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De Verstrooiing of Diaspora 
de oorzaak van het lijden van de Joden 

Schriftaanhalingen komen uit de Herziene Statenvertaling en de Textus Receptus (Grieks).  
Update 11-5-2021 (HSV). De naam van God in het OT is het Tetragammaton JHWH (Tetra = vier). 

Dit werd hier hersteld. De vocale uitspraak werd niet overgeleverd, maar hier weergegeven als 
JaHWeH (door M.V.). Sommigen, in Engelstalige landen, geven de voorkeur aan JeHoVaH. 

 

De Diaspora 
Het betreft hier een Griekse term die in het Nieuwe Testament drie keer voorkomt: 

Johannes 7:35 “De Joden dan zeiden tegen elkaar: Waar zal Hij naartoe gaan, dat wij Hem niet 
zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken1 in de verstrooiing [Gr. diaspora] gaan en de 
Grieken onderwijzen?” 
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: wees verheugd!” 
1 Petrus 1:1 “Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing 
[Gr. diaspora] in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia 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 (eerste 5 boeken van het O. T.) 
Leviticus 26:27-33 “Als u dan hierom nog niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft ingaan, … 
Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land 
zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop”. 
Deuteronomium 4:25-27 “Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land 
oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, … JaHWeH zal u dan overal verspreiden 
onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie 
JaHWeH u voeren zal”. 
Deuteronomium 28:36-37 “JaHWeH zal u en de koning die u over uzelf aangesteld hebt, naar 
een volk brengen dat u zelf niet kende, en ook uw vaderen niet. Daar zult u andere goden die-
nen, hout en steen. U zult een verschrikking, een spreekwoord en een voorwerp van spot zijn 
onder al de volken waar JaHWeH u naartoe voeren zal”. 
Deuteronomium 28:64-65 “JaHWeH zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde 
van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. Daar zult u andere goden dienen, die u noch 
uw vaderen gekend hebben, hout en steen. Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen 
en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want JaHWeH zal u daar een bevend hart, kwij-
nende ogen en een treurende ziel geven”. 
Deuteronomium 30:3-4 “Dan zal JaHWeH, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap 
en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen JaHWeH, uw 

 
1 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. 
2 Deze lijst pretendeert niet volledig te zijn. 
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God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal 
JaHWeH, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen”. 

B. In de Profeten en Geschriften (de rest van het Oude Testament) 
1 Koningen 14:15 “JaHWeH zal Israël treffen, zoals het riet in het water heen en weer zwiept, 
en Hij zal Israël wegrukken uit dit goede land, dat Hij hun vaderen heeft gegeven, en Hij zal hen 
verstrooien aan de overzijde van de rivier, omdat zij hun gewijde palen3 maakten om JaHWeH 
tot toorn te verwekken”. 
2 Koningen 15:29 “In de dagen van Pekah, de koning van Israël, kwam Tiglath-Pileser, de ko-
ning van Assyrië, en nam Ijon in, en ook Abel-Beth-Maächa, Janoah, Kedes, Hazor, Gilead, Ga-
lilea en het hele land van Naftali; en hij voerde de inwoners weg naar Assyrië”. 
2 Koningen 17:6-7 “In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en 
voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan 
en in de steden van Medië. Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen JaHWeH, 
hun God, Die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van de farao vandaan, de ko-
ning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd”. 
2 Koningen 17:23 “totdat JaHWeH Israël van Zijn aangezicht wegdeed, zoals Hij gesproken had 
door de dienst van al Zijn dienaren, de profeten. Zo werd Israël in ballingschap uit zijn land 
weggevoerd naar Assyrië, tot op deze dag”. 
2 Koningen 18:11 “De koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en bracht hen onder 
in Halah en in Habor, bij de rivier Gozan en in de steden van Medië”. 
2 Koningen 20:17 “Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op 
deze dag hebben opgeslagen, naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt 
JaHWeH”. 
2 Koningen 24:14-16 “Hij voerde heel Jeruzalem in ballingschap: al de vorsten, alle strijdba-
re helden, tienduizend gevangenen, en alle ambachtslieden en smeden. Niemand werd overgela-
ten behalve de arme bevolking van het land. Hij voerde Jojachin weg naar Babel. Ook de 
moeder van de koning, de vrouwen van de koning, zijn hovelingen en de heersers van het land 
voerde hij in ballingschap uit Jeruzalem naar Babel. Ook alle strijdbare mannen, zevendui-
zend in aantal, en de ambachtslieden en smeden, duizend in aantal, en alle helden die geoefend 
waren in de strijd. De koning van Babel voerde hen in ballingschap naar Babel”. 
2 Koingen 25:11 “De rest van het volk dat in de stad was overgebleven, de overlopers die naar 
de koning van Babel waren overgelopen, en de rest van de menigte voerde Nebuzaradan, de be-
velhebber van de lijfwacht, in ballingschap”. 
2 Koningen 25:21 “De koning van Babel liet hen neerslaan en doden in Ribla, in het land van 
Hamath. Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap weggevoerd”. 
1 Kronieken 5:6 “diens zoon Beëra, die Tillegath-Pilneser, de koning van Assyrië, in balling-
schap gevoerd had”. 
1 Kronieken 6:15 “Jozadak ging mee, toen JaHWeH Juda en Jeruzalem door de hand van 
Nebukadnezar in ballingschap liet voeren”. 
1 Kronieken 9:1 “Heel Israël werd in geslachtsregisters ingeschreven, en zie, zij zijn geschreven 
in het boek van de koningen van Israël. De Judeeërs werden vanwege hun trouwbreuk in bal-
lingschap gevoerd naar Babel”. 
2 Kronieken 6:36 “Wanneer zij tegen U hebben gezondigd – er is immers geen mens die niet 
zondigt – en U toornig op hen bent, en hen overlevert aan de vijand, zodat zij die hen gevangen-
genomen hebben, hen als gevangenen wegvoeren naar een land, ver weg of dichtbij …”. 

