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1. Overzicht 
 

Er zijn twee manieren om te beoordelen met wie Israel 

problemen had. De eerste manier is door het optellen van alle conflicten die in de Bijbel 

opgetekend staan tussen Israël en de 

door te kijken naar de landen die genoemd worden in de 

Israel. In de Bijbel zijn vier van deze opsommingen te vinden. 

andere keren wonnen de andere landen.

hetgeen wijst op een intense vijandschap. A

 

In de tabel hieronder zijn beide manieren 

individuele conflicten hadden en het meest in opsommingen voorkomen,

worden als de grootste vijanden

overzicht voorkomen en/of weinig individuele conflicten hadden, 

minder erge vijanden. 

 
 

  

Vijanden in de tijd 

van de rechters

  

Rechters 10:11-12     

1 Samuel 12:9,12

Amalek x 

Ammon x 

Amorieten x 

Arabieren   

Aram / Zoba   

Assyrië   

Babylon   

Cusj   

Edom   

Egypte x 

Filistijnen x 

Ismaëlieten   

Midian   

Moab x 

Sidon x 

 

1) De Amalekieten worden 

geworden of iets dergelijks

 

In het schema is te zien dat Israël 

Van deze landen zijn niet alleen de meeste conflicten beschreven, maar ze worden ook nog 

eens in drie van de vier opsom

behoorden zij ook tot de ergste vijanden
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Er zijn twee manieren om te beoordelen met wie Israel in de Bijbelse tijd de meeste 

problemen had. De eerste manier is door het optellen van alle conflicten die in de Bijbel 

opgetekend staan tussen Israël en de individuele landen rondom haar. De tweede manier is 

landen die genoemd worden in de opsommingen van vijanden van 

Israel. In de Bijbel zijn vier van deze opsommingen te vinden. Soms was Israel ster

andere keren wonnen de andere landen. Sommige volken komen in elke opsomming voor, 

hetgeen wijst op een intense vijandschap. Andere volken worden minder vaak genoemd.

beide manieren gecombineerd. De landen die de meeste 

individuele conflicten hadden en het meest in opsommingen voorkomen, 

worden als de grootste vijanden. Deze zijn grijs gemarkeerd. Volken die in een enkel 

overzicht voorkomen en/of weinig individuele conflicten hadden, waren minder lang of 

Vijanden in de tijd 

van de rechters 

Vijanden waar 

koning Saul 

tegen vocht 

Vijanden door 

koning David 

verslagen  

Vijanden die 

tegen koning 

Jojakim vochten

12     

Samuel 12:9,12 

1 Samuel  

14:47-48 

 2 Samuel 8:1-14        

= 1 Kron 18:11 

2 Koningen 

24:1

x x 1)

x x x

      

      

x x x

      

    x

      

x x   

      

x x   

      

      

x x x

      

worden niet genoemd in 2 Koningen. Niet dat ze ineens vrienden waren 

geworden of iets dergelijks;  ze waren toen uitgeroeid en bestonden niet meer als volk

dat Israël opvallend veel overhoop lag met Aram en de Filistijnen. 

Van deze landen zijn niet alleen de meeste conflicten beschreven, maar ze worden ook nog 

eens in drie van de vier opsommingen genoemd. Toen de Amalekieten er nog waren, 

behoorden zij ook tot de ergste vijanden. 

10/10/14 

de meeste 

problemen had. De eerste manier is door het optellen van alle conflicten die in de Bijbel 

De tweede manier is 

opsommingen van vijanden van 

Soms was Israel sterker, 

Sommige volken komen in elke opsomming voor, 

minder vaak genoemd. 

d. De landen die de meeste 

 moeten gezien 

Deze zijn grijs gemarkeerd. Volken die in een enkel 

waren minder lang of 

Vijanden die 

tegen koning 

Jojakim vochten 

Aantal 

conflicten 

specifiek in de 

Bijbel genoemd  

2 Koningen  

24:1-2 

1)  7 

x 9 

 1 

 3 

x 12 

 7 

x 3 

 1 

 4 

 3 

 16 

 2 

 2 

x 4 

   

dat ze ineens vrienden waren 

niet meer als volk. 

overhoop lag met Aram en de Filistijnen. 

Van deze landen zijn niet alleen de meeste conflicten beschreven, maar ze worden ook nog 

Toen de Amalekieten er nog waren, 
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Ammon en Moab springen eruit als de enige volken die in alle vier opsommingen 

voorkomen. Dat geeft aan dat zij ook als belangrijke vijanden van Israel aangemerkt 

te worden.  

