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1. Gods verbond met Abraham 
 
In Genesis 15:18-21 lezen we dat God een verbond sloot met Abraham en 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 Kadmonieten, de Hethieten, de Ferezieten, 
de Refaïeten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten.'1 
 
Allerlei mensen denken dat al deze gebieden aan Israël toekomen. Er staat echter dat God 
het aan Abrahams nakomelingen gaf. Daar horen ook de Ismaelieten, Midianieten en andere 
volken uit Ketura en de Edomieten via Ezau bij. Kregen zij niets of strekte Gods zegen zich 
ook uit naar hen? 

 
2. Locatie van de tien volken 

 
Van enkele volken kunnen we hun leefgebied afleiden uit Genesis 10:15-19, waar staat: 
'Kanaän verwekte Sidon, zijn eerstgeborene, Heth, en de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet, 
de Heviet, de Arkiet, de Siniet, de Arvadiet, de Zemariet en de Hamathiet; daarna zijn de 
geslachten van de Kanaänieten verspreid. En de grens van de Kanaänieten reikte van Sidon 
in de richting van Gerar tot aan Gaza, en in de richting van Sodom, Gomorra, Adama en 
Zeboïm, tot aan Lasa.' 2 
Dat betekent dat de Hethieten, de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten en de Kanaänie-
ten in het gebied leefden dat later aan Israël toebehoorde. Er zijn nog meer verwijzingen in 
de Bijbel die licht werpen op de locatie van de verschillende volken. Dat levert het volgende: 
 

a. De Hethieten 
Zij hebben waarschijnlijk hun naam van Heth, de zoon van Kanaän, en woonden in de tijd 
van Abraham in het zuiden in de buurt van Hebron (Genesis 23:10; Numeri 13:29).3 
 

b. De Ferezieten 
Volgens Jozua 17:15 woonden zij in een bosrijk gebied, niet ver van de Refaïeten. Hun land 
werd toegewezen aan Efraïm en Manasse. Dit wijst erop dat de Ferezieten ten westen van 
de Jordaan woonden, en wel in het bergland tussen Gilgal en de berg Gilboa (Jozua 11:3). 
 

c. De Amorieten 
De Amorieten woonden in het noorden en hun rijk strekte zich uit aan de west- en oostkant 
van de rivier de Jordaan (Numeri 13:29; 32:33,39). 
 

d. De Kanaänieten 
Een deel van de nakomelingen van Kanaän, de zoon van Ham, kreeg later deze naam. Zij 
woonden voornamelijk in de kuststrook langs de Middellandse Zee (Numeri 13:29). 
 

e. De Girgasieten 
Van hen wordt aangenomen dat ze de voorouders zijn van de Gergesenen die in de tijd van 
Jezus ten oosten van het Meer van Galilea woonden (Mattheüs 8:28). 
 

f. De Jebusieten 
Hun gebied lag rond de stad die later Jeruzalem zou heten (Rechters 1:12; 2 Samuel 5:6). 
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g. De Kadmonieten 

Het gebied van de Kadmonieten, of 'Oosterlingen', is waarschijnlijk dat van de Hevieten die 
in het oosten van Kanaän onder aan de berg Hermon woonden (Jozua 11:3). 
 

h. De Kenezieten  
Het gebied van de Kenezieten is door de schrijver van Genesis mogelijk zo genoemd naar de 
nakomelingen van Ezau’s kleinzoon Kenaz nadat die daar is gaan wonen (Genesis 36:11). 
Daarmee moet het ten zuiden van de Dode Zee gelegen hebben.4 
 

i. De Kenieten 
Zij woonden in de buurt van de Amalekieten (Numeri 24:20-21, 1 Samuel 15:6). Jethro, de 
schoonvader van Mozes, was een Keniet die in Midian woonde. Het land van de Kenieten lag 
dus in de buurt van de Rode Zee. 
 

