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1. Introductie 
 
Dit is een poging om de oorsprong van de Arabieren te achterhalen. Omdat zij als nomaden 
rondtrokken, zijn er weinig archeologische bronnen beschikbaar om over hen te leren. Deze 
studie is daarom gebaseerd op het best bewaarde en meest betrouwbare oude geschrift 
waar wij vandaag over beschikken, namelijk de Bijbel. Eerst worden alle verzen met 
verwijzingen naar de Arabieren genoemd, en een conclusie getrokken. Daarna worden 
allerlei vertalingen en niet-Bijbelse bronnen bekeken, om te zien of zij de conclusie 
ondersteunen of niet.  
 

2. Woordstudie Arabieren 
 
In de Bijbel komen meerdere woorden voor die met Arabië of Arabier(en) vertaald zijn. In 
onderstaand schema worden deze woorden weergegeven met de letterlijke betekenis.  
 
 Fonetisch Strong's # Betekenis Referenties 

 ,arab H6152 steppe' ערב
woestijnplateau 

2 Kronieken 9:14; Jesaja 21:13 (2x); 
Jeremia 25:24; Ezechiël 27:21 

 arabiy H6163 steppebewoner Jesaja 13:20; Jeremia 3:2; 2 Kronieken' ערבי
21:16; 22:1; Nehemia 2:19; 4:7; 6:1 

 arabiyaiym H6163 onbekend 2 Kronieken 17:11' ערביאים

 arabiyiym H6163 onbekend 2 Kronieken 26:7' ערביים

  ;ereb H6154 mengeling 1 Koningen 10:15' ערב

Ἀραβία Arabia G688 Arabië Galaten 1:17; 4:25 
Ἄραψ Araps G690 Arabieren Handelingen 2:11 
 
Hierin valt op dat het Hebreeuws, waarin het Oude Testament geschreven is, meerdere 
betekenissen kan hebben. Het geschreven woord bestaat alleen uit medeklinkers en de 
betekenis wordt bepaald door de toegevoegde klinkers. De stam kent veel betekenissen, 
zoals: avond, plezierig, weefsel, gelofte en raaf.1 In deze studie beperken we ons tot de 
Bijbelreferenties waarin ערב vertaald is met Arabië of Arabier(en). Wat kunnen we leren over 
waar dit gebied was en wie haar inwoners waren?  
 

3. Bijbelreferenties Arabieren 
 
Onderstaande verzen zijn in chronologische volgorde geplaatst waarin ze zijn opgeschreven. 
Jesaja profeteerde in de periode van 740 tot 700 v. Chr., terwijl Jeremia en Ezechiël hun 
boodschappen rond de tijd van de ballingschap van Juda in 586 v. Chr. kregen. De Kronieken 
zijn na de ballingschap geschreven, mogelijk in de tweede helft van de vijfde eeuw v. Chr. 
door Ezra, een tijdgenoot van Nehemia. Het boek Handelingen en de brief van Paulus aan de 
Galaten dateren uit de 1e eeuw. 
 
Jesaja 13:19-20   'Babel, het sieraad van de koninkrijken, de luister en de trots van de 
Chaldeeën, zal zijn als toen God ondersteboven keerde Sodom en Gomorra. Niemand zal er 
verblijven, nooit meer, en niemand, van generatie op generatie, zal er wonen. Geen Arabier 
(H6163) zal daar zijn tent opzetten, en geen herder zal daar neerstrijken.'2 
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Volgens deze profetie waren de Arabieren nomaden die in die tijd niet ver van Babylon 
woonden. 
 
Jesaja 21:13-17   'De last over Arabië (H6152). U moet overnachten in het woud in Arabië 
(H6152), karavanen van de Dedanieten. Treed de dorstige tegemoet, breng water, inwoners 
van het land Tema, treed de vluchteling met brood voor hem tegemoet. Want zij zijn op de 
vlucht voor de zwaarden, voor het getrokken zwaard, voor de gespannen boog, en voor de 
druk van de oorlog. Want zo heeft de Heere tegen mij gezegd: Nog binnen een jaar, 
gerekend naar de jaren van een dagloner, zal het met al de luister van Kedar gedaan zijn. Het 
aantal overgebleven boogschutters, de helden van de Kedarenen – het zullen er maar weinig 
zijn. Want de HEERE, de God van Israël, heeft gesproken.' 
 
