik gezien had, voer van mij op. 25
En ik sprak tot de gevankelijk weggevoerden al de woorden des HEEREN, die Hij mij had doen
zien.
Ezechiël 12:9-15 Mensenkind, heeft niet het huis Israëls, het wederspannig huis, tot u gezegd:
Wat doet gij? 10 Zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Deze last is [tegen] den vorst te Jeruzalem, en het ganse huis Israëls, dat in het midden van hen is. 11 Zeg: Ik ben ulieder wonderteken; gelijk als ik gedaan heb, alzo zal hun gedaan worden; zij zullen door wegvoering in de gevangenis heengaan. 12 En de vorst, die in het midden van hen is, zal [het] [gereedschap] op den
schouder dragen in donker, en hij zal uitgaan; zij zullen door den wand graven, om [hem] daardoor uit te brengen; hij zal zijn aangezicht bedekken, opdat hij met het oog de aarde niet zie. 13
Ik zal ook Mijn net over hem uitspreiden, dat hij in Mijn jachtgaren gegrepen worde; en Ik zal
hem brengen in Babylonie, het land der Chaldeen; ook zal hij dat niet zien, hoewel hij daar sterven zal. 14 En allen, die rondom hem zijn [tot] zijn hulp, en al zijn benden zal Ik in alle winden
verstrooien; en Ik zal het zwaard achter hen uittrekken. 15 Alzo zullen zij weten, dat Ik de
HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenen verspreiden en hen in de landen verstrooien zal.
Ezechiël 17:12 Zeg nu tot dat wederspannig huis: Weet gij niet, wat deze dingen zijn? Zeg: Ziet,
de koning van Babel is [tot] Jeruzalem gekomen, en heeft haar koning genomen, en haar vorsten,
en heeft ze tot zich gevoerd naar Babel.
Ezechiël 20:23 Nochtans zwoer Ik in de woestijn*, dat Ik hen zou verstrooien onder de volken
en verspreiden over de landen. (* Leviticus 26:33 Maar u zal Ik onder de volken verstrooien en
Ik zal achter u het zwaard trekken, en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop).
Ezechiël 20:23 Ik hief ook Mijn hand tot hen op in de woestijn*, dat Ik hen verspreiden zou onder de heidenen, en hen verstrooien in de landen. (* Leviticus 26:33 Daartoe zal Ik u onder de
heidenen verstrooien; en een zwaard achter u uittrekken; en uw land zal woest, en uw steden
zullen een woestijn zijn).
Ezechiël 20:34 Want Ik zal u uit de volken voeren, en u vergaderen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand, en door een uitgestrekten arm, en door een uitgegoten grimmigheid.
Ezechiël 20:41 Ik zal een welgevallen aan ulieden nemen om den liefelijken reuk, wanneer Ik u
van de volken uitvoeren, en u vergaderen zal uit de landen, in dewelke gij zult verstrooid zijn,
en Ik zal in u geheiligd worden voor de ogen der heidenen.
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Ezechiël 22:15-16 En Ik zal u verstrooien onder de heidenen, en u verspreiden in de landen, en
uw ontreinigheid uit u verteren. 16 Zo zult gij in u ontheiligd zijn voor de ogen der heidenen; en
gij zult weten, dat Ik de HEERE ben.
Ezechiël 28:25 Alzo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis Israëls zal vergaderd hebben uit de
volken, onder dewelke zij verstrooid zijn, en Ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb.
Ezechiël 34:12 Gelijk een herder zijn kudde opzoekt, ten dage als hij in het midden zijner verspreide schapen is, alzo zal Ik Mijn schapen opzoeken; en Ik zal ze redden uit al de plaatsen,
waarhenen zij verstrooid zijn, ten dage der wolke en der donkerheid.
Ezechiël 36:19 En Ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen;
Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen.
Ezechiël 39:23 En de heidenen zullen weten, dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen Mij hadden overtreden, en dat Ik Mijn aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze overgegeven in de hand hunner wederpartijders, zodat
zij altemaal door het zwaard gevallen zijn.
Ezechiël 39:28 Dan zullen zij weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, dewijl Ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze [weder] verzameld in hun land, en
heb aldaar niemand van hen meer overgelaten.
Daniël 2:25 Toen bracht Arioch met haast Daniël in voor den koning, en hij sprak alzo tot hem:
Ik heb een man van de gevankelijk weggevoerden van Juda gevonden, die den koning de uitlegging zal bekend maken.
Daniël 5:2-5 Als Belsazar den wijn geproefd had, zeide hij, dat men de gouden en zilveren vaten
voorbrengen zou, die zijn vader Nebukadnezar uit den tempel, die te Jeruzalem geweest was,
weggevoerd had; opdat de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen en zijn bijwijven uit dezelve
dronken. 3 Toen bracht men voor de gouden vaten, die men uit den tempel van het huis Gods,
die te Jeruzalem geweest was, weggevoerd had; en de koning en zijn geweldigen, zijn vrouwen,
en zijn bijwijven dronken daaruit. 4 Zij dronken den wijn, en prezen de gouden, en de zilveren,
de koperen, de ijzeren, de houten en de stenen goden. 5 Ter zelfder ure kwamen er vingeren van
eens mensen hand voort, die schreven tegenover den kandelaar, op de kalk van den wand van het
koninklijk paleis, en de koning zag het deel der hand, die daar schreef.
Daniël 5:13 Toen werd Daniel voor den koning ingebracht. De koning antwoordde en zeide tot
Daniel: Zijt gij die Daniel, een uit de gevankelijk weggevoerden van Juda, die de koning, mijn
vader, uit Juda gebracht heeft?
Joël 3:2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal
met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld.
Amos 5:27 Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de
HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen.
Amos 6:7 Daarom zullen zij nu gevankelijk henengaan onder de voorsten, die in gevangenis
gaan; en het banket dergenen, die weelderig zijn, zal wegwijken.
Amos 7:11 Want alzo zegt Amos: Jerobeam zal door het zwaard sterven, en Israël zal voorzeker
uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd.
Amos 7:17 Daarom zegt de HEERE alzo: Uw vrouw zal in de stad hoereren, en uw zonen en uw
dochteren zullen door het zwaard vallen, en uw land zal door het snoer uitgedeeld worden; en gij
zult in een onrein land sterven, en Israël zal voorzeker uit zijn land gevankelijk worden weggevoerd.
Micha 1:16 Maak u kaal en scheer u, om uw troetelkinderen; verwijd uw kaalheid, als de arend,
omdat zij gevankelijk van u zijn weggevoerd.
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Micha 4:6-7 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar, die hinkende was, verzamelen, en
haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had. 7 En Ik zal haar, die hinkende was,
maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot een machtig volk; en de
HEERE zal Koning over hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid.
Zefanja 3:19 Ziet, Ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen; en Ik zal de hinkenden behoeden, en de uitgestotenen verzamelen; en Ik zal ze stellen tot een lof, en tot een naam, in het ganse land, waar zij beschaamd zijn geweest.
Zacharia 1:19-21 En ik zeide tot den Engel, Die met mij sprak: Wat zijn deze? En Hij zeide tot
mij: Dat zijn de hoornen, welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. 20 En de HEERE
toonde mij vier smeden. 21 Toen zeide ik: Wat komen die maken? En Hij sprak, zeggende: Dat
zijn de hoornen, die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief; maar deze zijn
gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen neder te werpen, welke den hoorn
verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien.
Zacharia 14:2 Zc 14:2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de
stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden;
en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet
uitgeroeid worden.