 

Er zijn slechts vier volken die in 

Arabieren, de Ismaëlieten,  de Midianieten en Cusj. Van hen worden ook heel weinig 

conflicten in de Bijbel genoemd. Dat geeft aan dat ze in het 

met Israel hadden. 

 

2. Locatie van de volken
 

In onderstaande illustratie is globaal het leefgebied van de verschillende volken weerge

geven. De Midianieten woonden in eerste instantie dichterbij Moab, maar werden 

door de Edomieten verslagen en zo meer naar het zuiden weggedreven (Genesis 36:35).

Amalekieten werden uiteindelijk uitgeroeid. Na hen woonden 

De Assyrische en Babylonische rijken ontstonden pas later, waarbij de 

Assyrische rijk versloegen. De meningen verschillen over de locatie van Cusj. Sommigen 

menen dat het ten zouden van de Midianieten was, de meesten geloven dat het een rijk in 

Noord-Afrika was, ten zuiden 
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Ammon en Moab springen eruit als de enige volken die in alle vier opsommingen 

voorkomen. Dat geeft aan dat zij ook als belangrijke vijanden van Israel aangemerkt 

Er zijn slechts vier volken die in geen enkele opsomming genoemd worden, namelijk de 

Arabieren, de Ismaëlieten,  de Midianieten en Cusj. Van hen worden ook heel weinig 

conflicten in de Bijbel genoemd. Dat geeft aan dat ze in het algemeen een vredige relatie 

Locatie van de volken 

is globaal het leefgebied van de verschillende volken weerge

geven. De Midianieten woonden in eerste instantie dichterbij Moab, maar werden 

Edomieten verslagen en zo meer naar het zuiden weggedreven (Genesis 36:35).

Amalekieten werden uiteindelijk uitgeroeid. Na hen woonden er Arabieren in dat gebied.

De Assyrische en Babylonische rijken ontstonden pas later, waarbij de Babyloniërs

rische rijk versloegen. De meningen verschillen over de locatie van Cusj. Sommigen 

menen dat het ten zouden van de Midianieten was, de meesten geloven dat het een rijk in 

zuiden van Egypte.  

10/10/14 

Ammon en Moab springen eruit als de enige volken die in alle vier opsommingen 

voorkomen. Dat geeft aan dat zij ook als belangrijke vijanden van Israel aangemerkt dienen 

opsomming genoemd worden, namelijk de 

Arabieren, de Ismaëlieten,  de Midianieten en Cusj. Van hen worden ook heel weinig 

algemeen een vredige relatie 

is globaal het leefgebied van de verschillende volken weerge-

geven. De Midianieten woonden in eerste instantie dichterbij Moab, maar werden  

Edomieten verslagen en zo meer naar het zuiden weggedreven (Genesis 36:35). De 

Arabieren in dat gebied. 

Babyloniërs het 

rische rijk versloegen. De meningen verschillen over de locatie van Cusj. Sommigen 

menen dat het ten zouden van de Midianieten was, de meesten geloven dat het een rijk in 
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3. Lijst van conflicten
 

Amalek 

1) Exodus 17:8-16 Amalek 

2) Numeri 14:45 Nadat de Israëlieten het land hadden verkend, trokken ze uiteindelijk 

op en werden door de Amalekieten en K

3) Rechters 3:13-30 De Amalekieten 

Ammonieten. 

4) Rechters 6:3 De Amalekieten v

mannen van het Oosten.

5) 1 Samuel 15 Saul kreeg

vocht tegen hen, maar liet 

6) 1 Samuel 27:8, 30:1-18

7) 1 Kronieken 4:43 Sommige Simeonieten doodden de overgebleven Amalekieten

 

Ammon 

1) Rechters 3:12-30 Ze vochten mee met de Moabieten, 

2) Rechters 10:7-12 

3) Rechters 11:4-33 

4) 1 Samuel 11:1-11 

5) 2 Samuel 10:1-14 = 1 Kronieken 19:1

waren door de nieuwe Ammonitische koning.

6) 2 Samuel 11:1; 12:27-31 = 1 Kronieken 20:1

7) 2 Kronieken 20:1-23 Moab, Ammon en de Me

tegen koning Josafat.  

8) 2  Kronieken 26:6-8  Koning Uzzia ontving giften van de Ammonieten.