In deze profetie wordt een oordeel uitgesproken over de Kedarieten, die nakomelingen van 
Ismaël zijn. De Dedanieten, nakomelingen van Ketura, worden opgeroepen om te schuilen in 
de bossen en de inwoners van Tema, nakomelingen van Ismaël, moeten de vluchtelingen 
helpen. Dit wijst erop dat het gebied waar de Kedarieten toen woonden Arabië heette. 
 
Jeremia 3:2   ' … als een Arabier (H6163) in de woestijn.'  
 
In dit vers worden de Arabieren beschreven als een volk dat in de woestijn woonde. 
 
Jeremia 25:19-26   'Aan de farao, de koning van Egypte, zijn dienaren, zijn vorsten en heel 
zijn volk, aan alle mensen van allerlei herkomst (H6154) en al de koningen van het land Uz, 
aan al de koningen van het land van de Filistijnen, aan Askelon, Gaza, Ekron en het 
overblijfsel van Asdod, aan Edom, Moab en de Ammonieten, aan al de koningen van Tyrus, al 
de koningen van Sidon, en de koningen van de kustlanden die liggen aan de overkant van de 
zee, aan Dedan, Tema, Buz, en allen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen, aan al de 
koningen van Arabië (H6152) en al de koningen van de gemengde bevolking (H6154) die in 
de woestijn woont, aan al de koningen van Zimri, al de koningen van Elam en al de koningen 
van Medië, aan al de koningen van het noorden, die dichtbij en veraf zijn, de een na de 
ander; ja, aan al de koninkrijken van de aarde, die op de aardbodem zijn. Na hen zal de 
koning van Sesach drinken.' 
 
In deze opsomming van alle volken in het Midden-Oosten worden de Arabieren genoemd 
tussen de koningen van een gemengde bevolking in de woestijn en de volken van Dedan, 
Tema en Buz. Ook hier zijn het dus woestijnbewoners, zoals het Hebreeuwse woord al zegt. 
Het is opvallend dat de Ismaëlieten hier niet genoemd worden. Van Ismaëls zonen wordt 
Tema hier wel genoemd en de Kedarieten niet. Mogelijk waren de Kedarieten ten tijde van 
Jeremia algemeen bekend geworden als Arabieren. 
 
Ezechiël 27:21   'Arabië (HG6152) en alle vorsten van Kedar, die deden zaken met u in 
lammeren, rammen en bokken.' 
 
Dit vers is een deel van een opsomming van alle landen waarmee de havenstad Tyrus handel 
dreef. Hier wordt Arabië naast de vorsten van Kedar genoemd, wat op een sterke verwant-
schap wijst. Zij handelden in dezelfde producten, namelijk dieren die door nomaden gefokt 
en gehoed worden. 
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2 Kronieken 9:14   'afgezien van de inkomsten van de rondtrekkende kooplui en de 
handelaars, en de inkomsten aan goud en zilver voor Salomo van alle koningen van Arabië 
(H6152) en van de landvoogden van het land.' 
 
De context van dit vers is de koningin van Sjeba die vrijwillig allerlei geschenken bracht. Als 
de inkomsten van de Arabische koningen ook uit geschenken bestond, dan was Arabië een 
gebied waar Salomo niet over heerste en moet ten oosten van Ammon, Moab en Edom 
gelegen hebben, waar de Ismaëlieten woonden. Als het wel om koningen ging die aan 
Salomo onderworpen waren, dan ging het hier om stammen die dichterbij woonden. 
 