j. De Refaïeten 
Deze reuzen5 worden door sommigen gezien als de oorspronkelijke bewoners van Kanaän, 
voordat bovengenoemde volken het land in bezit namen. Ten tijde van Abraham woonden 
zij voornamelijk ten oosten van de Jordaan. Daar vochten de Moabieten en Ammonieten 
tegen hen en namen een deel van hun land in bezit (Deuteronomium 2:9-11 en 19-22).  
Ten tijde van Mozes woonden er nog hier en daar reuzen in het land Kanaän, die door de 
verspieders Enakieten werden genoemd (Numeri 13:33). Jozua doodde deze reuzen, zodat 
er uiteindelijk slechts een aantal overbleef in de Filistijnse steden Gaza, Gath en Asdod 
(Jozua 11:22)6. Goliath was een afstammeling van hen.  
 
Volken die in Genesis 15 genoemd worden          Volken die in Deuteronomium 2 genoemd worden 
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3. Locatie van latere volken 
 
In de illustraties is te zien waar de oorspronkelijke volken waren en welke volken later in hun 
gebied gingen wonen. Hieruit blijkt dat Edom, Moab en Ammon gevestigd waren in het 
gebied dat God aan Abraham beloofde. Dit is in de Bijbel beschreven in Deuteronomium 2:9-
12 en 19-22. God zei tegen Mozes dat Hij land van de Refaïeten aan Moab en Ammon had 
gegeven en land van de Horieten aan Edom.  
 
Maar hoe is het mogelijk dat God het land van de Refaïeten eerst aan Abraham beloofde en 
daarna een deel aan Moab en Ammon, de nakomelingen van Abrahams neef Lot, gaf? Dit 
vraagt om een gedegen Bijbelse verklaring.  
 
Het antwoord is te vinden in Ezechiël 25:1-10 waar God bij monde van de profeet een 
oordeel uitspreekt over Ammon en Moab. Hij zegt dat Hij vanwege hun zonden hun land als 
erfenis aan de mannen van het Oosten zal geven. Uit onder andere Jeremia 49:28 valt af te 
leiden dat dit de Ismaëlieten waren, dus afstammelingen van Abraham.7 Zo kwam het land 
van de Refaïeten uiteindelijk toch nog toe aan Abrahams nageslacht, precies zoals God hem 
beloofd had! 
 

4. Het algehele beeld 
 
Met betrekking tot het land dat God aan Israël beloofde, zijn verschillende beschrijvingen te 
vinden, vanaf de tijd van Mozes tot aan Nehemia. Deze zijn tot de volgende tabel verwerkt.  
 

 Abraham Israël Moab + 
Ammon 

Edom Ismaël 

 Genesis Exodus Deuteronom. Jozua Rechters 
2Kro- 

nieken Nehemia Deut.  Deut. Ezechiël 
 15:18-21 3:8 13:5 7:1 20:178 3:109 3:5 8:7 9:8 2:9-11,19-21 2:12,22 25:4,10 
Hethieten X X X X X X X X X    
Ferezieten X X  X X X X X X    
Amorieten X X X X X X X X X    
Kanaänieten X X X X X X X  X    
Girgasieten X   X  X   X    
Jebusieten X X X X X X X X X    
Kadmonieten X            
Kenezieten X            
Kenieten X            
             
Hevieten  X X X X X X X     
Horieten           X  
Refaïeten X         X ---- X 

 
Hier wordt een duidelijk patroon zichtbaar, met zeven volken wiens land God als erfelijk 
bezit10 in handen van de Israëlieten gaf. Ook Paulus sprak over zeven volken die God in 
Kanaän uitgeroeid had (Handelingen 13:19), precies zoals vermeld in Deuteronomium 7:1. 
Daarbij dient opgemerkt te worden dat de Hevieten niet bij name genoemd worden in 
Genesis 15. De Hevieten waren nakomelingen van Kanaän (Genesis 10:15,17) en woonden in 
het land Kanaän. Waarschijnlijk hadden ze in de tijd van Abraham de bijnaam Kadmonieten,  



 Land voor de Arabieren 

© Laurens de Wit, 2022. www.godlovesishmael.com 4 26/09/22 

dat 'oosterlingen' betekent, omdat ze in het oosten van Kanaän woonden. 
Van de drie overige volken in de tabel, de Kenezieten, Kenieten en Refaïeten, is eerder al 
duidelijk gemaakt dat het land van de Refaïeten eerst naar Moab en Ammon ging en eeuwen 
later naar de Ismaëlieten. 
 