 
3 Dit zijn de Asjera’s, de afgehouwen boomstammen die bij de Kanaänietische heiligdommen stonden en gewijd waren 
aan de vruchtbaarheidsgodin Asjera. 
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2 Kronieken 21:17 “Zij trokken op tegen Juda, baanden zich een weg, en voerden alle bezittin-
gen weg die in het huis van de koning gevonden werden. Bovendien voerden zij zijn kinderen 
en zijn vrouwen als gevangenen weg, zodat hij geen zoon overhield dan alleen Joahaz, zijn 
jongste zoon”. 
2 Kronieken 28:5 “JaHWeH, zijn God, gaf hem in de hand van de koning van Syrië, zodat zij 
hem versloegen en een grote groep gevangenen van hem wegvoerden en naar Damascus 
brachten. Ook werd hij in de hand van de koning van Israël gegeven, die hem een grote slag 
toebracht”. 
2 Kronieken 30:9 “Want als u zich tot JaHWeH bekeert, zullen uw broeders en uw kinderen 
barmhartigheid vinden bij hen die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat zij in dit land 
zullen terugkomen. JaHWeH, uw God, is immers genadig en barmhartig, en zal het aangezicht 
niet van u afwenden als u zich tot Hem bekeert”. 
2 Kronieken 36:5-6 “Jojakim was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde 
elf jaar in Jeruzalem. Hij deed wat slecht was in de ogen van JaHWeH, zijn God. Nebukadnezar, 
de koning van Babel, trok tegen hem op, en hij bond hem met twee bronzen ketenen om hem 
weg te voeren naar Babel”.  
Ezra 1:7 “Ook liet koning Kores de voorwerpen van het huis van JaHWeH halen, die 
Nebukadnezar uit Jeruzalem had gehaald en in het huis van zijn goden had geplaatst”. 
Ezra 2:1 “Dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap van de bal-
lingen die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd naar Babel, en 
die terugkeerden naar Jeruzalem en naar Juda, ieder naar zijn eigen stad”. 
Ezra 5:12 “Maar omdat onze vaderen de God van de hemel hadden vertoornd, heeft Hij hen in 
de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, de Chaldeeër, gegeven, die dit huis heeft ver-
nield en het volk in ballingschap heeft gevoerd naar Babel” 
Nehemia 1:8-9 “Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u on-
trouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot Mij bekeert en 
Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van 
de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb 
om daar Mijn Naam te laten wonen”. 
Nehemia 7:6 “Dit zijn de bewoners van het gewest die optrokken uit de gevangenschap van de 
ballingen die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd, en die terug-
keerden naar Jeruzalem en naar Juda, ieder naar zijn eigen stad”. 
Esther 2:5-6 “Er was een Joods man in de burcht Susan en zijn naam was Mordechai, de zoon 
van Jaïr, de zoon van Simeï, de zoon van Kis, een man uit Benjamin, die weggevoerd was uit 
Jeruzalem met de ballingen die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, die 
Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd”. 
Esther 3:8 “Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: Eén volk is er dat verstrooid en ver-
spreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die 
van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet 
hen met rust te laten”. 
Psalm 44:12 “U geeft ons over als schapen om op te eten, U verstrooit ons onder de heidenvol-
ken”. 
Ps 106:25-27 “maar zij morden in hun tenten; naar de stem van JaHWeH luisterden zij niet. 
Daarom hief Hij Zijn hand tegen hen op en zwoer dat Hij hen zou neervellen in de woestijn, dat 
Hij hun nageslacht zou neervellen onder de heidenvolken en hen zou verstrooien door de lan-
den”. 
Jesaja 5:13 “Daarom zal Mijn volk in ballingschap gaan: het heeft geen kennis. Zijn hoogge-
plaatsten zullen verhongeren, en zijn mensenmenigte zal van dorst versmachten”. 



