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1. Introductie 

 

Er bestaan grote meningsverschillen omtrent welk volk recht heeft op het land dat op het 

kruispunt van continenten ligt en eeuwenlang het strijdtoneel is geweest van bloedige 

conflicten. Is er een oplossing mogelijk die recht doet aan alle inwone

door de één Palestina en door de ander Israel wordt genoemd? Hieraan ligt een belangrijke 

vraag ten grondslag, namelijk: wie zijn de Palestijnen? 

Er wordt gemakkelijk aangenomen dat de huidige Palestijnen de nakomelingen zijn van de 

Filistijnen, een volk dat eeuwenlang in het

minder waar. In deze studie wordt gepoogd tot een historisch en theologisch verantwoord 

antwoord te komen. Daarbij komt een 

voren. 

 

2. De naam Palestina 

 

De naam Palestina is afgeleid van Filistea, de naam van het land van de Filistijnen. De Griekse 

geschiedschrijver Herodotus (484 

Fenicië Palestina te noemen.1 

waarbij de namen van Judea, Samaria en Galilea

gehandhaafd bleven.  

In 135 AD rekende de Romeinse keizer 

land naar de Judeeërs, door het samen te trekken met het noordelijk gelegen 

Syria-Palaestina te noemen. Er wordt algemeen aangenomen dat hij dat deed naar 

aanleiding van de Joodse opstand onder leiding van Bar Kochba. Hij verbrak daarmee de 

band tussen de Joden en het land en verbood de Joden 

aangrenzende gebied te betreden.

 

Betekent het feit dat Palestina is afgeleid van Filistea, 

nakomelingen zijn van de Filistijnen

 

3. De Filistijnen 

 

a) Oorsprong 

 

De Filistijnen stammen af van Mitsraïm, een zoon van Cham en kleinzoon van Noach.

Oorspronkelijk kwamen zij uit het kustland van Kaftor.

kwamen de Kaftorieten uit Kaftor naar Gaza en versloegen daar de Avvieten

9:7 leidde God de Filistijnen uit Kaftor. Waarschijnlijk is 

van het volk en kregen ze later de naam 

pelishtee, is afgeleid van pelesheth

migratie van Kaftor naar Gaza

 

Het is niet bekend wanneer de Filistijnen langs de kust van de Middellandse Zee 

maar ten tijde van de aartsvader Abraham woonden 

zuidwestkust van Kanaän en reikte 

hadden overwegend een vriendschappelijke verhouding met de Filistijnse leider Abimelech 
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die in Gerar zetelde. De Filistijnen 

Askelon, Gath en Ekron.8  

 

Rond 1400 v.Chr. trokken de Israëlieten Kanaän binnen en 

versloegen de aanwezige volken. Dit was overeenkomstig 

de belofte van God aan hun voorvader Abraham dat

land vanaf de beek van Egypte tot aan de Eufraat voor zijn 

nageslacht zou zijn.9 De Israëlieten

Filistijnse steden Gaza, Askelon en Ekron,

Filistijnen vochten terug en heroverden hen. Vanaf die tijd 

lagen de Filistijnen vaak overhoop met de 

de daaropvolgende eeuwen volgden veel gewapende 

conflicten. Soms waren de Filistijnen sterker en bezetten 

delen van Israel, andere tijden heersten Israëlitische 

koningen over de Filistijnen.11

 

Volgens Egyptische bronnen vielen de Filistijnen in ongeveer 

1190 v.Chr. Egypte binnen, maar werden daar weer w

 

b) Hun einde 

 

Vanaf ongeveer 750 tot 500 v.Chr. sprak God bij monde van Zijn profeten oordelen uit over 

de Filistijnen.13 Obadja en Zefanja profeteerden dat de inwoners van het Laagland van Judea 

het gebied van de Filistijnen in zou trekken.

Babylonische koning Nebukadnezar de Filistijnen en 

hen gesproken. Na de val van het Babylonische rijk trokken de Joodse ballingen terug naar 

hun land en gingen waarschijnl

Filistijnen overgebleven waren, heeft Alexander de Grote de genadeslag geleverd,

de Bijbelse profetieën omtrent de 

 

Op grond van archeologische 

periode tussen de 10e en 7e eeuw v.

rondom hen aannamen.16 Dat zou betekenen dat ze assimileerden en 

 

Dit betekent dat de huidige Palestijnen geen afstammelingen van de Filistijnen kunnen zijn. 

 

4. Volken die eigendom kunnen claimen

 

Als het huidige Palestina niet aan de Filistijnen toebehoorde, welk volk heeft dan de grootste 

aanspraak op het gebied?  Laten we onderzoeken wie 

hebben. 

 

a) Kanaänieten 

 

Het vroegst bekende volk dat in het gebied 

wordt, zijn de Kanaänieten. Zij waren de nakomelingen van 

In het Bijbelboek Genesis is opgetekend: '
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de daaropvolgende eeuwen volgden veel gewapende 
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gesproken. Na de val van het Babylonische rijk trokken de Joodse ballingen terug naar 

waarschijnlijk vanaf die tijd in Gaza gaan wonen. In zoverre er toen nog 

Filistijnen overgebleven waren, heeft Alexander de Grote de genadeslag geleverd,

de Bijbelse profetieën omtrent de uitroeiing van de Filistijnen vervullend. 
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eeuw v. Chr. hun eigen cultuur verloren en die van de volken 
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en de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet, de Heviet, de Arkiet, de 

Siniet, de Arvadiet, de Zemariet en de Hamathiet.'

Al deze nakomelingen werden tot volken die zich verspreidden 

in het gebied van Sidon in het noorden en Gaza in het zuiden en 

Sodom en Gomorra in het oosten, 

 

Ten tijde van de profeet Abraham 

het land Kanaän. 19 God zei tegen Abraham: '

Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heb, om u dit land te geven 

om het in bezit te hebben.'20 Kanaän kwam uiteindelijk in 

handen van de nakomelingen van Abrahams kleinzoon, Jakob, 

die later van God de naam Israel kreeg. 

Het lijkt alsof God zomaar land afpakte van andere volken om het 

aan Zijn geliefde Abraham te geven. 

duidelijk dat de Kanaänieten zo

dat God besloot een einde aan 

 

Er dient opgemerkt te worden dat God niet alleen het land van 

de Kanaänieten, maar ook van enkele buurvolken

Abraham beloofde. God zei: 'Aan uw nageslacht heb Ik dit land 

gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de 

rivier de Eufraat: de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmo

de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten, de Amorieten, de 

Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.

Het land van de nakomelingen van 

Hevieten, Amorieten, Kanaänieten

– ging naar de Israëlieten,23 terwijl de aangrenzende gebieden 

ten zuiden en oosten aan de andere nakomelingen van 

Abraham werden gegeven. Voor een uitgebreide studie 

hierover, zie www.godlovesishmael.com/land

 

b) Israëlieten 

 

Rond 1400 v.Chr. trokken de Israëlieten

versloegen de meeste Kanaänitische

leven bleven en zetten hen in als dienaren. 

Gibeonieten, genoten de bescherming van Israel.

Israëls buren, met name de Filistijnen en Ammonieten en 

Moabieten en Edomieten, prob

van hen af te pakken. Wendden de Israëlieten hun aandacht 

van God af, dan waren deze vijanden in staat om hen te 

verslaan. Als ze  hun vertrouwen weer op God stelden, 

verloste Hij hen, ook al had de vijand 

legermacht.  

Ten tijde van koning David, die bekend stond om zijn grote 

liefde voor God, was Israel het grootst. David regeerde over 

de buurlanden, zoals Ammon, Moab en Edom en 
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en de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet, de Heviet, de Arkiet, de 

t, de Zemariet en de Hamathiet.' 17 

Al deze nakomelingen werden tot volken die zich verspreidden 

ed van Sidon in het noorden en Gaza in het zuiden en 

Sodom en Gomorra in het oosten, in de Jordaanvallei.18 

Ten tijde van de profeet Abraham stond dit gebied bekend als 

God zei tegen Abraham: ' Ik ben de HEERE, 

Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heb, om u dit land te geven 

Kanaän kwam uiteindelijk in 

handen van de nakomelingen van Abrahams kleinzoon, Jakob, 

die later van God de naam Israel kreeg.  

Het lijkt alsof God zomaar land afpakte van andere volken om het 

aan Zijn geliefde Abraham te geven. De Bijbel leert echter 

zo veel vreselijke dingen deden 

besloot een einde aan hen te maken. 21 

Er dient opgemerkt te worden dat God niet alleen het land van 

, maar ook van enkele buurvolken aan 

God zei: 'Aan uw nageslacht heb Ik dit land 

gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de 

t: de Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, 

de Hethieten, de Ferezieten, de Refaïeten, de Amorieten, de 

Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.' 22 

nakomelingen van Kanaän - de Hethieten, 

Kanaänieten, Girgasieten en Jebusieten 

terwijl de aangrenzende gebieden 

ten zuiden en oosten aan de andere nakomelingen van 

Abraham werden gegeven. Voor een uitgebreide studie 
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Israëlieten onder leiding van Jozua Kanaän binnen en 

Kanaänitische volken. Ze onderwierpen de weinige Kanaänieten die in 

zetten hen in als dienaren. Deze overgeblevenen, waaronder de 

Gibeonieten, genoten de bescherming van Israel. 

s buren, met name de Filistijnen en Ammonieten en 

Moabieten en Edomieten, probeerden regelmatig het land 

Wendden de Israëlieten hun aandacht 

vijanden in staat om hen te 

hun vertrouwen weer op God stelden, 

had de vijand een overweldigende 

Ten tijde van koning David, die bekend stond om zijn grote 

was Israel het grootst. David regeerde over 

de buurlanden, zoals Ammon, Moab en Edom en zelfs tot 
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aan de rivier de Eufraat. Ook zijn zoon 

Salomo regeerde over dit grote gebied.

 

Door interne spanningen viel Israel in 

930 v. Chr. in twee koninkrijken uiteen, 

waarbij de tien noordelijke stammen 

zich verenigden onder de naam Israel 

en het zuidelijke deel Juda heette. 

 

Ruim tweehonderd jaar later, in 722 v. 

Chr. viel het noordelijke koninkrijk in 

handen van de Assyrische koning 

Salmanassar.24 Dit gebeurde omdat de 

Israëlieten weigerden om God te 

gehoorzamen. Daarom beschermde

hen niet meer.25  

 

Het zuidelijk koninkrijk bleef nog 

anderhalve eeuw voortbestaan, maar 

werd in 586 door de Babylonische 

koning Nebukadnezar in ballingschap

gevoerd. Dit was opnieuw het gevolg 

van de ongehoorzaamheid van de 

tijde van de wetgeving van Mozes.