In 1 Koningen 10:15, dat waarschijnlijk aan het begin van de ballingschap geschreven is, 
vinden we een verslag van dezelfde gebeurtenissen. Daar staat: 'afgezien van de inkomsten 
van de rondtrekkende kooplui en de winst van de handelaars, van alle koningen van Arabië 
(H6154) en van de landvoogden van het land.' 
Dit is de enige plaats waar het woord 'ereb (H6154) vertaald is met Arabië. Commentator 
Barnes volgt de lijn van 'mengeling' en ziet hierin stammen die half Joods en half Arabisch 
waren. Wesley stelt dat het gaat om die delen van Arabië die dicht bij Israel lagen.3 
Andere mogelijkheden zijn dat er in 1 Koningen eigenlijk 'arab staat en dat eeuwen later 
foutieve klinkertekens toegevoegd zijn4 of dat de gemengde bevolking en Arabië op min of 
meer dezelfde groep slaat (zie Jeremia 25 hierboven).  
 
2 Kronieken 17:11   'Sommigen van de Filistijnen brachten Josafat geschenken en geld als 
schatting. Zelfs de Arabieren (H6163) brachten hem kleinvee: zevenduizend zevenhonderd 
rammen en zevenduizend zevenhonderd bokken.' 
 
Ofschoon Strong dit woord categoriseerde onder H6163, gaat het hier om een ander woord. 
Het is dan ook niet duidelijk, om welk volk het hier precies gaat. Volgens vers 10 viel de vrees 
voor God op de koninkrijken rondom Juda. Dit moet dus een groep geweest zijn die niet ver 
van de Israëlieten en Filistijnen woonde. 
 
2 Kronieken 21:16  'Toen wekte de HEERE tegen Jehoram de geest op van de Filistijnen en 
van de Arabieren (H6163) die in de nabijheid van de Cusjieten woonden.' 
 
Hier wordt gesproken over een groep Arabieren die in de buurt van de Cusjieten woonden. 
Sommigen zien de Cusjieten als de oorspronkelijke bewoners in het midden van het Arabisch 
schiereiland, anderen zien hen als een volk dat ten zuiden van Egypte woonde. In elk geval 
moeten deze Arabieren ten zuiden van Juda gewoond hebben. Mogelijk waren ze 
nakomelingen van Ismaël of waren het andere woestijnstammen. 
  
2 Kronieken 22:1   'En de inwoners van Jeruzalem maakten zijn jongste zoon Ahazia koning 
in zijn plaats, omdat de bende die met de Arabieren (H6163) in het legerkamp gekomen was, 
al de oudere broers had gedood. Zo werd Ahazia, de zoon van Jehoram, koning van Juda, 
koning.' 
 
Deze gebeurtenis volgt op het conflict met de Arabieren dat in 2 Kronieken 21:16 
beschreven is. Dan gaat het hier hoogstwaarschijnlijk om dezelfde Arabieren die in de buurt 
van de Cusjieten woonden. 



Oorsprong van de Arabieren 

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

2 Kronieken 26:7   'God hielp hem tegen de Filistijnen, en tegen de Arabieren (H6163) die in 
Gur-Baäl woonden, en tegen de Meünieten.' 
 
In het Hebreeuws staat er letterlijk: 'God hielp hem tegen de Filistijnen en Arabiyiym, de 
Arabieren die in Gur-Baal woonden.' Deze 'Arabieieren' behoorden dus tot de Arabieren. 
 
Nehemia 2:19   'Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en 
Gesem, de Arabier (H6163), hoorden dit, en bespotten en verachtten ons.'  
Nehemia 4:7   'Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia, de Arabieren (H6163), de Ammonieten 
en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en 
dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken.' 
Nehemia 6:1   'Het gebeurde, toen Sanballat, Tobia en Gesem, de Arabier (H6163), en onze 
overige vijanden ter ore kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was 
overgebleven … ' 
 
In Nehemia wordt gesproken over Arabieren die in Israel woonden, waarschijnlijk met 
Gesem als hun leider. Mogelijk waren dit afstammelingen van de Arabieren die ten tijde van 
koning Joram Juda al binnenvielen. Het zouden ook nakomelingen van Moab kunnen zijn, die 
toen al Arabieren genoemd werden.5  
 
Handelingen 2:9-11   'Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopota-
mië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, 
dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 
Kretenzen en Arabieren  (G690), wij horen hen in onze taal over de grote werken van God 
spreken.' 
 