 4

Jesaja 11:12 “Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdreve-
nen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de 
vier hoeken van de aarde”. 
Jesaja 39:6 “Zie, er komen dagen dat alles wat er in uw huis is en wat uw vaderen tot op deze 
dag hebben opgeslagen, naar Babel zal worden weggevoerd. Er zal niets overblijven, zegt 
JaHWeH”. 
Jesaja 45:13 “Ík heb Kores doen opstaan in gerechtigheid, en al zijn wegen zal Ik recht maken. 
Híj zal Mijn stad bouwen en hij zal Mijn ballingen vrijlaten, zonder betaling en zonder ge-
schenk, zegt JaHWeH van de legermachten”. 
Jeremia 1:3 “Ook kwam het tot hem in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van 
Juda, totdat het elfde jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was en 
totdat Jeruzalem in de vijfde maand in ballingschap ging”. 
Jeremia 9:13-16 “JaHWeH zegt: Omdat zij Mijn wet verlaten hebben die Ik hun had voorge-
houden, en niet geluisterd hebben naar Mijn stem en daarnaar niet hebben gewandeld, …Ik zal 
hen verspreiden onder de heidenvolken, die zij en hun vaderen niet gekend hebben. Ik zal het 
zwaard achter hen aan zenden, tot Ik aan hen een einde zal gemaakt hebben”. 
Jeremia 13:17 “Als u dan nog niet luistert, zal mijn ziel wenen op verborgen plaatsen vanwege 
de hoogmoed, bitter schreien, ja, tranen stromen er uit mijn ogen naar beneden, want de kudde 
van JaHWeH is gevangen weggevoerd”. 
Jeremia 20:4 “Want zo zegt JaHWeH: Zie, Ik ga u tot een bron van angst voor uzelf maken en 
voor allen die u liefhebben. Zij zullen vallen door het zwaard van hun vijanden, en uw ogen zul-
len dat zien. Heel Juda geef Ik in de hand van de koning van Babel, en hij zal hen in balling-
schap voeren naar Babel en hen met het zwaard doden”. 
Jeremia 24:1 “JaHWeH liet mij zien, en zie, twee manden met vijgen waren neergezet voor de 
tempel van JaHWeH, nadat Nebukadrezar, de koning van Babel, Jechonia, de zoon van Jojakim, 
de koning van Juda en de vorsten van Juda, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem in 
ballingschap gevoerd had, en hen naar Babel gebracht had”. 
Jeremia 24:5 “Zo zegt JaHWeH, de God van Israël: Zoals die goede vijgen, zo zal Ik de ballin-
gen van Juda, die Ik uit deze plaats heb weggestuurd naar het land van de Chaldeeën, kennen 
ten goede”. 
Jeremia 24:9 “Ik zal hen voor alle koninkrijken van de aarde tot een schrikbeeld stellen hoe 
slecht het kan aflopen, tot smaad en tot een spreekwoord, tot een voorwerp van spot en tot een 
vloek in alle plaatsen waarheen Ik hen zal verdrijven”. 
Jeremia 27:10 “Want zij profeteren u leugen, om u ver uit uw land te brengen, zodat Ik u ver-
drijf en u omkomt”. 
Jeremia 27:20 “die Nebukadnezar, de koning van Babel, niet heeft meegenomen, toen hij Je-
chonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, van Jeruzalem naar Babel in ballingschap 
voerde, met al de edelen van Juda en Jeruzalem”. 
Jeremia 28:4 “Ook breng Ik Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, en alle ballin-
gen van Juda die in Babel zijn gekomen, naar deze plaats terug, spreekt JaHWeH, want Ik breek 
het juk van de koning van Babel”. 
Jeremia 28:6 “toen zei de profeet Jeremia: Amen, zo doe JaHWeH! Moge JaHWeH de woorden 
die u geprofeteerd hebt, bevestigen door de voorwerpen van het huis van JaHWeH en door alle 
ballingen uit Babel terug te brengen naar deze plaats”. 
Jeremia 29:1 “Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd 
heeft aan de rest van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, aan de profeten en aan heel 
het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had gevoerd naar Babel”. 
Jeremia 29:4 “Zo zegt JaHWeH van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen 
die Ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd”. 
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Jeremia 29:7 “Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid er-
voor tot JaHWeH, want in haar vrede zult u vrede hebben”. 
Jeremia 29:14 “Ik zal door u gevonden worden, spreekt JaHWeH, Ik zal een omkeer brengen in 
uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdre-