 

Na de val van het Babylonische rijk in 

Israëlieten van de Perzische koning Kores naar huis terug 

keren. Daarmee vervulde God Zijn belofte aan hen

van de profeet Jeremia.27 Vanaf deze tijd had Israel geen 

koning meer, maar was een provincie van een groter 

buitenlands koninkrijk.  

 

Het verlangen naar een onafhankelijke staat bleef en toen de 

Seleucidische koning Antiochus IV Epiphanes bepaalde joodse 

godsdienstige riten en tradities verbood, kwamen de 

orthodoxe joden in 167 v.Chr. in 

de Makkabeeën wisten ze een onafhankelijk koninkrijk te 

vestigen dat tijdens het hoogtepunt 

van de koningen David en Salomo besloeg.

 

Dit Hasmoneese rijk werd in 63 v. Chr. door de Romeinse 

Pompei verslagen, waarna het een Romeinse provincie werd. 

In deze tijd woonden de Israëlieten

zuiden en in Galilea in het noorden.
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, maar was een provincie van een groter 

Het verlangen naar een onafhankelijke staat bleef en toen de 

Seleucidische koning Antiochus IV Epiphanes bepaalde joodse 

godsdienstige riten en tradities verbood, kwamen de 

167 v.Chr. in opstand. Onder leiding van 

een onafhankelijk koninkrijk te 

gtepunt bijna het grondgebied 

van de koningen David en Salomo besloeg.28 

Dit Hasmoneese rijk werd in 63 v. Chr. door de Romeinse 

waarna het een Romeinse provincie werd. 

Israëlieten vooral in Judea in het 

zuiden en in Galilea in het noorden. 
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In 66 A.D. kwamen de Joden weer 

verslagen. In 70 A.D. werd de tempel in Jeruzalem verwoest en in 73 A.D. waren de Joden 

weer volledig onderworpen. 

 

In 132 A.D. probeerde de eerder genoemde Joodse Sjimon Bar Kochba een onafhankelijke 

Joodse staat op te richten, waarschijnlijk naar aanleiding van het verbod op de besnijdenis 

door de Romeinse keizer Hadrianus

in gedrukt door de Romeinen. Veel 

konden voldoen aan de plicht van de besnijdenis volgens de wetten van Mozes. 

Sinds de Joodse ballingschap tijdens het Assyrische rijk en de 

Babylonische rijk waren er al Joodse gemeenschappen in 

keer vluchtten de Joden naar landen over de hele wereld.

of de Joden uit eigen beweging vluchtten, dan

Een gering aantal bleef in het gebied wonen

vestigden zich weer Joden in Jeruzalem.

 

Als gevolg van de Spaanse inquisitie (1478

Ottomaanse rijk, waaronder Jeruzalem. In 1860 werd de eerste Joodse wijk, Mishkenot 

Sha'ananim, gebouwd buiten de muren van de oude stad.

Door de Jodenvervolging in Europa trokken steeds meer Joden naar Palestina

bedoeling om het weer hun thuisland te maken

Judenstaat' van Theodor Herzl had hier een grote invloed op.

degenen die het eigendom ervan 

in vruchtbare gebieden transformeerden.

werd in 1917 erkend door de toenmalige heersers 

verdrag van Balfour.  

Na de Holocaust, waarin miljoenen onschuldige Joden in Europa op gruwelijke wijze de dood

vonden, werd de roep om een eigen land nog groter. De Britse regering implementeerde het 

verdrag van Balfour echter niet, waarop de Joden op 14 mei 1948, een 

van het Britse mandaat over Palestina, zelf de Joodse Staat uitriepen. 

Dit opende de deur voor miljoenen Joden 

In de terugkeer van de Joden en de oprichting van Israel kan de vervulling van 

aan Zijn volk gezien worden, dat Hij 

heeft. 33  

 

Volgens The World Factbook van de CAI wonen er 

in de staat Israel en de Palestijnse gebieden

 

c) Samaritanen 

 

Nadat de Assyrische koning de noordelijke 

uit Babel, Chuta, Avva, Hamath en Sefarvaïm

in de noordelijke hoofdstad Samaria en de steden daar omheen, waar zij

aanbaden. Nadat ze problemen kregen met leeuw

ballingschap teruggebracht om de volken te leren hoe ze God moesten aanbidden.
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weer in opstand, maar opnieuw werden zij door de Romeinen

. In 70 A.D. werd de tempel in Jeruzalem verwoest en in 73 A.D. waren de Joden 

 

probeerde de eerder genoemde Joodse Sjimon Bar Kochba een onafhankelijke 

waarschijnlijk naar aanleiding van het verbod op de besnijdenis 

Hadrianus.29 Drie jaar later werd ook deze opstand definitief de kop 

. Veel Joden vluchtten toen naar veiliger oorden, waar ze wel 

konden voldoen aan de plicht van de besnijdenis volgens de wetten van Mozes. 

de Joodse ballingschap tijdens het Assyrische rijk en de verstrooiing in de tijd van het 

Joodse gemeenschappen in onder andere Irak en Egypte. 

oden naar landen over de hele wereld.30 Historici verschillen 

eigen beweging vluchtten, dan wel door de keizer verbannen werden

bleef in het gebied wonen, met name in Galilea. Na verloop van tijd 

in Jeruzalem.31  

de Spaanse inquisitie (1478-1834), vluchtten veel Joden uit Spanje 

se rijk, waaronder Jeruzalem. In 1860 werd de eerste Joodse wijk, Mishkenot 

Sha'ananim, gebouwd buiten de muren van de oude stad.32  

Jodenvervolging in Europa trokken steeds meer Joden naar Palestina

thuisland te maken. Het in 1887 gepubliceerde boek 'Der 

Judenstaat' van Theodor Herzl had hier een grote invloed op. De Joden kochten land van 

ervan claimden en ontginden het, zodat dorre en droge streken 

nsformeerden. De noodzaak van een eigen gebied voor de Joden 

werd in 1917 erkend door de toenmalige heersers – de Britten – en vastgelegd in het 

de Holocaust, waarin miljoenen onschuldige Joden in Europa op gruwelijke wijze de dood

vonden, werd de roep om een eigen land nog groter. De Britse regering implementeerde het 

verdrag van Balfour echter niet, waarop de Joden op 14 mei 1948, een dag

van het Britse mandaat over Palestina, zelf de Joodse Staat uitriepen.  

voor miljoenen Joden wereldwijd om naar hun eigen land terug te keren.

In de terugkeer van de Joden en de oprichting van Israel kan de vervulling van 

dat Hij hen terug zal brengen naar het land wat 

van de CAI wonen er tegenwoordig ongeveer 6,9 miljoen Joden 

in de staat Israel en de Palestijnse gebieden (gegevens van 2015).34 

de noordelijke Israëlieten had weggevoerd, bracht 

uit Babel, Chuta, Avva, Hamath en Sefarvaïm naar het veroverde gebied.35

in de noordelijke hoofdstad Samaria en de steden daar omheen, waar zij hun eigen goden 

aanbaden. Nadat ze problemen kregen met leeuwen, werd een Joodse priester uit de 

ballingschap teruggebracht om de volken te leren hoe ze God moesten aanbidden.
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werden zij door de Romeinen 

. In 70 A.D. werd de tempel in Jeruzalem verwoest en in 73 A.D. waren de Joden 

probeerde de eerder genoemde Joodse Sjimon Bar Kochba een onafhankelijke 

waarschijnlijk naar aanleiding van het verbod op de besnijdenis 

opstand definitief de kop 

naar veiliger oorden, waar ze wel 

konden voldoen aan de plicht van de besnijdenis volgens de wetten van Mozes.  

verstrooiing in de tijd van het 

Irak en Egypte. Dit 

verschillen van mening 

verbannen werden.  

Na verloop van tijd 

uit Spanje naar het 

se rijk, waaronder Jeruzalem. In 1860 werd de eerste Joodse wijk, Mishkenot 

Jodenvervolging in Europa trokken steeds meer Joden naar Palestina, met de 

87 gepubliceerde boek 'Der 

De Joden kochten land van 

en ontginden het, zodat dorre en droge streken 

De noodzaak van een eigen gebied voor de Joden 

en vastgelegd in het 

de Holocaust, waarin miljoenen onschuldige Joden in Europa op gruwelijke wijze de dood 

vonden, werd de roep om een eigen land nog groter. De Britse regering implementeerde het 

dag voor het einde 

om naar hun eigen land terug te keren.  

In de terugkeer van de Joden en de oprichting van Israel kan de vervulling van Gods belofte 

terug zal brengen naar het land wat Hij hen gegeven 

ongeveer 6,9 miljoen Joden 

bracht hij mensen 
35 Zij gingen wonen 

hun eigen goden 

en, werd een Joodse priester uit de 

ballingschap teruggebracht om de volken te leren hoe ze God moesten aanbidden.36  
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Ten tijde van Jezus de Messias 

opmerkelijk dat Jezus over de Samaritanen sprak als vr

als Joden die de Samaritaanse sekte volgden, maar als een ander volk.

De Samaritanen vormden een grote gemeenschap onder de Romeinen en later onder de 

Byzantijnen. In 529 A.D. probeerden zij een eigen staat op te richten,

werd de kop in gedrukt en velen verloren hun leven, zodat de Samaritaanse gemeenschap 

bijna ophield te bestaan.38 Tijdens 

verspreid in het gebied tussen Egypte, 

werden velen gedwongen om zich tot de islam te bekeren. Men neemt aan dat een groot 

deel van de huidige Palestijnen in Nabloes, de naam van de oude stad Samaria,  van de 

Samaritanen afstamt. Vandaag de dag wordt het aantal Samaritanen g

800.39 

 

d) Andere volken 

 

Na de ballingschap in 586 v. Chr. gingen 

Juda wonen. Zo maakt de Joodse 

waarschijnlijk een Moabiet was,

 

De Ammonieten trokken na de 

vestigden zich langs de Jordaan. Na de ballingschap van de 

westwaarts en gingen in Israel wonen. Gedurende de Perzische en Helleense periode 

worden zij weinig genoemd. De laatste referentie aan de Ammonieten is in Justin Martyrs 

Dialogue with Trypho uit de 2e eeuw A

zuiden van Palestina.42  

 

Samen met de Ammonieten en Edomieten, 

Joodse koning Josafat, het land Israel in bezit te nemen. Hun poging mislukte, maar 

ballingschap van Judea trokken 

Nebukadnezar verslagen en ergens gedurende de Perzische periode verdween de naam 

Moab. Gezien de broederschap tussen de Moabieten en Ammonieten is het aannemelijk dat 

de Arabieren, die in Nehemia 4

 

De Edomieten trokken na de ballingschap van de 

gingen wonen in het zuidelijke deel van Judea. Dit gebied werd bekend als Idumea

Griekse verbastering van Edom. Rond 125 v.Chr. versloeg de Joodse Johannes Hyr

Edomieten en dwong hen over te gaan tot het Jodendom.