9) 2 Kronieken 27:5 Jotham

 

Arabieren  

Wie dit waren is niet duidelijk, want de Hebreeuwse woorden hier zijn anders dan wat 

gebruikelijk is voor de Arabieren.

kunnen ook andere stammen geweest zijn.

1) 2 Kronieken 21:16 de Filistijnen en de Arabieren

woonden, vochten tegen 

2) 2 Kronieken 22:1  de bende die met de Arabieren in het legerkamp gekomen was, 

had al de oudere broers

3) 2 Kronieken 26:7 God hielp koning Uzzia tegen de Filistijnen en tegen de Arabieren 

die in Gur-Baäl woonden en 

(2 Kronieken 17:10-11 De Arabieren en Filistijnen brachten geschenken aan koning 

Josafat).* 

 

Aram/Zoba/Syrië 

1) Rechters 3:7-11 

2) 2 Samuel 8:5-6 = 1 Kronieken 18:5

Damascus 

3) 2 Samuel 10:6-19 = 1 Kronieken 19:10

die hun bondgenoten waren.

4) 1 Kronieken 19:17-19 Koning David doodde veel Syriërs en onderwierp hen aan zich
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 tussen Israel en andere volken 

Amalek vocht tegen de Israëlieten in de woestijn. 

14:45 Nadat de Israëlieten het land hadden verkend, trokken ze uiteindelijk 

rden door de Amalekieten en Kanaänieten verslagen.  

De Amalekieten vochten mee met de Moabieten, samen met de 

De Amalekieten vochten mee met de Midianieten, samen met de 

mannen van het Oosten. 

1 Samuel 15 Saul kreeg van God de opdracht om de Amalekieten te vernietigen. Hij 

maar liet wel velen in leven, waaronder de koning.

18 David beroofde de Amalekieten  

1 Kronieken 4:43 Sommige Simeonieten doodden de overgebleven Amalekieten

vochten mee met de Moabieten, samen met de Amalekieten.

14 = 1 Kronieken 19:1-19 Conflict nadat Davids mannen vernederd 

waren door de nieuwe Ammonitische koning. 

31 = 1 Kronieken 20:1-3 

23 Moab, Ammon en de Meünieten (een deel van Edom) vochten 

 

8  Koning Uzzia ontving giften van de Ammonieten.

2 Kronieken 27:5 Jotham overwon de Ammonieten zodat ze schatting betaalden

niet duidelijk, want de Hebreeuwse woorden hier zijn anders dan wat 

gebruikelijk is voor de Arabieren.
 
Mogelijk waren ze nakomelingen van Ismaël, maar het 

kunnen ook andere stammen geweest zijn.
 i 

de Filistijnen en de Arabieren, die in de nabijheid van de Cusjieten 

tegen koning Jehoram van Juda. 

de bende die met de Arabieren in het legerkamp gekomen was, 

broers van koning Joram van Juda gedood.  

God hielp koning Uzzia tegen de Filistijnen en tegen de Arabieren 

Baäl woonden en tegen de Meünieten. 

11 De Arabieren en Filistijnen brachten geschenken aan koning 

Kronieken 18:5-6  Koning David onderwierp de Syriërs van 

= 1 Kronieken 19:10-15 Joab vocht tegen de Ammonieten en Syriërs 

die hun bondgenoten waren. 

19 Koning David doodde veel Syriërs en onderwierp hen aan zich

10/10/14 

 

14:45 Nadat de Israëlieten het land hadden verkend, trokken ze uiteindelijk 

vochten mee met de Moabieten, samen met de 

ochten mee met de Midianieten, samen met de 

de opdracht om de Amalekieten te vernietigen. Hij 

velen in leven, waaronder de koning. 

1 Kronieken 4:43 Sommige Simeonieten doodden de overgebleven Amalekieten 

samen met de Amalekieten. 

adat Davids mannen vernederd 

nieten (een deel van Edom) vochten 

8  Koning Uzzia ontving giften van de Ammonieten. 

overwon de Ammonieten zodat ze schatting betaalden 

niet duidelijk, want de Hebreeuwse woorden hier zijn anders dan wat 

Mogelijk waren ze nakomelingen van Ismaël, maar het 

e nabijheid van de Cusjieten 

de bende die met de Arabieren in het legerkamp gekomen was, 

God hielp koning Uzzia tegen de Filistijnen en tegen de Arabieren 

11 De Arabieren en Filistijnen brachten geschenken aan koning 

6  Koning David onderwierp de Syriërs van 

15 Joab vocht tegen de Ammonieten en Syriërs 

19 Koning David doodde veel Syriërs en onderwierp hen aan zich. 
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(1  Koningen 15:20-22 = 2 Kronieken 16:2

5) 1  Koningen 20:1-29 Koning Achab

6) 1  Koningen 22:1-35 = 2 Kronieken 18:30

uiteindelijk doodden de Syriërs hem.