ven heb, spreekt JaHWeH, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap 
heb gevoerd.” 
Jeremia 29:20 “En u, alle ballingen die Ik uit Jeruzalem heb weggezonden naar Babel, hoor het 
woord van JaHWeH”. 
Jeremia 30:11 “Want Ik ben met u, spreekt JaHWeH, om u te verlossen, want Ik maak een ver-
nietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u zal Ik geen ver-
nietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig hou-
den”. 
Jeremia 31:10 “Hoor het woord van JaHWeH, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden 
van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, 
zoals een herder zijn kudde hoedt”. 
Jeremia 32:5 “Hij zal Zedekia naar Babel doen gaan. Daar zal hij blijven, totdat Ik naar hem 
zal omzien, spreekt JaHWeH. Wanneer u tegen de Chaldeeën strijdt, zult u niet voorspoedig 
zijn”. 
Jeremia 39:9 “De rest van het volk dat in de stad was overgebleven, de overlopers die naar hem 
waren overgelopen, en de rest van het volk dat was overgebleven, voerde Nebuzaradan, de be-
velhebber van de lijfwacht, in ballingschap naar Babel”. 
Jeremia 40:1 “Het woord dat van JaHWeH gekomen is tot Jeremia, nadat Nebuzaradan, de be-
velhebber van de lijfwacht, hem uit Rama weg had laten gaan, toen hij hem gevangengenomen 
had, en hij in ketenen geboeid was te midden van alle ballingen uit Jeruzalem en Juda, die 
weggevoerd werden naar Babel”. 
Jeremia 40:7 “Toen nu alle bevelhebbers van de legers die in het veld waren, zij en hun mannen, 
hoorden dat de koning van Babel Gedalia, de zoon van Ahikam, over het land had aangesteld en 
dat hij hem had aangesteld over de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en over enigen 
van de armsten van het land, van hen die niet weggevoerd waren naar Babel”. 
Jeremia 43:5 “Johanan, de zoon van Kareah, en alle bevelhebbers van de legers namen heel het 
overblijfsel van Juda mee, hen die waren teruggekeerd uit alle heidenvolken waarheen zij ver-
dreven waren, om weer in het land Juda te verblijven”. 
Jeremia 46:28 “U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt JaHWeH, want Ik ben 
met u. Ik ga immers een vernietigend einde maken aan alle heidenvolken waarheen Ik u ver-
dreven heb. Aan u echter zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, 
maar u beslist niet voor onschuldig houden”. 
Jeremia 52:15 “En enkelen van de armsten van het volk, de rest van het volk dat in de stad was 
overgebleven, de overlopers die naar de koning van Babel waren overgelopen, en de rest van de 
menigte voerde Nebuzaradan, de bevelhebber van de lijfwacht, in ballingschap”. 
Jeremia 52:27-30 “De koning van Babel liet hen neerslaan en doden in Ribla, in het land van 
Hamath. Zo werd Juda uit zijn land in ballingschap weggevoerd. Dit is het volk dat Nebuka-
drezar in ballingschap heeft gevoerd: in het zevende jaar drieduizend drieëntwintig Judeeërs, 
in het achttiende regeringsjaar van Nebukadrezar achthonderdtweeëndertig personen uit Jeruza-
lem. In het drieëntwintigste regeringsjaar van Nebukadrezar voerde Nebuzaradan, de bevelheb-
ber van de lijfwacht, van de Judeeërs zevenhonderdvijfenveertig personen in ballingschap. Alle 
personen bij elkaar: vierduizend zeshonderd”. 
Klaagliederen 4:16 “Het aangezicht van JaHWeH heeft hen verstrooid. Hij zal hen voortaan 
niet meer aanzien. Zij hebben geen ontzag gehad voor de priesters, de oudsten hebben zij geen 
genade bewezen”. 
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Ezechiël 1:1-2 “In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te 
midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd 
en ik visioenen van God kreeg te zien. Op de vijfde van de maand – het was het vijfde jaar van 
de ballingschap van koning Jojachin”. 
Ezechiël 3:11 “Ga, begeef u naar de ballingen, naar uw volksgenoten en, of zij luisteren, of dat 
niet doen, spreek tot hen en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere JaHWeH!” 
Ezechiël 5:10 “Daarom zullen in uw midden vaders hun kinderen opeten, en kinderen zullen 
hun vaders opeten. Ik zal strafgerichten over u voltrekken en zal al wat van u overblijft, naar al-
le windstreken verstrooien”. 