Na de Joodse opstanden tegen Rome in de 2

melding meer gemaakt van de 

om als apart volk te bestaan. 44

 

e) Arabieren 

 

De Joodse Nehemia sprak in de vijfde eeuw v. Chr. al van Arabieren in het land.

de Ismaëlieten als eersten Arabieren

deze tijd ook aan andere volken toegekend te zijn.
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de Messias stonden deze mensen bekend als de Samaritanen. 

opmerkelijk dat Jezus over de Samaritanen sprak als vreemdelingen.37 Hij zag hen dus niet 

als Joden die de Samaritaanse sekte volgden, maar als een ander volk. 

De Samaritanen vormden een grote gemeenschap onder de Romeinen en later onder de 

Byzantijnen. In 529 A.D. probeerden zij een eigen staat op te richten, maar hun opstand 

werd de kop in gedrukt en velen verloren hun leven, zodat de Samaritaanse gemeenschap 

Tijdens de opkomst van de islam, woonden de 

verspreid in het gebied tussen Egypte, Syrië en Iran. Gedurende de daaropvolgende eeuwen 

werden velen gedwongen om zich tot de islam te bekeren. Men neemt aan dat een groot 

deel van de huidige Palestijnen in Nabloes, de naam van de oude stad Samaria,  van de 

Samaritanen afstamt. Vandaag de dag wordt het aantal Samaritanen geschat op ongeveer 

in 586 v. Chr. gingen er ook Ammonieten, Moabieten en Edomieten in 

de Joodse Nehemia gewag van Sanballat de Horoniet, die 

waarschijnlijk een Moabiet was,40 en de Ammonitische leider Tobia.41   

a de val van het noordelijke koninkrijk Israel westwaarts en 

vestigden zich langs de Jordaan. Na de ballingschap van de Judeeërs trokken zij nog verder 

westwaarts en gingen in Israel wonen. Gedurende de Perzische en Helleense periode 

worden zij weinig genoemd. De laatste referentie aan de Ammonieten is in Justin Martyrs 

uit de 2e eeuw A.D., waarin ze beschreven worden als een volk in het 

Samen met de Ammonieten en Edomieten, probeerden de Moabieten ten tijde van de 

, het land Israel in bezit te nemen. Hun poging mislukte, maar 

ballingschap van Judea trokken Moabieten het land in. Hun eigen land werd door 

rgens gedurende de Perzische periode verdween de naam 

Gezien de broederschap tussen de Moabieten en Ammonieten is het aannemelijk dat 

de Arabieren, die in Nehemia 4:7 genoemd worden, oorspronkelijk Moabieten waren.

De Edomieten trokken na de ballingschap van de Judeeërs op vanuit het Seï

gingen wonen in het zuidelijke deel van Judea. Dit gebied werd bekend als Idumea

verbastering van Edom. Rond 125 v.Chr. versloeg de Joodse Johannes Hyr

Edomieten en dwong hen over te gaan tot het Jodendom. 

Joodse opstanden tegen Rome in de 2e eeuw wordt in de historische bronnen geen 

de Idumeeërs, hetgeen erop wijst dat de Edomieten ophielden 
44 

De Joodse Nehemia sprak in de vijfde eeuw v. Chr. al van Arabieren in het land.

eersten Arabieren46 genoemd werden, lijkt de groepsnaam

deze tijd ook aan andere volken toegekend te zijn.47 
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stonden deze mensen bekend als de Samaritanen. Het is 

Hij zag hen dus niet 

De Samaritanen vormden een grote gemeenschap onder de Romeinen en later onder de 

maar hun opstand 

werd de kop in gedrukt en velen verloren hun leven, zodat de Samaritaanse gemeenschap 

oonden de Samaritanen 

aropvolgende eeuwen 

werden velen gedwongen om zich tot de islam te bekeren. Men neemt aan dat een groot 

deel van de huidige Palestijnen in Nabloes, de naam van de oude stad Samaria,  van de 

eschat op ongeveer 

er ook Ammonieten, Moabieten en Edomieten in 

Nehemia gewag van Sanballat de Horoniet, die 

val van het noordelijke koninkrijk Israel westwaarts en 

trokken zij nog verder 

westwaarts en gingen in Israel wonen. Gedurende de Perzische en Helleense periode 

worden zij weinig genoemd. De laatste referentie aan de Ammonieten is in Justin Martyrs 

worden als een volk in het 

ten tijde van de 

, het land Israel in bezit te nemen. Hun poging mislukte, maar na de 

Moabieten het land in. Hun eigen land werd door 

rgens gedurende de Perzische periode verdween de naam 

Gezien de broederschap tussen de Moabieten en Ammonieten is het aannemelijk dat 

Moabieten waren.43 

op vanuit het Seïr gebergte en 

gingen wonen in het zuidelijke deel van Judea. Dit gebied werd bekend als Idumea, een 

verbastering van Edom. Rond 125 v.Chr. versloeg de Joodse Johannes Hyrkanus de 

wordt in de historische bronnen geen 

, hetgeen erop wijst dat de Edomieten ophielden 

De Joodse Nehemia sprak in de vijfde eeuw v. Chr. al van Arabieren in het land.45 Ofschoon 

naam Arabier rond 
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Met de komst van de islam in Palestina

Schiereiland zich in het gebied, inclusief Jeruzalem. Door de daarop volgende 

Arabisering, verloren de meeste 

Arabische bevolking. Deze bestond uit christenen en moslims. In de 11

aantal Arabieren de leer te volgen van 

Bahai. 

 

Toen de Joden vanaf 1880 het westelijke deel van het toenmalige 

ontginnen, nam de welvaart toe

zowel Bedoeïenen uit de omringende woestijngebieden 

landen besloten om zich er te vestigen.

de Arabieren vluchtten veel Arabieren naar omringende landen

van hen weer terug. Volgens The World Factbook

miljoen Arabieren in de staat Israel en de Palestijnse gebieden

 

f) Samenvatting 

 

Terugkomend op de vraag welk volk de grootste aanspraak op het gebied

wie er allemaal gewoond hebben, 

 

Het oudste recht gaat naar de Kanaänieten, die er het eerst gewoond hebben. Zij zijn echter 

grotendeels uitgeroeid en opgehouden te bestaan

 

Daarna gaat het recht naar de Israëlieten. 

verbleven er 4000 jaar geleden al en vanaf de 15

kregen, tot heden hebben de Joden er onafgebroken gewoond.

Tijdens de regering van de Babylonis

zelfbestuur over Israel. Daarna deden ze verschillende pogingen om zelf weer over het land 

te regeren, maar die werden telkens door de heersende grootmachten de kop ingedrukt. Dat 

neemt niet weg dat het land aa

zelfbestuur. 

 

Er waren verschillende tijdstippen in de geschiedenis waarin veel Joden het land verlieten en 

elders woonden. Dat was echter n

waren, hetzij door ballingschap, hetzij vanwege vervolgingen.

Na de Babylonische ballingschap keerden velen terug

koning Kores. Eind 19e en begin 20

toenemende vervolging elders in de wereld, met name in 

de Tweede Wereldoorlog keerden Joden uit heel Europa

Israel was daarbij van grote betekenis

de Joden wereldwijd. Na de uitroeping van de Staat van Israel, vluchtten veel Joden weg uit 

de Arabische wereld, omdat ze daar bedreigd werden. 
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Met de komst van de islam in Palestina rond 640, vestigden Arabieren vanuit het Arabisch 

in het gebied, inclusief Jeruzalem. Door de daarop volgende 

meeste aanwezige volken hun unieke identiteit en vormden een 

Deze bestond uit christenen en moslims. In de 11e eeuw begon een 

aantal Arabieren de leer te volgen van de Druzen en in de 19e eeuw een aantal 

het westelijke deel van het toenmalige Palestina begonnen te 

, nam de welvaart toe. De economische groei maakte het land interessant 

uit de omringende woestijngebieden als Arabieren uit de omringende 

om zich er te vestigen. Voor en tijdens de oorlog in 1948 tussen de Joden en 

de Arabieren vluchtten veel Arabieren naar omringende landen. Naderhand keerde een deel 

The World Factbook van de CAI wonen er nu 

miljoen Arabieren in de staat Israel en de Palestijnse gebieden (gegevens van 2015)

welk volk de grootste aanspraak op het gebied 

wie er allemaal gewoond hebben, kunnen we het volgende stellen: 

Het oudste recht gaat naar de Kanaänieten, die er het eerst gewoond hebben. Zij zijn echter 

opgehouden te bestaan als volk.  

het recht naar de Israëlieten. Hun voorouders, Abraham, Izak en Jakob, 

verbleven er 4000 jaar geleden al en vanaf de 15e eeuw v. Chr., toen ze het land in bezit 

kregen, tot heden hebben de Joden er onafgebroken gewoond. 

Tijdens de regering van de Babylonische koning Nebukadnezar verloren de Joden hun 

Daarna deden ze verschillende pogingen om zelf weer over het land 

te regeren, maar die werden telkens door de heersende grootmachten de kop ingedrukt. Dat 

neemt niet weg dat het land aan de Israëlieten toebehoorde. In 1948 verwierven ze weer 

verschillende tijdstippen in de geschiedenis waarin veel Joden het land verlieten en 

elders woonden. Dat was echter nooit uit vrije wil maar omdat ze daartoe gedwongen 

hetzij door ballingschap, hetzij vanwege vervolgingen. 