7) 2 Koningen 6:8(-23) Veel 

Israel steeds op de hoogte bracht van de tactieken van de vijand.

8) 2  Koningen 6:24( - 7:16) Samaria belegerd, maar door een wonder bevrijd.

9) 2  Koningen 8:12 Veel conflicten ten tijde van koning Jora

8:28 = 2 Kronieken 22:5

verwondden hem. 

10) 2 Koningen 12:17-18 Koning Joas van Juda onderworpen aan koning 

11) 2 Koningen 13:3-24 Koning Joahaz van Israel had verschillende 

en diens zoon Ben-Hadad.

(2 Koningen 15:37 Rezin van Aram en Pekah van Israel tegen Achaz van Juda, ook in 2 

Koningen 16:5 = 2 Kronieken 28 = Jesaja 7:1

12) 2 Kronieken 24:23-24 Koning Joas van Juda verloor van een klein leger van Sy

 

Assyrië 

1) 2 Koningen 15:19-20 

2) 2 Koningen 15:29 

3) 2 Koningen 17:3-5 

4) 2 Koningen 18:13-16 

5) 2 Kronieken 28:20  Tiglath

6) 2 Kronieken 32:1-22; 2 Koningen 18:17 

van koning Hizkia viel S

7) 2 Kronieken 33:11 Koning Manasse werd door de koning van Assyrië meegenomen 

(en naar Jeruzalem teruggebracht omdat hij zich bekeerde v13).

 

Babylon 

1) 2 Koningen 24:1 =2 Kronieken 36:6

2) 2 Koningen 24:10-17 = 2 Kronieken 

3) 2 Koningen 25:1-21 =2 Kronieken 36:13

Nebukadnezar 

 

Cusj 

2 Kronieken 14:9-15 Cusj vocht tegen koning Asa van Juda 

Egypte). 

 

Edom 

 (1 Koningen 22:47 Er was '

Israel)* 

1) 2 Kronieken 20:1-23 Moab, Ammon en Meünieten (

Josafat. In die tijd waren de Edomieten nog steeds 

Koningen 3:5-27). 

2) 2 Koningen 8:20 = 2 Kronieken 21:8

van koning Jehoram, zoon van Josafat.

3) 2 Koningen 14:7 = 2 Kronieken 25:11

mannen van Seïr in de Zoutvallei en doodde Edomieten en nam er veel gevangen. 
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22 = 2 Kronieken 16:2-4 Asa huurt Aram tegen Israel )*

29 Koning Achab 

35 = 2 Kronieken 18:30-34 Koning Achab: verschillende conflicten; 

uiteindelijk doodden de Syriërs hem. 

23) Veel conflicten tijdens het leven van Elisa, die de koning van 

Israel steeds op de hoogte bracht van de tactieken van de vijand. 

7:16) Samaria belegerd, maar door een wonder bevrijd.

2  Koningen 8:12 Veel conflicten ten tijde van koning Joram van Israel, waaronder 

8:28 = 2 Kronieken 22:5-6 and 12:17-18 = 2 Kronieken 24:23-25. De Syriërs 

18 Koning Joas van Juda onderworpen aan koning 

24 Koning Joahaz van Israel had verschillende conflicten met Hazaël 

Hadad. 

(2 Koningen 15:37 Rezin van Aram en Pekah van Israel tegen Achaz van Juda, ook in 2 

Koningen 16:5 = 2 Kronieken 28 = Jesaja 7:1-8).* 

24 Koning Joas van Juda verloor van een klein leger van Sy

Tiglath-Pileser van Assyrië maakte problemen voor koning Achaz.

22; 2 Koningen 18:17 - 20:35; Jesaja 36:1 - 37:37 Tijdens de 

van koning Hizkia viel Sanherib Jeruzalem aan.  

2 Kronieken 33:11 Koning Manasse werd door de koning van Assyrië meegenomen 

(en naar Jeruzalem teruggebracht omdat hij zich bekeerde v13). 

