“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel
zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het
schriftelijke onderwijs.”

Het herstel van Israël in 2 Koningen 5
In 2 Koningen 5 staat een heel interessant verhaal.
Er staan in dat specifieke verhaal een aantal duidelijke boodschappen die te maken hebben met ons geloof.
Maar, in deze studie gaan we op zoek naar iets dat erin is verborgen. Om dat op een goede manier te
kunnen doen, is het handig dat je vooraf een aantal andere studies leest of kijkt.
De studies “De 4e en 7e Dag” en “Hebreeën 4: In Zijn rust nu of later?” laten het tijdspad van onze
Schepper zien in relatie tot onze Messias Jesjoea.
We zien dat er een plan is van 7000 jaar. We zien dat onze Messias zal komen om ons te herstellen op de
7e dag. Als dat concept helemaal onbekend is voor je, dan is het aan te raden om die studies eerst te
bekijken.
Het ziet er ongeveer zo uit:
Dag 1 – 0 – tot 1000
Dag 2 – 1000 tot 2000
Dag 3 – 2000 tot 3000
Dag 4 – 3000 tot 4000
Dag 5 – 4000 tot 5000
Dag 6 – 5000 tot 6000
Dag 7 – 6000 tot 7000
Dus, de 7e dag begint in het jaar 6000.
Twee andere studies die we aanbevelen zijn “De verloren schapen” en “Wat is het Evangelie?”
In die studies laten we zien dat het plan van Jah is om heel Israël te herstellen. Daarmee bedoelen we dat
het Huis van Israël, de 10 stammen van het Noordelijke Koninkrijk, en het Huis van Juda (Joden) als de
2 stammen van het Zuidelijke Koninkrijk, uiteindelijk zullen worden samengevoegd en hersteld tot één,
zoals voorzegd door de profeten.

Dat zal gebeuren bij de terugkomst van onze Messias op de 7e dag, en zal vergezeld gaan van een
opstanding.
Als ook dat je onbekend is, dan raden we aan om een of beide studies helemaal te bekijken om volledig
te kunnen begrijpen wat er is verborgen in 2 Koningen 5
Die studies raden we aan voor de volledige context en de details die nodig zijn om de verborgen betekenis
van 2 Koningen 5 te begrijpen, maar we realiseren ons dat het handig is dat we je een aantal Bijbelteksten
laten zien.
In het kader van het doel van deze studie is het nog handig om het volgende te weten:



Het Huis van Israël bestaat uit 10 stammen. Ze ondergingen een scheiding van Jah en worden als
onrein gezien.
Het Huis van Juda bestaat uit 2 stammen. Ze werden niet door Jah gescheiden, maar keerden niet
met hun hele hart terug.

In Jeremia 3:8 lezen we dat het Huis van Israël is weggegaan en nooit teruggekeerd. Ze werden daarom
gescheiden van Jah. Juda bleef, maar niet met haar hele hart.
Jeremia 3:8; 10 (WV)
Ze had gezien dat Ik Israël, de afvallige, vanwege haar overspel had verstoten en haar
de scheidingsbrief had gegeven. Maar haar zuster Juda, de trouweloze, liet zich daardoor niet
afschrikken; ook zij gaf zich over aan ontucht. En na dat alles kwam haar zuster Juda, de
trouweloze, wel terug; maar ze was niet oprecht, ze deed maar alsof – godsspraak van
de HEER (JHWH).
Dus het Huis van Israël, oftewel 10 stammen, werden gescheiden. Juda bleef, maar ze was trouweloos, of
bedrieglijk. In het vervolg van deze studie moet je onthouden dat Juda in verband werd gebracht met
ontrouw en bedrog, ze deed alsof ze bij JHWH bleef. Dat zal verderop belangrijk zijn.
De 10 stammen van het Huis van Israël worden door Jah gezien als onrein:
Ezechiël 36:17 (WV)
Mensenkind, toen het huis van Israël nog op zijn eigen grond woonde, heeft het die door zijn
wangedrag verontreinigd. Zijn gedrag was in mijn ogen even onrein als het menstruatiebloed.
In hetzelfde hoofdstuk lezen we dat de 10 stammen van het Huis van Israël weer rein zullen worden
gemaakt:
Ezechiël 36:22-32
Zeg daarom tegen het huis van Israël (10 stammen/ Noordelijk koninkrijk): Zo zegt de Heere
HEERE (JHWH): Ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om Mijn heilige Naam, die u
ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent. Ik zal Mijn grote Naam heiligen,
die onder de heidenvolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de
heidenvolken weten dat Ik de HEERE (JHWH) ben, spreekt de Heere HEERE (JHWH), als Ik in
u voor hun ogen geheiligd word. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeen
brengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein
worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een

nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw
lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal
maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U
zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een
God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik
zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen. Ik zal de vrucht van de bomen en
de opbrengst van het veld vermeerderen, zodat u onder de heidenvolken de smaad van de
hongersnood niet meer ontvangt. U zult zich uw slechte wegen en uw daden die niet goed waren,
herinneren. U zult walgen van uzelf om uw ongerechtigheden en om uw gruweldaden. Ik doe het
niet omwille van u, spreekt de Heere HEERE (JHWH), laat dat u bekend zijn. Schaam u en word
te schande vanwege uw wegen, huis van Israël.
In het volgende hoofdstuk wordt verteld dat het Huis van Israël wordt gereinigd en dat het Huis van Juda
(de twee stammen van het Zuidelijke Koninkrijk) wordt hersteld met het Huis van Israël (de tien stammen
van het Noordelijke Koninkrijk). Op dat moment worden de twee verdeelde naties één:
Ezechiël 37
De hand van de HEERE (JHWH) was op mij, en de HEERE (JHWH) bracht mij in de geest naar
buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed mij er aan alle
kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer
dor. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere
HEERE (JHWH), Ú weet het! Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen
hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE (JHWH). Zo zegt de Heere HEERE (JHWH)
tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u
leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven
komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE (JHWH) ben.
Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie,
een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag, en
zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen
geest in hen. Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest:
Zo zegt de Heere HEERE (JHWH): Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden,
zodat zij tot leven komen. Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen
en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger.
Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze
zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer
daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE (JHWH): Zie, Ik zal uw graven openen en Ik
zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult
u weten dat Ik de HEERE (JHWH) ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe
oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land
zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE (JHWH), dit gesproken en gedaan heb, spreekt de
HEERE (JHWH).
Het woord van de HEERE (JHWH) kwam tot mij: En u, mensenkind, neem een stuk hout voor
uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander
stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël,
zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in
uw hand één worden. Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt u ons niet vertellen wat deze

dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE (JHWH): Zie, Ik zal het
stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van
Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één
stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden. Die stukken hout, die u beschreven hebt,
moeten voor hun ogen in uw hand zijn. En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE (JHWH): Zie,
Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom
bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de
bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee
volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn. Dan zullen zij zich niet meer
verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al
hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en
Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn.
En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen
in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen
wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond
hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en
Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. Ik zal met hen een verbond
van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen
talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel
zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. Dan zullen de
heidenvolken weten dat Ik de HEERE (JHWH) ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom
voor eeuwig in hun midden zal zijn
Zoals je zojuist hebt gelezen, is Jahweh van plan om heel Israël te herstellen.
Daarmee bedoelen we dat het Huis van Israël, de 10 stammen van het Noordelijke Koninkrijk, en het Huis
van Juda (Joden), de 2 stammen van het Zuidelijke Koninkrijk, uiteindelijk zullen worden hersteld zodat
ze samen één zullen zijn, zoals de profeten hebben voorzegd.
Dat zal gebeuren bij de terugkomst van onze Messias tijdens het herstel van de 7e dag, samen met een
opstanding en dan zal het profetische plaatje van rusten op de 7e dag volmaakt zijn, als we met Hem rusten
op de Dag van de Heer.
Wat we nu zullen laten zien in 2 Koningen 5 staat niet alleen hier. Er zijn talrijke voorbeelden van verhalen
die in verstopte vorm vertellen over het herstel van de twee huizen tot één.
Dit is slechts een van die plaatsen. Dus... we gaan aan de slag …
Naäman was de aanvoerder van het leger van Syrië en een gerespecteerd man, maar hij was melaats.
Zijn dienstmeisje, een meisje uit Israël, stelde voor dat hij op bezoek ging bij Elisa om te worden genezen
van zijn melaatsheid.
Als we verdergaan, denk er dan aan dat je onrein bent als je melaats bent. (Lev 13: 44, 46) Denk ook aan
wat we hebben gelezen in de Profeten over de 10 stammen van het Huis van Israël die onrein waren en
zullen worden gereinigd.
Naäman ging op reis naar Israël, en nam een groot geschenk mee, en een brief van Benhadad, de koning

van Syrië, waarin hij de koning van Israël vraagt om Naäman beter te maken (2 Koningen 5:1–6).
Let op de woorden die we vet hebben gemaakt omdat daar verderop in de studie dieper op wordt ingegaan.
2 Koningen 5:5-6
Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren.
In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur
ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen.
Zie je dat er wordt gesproken over tien talenten, zesduizend en tien stel kleren. Dat zijn belangrijke
sleutelwoorden.
De reactie van de koning van Israël was vreselijke paniek – hij vroeg zich af hoe wie dan ook melaatsheid
kon genezen? De koning van Israël ging ervanuit dat Benhadad een reden zocht voor een oorlog (2
Koningen 5:7).
Toen de profeet Elisa hoorde van de angst van de koning inzake de situatie, ging hij naar de koning en
zei: “Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël
een echte profeet woont.” (2 Koningen 5:8).
Naäman kwam vervolgens naar het huis van Elisa met zijn wagens, geschenken en dienaren.
Elisa kwam zelfs niet naar buiten om Naäman te begroeten.
In plaats daarvan stuurde hij een boodschap dat Naäman zich zeven keer moest wassen in de Jordaan.
Daarmee gaf Elisa de boodschap aan hem dat redding en herstel niet kunnen worden gekocht. Enkel door
genade ontvang je het.
2 Koningen 5:10
Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw
huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.
Zie je dat er staat dat hij gezond zal zijn en weer rein zal zijn. Let ook op dat het getal zeven weer wordt
genoemd … verderop meer daarover.
Maar Naäman was duidelijk erg boos dat zijn verzoek op het eerste gezicht niet serieus leek te worden
genomen.
2 Koningen 5:11-12
Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij
de naam van de HEER (JHWH), zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek
zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de
Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te
worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg
Naämans dienaren drongen er bij hem op aan dat hij het gewoon moest doen, en Naäman was zo wijs naar
hen te luisteren.
Op dit punt in het verhaal gaat Naäman weg en keert later weer terug, net als de 10 stammen van het Huis