Na de Babylonische ballingschap keerden velen terug, onder aanmoediging van de Perzische 

en begin 20e eeuw keerden veel Joden terug naar Palestina vanwege 

lders in de wereld, met name in Spanje, Oost-Europa en Jemen. Na 

de Tweede Wereldoorlog keerden Joden uit heel Europa terug. De oprichting van de staat 

betekenis. Door dit zelfbestuur ontstond een veilige haven voor 

reldwijd. Na de uitroeping van de Staat van Israel, vluchtten veel Joden weg uit 

de Arabische wereld, omdat ze daar bedreigd werden.  
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vanuit het Arabisch 

in het gebied, inclusief Jeruzalem. Door de daarop volgende Islamitische 

volken hun unieke identiteit en vormden een 

eeuw begon een 

een aantal die van de 

Palestina begonnen te 

De economische groei maakte het land interessant en 

Arabieren uit de omringende 

tussen de Joden en 

. Naderhand keerde een deel 

nu ongeveer 6,8 

(gegevens van 2015).48 

 heeft op grond van 

Het oudste recht gaat naar de Kanaänieten, die er het eerst gewoond hebben. Zij zijn echter 

Hun voorouders, Abraham, Izak en Jakob, 

eeuw v. Chr., toen ze het land in bezit 

che koning Nebukadnezar verloren de Joden hun 

Daarna deden ze verschillende pogingen om zelf weer over het land 

te regeren, maar die werden telkens door de heersende grootmachten de kop ingedrukt. Dat 

n de Israëlieten toebehoorde. In 1948 verwierven ze weer 

verschillende tijdstippen in de geschiedenis waarin veel Joden het land verlieten en 

uit vrije wil maar omdat ze daartoe gedwongen 

onder aanmoediging van de Perzische 

eeuw keerden veel Joden terug naar Palestina vanwege 

Europa en Jemen. Na 

De oprichting van de staat 

Door dit zelfbestuur ontstond een veilige haven voor 

reldwijd. Na de uitroeping van de Staat van Israel, vluchtten veel Joden weg uit 
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5. Namen van het gebied onder verschillende heersers

 

Het is logisch om te stellen dat het land Palestina aan d

miljoen inwoners vormen zij zelfs ongeveer de helft van de totale bevolking in Israel en de 

Palestijnse gebieden. Toch kunnen we iets bijzonders leren 

waaronder het gebied door de eeuwen heen beken

 

a) Kanaän 

 

Zoals vermeld onder 4 a), is Kanaän

Jordaan en de Middellandse Zee

vroegst bekende volken die er woonden en die elk hun eigen 

 

b) Filistea en Israel 

 

Toen de Filistijnen arriveerden, veroverden zij een deel langs de kust. Het gebied waar zij 

zich vestigden, kreeg de naam Filistea.

 

In de 15e eeuw v.Chr. trokken de 

Kanaänieten uit (vanwege hun

Israel, naar de nieuwe naam die God aan hun voorvader Jakob had gegeven.
 

Toen de tien noordelijke stammen zich in de 10

afscheidden, vormden zij het koninkrijk Israel, terwijl het overgebleven gebied in het zuiden 

de naam Juda kreeg.50  

Wie zijn de Palestijnen? 
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Namen van het gebied onder verschillende heersers 

dat het land Palestina aan de Palestijnen toebehoort. Met 6,

miljoen inwoners vormen zij zelfs ongeveer de helft van de totale bevolking in Israel en de 

Toch kunnen we iets bijzonders leren van de verschillende namen 

waaronder het gebied door de eeuwen heen bekend is geweest. 

Kanaän de oudste naam van het gebied tussen de rivier de 

Jordaan en de Middellandse Zee. Deze naam is ontleend aan Kanaän, de voorvader van de 

vroegst bekende volken die er woonden en die elk hun eigen gedeelte bestuurde

Toen de Filistijnen arriveerden, veroverden zij een deel langs de kust. Het gebied waar zij 

zich vestigden, kreeg de naam Filistea. 

eeuw v.Chr. trokken de Israëlieten in opdracht van God het land in en r

(vanwege hun zondige gedrag). Het land werd bekend als het land van 

Israel, naar de nieuwe naam die God aan hun voorvader Jakob had gegeven.

Toen de tien noordelijke stammen zich in de 10e eeuw v.Chr. van koning Rehabeam 

afscheidden, vormden zij het koninkrijk Israel, terwijl het overgebleven gebied in het zuiden 
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Palestijnen toebehoort. Met 6,8 

miljoen inwoners vormen zij zelfs ongeveer de helft van de totale bevolking in Israel en de 

van de verschillende namen 

naam van het gebied tussen de rivier de 

de voorvader van de 

bestuurden. 

Toen de Filistijnen arriveerden, veroverden zij een deel langs de kust. Het gebied waar zij 

in opdracht van God het land in en roeiden de 

Het land werd bekend als het land van 

Israel, naar de nieuwe naam die God aan hun voorvader Jakob had gegeven.49 

eeuw v.Chr. van koning Rehabeam 

afscheidden, vormden zij het koninkrijk Israel, terwijl het overgebleven gebied in het zuiden 



© Laurens de Wit, 2015. www.godlovesishmael.com

 

c) Samaria en Judea 

 

Nadat Assyrië het noordelijke koninkrijk 

verslagen had en de Israëlieten

werd het zuidelijke deel bekend als Samaria, 

naar de vroegere hoofdstad Samaria. Het 

noordelijke deel kreeg de naam Galilea

reeds bekend was in de 15e eeuw

 

Na de val van het zuidelijke koninkrijk Juda 

bleef dat gebied in het Hebreeuws 

onder de naam Juda52 en in het Grieks als 

Judea.53 

 

Ook al gaf de eerder vermelde Griekse 

Herodotus het hele gebied voor het eerst de 

naam Palestina, de Romeinen 

geografische gebieden Idumea, Judea en 

Samaria samen de provincie Judea

 

 

 

d) Palestina 

 

In 135 A.D. gaf keizer Hadrianus

 

Na de splitsing van het Romeinse rijk in 395 A.D.

Byzantijnse rijk, waarbij de nam

 

In 638 A.D. veroverden de Arabische moslims 

Palestina deel van een provincie genaamd al

regeerden de Omajjaden over Palestina 

 

In 1258 versloegen de Mongolen het  Abbasidische rijk, maar twee jaar later kregen de 

Mammelukken de macht in handen over het gebied.

 

e) Syrië en Zuid-Syrië 

 

In 1516 veroverden de Turken Palestina en werd

Ottomaanse rijk (zie kaart 10 hier

naam voor het Heilige land en niet voor een 

In 1872 gaven zij het gebied de naam Mutasarrifate

in kaart 11 hierna).58 
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het noordelijke koninkrijk 

Israëlieten wegvoerden, 

werd het zuidelijke deel bekend als Samaria, 

naar de vroegere hoofdstad Samaria. Het 

noordelijke deel kreeg de naam Galilea (die 

eeuw v.Chr.).51 

koninkrijk Juda 

in het Hebreeuws bekend 

en in het Grieks als 

e Griekse 

voor het eerst de 

de Romeinen noemden de 

geografische gebieden Idumea, Judea en 

samen de provincie Judea.54  

Hadrianus deze provincie de naam Syro-Palaestina (zie kaart 8 hiern

Romeinse rijk in 395 A.D., werd het oostelijk deel bekend als het 

namen Palaestina I, II en III gehandhaafd bleve

veroverden de Arabische moslims het gebied op de Byzantijnen en werd 

Palestina deel van een provincie genaamd al-sham (zie kaart 9 hierna). Tot 750 A.D. 

over Palestina en daarna de Abbasiden tot 1258.

In 1258 versloegen de Mongolen het  Abbasidische rijk, maar twee jaar later kregen de 

Mammelukken de macht in handen over het gebied.56  

In 1516 veroverden de Turken Palestina en werd het deel de provincie Syrië

(zie kaart 10 hierna). De Turken gebruikten Filistin (Palestina) als abstracte 

naam voor het Heilige land en niet voor een specifiek afgebakend gebied. 

de naam Mutasarrifate (district) van Jeruzalem

Kaart 7   De Romeinse provincie Judea
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(zie kaart 8 hierna).  

bekend als het 

en. 

het gebied op de Byzantijnen en werd 

Tot 750 A.D. 

.55   

In 1258 versloegen de Mongolen het  Abbasidische rijk, maar twee jaar later kregen de 

Syrië in het 

De Turken gebruikten Filistin (Palestina) als abstracte 
 57 

(district) van Jeruzalem (groen gedeelte 

Kaart 7   De Romeinse provincie Judea 
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Kaart 8   De Romeinse provincies vanaf 135 A.D.

Kaart 10   Deel van Ottomaanse Rijk 
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De Romeinse provincies vanaf 135 A.D. Kaart 9   Abbasidische districten 

Deel van Ottomaanse Rijk rond 1850 Kaart 11   Deel van Ottomaanse Rijk 
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Kaart 9   Abbasidische districten in de 9e eeuw 

Deel van Ottomaanse Rijk rond 1900 
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f) Brits Palestina 

 

In 1917 viel het Ottomaanse Rijk en 

onder Brits bestuur, zoals al in 1915 met de Fransen 

afgesproken in de overeenkomst van Sykes

Britten kenden de naam Palestina toe aan het gebied ten 

westen en oosten van de rivier de Jordaan.

besloeg Palestina dus het gehele 

Ottomaanse rijk. Aan het eind van 

overheid via de Balfour-verklaring bekend dat zij in dat 

gebied een nationaal tehuis voor het Joodse

vestigen. 59  

Enkele jaren later, in 1921, wezen de Britten het hele 

gebied ten oosten van de rivier de Jordaan, ruim driekwart 

van het toenmalige Palestina, toe aan 

hoofdzakelijk door Arabieren bewoond

naam 'het Emiraat van Transjordanië

In 1946 kreeg het gebied de naam 'The Hashemite 

Kingdom of Transjordan' en drie jaar later 'The Hashemite 

Kingdom of Jordan.'61 of kortweg 
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In 1917 viel het Ottomaanse Rijk en kwam zuid-Syrië 

in 1915 met de Fransen 

afgesproken in de overeenkomst van Sykes-Picot. De 

kenden de naam Palestina toe aan het gebied ten 

en oosten van de rivier de Jordaan. In die tijd 

besloeg Palestina dus het gehele zuid-Syrië van het 

Aan het eind van 1917 maakte de Britse 

verklaring bekend dat zij in dat 

gebied een nationaal tehuis voor het Joodse volk wilde 

wezen de Britten het hele 

gebied ten oosten van de rivier de Jordaan, ruim driekwart 

van het toenmalige Palestina, toe aan de Arabieren. Dit 

Arabieren bewoonde deel, kreeg de 

Transjordanië.'60  

In 1946 kreeg het gebied de naam 'The Hashemite 

Kingdom of Transjordan' en drie jaar later 'The Hashemite 

of kortweg Jordanië. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1947 deden de Verenigde Naties het voorstel om 

het overgebleven deel van het Britse Palestina 

tussen de Joden en de Arabieren 

volgens de kaart links.  

In deze tijd werden alle inwoners van Palestina 

Palestijnen genoemd, dus zowel de Arabieren als 

de Joden heetten Palestijnen.62 Er waren dus 

Arabische Palestijnen en Joodse Palestijnen.