Op de pinksterdag waren er mannen uit allerlei volken en gebieden aanwezig in Jeruzalem. 
De genoemde volken kwamen uit Europa, de omgeving van de rivier de Eufraat en ten 
oosten daarvan en uit Afrika. De Arabieren lijkt te verwijzen naar de mensen tussen Judea en 
de Eufraat en het Arabisch Schiereiland. 
 
Galaten 1:17   'en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al vóór mij apostel waren; 
maar ik vertrok naar Arabië (G688) en keerde weer terug naar Damascus.'  
Galaten 4:25   'Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië (G688), en komt overeen met het 
huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in slavernij is.' 
 
Er wordt algemeen aangenomen dat de berg Sinaï in de Sinaï-woestijn ligt. Er zijn echter 
goede redenen om aan te nemen dat de berg Sinaï overeenkomt met de berg Al-Lawz in 
Noordwest Saoedi-Arabië. 6 In de Romeinse tijd werden drie gebieden met de naam Arabië 
onderscheiden, vanaf het huidige Jordanië tot aan Jemen in het zuiden van het Arabisch 
Schiereiland. Dus Paulus verwees naar een gebied ten zuiden van Damascus en ten 
zuidoosten van Jeruzalem 
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4. Vroegere volken 
 
In Jeremia 25 wordt een opsomming gegeven van de toenmalige volken in het Midden-
Oosten. Er waren ook nog andere volken, die eerder genoemd worden in de Bijbel. 
 

a) De Ismaëlieten, Hagrieten en Amalekieten 
 
In de tabel hieronder is te zien dat de Ismaëlieten, Hagrieten en Amalekieten voor het laatst 
in Psalm 83 genoemd worden. Er wordt aangenomen dat dit lied geschreven werd ten tijde 
van de grote oorlog gedurende de regering van koning Josafat. Dat betekent dat deze Psalm 
van rond 810 v. Chr. dateert. 
Hierna worden ze niet meer genoemd, behalve wanneer in geschiedkundige boeken 
gebeurtenissen beschreven worden die eeuwen daarvoor plaatsvonden. De geschied-
schrijvers besloten om dan de namen van de volken te gebruiken die ze hadden ten tijde van 
de gebeurtenis en niet waarmee ze ten tijde van het schrijven bekend stonden. 
 
God had de Israëlieten de opdracht gegeven om de Amalekieten uit te roeien. Dit verklaart 
waarom ze later niet meer voorkomen. De Hagrieten worden alleen in het boek Kronieken 
genoemd, waar een conflict beschreven is ten tijde van koning Saul. Dat betekent dat ze 
geen belangrijke stam of natie waren in het Midden-Oosten.  
Dan blijven de Ismaëlieten over, die volgens Gods belofte aan Abraham tot een talrijk volk 
zouden worden. Hoe kon hun naam dan verdwijnen? Een groot volk zou bekend blijven en 
een rol in de geschiedenis spelen. Misschien droegen ze uiteindelijk de naam van de meest 
vooraanstaande stam. De Kedarieten worden het meest genoemd en zijn een goede 
kandidaat. Tema en Nebajoth worden echter ook speciaal genoemd in Jesaja. 
 