2 Koningen 24:1 =2 Kronieken 36:6-7  Jojakim onderworpen aan Babylon

17 = 2 Kronieken 36:10 Jojachin gaf zich over aan Nebu

21 =2 Kronieken 36:13-20 Zedekia / Jeruzalem overwonnen door

15 Cusj vocht tegen koning Asa van Juda (mogelijk was dit leger uit 

Er was 'geen koning in Edom', dus ze waren onderworpen aan 

23 Moab, Ammon en Meünieten (deel van Edom) vochten tegen 

Josafat. In die tijd waren de Edomieten nog steeds onderworpen aan Josafat (zie 2 

2 Koningen 8:20 = 2 Kronieken 21:8-10 Edom kwam in opstand tijdens de regering 

van koning Jehoram, zoon van Josafat. 

2 Koningen 14:7 = 2 Kronieken 25:11-14 Amazia, zoon van Joas vocht tegen de 

r in de Zoutvallei en doodde Edomieten en nam er veel gevangen. 

10/10/14 

4 Asa huurt Aram tegen Israel )* 

34 Koning Achab: verschillende conflicten; 

a, die de koning van 

7:16) Samaria belegerd, maar door een wonder bevrijd. 

m van Israel, waaronder 

25. De Syriërs 

18 Koning Joas van Juda onderworpen aan koning Hazaël. 

conflicten met Hazaël 

(2 Koningen 15:37 Rezin van Aram en Pekah van Israel tegen Achaz van Juda, ook in 2 

24 Koning Joas van Juda verloor van een klein leger van Syriërs. 

van Assyrië maakte problemen voor koning Achaz. 

37:37 Tijdens de regering 

2 Kronieken 33:11 Koning Manasse werd door de koning van Assyrië meegenomen 

orpen aan Babylon 

achin gaf zich over aan Nebukadnezar 

20 Zedekia / Jeruzalem overwonnen door 

(mogelijk was dit leger uit 

onderworpen aan 

van Edom) vochten tegen 

onderworpen aan Josafat (zie 2 

10 Edom kwam in opstand tijdens de regering 

14 Amazia, zoon van Joas vocht tegen de 

r in de Zoutvallei en doodde Edomieten en nam er veel gevangen.  
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4) 2  Kronieken 28:17  Tijdens de regering van Koning Achaz vielen de Edomieten Juda 

aan en namen gevangenen mee.

 

Egypte 

1) 1 Koningen 14:25 = 2 Kronieken 12:1

2) 2 Koningen 23:29 =2 Kronieken 35:20

Egypte Juda niet aanvalt.

3) 2 Koningen 23:33-34 = 2 Kronieken 36:3

door Egypte. 

 

Filistijnen 

1) Rechters 3:31 

2) Rechters 10:7-12 

3) Rechters 13 - 16 ten tijde van Simson

4) 1 Samuel 4:1-10 

5) 1 Samuel 7:3-11 

6) 1 Samuel 14:1-23 Saul won van hen

7) 1 Samuel 14:54 al de dagen van koning Saul was ere en bittere strijd met de 

Filistijnen 

8) 1 Samuel 17:1-54 

9) 1 Samuel 18:30 

10) 1 Samuel 28 – 31 = 1 Kronieken 10

11) 2 Samuel 5:17-21 = 1 Kronieken 14:8

12) 2 Samuel 5:22-25 = 1 Kronieken 14:13

13) 2 Samuel 21:15,18,19,20 = 1 Kronieken 20:4

gevechten die niet eerder genoemd zijn.

14) 2 Kronieken 21:16-17 Filistijnen en Arabieren die bij de Cusjieten wo

tegen Joram zoon van Josafat koning van Juda.

15) 2 Kronieken 26:6 Koning Uzzia vocht tegen de Filistijnen.

16) 2 Kronieken 28:18 De Filistijnen 

(2 Kronieken 17:10-11 De Arabieren en Filistijnen bracht

Josafat).* 

 

Ismaëlieten 

1) Rechters 6:3 de mannen van het Oosten die de Midianieten hielpen, worden 

gelijkgesteld aan Kedar, een zoon van Ismaël (Jeremia 49:28).

2) 1 Kronieken 5:19-22 Jetur en Nafis, twee zonen van Ismaël

 

Midian 

1) Numeri 31:2-9 Mozes vocht tegen de Midianieten omdat zij zich tegen Israel gekeerd 

hadden. 