 

Kaart 12   Brits Palestina
 

Kaart 13   Verdeling Brits Palestina 

Kaart 14   Voorstel van de V.N.  
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n de Verenigde Naties het voorstel om 

het overgebleven deel van het Britse Palestina 

Arabieren te verdelen 

In deze tijd werden alle inwoners van Palestina 

Palestijnen genoemd, dus zowel de Arabieren als 

Er waren dus 

Arabische Palestijnen en Joodse Palestijnen. 

 

Kaart 12   Brits Palestina 

Kaart 13   Verdeling Brits Palestina  
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De Britten gebruikten een vlag die gebaseerd was op de Union Jack, maar de 

Joden weigerden om die te gebruiken en hadden elk hun eigen vlaggen, die voorlopers zijn 

van de huidige vlaggen van Israel en de Palestijnse gebieden.

      Britse vlag van Palestina 63

 

De Joden accepteerden het voorstel van de V.N., ook al moesten ze het land van hun 

voorouders met de Arabieren delen. De Arabieren verwierpen het,

Jordanië al van de Britten gekregen. Sterker nog, zij begonnen op allerlei plaatsen de Joden 

aan te vallen, hetgeen resulteerde in de Burgeroorlog van 1947

het plan had gestemd, dreigden 

Israel en het vermoorden van 

 

g) Israel en de Palestijnse gebieden

 

Op 15 mei 1948 liep het Britse mandaat af en het was niet duidelijk 

wie de controle zou krijgen over Palestina. Mede daarom riepen de 

Joden de dag ervoor, op 14 mei, de gebieden die onder hun controle 

waren, uit tot de Staat Israel.69

hadden de Joden weer autonomie over het land waaruit hun 

voorouders in ballingschap gevoerd waren, zij het een deel ervan.

 

De volgende dag, op 16 mei, begonnen d

landen, Egypte, Jordanië, Syrië

land om het weg te vagen, maar slaagden daar 

niet in.

gebied bij.

Jordanië

oever van de Jordaan en gaf het de naam 

Westelijke Jordaanoever

werd door de Arab League toegewezen aan de onafhankelijke All

Palestine Goverment, 

gebied 

 

In 1967 probeerden Egypte en 

ook deze poging mislukte. De Joden waren zo succesvol dat ze zelfs de 

Westelijke Jordaanoever

bezit namen

 Kaart 16   Israel in 1967 
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De Britten gebruikten een vlag die gebaseerd was op de Union Jack, maar de 

Joden weigerden om die te gebruiken en hadden elk hun eigen vlaggen, die voorlopers zijn 

van de huidige vlaggen van Israel en de Palestijnse gebieden. 

 
63        Arabische vlag van Palestina 64  Joodse vlag van Palestina 

De Joden accepteerden het voorstel van de V.N., ook al moesten ze het land van hun 

voorouders met de Arabieren delen. De Arabieren verwierpen het,66 ook al hadden zij heel 

al van de Britten gekregen. Sterker nog, zij begonnen op allerlei plaatsen de Joden 

aan te vallen, hetgeen resulteerde in de Burgeroorlog van 1947-1948.67 Voordat de V.N. over 

dreigden de omringende Arabische landen al met de vernieti

en het vermoorden van de Joden in de Arabische wereld.68 

Palestijnse gebieden 

Op 15 mei 1948 liep het Britse mandaat af en het was niet duidelijk 

wie de controle zou krijgen over Palestina. Mede daarom riepen de 

ervoor, op 14 mei, de gebieden die onder hun controle 
69 Voor het eerst in ongeveer 2500 jaar 

hadden de Joden weer autonomie over het land waaruit hun 

voorouders in ballingschap gevoerd waren, zij het een deel ervan. 

De volgende dag, op 16 mei, begonnen de omringende Arabische 

Syrië en Irak een oorlog tegen het kersverse 

om het weg te vagen, maar slaagden daar 

niet in. Integendeel, de Joden veroverden er 

gebied bij.  

Jordanië nam toen controle over de westelijke 

oever van de Jordaan en gaf het de naam 

elijke Jordaanoever (groene deel in kaart 15). De Gaza

werd door de Arab League toegewezen aan de onafhankelijke All

Palestine Goverment, maar in 1959 nam Egypte de 

gebied (zwarte deel in kaart 15). 70 

In 1967 probeerden Egypte en Syrië opnieuw Israel te verslaan, maar 

ook deze poging mislukte. De Joden waren zo succesvol dat ze zelfs de 

elijke Jordaanoever en Golanhoogte en de Gazastrook en 

bezit namen (zie kaart 16).  

 

Kaar
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De Britten gebruikten een vlag die gebaseerd was op de Union Jack, maar de Arabieren en 

Joden weigerden om die te gebruiken en hadden elk hun eigen vlaggen, die voorlopers zijn 

Joodse vlag van Palestina 65 

De Joden accepteerden het voorstel van de V.N., ook al moesten ze het land van hun 

ook al hadden zij heel 

al van de Britten gekregen. Sterker nog, zij begonnen op allerlei plaatsen de Joden 

Voordat de V.N. over 

de omringende Arabische landen al met de vernietiging van 

. De Gaza-strook 

werd door de Arab League toegewezen aan de onafhankelijke All-

de controle over het 

opnieuw Israel te verslaan, maar 

ook deze poging mislukte. De Joden waren zo succesvol dat ze zelfs de 

en Golanhoogte en de Gazastrook en Sinaï in 

Kaart 15   Israel in 1949 
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In 1988 verklaarde de P.L.O. (Palestinian Liberation Organisation) 

Palestijnse staat, bestaande uit de Gazastrook, de Westelijke 

Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, maar die werd internationaal niet 

erkend.71 Jordanië trok daarop alle rechten 

Westelijke Jordaanoever terug. Daarmee verloren de inwoners ook 

het recht op Jordaans burgerschap dat ze tot dan toe genoten 

hadden.72 

 

In 1993 en 1995 werden achtereenvolgens het eerste en tweede 

Oslo-akkoord tussen Israel en de P.L.O. getekend, waarin de 

Arabische Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 

gedeeltelijk zelfbestuur kregen.

  

In 2005 trok Israel zich volledig terug uit de Gazastrook en in 2006 

werd Hamas de regerende partij.

terug uit de Gazastrook en is nu de Palestijnse autoriteit in de Westelijke Jordaanoever. 

Sinds 2012 geniet de Palestijn

alle lidstaten die erkenning ondersteunen.

 

De meeste Arabische landen weigeren 

Palestina of bezet Palestina en op veel Arabische 

geen landsnaam gegeven voor het gebied dat Israel omvat.

 

h) In het kort 

 

Samenvattend zien we dat het betreffende gebied bekend is geweest onder verschillende 

namen, gerelateerd aan de volken die er woonden. Zo heette het 

Kanaänieten en later Israel, naar de 

Na de Joodse ballingschappen kreeg het gebied de namen Judea, Samaria en Galilea, waarbij 

Judea en Galilea bewoond werden door de Joden

Romeinse keizer Hadrianus besloot om af te rekenen met de naa

gebied Palestina. Daarmee heetten alle inwoners Palestijnen en maakte hij de Joden en 

Samaritanen in feite tot Palestijnen!

 

Na de Arabisering van Palestina, onder invloed van de Arabische moslims uit het Arabisch 

Schiereiland, werden de twee grootste bevolkingsgroepen in Palestina de Joden en de 

Arabieren. Gedurende het Ottomaanse Rijk werden de inwoners als 

het Britse mandaat weer als Palestijnen. 

 

Door de eeuwen heen droeg het gebied dus ook nog andere namen, zoals al

waarbij de bevolking in feite ook van naam veranderde. De naam van het gebied is dus geen 

indicatie voor wie recht hebben op het la

men had het land Judea of Israel genoemd, dan hadden alle inwoners Judeeërs of Israëlieten 

geheten!  

 

 

                                                           
*
 Het woord Jood is afgeleid van Juda
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(Palestinian Liberation Organisation) de 

Palestijnse staat, bestaande uit de Gazastrook, de Westelijke 

Jeruzalem, maar die werd internationaal niet 

trok daarop alle rechten van de bevolking op de 

Westelijke Jordaanoever terug. Daarmee verloren de inwoners ook 

het recht op Jordaans burgerschap dat ze tot dan toe genoten 

In 1993 en 1995 werden achtereenvolgens het eerste en tweede 

akkoord tussen Israel en de P.L.O. getekend, waarin de 

Arabische Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 

gedeeltelijk zelfbestuur kregen.  

In 2005 trok Israel zich volledig terug uit de Gazastrook en in 2006 

werd Hamas de regerende partij. In 2007 trok de Fatah partij zich 

de Gazastrook en is nu de Palestijnse autoriteit in de Westelijke Jordaanoever. 

Sinds 2012 geniet de Palestijnse Staat erkenning door de Verenigde Naties, ofschoon niet 

alle lidstaten die erkenning ondersteunen.73 

Arabische landen weigeren om Israel als land te erkennen.74 Ze 

Palestina of bezet Palestina en op veel Arabische kaarten van het Midden Oosten 

geen landsnaam gegeven voor het gebied dat Israel omvat. 

Samenvattend zien we dat het betreffende gebied bekend is geweest onder verschillende 

namen, gerelateerd aan de volken die er woonden. Zo heette het eerst Kanaän

en later Israel, naar de Israëlieten.  

ballingschappen kreeg het gebied de namen Judea, Samaria en Galilea, waarbij 

Judea en Galilea bewoond werden door de Joden* en Samaria door de Samaritanen. De 

besloot om af te rekenen met de naam Judea en noemde het 

Daarmee heetten alle inwoners Palestijnen en maakte hij de Joden en 

Samaritanen in feite tot Palestijnen! 

ering van Palestina, onder invloed van de Arabische moslims uit het Arabisch 

Schiereiland, werden de twee grootste bevolkingsgroepen in Palestina de Joden en de 

Arabieren. Gedurende het Ottomaanse Rijk werden de inwoners als Syriërs

Palestijnen.  