De Kenezieten worden niet genoemd in Deuteronomium terwijl de Horieten niet genoemd 
worden in Genesis. Als het gebied van de Kenezieten zo genoemd is naar Ezau's kleinzoon 
Kenez, dan komt dit overeen met dat van de Horieten.11 Zij vielen in de handen van de 
Edomieten, die via Ezau afstammelingen van Abraham waren (Deuteronomium 2:12,22).  
 
Tot slot beloofde God het land van de Kenieten aan Abraham. Later woonden er Kenieten in 
het land van Midian (Exodus 3:15, Rechters 1:16), een zoon van Abraham (Genesis 25:2). Dit 
wijst erop dat hun land in handen van de Midianieten viel. 
 

5. Latere beloften aan Israël 
 
Bij monde van Mozes beloofde God aan Israël het land van zeven volken, die ten westen van 
de Jordaan woonden (Deuteronomium 7:1 'het land waar u naartoe gaat'), vanaf de beek 
van Egypte tot aan de grote rivier de Eufraat (Deuteronomium 1:7). God gaf aan Mozes een 
gedetailleerde beschrijving van dit gebied, die staat opgetekend in Numeri 34:2-12.  
Het gebied ten oosten van de Jordaan en ten zuiden van het Kinnerethmeer (meer van 
Galilea) behoorde Israël niet toe. Dit kwam overeen met het gebied van Ammon, Moab en 
Edom.  
Eeuwen later beloofde God door de profeet Jesaja aan Israël de overwinning te geven over 
de Filistijnen en over Edom, Moab en Ammon (Jesaja 11:14). Gaf God daarbij ook hun land 
over aan Israel?  
 

a. Ammon en Moab 
Aangezien God het land van Ammon en Moab als erfenis aan de mannen van het Oosten gaf, 
kunnen we concluderen dat de Israëlieten niet het land maar wel de macht zouden krijgen 
over deze twee volken. Nadat de Judeeërs door koning Nebukadnezar in ballingschap 
gevoerd waren, gingen de verstrooide Ammonieten en Moabieten in het verlaten Israël 
wonen. Toen de Israëlieten uit ballingschap terugkeerden, waren er problemen met de 
Ammonieten en Moabieten (Nehemia 2:10,19; 4:1-3; 13:23), Zij werden uiteindelijk echter 
onderworpen door Judas Maccabeüs.12  
Dat de Israëlieten niet het land van Ammon en Moab kregen, wordt bevestigd in Zacharias 
10:8-10, waar de gebieden genoemd worden waar God Israel naar terug zou brengen. Gilead 
en de Libanon, ooit het land van de Kadmonieten en Amorieten, worden wel genoemd, maar 
Ammon en Moab niet. 
 

b. Edom 
Obadja profeteerde dat Israël het land van de Filistijnen en de Edomieten in zou nemen 
(Obadja v18-20). In die tijd waren de Joden in ballingschap en trokken de Edomieten vanuit 
hun land op naar Juda en streken neer in het zuiden. Dit gebied werd later bekend onder de 
naam Idumea. 
Enkele eeuwen voor Christus onderwierp de Joodse Johannes Hyrcanus de Edomieten en 
dwong hen zich tot het Jodendom te bekeren.13 Daarmee werd Jesaja 11:14 vervuld. 
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c. Filistea 
De Filistijnen kwamen oorspronkelijk van het eiland Kaftor en namen het land van de 
Avvieten bij Gaza in bezit (Deuteronomium 2:23). Vanwege hun vijandige houding naar Israel 
(Amos 1:6-8) werden ze verdelgd (Jeremia 47:4) en kreeg Israel hun land (Obadja v19). 
 