2) Rechters 6:3 - 8:28 God gaf Israel over aan de Midianieten en verloste hen daarna.

 

Moab 

1) Rechters 3:12-30 Viel Israel aan 

2) 2 Koningen 1:1; 3:5-27 Moab kwam in opstand tegen Joram, zoon van Achab, koning 

van Israel. Ze waren toen dus 

Joram. 
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2  Kronieken 28:17  Tijdens de regering van Koning Achaz vielen de Edomieten Juda 

aan en namen gevangenen mee. 

1 Koningen 14:25 = 2 Kronieken 12:1-12 Rehabeam onderworpen aan Egypte.

2 Koningen 23:29 =2 Kronieken 35:20-24 Josia gaat Egypte tegemoet, ofschoon 

Egypte Juda niet aanvalt. 

34 = 2 Kronieken 36:3-4 Joahaz zoon van Josia gevangengenomen 

en tijde van Simson 

23 Saul won van hen 

1 Samuel 14:54 al de dagen van koning Saul was ere en bittere strijd met de 

31 = 1 Kronieken 10 

= 1 Kronieken 14:8-12 

25 = 1 Kronieken 14:13-16 

2 Samuel 21:15,18,19,20 = 1 Kronieken 20:4-7 Mogelijk waren dit allemaal specifieke 

gevechten die niet eerder genoemd zijn. 

17 Filistijnen en Arabieren die bij de Cusjieten wo

tegen Joram zoon van Josafat koning van Juda. 

2 Kronieken 26:6 Koning Uzzia vocht tegen de Filistijnen. 

e Filistijnen namen verschillende steden van koning Achaz in.

11 De Arabieren en Filistijnen brachten geschenken aan koning 

Rechters 6:3 de mannen van het Oosten die de Midianieten hielpen, worden 

gelijkgesteld aan Kedar, een zoon van Ismaël (Jeremia 49:28). 

22 Jetur en Nafis, twee zonen van Ismaël, hielpen de 

9 Mozes vocht tegen de Midianieten omdat zij zich tegen Israel gekeerd 

8:28 God gaf Israel over aan de Midianieten en verloste hen daarna.

Viel Israel aan met de hulp van de Ammonieten en Amalekieten

27 Moab kwam in opstand tegen Joram, zoon van Achab, koning 

Ze waren toen dus onderworpen aan Israel. Josafat en Edom 

10/10/14 

2  Kronieken 28:17  Tijdens de regering van Koning Achaz vielen de Edomieten Juda 

12 Rehabeam onderworpen aan Egypte. 

24 Josia gaat Egypte tegemoet, ofschoon 

4 Joahaz zoon van Josia gevangengenomen 

1 Samuel 14:54 al de dagen van koning Saul was ere en bittere strijd met de 

7 Mogelijk waren dit allemaal specifieke 

17 Filistijnen en Arabieren die bij de Cusjieten woonden, vochten 

koning Achaz in. 

en geschenken aan koning 

Rechters 6:3 de mannen van het Oosten die de Midianieten hielpen, worden 

, hielpen de Hagrieten. 

9 Mozes vocht tegen de Midianieten omdat zij zich tegen Israel gekeerd 

8:28 God gaf Israel over aan de Midianieten en verloste hen daarna. 

Ammonieten en Amalekieten. 

27 Moab kwam in opstand tegen Joram, zoon van Achab, koning 

onderworpen aan Israel. Josafat en Edom hielpen 
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3) 2 Koningen 13:20 Moabitische rovers drongen elke lente het land 

4) 2 Kronieken 20:1-23 Moab, Ammon en Meünieten (deel van Edom) vochten tegen 

Josafat. 

 

* De Bijbelreferenties die tussen haakjes genoemd worden, geven wel aan dat er conflicten 

waren, maar soms was dat het gevolg van een eerder conflict, en soms 

het leger van een buurland in om tegen elkaar te vechten.

 

Tot slot twee verwijzingen die niet zo goed 

iets zeggen over de relatie tussen de 

 

1) 2 Kronieken 24:26 Een Ammoni

God toegelaten als straf voor het doden van de zoon van priester Jojada 

2) Jeremia 35:11  De Rekabieten trokken naar Jeruzalem toen 

Babylon het land aanviel, want ze waren bang van het leger van de Chaldeeën en van 

het leger van de Syriërs

 

4. Conclusie 
 

Ofschoon de Ismaëlieten de eersten waren, die Arabieren genoemd werden, is het niet 

duidelijk of de conflicten die in Kronieken beschreven word

over andere stammen kunnen gaan, zoals nakomelingen van de Midianieten, die met de 

Arabieren assimileerden.  