Ezechiël 6:8-9 “Maar Ik zal er onder u laten overblijven, omdat er onder u zullen zijn die aan 
het zwaard ontkomen onder de heidenvolken, wanneer u over de landen verstrooid wordt. 9 
Dan zullen diegenen van u die ontkomen, aan Mij denken onder de heidenvolken waar zij ge-
vangengenomen zijn, omdat Ik gebroken ben door hun hart, dat hoererij bedrijft, dat van Mij af-
geweken is, en door hun ogen, die in hoererij achter hun stinkgoden aan gaan. Dan zullen zij 
van zichzelf walgen om de slechte daden die zij door al hun gruweldaden gedaan hebben”. 
Ezechiël 11:16-17 “Zeg daarom: Zo zegt de Heere JaHWeH: Hoewel Ik hen ver weggedreven 
heb onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen 
een heiligdom zijn, hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn. Zeg daarom: Zo zegt de 
Heere JaHWeH: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen 
waarover u overal verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven”. 
Ezechiël 11:24-25 “Daarop hief de Geest mij op en bracht mij in een visioen door de Geest van 
God bij de ballingen in Chaldea. Toen steeg het visioen dat ik gezien had, op, bij mij vandaan. 
Toen sprak ik tot de ballingen al de woorden van JaHWeH die Hij mij had doen zien”. 
Ezechiël 12:9-15 “Mensenkind, heeft het huis van Israël, dat opstandige huis, niet tegen u ge-
zegd: Wat bent u aan het doen? 10 Zeg tegen hen: Zo zegt de Heere JaHWeH: Deze last geldt 
de vorst in Jeruzalem en heel het huis van Israël, dat in hun midden is. 11 Zeg: Ik ben uw won-
derteken. Zoals ik gedaan heb, zo zal met hen gedaan worden: zij zullen door ballingschap in 
gevangenschap gaan. 12 En de vorst die in hun midden is, zal de bagage op zijn schouder dra-
gen, in het donker, en naar buiten gaan. Zij zullen door de muur heen breken om hem erdoor 
naar buiten te brengen. Hij zal zijn gezicht bedekken om niet met eigen ogen het land te zien. 13 
Ik zal Mijn net over hem uitspreiden, zodat hij in Mijn vangnet gevangen raakt. Ik zal hem 
brengen naar Babel, het land van de Chaldeeën, maar ook dat zal hij niet zien, hoewel hij daar 
zal sterven. 14 En allen die rondom hem zijn als zijn hulp, en al zijn troepen, zal Ik over alle 
windstreken verstrooien. Achter hen zal Ik het zwaard trekken. 15 Dan zullen zij weten dat Ik 
JaHWeH ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi”. 
Ezechiël 17:12 “Zeg toch tegen dat opstandige huis: Weet u niet wat deze dingen betekenen? 
Zeg: Zie, de koning van Babel is naar Jeruzalem gekomen; hij nam zijn koning en zijn vorsten 
gevangen en bracht hen bij zich in Babel”. 
Ezechiël 20:23 “Ik heb ook in de woestijn* Mijn hand voor hen opgeheven om hen te versprei-
den onder de heidenvolken en hen te verstrooien in de landen (* Leviticus 26:33: Ik zal u dan 
onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een 
woestenij worden en uw steden een puinhoop)”. 
Ezechiël 20:34 “Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u ver-
spreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid”. 
Ezechiël 20:41 “Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur, wanneer Ik u uit de 
volken leid en Ik u bijeenbreng uit de landen waaronder u verspreid bent. Ik zal voor de ogen 
van de heidenvolken door u geheiligd worden”. 
Ezechiël 22:15-16 “Ik zal u verspreiden onder de heidenvolken, Ik zal u verstrooien over de 
landen en Ik zal aan uw onreinheid onder u een einde maken. Zo zult u door eigen toedoen voor 
de ogen van de heidenvolken ontheiligd worden. Dan zult u weten dat Ik JaHWeH ben”. 
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Ezechiël 28:25 “Zo zegt de Heere JaHWeH: Als Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de 
volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken gehei-
ligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb”. 
Ezechiël 34:12 “Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van 
zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle 
plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken”. 
Ezechiël 36:19 “Ik verstrooide hen onder de heidenvolken en zij werden verspreid over de 