Het is opmerkelijk dat nog geen eeuw na het schrijven van Psalm 83 de naam Arabië in de 
Bijbelse geschiedenis voorkomt. In Jesaja 21 wordt het gebied van de Kedarieten omschre-
ven als Arabië en in Ezechiël 27 worden de Kedarieten in één adem genoemd met Arabië. Dit 
wijst erop dat het land waar Kedar en de andere Ismaëlitische stammen woonden, vanaf 
toen Arabië genoemd werd. Omdat het Hebreeuwse woord 'steppe' of 'woestijn' betekent 
en Arabier 'woestijnbewoner', kan de naam ook gezien worden als een bijnaam voor de 
Ismaëlieten. 
 

b) De mannen van het oosten 
 
Er is nog een bijzondere groep die niet in Jeremia 25 genoemd wordt.  De Israëlitische 
schrijvers, die ten westen van de Jordaan woonden, spraken over de 'mannen van het 
oosten' als een volk dat geen koninkrijk vormde. Dat is typerend voor nomadenstammen, die 
van plaats naar plaats rondtrekken om groen en water voor hun dieren te vinden. 
 
Moab, Ammon en Edom waren allemaal koninkrijken, dus deze term kan niet op hen van 
toepassing geweest zijn. In het verhaal van Gideon worden de mannen van het oosten als 
aparte groep genoemd, naast de Midianieten en Amalekieten (Rechters 6:3,33; 7:12; 8:10), 
dus zij waren het ook niet. Het leefgebied van de Ismaëlieten was van Sur aan de grens met 
Egypte tot aan Havila dichtbij Mesopotamië (Genesis 25:18), dus hoofdzakelijk ten oosten 
van de Jordaan. Dat maakt het aannemelijk dat de mannen van het oosten naar hen verwijst. 
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Dit wordt bevestigd in Jeremia 49:28 waar de Kedarieten gelijkgesteld worden aan de 
mannen van het oosten. Het sluit ook naadloos aan bij Ezechiël 25:4 en 10 die een vervulling 
laat zien van Gods belofte om het land van de Refaïeten aan Abrahams nageslacht te geven 
(zie de studie over land voor Ismaël). Zo kunnen we concluderen dat de zonen van het 
oosten nakomelingen van Ismaël zijn. 
 
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste volken weergegeven waar Israel mee omging,  
met name de andere nakomelingen van Abraham en die van zijn neef Lot. De pijl geeft aan 
hoe de naamsverandering van Ismaëlieten naar Arabieren plaatsgevonden moet hebben. 
 
 

 
    volken wiens namen na 800 v. Chr. niet meer voorkomen. 

x naam van het volk komt voor in het Bijbelboek en daarmee in een bepaalde periode.  
o volk komt voor in het Bijbelboek bij de naam die het had toen de specifieke gebeurtenis plaatsvond. 

Zo beschreef Habakuk bijvoorbeeld de angst van de Midianieten, daarbij verwijzend naar de tijd van 
Gideon, een van de rechters van Israel. 

 
NB: De jaartallen van de Bijbelboeken zijn geschat en kunnen iets variëren. 

  

Datum Bijbelboek Nakomelingen van Abraham Nakomelingen 
van Lot 

    

v. Chr. Midian Ismaëlieten 
 

Hagrieten Edom 
 

Aram / 
Syrië 

Sjeba  Arabië / 
Arabieren 

mannen 
van het 
Oosten 

  
Nebajoth Kedar 

 
Amalek Moab Ammon 

1460 Genesis X X X X 
 

X X X X X X 
  

1460 Job 
          

X 
 

X 

1050 Psalm 120 
   

X 
         

1020 Psalm 72 
          

X 
  

1000 Hooglied 
   

X 
         

980 Rechters X X 
    

X 
  

X 
  

X 

930 1+2 Samuel 
      

X 
  

X 
   

810 Psalm 83 o X 
  

X X X X X 
    

               
               

750 Amos 
     

X 
 

X 
 

X 
   

700 Jesaja X 
 

X X 
 

X 
  

X X X X X 

610 Habakuk o 
            

600 Jeremia 
   

X 
 

X 
 

X X X X X X 

586 Obadja 
     

X 
       

580 1+2 Koningen o 
    

X 
 

X X X X X X 

580 Ezechiël 
   

X 
 

X 
 

X X X X X X 

530 Daniel 
     

X 
 

X X 
    

450 1+2 Kronieken o o 
  

o X o X X X X X 
 

430 Ezra 
       

X X 
    

430 Nehemia 
       

X X 
  

X 
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5. Andere bronnen 
 
De oudste referentie naar Arabieren is gevonden op een steen met daarop een verslag van 
de Assyrische koning Salmanassar, die in 853 v. Chr. tegen hen vocht.7 
 