Door de eeuwen heen droeg het gebied dus ook nog andere namen, zoals al

waarbij de bevolking in feite ook van naam veranderde. De naam van het gebied is dus geen 

indicatie voor wie recht hebben op het land. Stel dat de Joodse opstand in 153 gelukt was en 

men had het land Judea of Israel genoemd, dan hadden alle inwoners Judeeërs of Israëlieten 

                   

woord Jood is afgeleid van Juda 

Kaart 17   Israel in 2006
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de Gazastrook en is nu de Palestijnse autoriteit in de Westelijke Jordaanoever.  

se Staat erkenning door de Verenigde Naties, ofschoon niet 

Ze spreken van 

kaarten van het Midden Oosten wordt 

Samenvattend zien we dat het betreffende gebied bekend is geweest onder verschillende 

Kanaän, naar de 

ballingschappen kreeg het gebied de namen Judea, Samaria en Galilea, waarbij 

en Samaria door de Samaritanen. De 

m Judea en noemde het 

Daarmee heetten alle inwoners Palestijnen en maakte hij de Joden en 

ering van Palestina, onder invloed van de Arabische moslims uit het Arabisch 

Schiereiland, werden de twee grootste bevolkingsgroepen in Palestina de Joden en de 

Syriërs gezien en tijdens 

Door de eeuwen heen droeg het gebied dus ook nog andere namen, zoals al-sham en Syrië, 

waarbij de bevolking in feite ook van naam veranderde. De naam van het gebied is dus geen 

nd. Stel dat de Joodse opstand in 153 gelukt was en 

men had het land Judea of Israel genoemd, dan hadden alle inwoners Judeeërs of Israëlieten 

Kaart 17   Israel in 2006 
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Tijdens en na het Ottomaanse rijk besloeg Palestina of Zuid

van de Jordaan. Toen de Britten het oostelijke deel aan de Palestijnse Arabieren toekenden, 

was het logisch geweest om het veel kleinere deel ten westen van de Jord

Palestijnse Joden toe te kennen. Noch de Britten, noch de Verenigde Naties hebben daar 

echter voor gekozen. In plaats daarvan hebben ze voorgesteld om het westelijke deel ook op 

te splitsen in een deel voor de Arabieren en een deel voor de Joden

hiermee akkoord gingen, deden de Arabieren dat niet en probeerden die zelfs met geweld 

de Joden te verdrijven.  

 

Velen zijn van mening dat Palestina aan de huidige Palestijnen toebehoort, 

Joden hebben dus evengoed recht 

tijdens het Britse mandaat, is het zelfs niet meer dan redelijk als de Joden het hele 

Palestijnse gebied ten westen van de Jordaan zouden bezitten, 

grotere gebied aan de oostkant hebben gekregen.

God het land aan Abraham gaf, 

nakomelingen via Izak en Jakob was en alles ten zuiden en oosten voor zijn andere 

nakomelingen. (zie paragraaf 4.a

 

6. De verwarring en de oplossing

 

Op grond van voorgaande, zou je verwachten dat er geen Palestijns probleem hoeft te zijn. 

Zowel de Joden als de Arabieren zijn Palestijnen en hebben 

wonen. Als de Arabische Palestijnen tevreden zijn met wat nu 

van de Jordaan aan de Joodse Palestijnen gunnen, en de Joden accepteren deze verdeling, 

dan is het probleem toch opgelost?

 

De praktijk blijkt hardnekkiger te zijn. Dit komt 

Naties. Nadat de Arabische landen op 15 mei 1948 de pasgeboren staat Israel aanvielen, 

ontstond er een groot vluchtelingenprobleem. Wel 700.000 Arabieren vluchtten weg voor 

het geweld. Een deel deed dat 

dat ze na korte tijd weer in vrede terug zouden kunnen keren, 

vluchtte voor de tegenaanvallen van de Joden

komen.75  

 

Naar aanleiding van de vluchtelingenstroom, definieerden de Verenigde Naties de 

Palestijnse vluchtelingen als:  

 

'Iedereen wiens gebruikelijke woonplaats in Palestina was in de periode van 1 juni 

1946 tot 15 mei 1948 en die 

gevolg van het conflict in 1948.

 

Deze zinsnede maakte iedereen, zowel families die al eeuwenlang in het gebied woonden als 

mensen die nog maar enkele jaren in het gebied waren komen wonen

 

Uit diverse rapporten en reisverslagen blijkt dat het land vòò

de immigrerende Joden en Arabieren
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Tijdens en na het Ottomaanse rijk besloeg Palestina of Zuid-Syrië het land aan beide zijden 

van de Jordaan. Toen de Britten het oostelijke deel aan de Palestijnse Arabieren toekenden, 

was het logisch geweest om het veel kleinere deel ten westen van de Jord

Palestijnse Joden toe te kennen. Noch de Britten, noch de Verenigde Naties hebben daar 

echter voor gekozen. In plaats daarvan hebben ze voorgesteld om het westelijke deel ook op 

te splitsen in een deel voor de Arabieren en een deel voor de Joden. Ofschoon de Joden 

hiermee akkoord gingen, deden de Arabieren dat niet en probeerden die zelfs met geweld 

van mening dat Palestina aan de huidige Palestijnen toebehoort, 

evengoed recht op het land. Op grond van de verdeling van Palestina 

tijdens het Britse mandaat, is het zelfs niet meer dan redelijk als de Joden het hele 

Palestijnse gebied ten westen van de Jordaan zouden bezitten, omdat de Arabieren

ant hebben gekregen. Dit komt overeen met de verdeling zoals 

God het land aan Abraham gaf, waarbij alles ten westen van de rivier de Jordaan voor zijn 

nakomelingen via Izak en Jakob was en alles ten zuiden en oosten voor zijn andere 

graaf 4.a).  

De verwarring en de oplossing 

Op grond van voorgaande, zou je verwachten dat er geen Palestijns probleem hoeft te zijn. 

Zowel de Joden als de Arabieren zijn Palestijnen en hebben allebei recht om in Palestina te 

wonen. Als de Arabische Palestijnen tevreden zijn met wat nu Jordanië is en 

de Joodse Palestijnen gunnen, en de Joden accepteren deze verdeling, 

dan is het probleem toch opgelost? 

k blijkt hardnekkiger te zijn. Dit komt voor een belangrijk deel door de Verenigde 

Naties. Nadat de Arabische landen op 15 mei 1948 de pasgeboren staat Israel aanvielen, 

ontstond er een groot vluchtelingenprobleem. Wel 700.000 Arabieren vluchtten weg voor 

deed dat op aanmoediging van de Arabische legers die hen beloofden 

dat ze na korte tijd weer in vrede terug zouden kunnen keren, terwijl een ander deel 

vluchtte voor de tegenaanvallen van de Joden of omdat ze niet onder Joodse 

Naar aanleiding van de vluchtelingenstroom, definieerden de Verenigde Naties de 

 

edereen wiens gebruikelijke woonplaats in Palestina was in de periode van 1 juni 

1946 tot 15 mei 1948 en die zowel zijn huis als middelen van bestaan verloor als 

gevolg van het conflict in 1948.'76  

Deze zinsnede maakte iedereen, zowel families die al eeuwenlang in het gebied woonden als 

mensen die nog maar enkele jaren in het gebied waren komen wonen, tot Palestijn. 

Uit diverse rapporten en reisverslagen blijkt dat het land vòòr 1880, dus voor 

Joden en Arabieren, zeer dun bevolkt was.  

06/02/18 

Syrië het land aan beide zijden 

van de Jordaan. Toen de Britten het oostelijke deel aan de Palestijnse Arabieren toekenden, 

was het logisch geweest om het veel kleinere deel ten westen van de Jordaan aan de 

Palestijnse Joden toe te kennen. Noch de Britten, noch de Verenigde Naties hebben daar 

echter voor gekozen. In plaats daarvan hebben ze voorgesteld om het westelijke deel ook op 

. Ofschoon de Joden 

hiermee akkoord gingen, deden de Arabieren dat niet en probeerden die zelfs met geweld 

van mening dat Palestina aan de huidige Palestijnen toebehoort, maar de huidige 

op het land. Op grond van de verdeling van Palestina 

tijdens het Britse mandaat, is het zelfs niet meer dan redelijk als de Joden het hele 

de Arabieren het veel 

Dit komt overeen met de verdeling zoals 

waarbij alles ten westen van de rivier de Jordaan voor zijn 

nakomelingen via Izak en Jakob was en alles ten zuiden en oosten voor zijn andere 

Op grond van voorgaande, zou je verwachten dat er geen Palestijns probleem hoeft te zijn. 

bei recht om in Palestina te 

is en alles ten westen 

de Joodse Palestijnen gunnen, en de Joden accepteren deze verdeling, 

door de Verenigde 

Naties. Nadat de Arabische landen op 15 mei 1948 de pasgeboren staat Israel aanvielen, 

ontstond er een groot vluchtelingenprobleem. Wel 700.000 Arabieren vluchtten weg voor 

sche legers die hen beloofden 

een ander deel weg 

of omdat ze niet onder Joodse bewind wilden 

Naar aanleiding van de vluchtelingenstroom, definieerden de Verenigde Naties de 

edereen wiens gebruikelijke woonplaats in Palestina was in de periode van 1 juni 

jn huis als middelen van bestaan verloor als 

Deze zinsnede maakte iedereen, zowel families die al eeuwenlang in het gebied woonden als 

tot Palestijn.  

1880, dus voor de komst van 
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Mark Twain schreef in 1869 in 

Kapernaum, Tiberias en Jericho en over de vallei waar ooit de 

Kanaänitische legerleider Jabin had verslagen: 

– voor 50 kilometer in elke richting.

enkele permanente bewoning. Je kunt 15 kilometer rijden en nog geen tien mensen 

tegenkomen.' Hij zei: 'Van alle 

kroon spant. De heuvels zijn kaal

vorm. De valleien zijn lelijke woestijnen

bedroefd en moedeloos uit ziet. 

een uitgestrekt gebied van heuvels

tegenkomt … Elke vorm van het landschap 

perspectief - afstand brengt daar geen verandering in. 

gebroken land.' 77 

 

In 1857 schreef de Britse consul, James Finn: '

inwoners en daarom is de grootste behoefte aan een substantiële bevolking.

 

In 1861 ging J.B. Forsyth zelfs zo ver om in 

nu nog groeiende ontvolking.'

 

En in het rapport van de Britse Koninklijke Commissie van 1913 staat: 'Het gebied was 

onderbevolkt en stagneerde in economisch opzicht, tot de komst van de eerste 

Zionistenpioniers in de 80er jaren van de 19

te bouwen. Het land was 'Het Heilige Land' gebleven in het godsdienstige en 

geschiedkundige bewustzijn van de mensheid, die het in verband bracht met de Bijbel en de 

geschiedenis van het Joodse volk. De Joodse ontwikkelin

andere immigranten aan – zowel Joods

was alleen een spoor dat door kamelen met karren gebruikt kon worden … De huizen waren 

allemaal van klei. Er waren nergens ramen te

opbrengsten waren heel slecht … Scholen bestonden er niet … De kindersterfte was zeer 

hoog … Het westerse deel, richting de zee was bijna een woestijn … In het gebied lagen veel 

ruines verspreid, als gevolg van de aan

door hun inwoners.' 80 

 

Voor de komst van de Joodse immigranten woonden er dus heel weinig Palestijnen in het 

land. Dat betekent dat slechts 

oorspronkelijke bewoners van het gebied afstamt. Zoals reeds vermeld onder 4.

vanaf 1880 veel Arabieren uit 

deel van de Palestijnse vluchtelingen 

gewoond, net als de meeste Joden. 