van Israël. Daarover straks meer.
Nadat hij zich zeven keer had ondergedompeld in de Jordaan, was hij volledig gezond zoals Elisa had
gezegd. Er staat zelfs: “Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer
rein.” (2 Koningen 5:14).
Nogmaals, dit herstel en het weer rein worden gebeurde op een “zeven.”
Naäman keerde terug naar Elisa en zei: “‘Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen god
is. Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.” (vers 15).
Elisa weigerde het geschenk en stuurde de Syrische commandant in vrede op pad.
Maar Elisa’s knecht, Gehazi, ging achter Naäman aan en bedroog hem door in de naam van Elisa om een
geschenk te vragen.
Naäman gaf hem “twee pakketten, met in elk een talent zilver en een stel kleren” (2 Koningen 5:23).
In Jeremia 3:8 zien we dat het Huis van Israël (de 10 stammen) van Jahweh waren gescheiden, maar dat
Juda, de twee stammen, bleef, maar niet met haar hele hart. We gaan straks verder in op de verbindingen
met de twee huizen van Israël.
Gehazi verborg de prooi en ging terug naar huis, waar Elisa hem erop aansprak. Gehazi loog vervolgens
om de zaak te verdoezelen.
JHWH had Elisa inzicht gegeven en de profeet zei daarop tegen Gehazi: “Moge de huidvraat van Naäman
voor eeuwig op jou en je nakomelingen overgaan”(vers 27). Gehazi werd onmiddellijk melaats.
Dus, om dit te begrijpen moeten we om te beginnen een aantal getallen bestuderen die in het
hoofdstuk worden genoemd:








10 talenten zilver (vers 5)
2 talenten zilver (2 tassen) (vers 23)
10 sets kleding (vers 5)
2 sets kleding (vers 23)
2 jonge mannen (vers 22)
6000 goud (vers 5)
7 keer onderdompelen (mikveh of doop) in de rivier (vers 10)

Bij het zien van deze lijst zal een aantal van jullie al begrijpen wat de verbinding is die deze getallen laten
zien.
Laten we de metaforische betekenis van de getallen bekijken.
De 10 talenten zilver, is een verwijzing naar de 10 stammen van het Huis van Israël, het Noordelijke
Koninkrijk.
De 2 talenten zilver is een verwijzing naar de 2 stammen van het Huis van Juda (Joden), het Zuidelijke
Koninkrijk.

De 10 en 2 sets kleding zijn een beeld van de opstanding, waarbij we voor altijd zullen worden veranderd
en nieuwe kleren krijgen, het Woord van God.
Openbaring 22:14
Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken…
Openbaring 3:18
…en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt.
Openbaring 3:5
"Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren."
De twee jonge mannen verwijzen naar de twee houten van het Huis van Juda en het Huis van Israël die
weer tot één zullen worden gebracht (o.a. Ezechiël 37)
De 6000 goudstukken staan voor het jaar 6000, waarop de 7e dag begint.
Dat hij 7 keer moest onderdompelen is een metafoor voor het tijdstip waarop we rein zullen worden
gemaakt, op de 7e dag, door de opstanding.
Ondanks het feit dat Naäman wegging en terugkwam werd hij toch rein gemaakt. Net zoals de tien
stammen van Israël weggingen en zullen terugkomen, rein zullen worden gemaakt.
De twee talenten zilver en twee sets kleding staan voor het Huis van Juda, en de opstanding van Juda, dat
niet zonder bedrog en onreinheid was.
Net zoals Jeremia 3:8 sprak over het Huis van Juda:
Jeremia 3:8
Maar Ik zag, toen Ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar
weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze
zuster, niet bevreesd werd. Zij ging zelf ook hoererij bedrijven.
Gelukkig zag Elisa deze dingen, en bleven de twee sets kleding en twee talenten zilver bij Elisa, en de
onreinheid van Naäman ging weg, net zoals de onreinheid zal wijken van het Huis van Juda.
Trouwens, de naam Elisa betekent in het Hebreeuws God (El) is mijn redding. Hoe treffend is dat?
Als je al eerder had gehoord over het Bijbelse herstel van Israël en de profetische timing daarvan, dan was
dit inzicht hopelijk interessant voor jou.
En zo zal heel Israël gered worden (Romeinen 11).
Als je nog nooit van deze concepten hebt gehoord, dan mis je ongeveer 2/3 van de Bijbel en we moedigen
je aan om het te gaan onderzoeken, te beginnen met de studies die we in het begin noemden.
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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