Jubilee, geschreven tussen 109 en 105 v. Chr.8, maakt ook melding van de Arabieren. In 
hoofdstuk 20:12-13 staat: 'En Ismaël en zijn zonen, en de zonen van Ketura en hun zonen, 
gingen samen en woonden van Paran tot de ingang van Babylon in al het land dat zich naar 
het Oosten uitstrekt en aan de woestijn grenst. Zij vermengden zich met elkaar en hun naam 
was Arabieren en Ismaëlieten.' 
 
Targum Jonathan is een Bijbelvertaling vanuit het Hebreeuws naar het Aramees uit 30 v. Chr. 
In Genesis 37:25 wordt daarin gesproken over Arabieren in plaats van Ismaëlieten9 en in 
Jesaja 60:6 worden Kedar en Nebajoth niet genoemd maar Arabieren. 
 
In 93 AD schreef de bekende Joodse geschiedschrijver Josephus het volgende: 
'Toen de jongen opgegroeid was, trouwde hij met een vrouw die van geboorte een 
Egyptische was, waar zijn moeder oorspronkelijk ook vandaan kwam. Deze vrouw baarde 
Ismaël twaalf zonen: Nabajoth, Kedar, Abdeel, Mabsam, Idumas, Masmaos, Masaos, 
Chodad, Theman, Jetur, Naphesus, Cadmas. Deze gingen wonen in het hele land vanaf de 
Eufraat tot aan de Rode Zee en noemden het Nabatea. Zij zijn een Arabische natie en 
noemen hun stammen zo, zowel vanwege hun eigen eer als de eer van Abraham hun 
vader.'10 
 
Tot slot nog de Targum Onkelos die aan het begin van de 2e eeuw of het eind van de 4e eeuw 
geschreven is. Daarin wordt, net zoals in Targum Jonathan, in Genesis 37:25 gesproken over  
Arabieren in plaats van Ismaëlieten. 
 
In het boek 'De Oprechte', dat de periode vanaf de schepping tot de dood van Jozua 
beschrijft, wordt Ismaël 80 keer genoemd, terwijl er juist niets te vinden is over Arabië of 
Arabieren. Het boek wordt aangehaald in het Bijbelboek Jozua, dat waarschijnlijk tussen de 
14e en de 11e eeuw voor Christus geschreven is. Dat betekent dat het boek toen al bestond. 
Het is opmerkelijk dat in het boek 'De Oprechte' dezelfde verwijzingen naar Ismaël en zijn 
nakomelingen bevat als de Bijbelboeken uit die periode. 
 
De andere bronnen blijken dus overeen te komen met het patroon in de tabel. 
 

6. Chronologie met datums 
 
±1890 v. Chr.  
Ismaël gaat in de woestijn van Paran wonen en wordt daarmee de eerste woestijnbewoner 
die in de Bijbel genoemd wordt (Genesis 21:20-21) . 
 
±1830 v. Chr. 
Abraham stuurt alle zonen van zijn bijvrouwen naar het Oosten. Ismaël bleef toen 
waarschijnlijk in Paran in het zuiden.  
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Na 1830 v. Chr. 
De nakomelingen van Ismaëls 12 zonen gaan 
wonen in het gebied van Sur tot Havila. 
(Genesis 25:18) De stammen van Ammon, 
Moab en Edom vormen landen en 
uiteindelijk koninkrijken (Rechters 11:12; 
Numeri 22:4; Genesis 36:31). De Ismaëlieten 
raken bekend als de 'mannen van het oosten' 
(Rechters 6-8). 
 