landen. Ik heb hen geoordeeld overeenkomstig hun weg en overeenkomstig hun daden”. 
Ezechiël 39:23 “Dan zullen de heidenvolken weten dat zij die van het huis van Israël zijn, om 
hun ongerechtigheid in ballingschap zijn gegaan. Omdat zij Mij ontrouw waren, verborg Ik 
Mijn aangezicht voor hen en gaf Ik hen in de hand van hun tegenstanders, zodat zij allen door 
het zwaard vielen”. 
Ezechiël 39:28 “Dan zullen zij weten dat Ik, JaHWeH, hun God ben, omdat Ik hen onder de 
heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand 
van hen daarginds nog liet achterblijven”. 
Daniël 2:25 “Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem: 
Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten”. 
Daniël 5:2-5 “Onder invloed van de wijn beval Belsazar dat men de gouden en zilveren voor-
werpen moest halen die zijn vader Nebukadnezar had weggehaald uit de tempel in Jeruzalem, 
opdat de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen eruit zouden drinken. 3 Toen 
haalde men de gouden voorwerpen die men uit de tempel, het huis van God, in Jeruzalem had 
weggehaald, en de koning, zijn machthebbers, zijn vrouwen en bijvrouwen dronken eruit. 4 Zij 
dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, koper, ijzer, hout en steen. 5 Op hetzelfde 
ogenblik kwamen er vingers van een mensenhand tevoorschijn, die op het pleisterwerk van de 
wand van het koninklijk paleis schreven, tegenover de kandelaar, en de koning zag het gedeelte 
van de hand die schreef ”. 
Daniël 5:13 “Toen werd Daniël bij de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tegen 
Daniël: Bent u die Daniël, een van de ballingen uit Juda, die de koning, mijn vader, uit Juda 
hierheen heeft gebracht?” 
Joël 3:2 “zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en het doen afdalen naar het dal van Josafat. 
Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël dat zij 
onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld”. 
Amos 5:27 “Daarom zal Ik u in ballingschap voeren, verder dan Damascus, zegt JaHWeH; 
God van de legermachten is Zijn Naam”. 
Amos 6:7 “Daarom zullen zij nu als eersten in ballingschap gaan; dan is het feest voorbij voor 
hen die maar wat rondhangen”. 
Amos 7:11 “Want dit heeft Amos gezegd: Jerobeam zal sterven door het zwaard, Israël zal ze-
ker in ballingschap worden gevoerd, weg uit zijn land”. 
Amos 7:17 “Daarom, zo zegt JaHWeH: Uw vrouw zal in de stad hoererij bedrijven, uw zonen 
en uw dochters zullen door het zwaard vallen, en uw land zal met een meetsnoer verdeeld wor-
den; en ú zult sterven op onreine bodem, en Israël zal zeker in ballingschap worden gevoerd, 
weg uit zijn land”. 
Micha 1:16 “Scheer uw haar af, ja, scheer u kaal vanwege uw kinderen, die u lief zijn; maak u 
zo kaal als een gier, want zij zijn bij u weggegaan in ballingschap”. 
Micha 4:6-7 “Op die dag, spreekt JaHWeH, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen 
wie verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb. Ik zal wie mank gaat, stellen tot een over-
blijfsel en wie verdreven was tot een machtig volk, en JaHWeH zal over hen Koning zijn op de 
berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid”. 
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Zefanja 3:19 “Zie, in die tijd ga Ik optreden tegen al uw verdrukkers. Ik zal verlossen wie mank 
gaat, bijeenbrengen wie verdreven is. Ik zal hen maken tot lof en tot een naam in heel het land 
waar zij beschaamd waren”. 
Zacharia 1:19-21 “En ik zei tegen de Engel Die met mij sprak: Wat betekenen deze horens? En 
Hij zei tegen mij: Dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. 20 Ver-
volgens liet JaHWeH mij vier smeden zien. 21 Toen zei ik: Wat komen die doen? Hij zei: Dat 
waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar 
dezen zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidenvolken neer te 
werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien”. 
Zacharia 14:2 “Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad 
zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. 
De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet 
uitgeroeid worden uit de stad”. 