6. Conclusie 
 
We hebben gezien dat God het land dat Hij aan Abraham beloofde, inderdaad aan zijn 
nageslacht heeft gegeven. Het land van de meeste volken ging naar de Israëlieten; een 
gebied dat zich uitstrekt van de Eufraat in het noorden tot de Negev woestijn in het zuiden. 
Daarnaast kregen de Israëlieten vele eeuwen later het land van de Filistijnen en Edomieten 
in bezit. 
God gaf aan de Ismaëlieten ook land als erfenis, en wel dat van Moab en Ammon ten oosten 
van de Jordaan. Tot slot kregen de Midianieten land ten zuiden van de Ismaëlieten. De 
Ismaëlieten waren de eerste Arabieren14, later werden de Midianieten ook Arabieren 
genoemd. God heeft dus land gegeven aan zowel de Israëlieten als de Arabieren. 
 

 
  
 
 
 

                                                           
1 Bijbel Herziene Statenvertaling, © Uitgeverij Jongbloed 2010. 
2 Ibid. 
3 In de periode van 1800-1100 v.Chr. bestond er een groot Hethitisch koninkrijk in het huidige Turkije, dat zich 
in haar hoogtijdagen, rond 1300 v. Chr., uitstrekte tot aan Syrië. Of de Hethieten die in Kanaan woonden in de 
tijd van Abraham (1996-1821 v. Chr.) hieraan gerelateerd waren, is niet met zekerheid vastgesteld door de 
archeologen.  
4 Zie Bible Commentary Gill on Genesis 15:19, E-sword, version 10.1.0, © Copyright 200-2012 Rick Meyers 
5 Strong's H7497: rapha of raphah betekent reus. 
6 In Jozua 18:16 wordt het dal van de Refaïeten genoemd. In dit gebied moeten veel reuzen gewoond hebben, 
die door Jozua verslagen werden. 
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7 In de tijd van de priester Ezra, na de Babylonische ballingschap, namen de Joden vrouwen uit de volgende 
volken: Kanaänieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de 
Egyptenaren en de Amorieten (Ezra 9:1). Dit wijst erop dat toen een deel van de Ammonieten en Moabieten, 
die door koning Nebukadnezar uit hun land verdreven waren, in Israel woonden en niet meer in hun eigen 
land. Daar woonden toen de Ismaëlieten, en met name de Nabateeërs – de nakomelingen van Nebajoth. 
8 Ook in Jozua 12:8 
9 Ook in Jozua 24:11,12,18 
10 De Naardense Bijbel geeft dit prachtig weer. 'Wanneer de Ene, je God, je doet komen in het land waar je 
aankomt om het te beërven,- zal hij talrijke volkeren voor je aanschijn wegjagen: de Chitiet, de Girgasjiet, de 
Amoriet, de Kanaaniet en de Periziet, deChiviet en de Jeboesiet, zeven volkeren talrijker en steviger dan jij.' 
Deuteronomium 7:1  en 'Onterven zal de Ene, je God, deze volkeren voor je aanschijn …' Deuteronomium 7:22 
De Naardense Bijbel, Uitgeverij Skandalon, Vught, 2007.  
Zie bijvoorbeeld ook Deuteronomium 1:38, 4:21 en 38, 12:9-10 
11 Er zíjn meerdere voorbeelden in de Bijbel waarbij de schrijver een latere naam toekende, bijvoorbeeld in 1 
Kronieken 8:29 
12 1 Makkabeeën 5:3 en 6, cf. 4:61 
13 Antiquiteiten van Josephus Boek 13, Hoofdstuk 9:1 
14 Zie studie Oorsprong Arabieren 