Naties dat ze zich Palestijnen kunnen 
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in The Innocents Abroad over de steden die in puin lagen, zoals 

Kapernaum, Tiberias en Jericho en over de vallei waar ooit de Israëlitische

legerleider Jabin had verslagen: 'Er is niet één enkel dorp in 

voor 50 kilometer in elke richting. Er zijn twee of drie Bedoeïenenkampen

enkele permanente bewoning. Je kunt 15 kilometer rijden en nog geen tien mensen 

Van alle landen met een treurig landschap, denk ik dat

De heuvels zijn kaal, ze zijn dof van kleur, ze hebben een onaantrekkelijke 

woestijnen omzoomd met een kwetsbare vegetatie die

uit ziet. De Dode Zee en de Zee van Galilea slapen in

heuvels en vlakten waarbij het oog geen aangename

vorm van het landschap is hard en ruw, elke deel steekt af, 

brengt daar geen verandering in. Het is een hopeloos

1857 schreef de Britse consul, James Finn: 'Het land is in aanzienlijke mate

inwoners en daarom is de grootste behoefte aan een substantiële bevolking.

In 1861 ging J.B. Forsyth zelfs zo ver om in A Few Months in the East te schrijven: 'er is 

nu nog groeiende ontvolking.'79 

En in het rapport van de Britse Koninklijke Commissie van 1913 staat: 'Het gebied was 

onderbevolkt en stagneerde in economisch opzicht, tot de komst van de eerste 

Zionistenpioniers in de 80er jaren van de 19e eeuw, die kwamen om het Joodse land weer op 

te bouwen. Het land was 'Het Heilige Land' gebleven in het godsdienstige en 

geschiedkundige bewustzijn van de mensheid, die het in verband bracht met de Bijbel en de 

geschiedenis van het Joodse volk. De Joodse ontwikkeling van het land trok grote aantallen 

zowel Joodse als Arabische. De weg vanuit Gaza naar het noorden 

was alleen een spoor dat door kamelen met karren gebruikt kon worden … De huizen waren 

allemaal van klei. Er waren nergens ramen te zien … De ploegen waren van hout … De 

opbrengsten waren heel slecht … Scholen bestonden er niet … De kindersterfte was zeer 

hoog … Het westerse deel, richting de zee was bijna een woestijn … In het gebied lagen veel 

ruines verspreid, als gevolg van de aanwezigheid van malaria, veel dorpen waren verlaten 

Voor de komst van de Joodse immigranten woonden er dus heel weinig Palestijnen in het 

land. Dat betekent dat slechts een klein deel van de Palestijnse vluchtelingen van de 

lijke bewoners van het gebied afstamt. Zoals reeds vermeld onder 4.

vanaf 1880 veel Arabieren uit de omringende streken en landen naar Palestina. H

deel van de Palestijnse vluchtelingen heeft dus hoogstens enkele decennia in het gebied 

Joden. Het is alleen op grond van de definitie van de Verenigde 

kunnen noemen. 
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over de steden die in puin lagen, zoals 

Israëlitische Barak de 

dorp in de hele omgeving 

Bedoeïenenkampen, maar geen 

enkele permanente bewoning. Je kunt 15 kilometer rijden en nog geen tien mensen 

denk ik dat Palestina de 

ze hebben een onaantrekkelijke 

vegetatie die er 

slapen in het midden van 

aangename tint 

deel steekt af, er is geen 

een hopeloos, somber en 

Het land is in aanzienlijke mate zonder 

inwoners en daarom is de grootste behoefte aan een substantiële bevolking.'78 

te schrijven: 'er is zelfs 

En in het rapport van de Britse Koninklijke Commissie van 1913 staat: 'Het gebied was 

onderbevolkt en stagneerde in economisch opzicht, tot de komst van de eerste 

kwamen om het Joodse land weer op 

te bouwen. Het land was 'Het Heilige Land' gebleven in het godsdienstige en 

geschiedkundige bewustzijn van de mensheid, die het in verband bracht met de Bijbel en de 

g van het land trok grote aantallen 

De weg vanuit Gaza naar het noorden 

was alleen een spoor dat door kamelen met karren gebruikt kon worden … De huizen waren 

zien … De ploegen waren van hout … De 

opbrengsten waren heel slecht … Scholen bestonden er niet … De kindersterfte was zeer 

hoog … Het westerse deel, richting de zee was bijna een woestijn … In het gebied lagen veel 

wezigheid van malaria, veel dorpen waren verlaten 

Voor de komst van de Joodse immigranten woonden er dus heel weinig Palestijnen in het 

een klein deel van de Palestijnse vluchtelingen van de 

lijke bewoners van het gebied afstamt. Zoals reeds vermeld onder 4.e trokken 

omringende streken en landen naar Palestina. Het grootste 

hoogstens enkele decennia in het gebied 

lleen op grond van de definitie van de Verenigde 
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Schematisch kan de ontwikkeling van de 

weergegeven: 

 

tot 1880:   kleine groepen Joden, Arabieren en Samaritanen

1880 tot 1948: bovengenoemde oorspronkelijke Palestijnen, 

immigranten

1948 tot 1967: een kleine groep oorspronkelijke Arabische Palestijnen

groep Arabische immigranten

burgers

na 1967:  alle Arabisch sprekende niet

achtergrond

 

Dit verklaart ook waarom er geen unieke Palestijnse cultuur of taal bestaat. De taal en 

cultuur van de huidige Palestijnen is identiek aan die van de omringende Arabische volken. 

Geen wonder, want dat is waar de meeste

Het is interessant om op te merken dat de 

noorden van Saoedi Arabië veelal nakomelingen van Abrahams oudste zoon 

betekent dat een belangrijk deel van de huidige Palestijnen feitelijk

 

We kunnen concluderen dat het volkomen rechtvaardig is 

kennen dat God aan hun voorvader Abraham beloofde (zie paragraaf 4.a). 

Aan de andere kant stamt een deel van de Palestijnen af van volken die al sinds 

v.Chr. in het land gewoond hebben. 

waarschijnlijk afstammelingen van de Samaritanen. 

dat zij moeten wijken voor een ander volk

 

Jazeker, die is er! Volgens de Bijbel heeft God het land voor eeuwig aan de nakomelingen 

van Abraham, Izak en Jakob, ofwel 

om altijd goed voor de vreemdelingen in hun midden te zorgen. Di

uitbuiten maar moesten ze goed

God waarschuwde dat, als zij Hem ongehoorzaam zouden zijn en blijven, Hij hen zou 

verbannen van het land.84 Daarbij gaf God ook de belofte dat Hij ze weer naar het land terug 

zou brengen.85 

God wist dat mensen uit andere landen zich in het verlaten land zouden vestigen tijdens de 

ballingschappen. Daarom gaf Hij de 

een specifieke opdracht bij monde van de profeet 

grenzen zouden lopen van het land

uzelf en voor de buitenlanders die met hun gezinnen bij u wonen. Alle kinderen die in het 

land worden geboren (ook als hun ouders buitenlanders zijn) moeten

Israëlitische burgers door geboorte en hebben dezelfde rechten als uw eigen kinderen. Al 

deze immigranten moet land worden gegeven, bij welke stam zij ook verblijven.'

Toen de Israëlieten na de Babylonische ballingschap terugkeerden 

joegen zij de volken die er inmiddels woonden niet weg maar aanvaardden hen, in 

overeenstemming met Gods opdracht bij monde van de profeet Ezechiël. 
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ontwikkeling van de identiteit van de Palestijnen als volgt worden 

kleine groepen Joden, Arabieren en Samaritanen 

bovengenoemde oorspronkelijke Palestijnen, een grote groep Joodse 

immigranten en een grote groep Arabische immigranten

kleine groep oorspronkelijke Arabische Palestijnen

groep Arabische immigranten, waarvan een aanzienlijk deel 

burgers (op de Westelijke Jordaanoever) 

alle Arabisch sprekende niet–joden, ongeacht hun etnische 

achtergrond 

verklaart ook waarom er geen unieke Palestijnse cultuur of taal bestaat. De taal en 

cultuur van de huidige Palestijnen is identiek aan die van de omringende Arabische volken. 

Geen wonder, want dat is waar de meeste Palestijnen vandaan zijn gekomen.

Het is interessant om op te merken dat de Bedoeïenen en Arabieren uit Jordanië

veelal nakomelingen van Abrahams oudste zoon 

betekent dat een belangrijk deel van de huidige Palestijnen feitelijk van Ismaël

concluderen dat het volkomen rechtvaardig is om de Joden het gebied toe te 

kennen dat God aan hun voorvader Abraham beloofde (zie paragraaf 4.a). 

stamt een deel van de Palestijnen af van volken die al sinds 

hebben. Zo zijn een aantal Palestijnse families in Nabloes 

waarschijnlijk afstammelingen van de Samaritanen. Van hen mag toch niet verwacht worden 

wijken voor een ander volk, in dit geval de Joden. Is er een 

Jazeker, die is er! Volgens de Bijbel heeft God het land voor eeuwig aan de nakomelingen 

ofwel de Israëlieten, gegeven.82 Daarbij kregen zij de opdracht 

om altijd goed voor de vreemdelingen in hun midden te zorgen. Die mochten ze niet 

goed behandelen.83 

dat, als zij Hem ongehoorzaam zouden zijn en blijven, Hij hen zou 

Daarbij gaf God ook de belofte dat Hij ze weer naar het land terug 

God wist dat mensen uit andere landen zich in het verlaten land zouden vestigen tijdens de 

ballingschappen. Daarom gaf Hij de Israëlieten voor hun terugkeer uit Babylon naar Israel 

een specifieke opdracht bij monde van de profeet Ezechiël. Hij vertelde eer

grenzen zouden lopen van het land86en zei vervolgens: 'Neem het land als een erfenis voor 

uzelf en voor de buitenlanders die met hun gezinnen bij u wonen. Alle kinderen die in het 

land worden geboren (ook als hun ouders buitenlanders zijn) moeten worden beschouwd als 

Israëlitische burgers door geboorte en hebben dezelfde rechten als uw eigen kinderen. Al 

deze immigranten moet land worden gegeven, bij welke stam zij ook verblijven.'

na de Babylonische ballingschap terugkeerden naar hun eigen land, 

joegen zij de volken die er inmiddels woonden niet weg maar aanvaardden hen, in 

overeenstemming met Gods opdracht bij monde van de profeet Ezechiël. 
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als volgt worden 

grote groep Joodse 

grote groep Arabische immigranten 

kleine groep oorspronkelijke Arabische Palestijnen en een grote 

aanzienlijk deel Jordaanse 

etnische 

verklaart ook waarom er geen unieke Palestijnse cultuur of taal bestaat. De taal en 

cultuur van de huidige Palestijnen is identiek aan die van de omringende Arabische volken.  