C. In het Nieuwe Testament 
Mattheüs 1:11-12 “Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten tijde van de Babylonische bal-
lingschap [Gr. metoikesia]. Na de Babylonische ballingschap [Gr. metoikesia] verwekte Je-
chonia Sealthiël, Sealthiël verwekte Zerubbabel”. 
Mattheüs 1:17 “Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van 
David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische bal-
lingschap [Gr. metoikesia] tot Christus zijn veertien geslachten” 
Lukas 21:24 “En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weg-
gevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, tot-
dat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn”. 
Johannes 7:35 “De Joden dan zeiden tegen elkaar: Waar zal Hij naartoe gaan, dat wij Hem niet 
zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken4 in de verstrooiing [Gr. diaspora] gaan en de 
Grieken onderwijzen?” 
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: wees verheugd!” 
1 Petrus 1:1 “Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing 
[Gr. diaspora] in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië”. 

Het verwerpen van hun Messias eindigde voor de Joden in de 
grootste catastrofe ooit:  

Mattheüs 27:25 “En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons 
en over onze kinderen!” 
Johannes 19:6 “Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: 
Kruisig Hem, Kruisig Hem!”. 
Johannes 19:15 “Maar zij [= de Joden] schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig 
Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: 
Wij hebben geen koning dan de keizer”. 
In 70 nC werd Jeruzalem verwoest, juist zoals de Heer Jezus had voorzegd, en werden zij ver-
strooid over de gehele aarde. 
 

 
4 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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Zij wilden Hem dood, al van bij het begin: 
Mattheüs 13:53-58; 23:37; 26:3-4; 27:20-23; 27:25. 

Markus 9:31-32; 15:13-14. 
Lukas 4:28-30 (al van bij het begin); 6:1-11; 13:34-35; 22:1-2; 23:18, 21, 23-24. 

Johannes 1:10-11; 5:16-18; 7:1; 7:19-31; 8:37-40; 8:51-53; 10:30-33, 36, 39; 
Johannes 12:37-38; 15:20-21; 19:5-6, 15. 
Handelingen 2:22-24; 3:13-15; 7:51-53. 

1 Thessalonicenzen 2:14-16 
Vgl. Deuteronomium 31:20 en Jesaja 53! 

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 homepa-
ge: http://www.verhoevenmarc.be/#Israel . En verder: 

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  
 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 
 
 
 

 
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! 
Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar 

kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als 
een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien,  

totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! 
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