±850 v. Chr. 
Het machtige Assyrische koninkrijk verslaat de woestijnbewoners. Dit is een grote prestatie 
want nomaden weten veel beter hoe te leven en te overleven in hun eigen woestijngebied 
dan een buitenlands leger. De Assyriërs geven hen de verzamelnaam Arabieren, ofwel 
'woestijnbewoners', in plaats de namen van de verschillende stammen te gebruiken.  
De naam Arabieren verspreidt zich via het Assyrische rijk over het hele Midden Oosten.  
 
±810 v. Chr. 
De Israëlieten in Juda spreken nog over Ismaëlieten. Dit is wel de laatste keer dat deze naam 
in de Bijbel gebruikt wordt (Psalm 83). 
 
±720 v. Chr. 
De naam Arabië wordt voor het eerst gebruikt in de Bijbel. Hij duidt met name het 
leefgebied van de Kedarieten aan, een belangrijke Ismaëlitische stam (Jesaja 21:13-17). 
Mogelijk worden de Dedanieten en andere nakomelingen van Abraham via Ketura ook 
Arabieren genoemd.  
 
±600 v. Chr. 
De Kedarieten zijn zo groot geworden dat zij gelijkgesteld worden met de 'mannen van het 
oosten' (Jeremia 49:28). Mogelijk zijn zij de leiders en vertegenwoordigers van alle 
Ismaëlitische stammen. Dat zou verklaren waarom Ezechiël naast Arabië specifiek de 
Kedarieten noemt (Ezechiël 27:21). 
 
Na 580 v. Chr.  
De schrijver van de Kronieken verwijst naar enkele stammen of volken ten zuiden van Juda 
als Arabieren. Vanwege de betekenis 'woestijnbewoners' is het mogelijk dat de term 
Arabieren in deze tijd niet alleen meer een aanduiding voor de Ismaëlitische stammen was, 
maar ook voor andere woestijnvolken.  
Dit geldt waarschijnlijk ook voor de Moabieten en Edomieten. De Moabieten werden in 582 
v. Chr. door Nebukadnezar overwonnen.11 Zij gingen verspreid wonen onder andere volken, 
waaronder Israel (Nehemia 13:23) en werden waarschijnlijk toen al Arabieren genoemd.12 
Moab verdween als natie en het land Moab kwam in handen van de Nabateeërs.13  
De Edomieten werden geoordeeld (Obadja 1:8-10, 18) en hun land kwam in handen van de 
Nabateeërs, zodat Edom na de Joodse ballingschap niet meer in de Bijbel genoemd wordt. 
De overgebleven nakomelingen van Ezau, van wie een deel in Idumea neerstreek, worden 
sindsdien waarschijnlijk Arabieren genoemd, net als de Moabieten. 
 



Oorsprong van de Arabieren 

© Laurens de Wit, 2022. www.godlovesishmael.com 9 26/09/22 

Na 27 v. Chr. 
Als het Romeinse rijk zich uitbreidt over de toenmalige wereld, worden het Arabisch 
Schiereiland en het gebied daarboven Arabië genoemd. De Romeinen spreken van Arabia 
Petraea, Arabia Deserta en Arabia Felix.14 In de illustratie hieronder15 zijn dat respectievelijk 
het gele gebied dat grofweg Jordanië omvat, het groene gebied rechts daarvan en het rode 
gebied dat de rest van het Arabisch Schiereiland beslaat. Vanaf deze tijd worden alle 
inwoners van het gebied meer en meer Arabieren genoemd, ongeacht hun afkomst. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de overgebleven Ammonieten, na de nederlaag onder Judas de 
Makkabeeër.16 
 

 

Vanaf 641 AD17 
Met de verspreiding van de Islam, worden de landen waar de moslims de macht krijgen, 
gearabiseerd. De Arabische taal en het Arabisch schrift worden ingevoerd, zodat 
tegenwoordig veel landen in Noord- en Oost-Afrika tot de Arabische landen gerekend 
worden.   
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7. Conclusie: 
 
Zowel de Bijbel als niet-Bijbelse bronnen geven hetzelfde beeld, namelijk dat de 
oorspronkelijke Arabieren nakomelingen van Ismaël waren. Dit past helemaal bij Gods weg 
met een volk dat voortkomt uit een man die zo rijk gezegend is als Ismaël. Zij kunnen niet 
zomaar verdwijnen uit de Bijbelse tijd of de moderne geschiedenis. 
 