Palestijnen vandaan zijn gekomen. 81 

Jordanië en het 

veelal nakomelingen van Abrahams oudste zoon Ismaël zijn. Dat 

Ismaël afstammen. 

het gebied toe te 

kennen dat God aan hun voorvader Abraham beloofde (zie paragraaf 4.a).  

stamt een deel van de Palestijnen af van volken die al sinds de 7e eeuw 

Zo zijn een aantal Palestijnse families in Nabloes 

Van hen mag toch niet verwacht worden 

. Is er een oplossing? 

Jazeker, die is er! Volgens de Bijbel heeft God het land voor eeuwig aan de nakomelingen 

Daarbij kregen zij de opdracht 

e mochten ze niet 

dat, als zij Hem ongehoorzaam zouden zijn en blijven, Hij hen zou 

Daarbij gaf God ook de belofte dat Hij ze weer naar het land terug 

God wist dat mensen uit andere landen zich in het verlaten land zouden vestigen tijdens de 

voor hun terugkeer uit Babylon naar Israel 

Hij vertelde eerst waar de 

Neem het land als een erfenis voor 

uzelf en voor de buitenlanders die met hun gezinnen bij u wonen. Alle kinderen die in het 

worden beschouwd als 

Israëlitische burgers door geboorte en hebben dezelfde rechten als uw eigen kinderen. Al 

deze immigranten moet land worden gegeven, bij welke stam zij ook verblijven.'87 

naar hun eigen land, 

joegen zij de volken die er inmiddels woonden niet weg maar aanvaardden hen, in 

overeenstemming met Gods opdracht bij monde van de profeet Ezechiël.  
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Als de Joden mogen regeren over het gebied dat God hen beloofd heeft en daarbij de 

Joden gelijke rechten geven, inclusief het recht op eigen land, dan kan iedereen gelukkig 

leven. 

 

Dit betekent wel één ding voor de Arabische Palestijnen. 

in Gods plan. Dan moeten zij stoppen met proberen de Joden uit

plaats daarvan zich onder het gezag van de regering 

 

Conclusie 

Vandaag de dag beweren de Arabische Palestijnen dat Palestina van hen is en de Joden dat 

het land aan hen toebehoort. 

 

Op basis van het verband tussen de 

ontlenen, de Filistijnen zijn immers uitgeroeid en opgehouden 

Met het verdwijnen van de Kanaänieten

tijd dat ze het land in bezit namen hebben zij 

een deel door ballingschappen 

Vanaf de 6e eeuw v. Chr. kwamen mensen van andere volken in het land wonen. Zij werden 

bekend als de Samaritanen, van wie een handvol nog in leven is.

Verreweg de grootste groep niet

nakomelingen, die zich in het 

hun heilige land terugkeerden

zij qua taal en cultuur tot de Arabische bevolking van het Midden Oosten. Toen het Britse 

Palestina opgedeeld werd, ontvingen zij driekwart van het land. 

 

De meest rechtvaardige oplossing 

binnen de grenzen die God aan Mozes heeft gegeven

anderen in het land als medeburgers aa

Arabieren deze grenzen ook accepteren en zich schikken in Gods plan. 

 

 

 

 

We kunnen de Palestijnen nog 

Arabische Palestijnen zijn fysieke en/of geestelijke nakomelingen van 

Joden nakomelingen zijn van Izak. In het land is plaats voor beide familieleden.  God heeft 

het land beloofd aan de nakomelingen van Abraham via Izak. Abraham stuurde bewust zijn 

andere zoons naar het oosten, zodat ze niet zouden delen in de erfenis. Uiteindelijk 

liefde zo groot dat de anderen mogen delen in de bijzondere zegen die op Izak en Jakob 

rustte. 
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Als de Joden mogen regeren over het gebied dat God hen beloofd heeft en daarbij de 

rechten geven, inclusief het recht op eigen land, dan kan iedereen gelukkig 

Dit betekent wel één ding voor de Arabische Palestijnen. Ook zij moeten zich 

stoppen met proberen de Joden uit het land te verdrijven en 

zich onder het gezag van de regering van Israel stellen.  

Vandaag de dag beweren de Arabische Palestijnen dat Palestina van hen is en de Joden dat 

 

Op basis van het verband tussen de namen Palestina en Filistea kan niemand rechten 

de Filistijnen zijn immers uitgeroeid en opgehouden als volk te bestaan.

Kanaänieten, gaat het oudste recht naar de Israëlieten

tijd dat ze het land in bezit namen hebben zij onafgebroken in het land gewoond

ballingschappen of vervolgingen elders terechtkwam.  

eeuw v. Chr. kwamen mensen van andere volken in het land wonen. Zij werden 

bekend als de Samaritanen, van wie een handvol nog in leven is. 

Verreweg de grootste groep niet-Joden wordt gevormd door Arabische immigranten en hun 

nakomelingen, die zich in het land vestigden nadat Joden vanwege vervolging elders 

hun heilige land terugkeerden. Ook al noemen deze immigranten zich Palestijnen, behoren 

zij qua taal en cultuur tot de Arabische bevolking van het Midden Oosten. Toen het Britse 

werd, ontvingen zij driekwart van het land.  

De meest rechtvaardige oplossing is dan ook dat de Joden mogen regeren over het gebied 

binnen de grenzen die God aan Mozes heeft gegeven. Er kan vrede zijn als de Joden 

in het land als medeburgers aanvaarden en hen gelijke rechten toekennen

deze grenzen ook accepteren en zich schikken in Gods plan.  

nog uit een andere hoek benaderen. Veel van de huidige 

Arabische Palestijnen zijn fysieke en/of geestelijke nakomelingen van Ismaël

Joden nakomelingen zijn van Izak. In het land is plaats voor beide familieleden.  God heeft 

nakomelingen van Abraham via Izak. Abraham stuurde bewust zijn 

andere zoons naar het oosten, zodat ze niet zouden delen in de erfenis. Uiteindelijk 

dat de anderen mogen delen in de bijzondere zegen die op Izak en Jakob 
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Als de Joden mogen regeren over het gebied dat God hen beloofd heeft en daarbij de niet-

rechten geven, inclusief het recht op eigen land, dan kan iedereen gelukkig 

zich  dan schikken 

het land te verdrijven en in 

Vandaag de dag beweren de Arabische Palestijnen dat Palestina van hen is en de Joden dat 

an niemand rechten 

te bestaan. 

Israëlieten. Vanaf de 

onafgebroken in het land gewoond, zelfs als 

eeuw v. Chr. kwamen mensen van andere volken in het land wonen. Zij werden 

Joden wordt gevormd door Arabische immigranten en hun 

vanwege vervolging elders naar 

. Ook al noemen deze immigranten zich Palestijnen, behoren 

zij qua taal en cultuur tot de Arabische bevolking van het Midden Oosten. Toen het Britse 

dan ook dat de Joden mogen regeren over het gebied 

. Er kan vrede zijn als de Joden de 

nvaarden en hen gelijke rechten toekennen en als de 

uit een andere hoek benaderen. Veel van de huidige 

Ismaël88, terwijl de 

Joden nakomelingen zijn van Izak. In het land is plaats voor beide familieleden.  God heeft 

nakomelingen van Abraham via Izak. Abraham stuurde bewust zijn 

andere zoons naar het oosten, zodat ze niet zouden delen in de erfenis. Uiteindelijk is Gods 

dat de anderen mogen delen in de bijzondere zegen die op Izak en Jakob 
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The province of Judaea was renamed Syria Palaestina (later simply called Palaestina), and, according to 

Ecclesiastical History, Book IV, chapter 6), no Jew was thenceforth allowed to set foot in 

Jerusalem or the surrounding district. http://www.britannica.com/place/Palestine#ref494709
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The province of Judaea was renamed Syria Palaestina (later simply called Palaestina), and, according to 

ceforth allowed to set foot in 

http://www.britannica.com/place/Palestine#ref494709 

Voor een uitgebreide studie over de gebieden die God aan het nageslacht van Abraham beloofde, zie de 

one of the Sea Peoples that invaded Egypt in about 1190 bc.  
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'Jordan did not officially relinquish its claim to the area until 1988, when it severed all administrative and 

k and eventually stripped West Bank Palestinians of Jordanian citizenship.'  

18 of the 21 UN members in the Arab League: Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Iraq, Kuwait, Lebanon, 

Libya, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, and Yemen; a 

further 11 members of Organisation of Islamic Cooperation: Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Chad, Guinea, 

46 to 15 May 1948, and 

http://www.unrwa.org/palestine-

Report to the Earl of Clarendon, Jerusalem, September 15, 1857, F.O. 78/1294 (Pol. No. 36) 

Vol. 15, Iss. 3, 1979 , 

www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00263207908700414?journalCode=fmes20 

turken-1291-1917 waar 

staat: 'Onder zijn [Sultan Soliman van het Ottomaanse rijk] bewind leefde het land in voorspoed. De 

ten, werden weer 

opgebouwd en joodse immigratie werd door de sultan gestimuleerd. Centrum van het joodse leven was de stad 

Safed, waar circa 10.000 joden woonden. Voorts waren er joodse gemeenschappen in Jeruzalem, Gaza en 

limon ging het echter snel bergafwaarts met het land Palestina en nam het 

aantal joodse inwoners af. Onder invloed van Messiaanse bewegingen in de diaspora kwamen er aan het einde 

. Met Palestina zelf ging het 

nog steeds slecht. Tot in de 18e eeuw werd er door de Turken weinig aandacht aan het land besteed, met als 

gevolg weinig handel en een ongecontroleerde houtkap waardoor bossen verdwenen en het land ten prooi viel 

erosie. De vruchtbare bodemlagen spoelden weg, met als triest resultaat het ontstaan van 

woestijnachtige gebieden. Voorts kreeg men te kampen met malaria vanwege de door verwaarloosde 

no differences between 

We are one people. Only for political reasons do we carefully 

underline our Palestinian identity .... the establishment of a Palestinian state is a new expedient to continue the 

Jeremy Havardi, p128 

34: 'Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet 

r u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem 

liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.' 

5. Zie ook Eindnoot 33. De Koran bevestigt dat God het land aan de Israëlieten heeft 

Mijn volk! Gaat het heilige land binnen 

een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het 
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