C. In het Nieuwe Testament
Mattheüs 1:11-12 En Josías gewon Jechónias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische wegvoering [Gr. metoikesia]. En na de Babylonische wegvoering [Gr. metoikesia] gewon Jechónias
Saláthiël, en Saláthiël gewon Zorobábel.
Mattheüs 1:17 Al de geslachten dan, van Abraham tot David, [zijn] veertien geslachten; en van
David tot de Babylonische wegvoering, [zijn] veertien geslachten; en van de Babylonische wegvoering [Gr. metoikesia] tot Christus, [zijn] veertien geslachten.
Lukas 21:24 En zij zullen vallen door de scherpte des zwaards, en gevankelijk weggevoerd
worden onder alle volken; en Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden
der heidenen vervuld zullen zijn.
Jakobus 1:1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus; aan de twaalf
stammen, die in de verstrooiing [Gr. diaspora] zijn: zaligheid.
Johannes 7:35 De Joden dan zeiden tot elkander: Waar zal Deze heengaan, dat wij Hem niet zullen vinden? Zal Hij tot de verstrooide [Gr. diaspora] Grieken gaan, en de Grieken leren?
1 Petrus 1:1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid [Gr. diaspora] in Pontus, Galátië, Kappadócië, Azië en Bithynië.

Het verwerpen van hun Messias eindigde voor de Joden in de
grootste catastrofe ooit:
“En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen” (Mattheüs
27:25)
“De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, dan de keizer” (Johannes 19:15)
In 70 nC werd Jeruzalem verwoest, juist zoals de Heer Jezus had voorzegd, en werden zij verstrooid
over de gehele aarde.

Maar zie ook:
Toch zullen zij terugkeren naar hun land en zullen zij als natie hersteld worden, “want uit Sion zal
de wet uitgaan” (Jesaja 2:2-4). Zie verder onder de rubriek “Israël en Gemeente” op mijn homepage: http://www.verhoevenmarc.be/#Israel. En verder:
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o Wat aan Israël vervuld moet worden: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Herstel-Israel.pdf
o Beloften aan Israël: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/compilatie-profetieen.pdf
o Cartoons en schema’s over Israël: http://www.verhoevenmarc.be/cartoons12.htm
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