Daarnaast is het goed mogelijk dat een deel van Abrahams nakomelingen via Ketura tot de 
oorspronkelijke Arabieren gerekend mogen worden. Ook zij woonden, nadat Abraham hen 
weggestuurd had, ten oosten van de Jordaan. In de geschiedkundige bronnen ligt het accent 
echter op de Ismaëlieten, die met hun 12 stammenleiders dan ook het grootste deel 
gevormd zullen hebben.  
 
Na verloop van tijd zijn ook andere volken tot de Arabieren gerekend. Na de ballingschap, 
waarin veel volken met elkaar vermengd waren, werd ermee verwezen naar verschillende 
groepen woestijnbewoners ten zuiden van Juda. In het Nieuwe Testament ging het om het 
hele Arabische Schiereiland en tegenwoordig worden de landen vanaf de westkust van 
Noord-Afrika tot aan Irak tot de Arabische landen gerekend. 
 
Vandaag de dag claimen de zuidelijke bewoners van het Arabisch Schiereiland, de 
Jemenieten, dat zij de oorspronkelijke Arabieren zijn. In de tabel is echter te zien dat het 
land van hun voorouders al lang voor de introductie van de naam Arabië bekend was als 
Sjeba.18 Job was bijvoorbeeld al bekend met de karavanen uit Sjeba (Job 6:19), die goud, 
wierook en mirre verhandelden. Ook daarna bleef Sjeba onder haar eigen naam bekend, 
parallel met de Arabieren.19 Deze claim kan dan ook niet op Bijbelse gronden bevestigd 
worden. 
 
Samengevat: de nakomelingen van Ismaël waren de eersten om woestijnbewoners of 
Arabieren genoemd te worden. Later is de term Arabieren ook gebruikt voor andere volken, 
zodat het vandaag de dag onmogelijk is om te bepalen wie directe afstammelingen van 
Ismaël zijn. We mogen ervan uitgaan dat een belangrijk deel van de huidige Arabieren zich 
rechtmatig een Ismaëliet mag noemen. 
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Nawoord: 
 
Hoeveel van de huidige Arabieren kunnen met recht zeggen dat ze nakomelingen van Ismaël 
zijn? Deze vraag is niet met precisie te beantwoorden, omdat de naam Arabieren al ruim 
twee millennia voor verschillende volken gebruikt wordt. Toch kunnen we op grond van de 
huidige statistieken een ruwe schatting maken. Het leefgebied van de Ismaëlieten in 
ogenschouw nemend, kunnen we een percentage nemen van de landen waarin dat gebied 
lag. Nakomelingen van Ismaël die naar andere landen verhuisd zijn, worden buiten 
beschouwing gelaten. Dit levert de volgende tabel op.20 
 

Land Bevolking Totaal Arabieren Ismaelieten 
  in miljoenen % in miljoenen % in miljoenen 
Gaza 2 100% 2,0 30% 0,6 
Israel 8,9 21% 1,9 30% 0,6 
Jordanië 11 97% 10,7 50% 5,3 
Irak 40,5 75% 30,4 20% 6,1 
Syrië 21,5 50% 10,8 20% 2,2 
Saoedi 
Arabië 35,4 90% 31,9 30% 9,6 

Westbank 3 80% 2,4 50% 1,2 
        
TOTAAL     89,9  25,5 

 
God beloofde aan Hagar dat Ismaël tot een groot volk zou worden en dat is inderdaad 
gebeurd. Israel kreeg overigens dezelfde belofte en met 14 miljoen Joden wereldwijd is dat 
ook gebeurd.21 Als de Holocaust niet plaatsgevonden had, was het volk nu zelfs nog veel 
groter geweest. 
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