 

Al met al wordt de relatie tussen het nageslacht van Ismaël en van zijn halfbroer Izak 

gekenmerkt door de afwezigheid van conflicten. De juiste interpretatie van Genesis 16:12 is 

dan ook dat hij in de buurt van zijn verwanten zal leven, niet dat hij in onmin met hen zal 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
i
  2 Chronicles 26:7 mentions a people called 

mentioned above in the Bible in that it 

2 Chron 17:11 mentions a people called 

name is also generally translated as "Arabians" although it differs noticeably in spelling from the above 

mentioned names as it contains the letter 

groups. 

...On the other hand it is used in 2 Chronicles

the same Africans referred to as an 

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_%28etymology%29#Semitic_etymology
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2 Koningen 13:20 Moabitische rovers drongen elke lente het land binnen.

23 Moab, Ammon en Meünieten (deel van Edom) vochten tegen 

De Bijbelreferenties die tussen haakjes genoemd worden, geven wel aan dat er conflicten 

waren, maar soms was dat het gevolg van een eerder conflict, en soms huurde Juda of Israel 

het leger van een buurland in om tegen elkaar te vechten. 

die niet zo goed bij de lijst van conflicten passen

tussen de Israëlieten en de genoemde volken. 

n Ammoniet en Moabiet doodden koning Joas. 

God toegelaten als straf voor het doden van de zoon van priester Jojada 

De Rekabieten trokken naar Jeruzalem toen Nebukadnezar 

het land aanviel, want ze waren bang van het leger van de Chaldeeën en van 

Syriërs. 

Ofschoon de Ismaëlieten de eersten waren, die Arabieren genoemd werden, is het niet 

duidelijk of de conflicten die in Kronieken beschreven worden over hen gaan. Het zou ook 

ver andere stammen kunnen gaan, zoals nakomelingen van de Midianieten, die met de 

Al met al wordt de relatie tussen het nageslacht van Ismaël en van zijn halfbroer Izak 

afwezigheid van conflicten. De juiste interpretatie van Genesis 16:12 is 

dan ook dat hij in de buurt van zijn verwanten zal leven, niet dat hij in onmin met hen zal 

                   

26:7 mentions a people called `Arviyim who lived in Gur-baal. Their name differs from those 

mentioned above in the Bible in that it contains an extra letter yod but is also translated "Arabian". 

17:11 mentions a people called Arvi'im who brought Jehoshaphat tribute of rams and he

name is also generally translated as "Arabians" although it differs noticeably in spelling from the above 

contains the letter aleph at the end of the stem. Nothing else is known about these 

2 Chronicles 21:16 for a seemingly different people located in Africa plausibly 

the same Africans referred to as an `erev (mix of people) in Ezekiel 30:5. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_%28etymology%29#Semitic_etymology 
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binnen. 

23 Moab, Ammon en Meünieten (deel van Edom) vochten tegen 

De Bijbelreferenties die tussen haakjes genoemd worden, geven wel aan dat er conflicten 

huurde Juda of Israel 

passen, ofschoon ze wel 

 

Joas. Dit was door 

God toegelaten als straf voor het doden van de zoon van priester Jojada (v.22). 

adnezar koning van 

het land aanviel, want ze waren bang van het leger van de Chaldeeën en van 

Ofschoon de Ismaëlieten de eersten waren, die Arabieren genoemd werden, is het niet 

en over hen gaan. Het zou ook 

ver andere stammen kunnen gaan, zoals nakomelingen van de Midianieten, die met de 

Al met al wordt de relatie tussen het nageslacht van Ismaël en van zijn halfbroer Izak 

afwezigheid van conflicten. De juiste interpretatie van Genesis 16:12 is 

dan ook dat hij in de buurt van zijn verwanten zal leven, niet dat hij in onmin met hen zal 

. Their name differs from those 

but is also translated "Arabian".  

tribute of rams and he-goats. Their 

name is also generally translated as "Arabians" although it differs noticeably in spelling from the above 

at the end of the stem. Nothing else is known about these 

21:16 for a seemingly different people located in Africa plausibly 


