Kanaänieten
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wi...na%C3%A4nieten
Kanaänieten zijn de afstammelingen van Kanaän, de zoon van Cham en de kleinzoon van Noah. Van Cham
stammen af de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, de Hethieten, de Hevieten, Arkieten, Sinieten, de
Arvadieten, de Tsemarieten, en de Hamathieten. Zij zijn allen Kanaänieten.
Het land Kanaän is genoemd naar Kanaän en werd bevolkt door Zijn nageslacht.
Ge 10:15 En Kanaän gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Heth,
Ge 10:16 En den Jebusiet, en den Amoriet, en den Girgasiet,
Ge 10:17 En den Hivviet, en den Arkiet, en den Siniet,
Ge 10:18 En den Arvadiet, en den Tsemariet, en den Hamathiet; en daarna zijn de huisgezinnen der Kanaanieten
verspreid.
Ge 10:19 En de landpale der Kanaanieten was van Sidon, daar gij gaat naar Gerar tot Gaza toe; daar gij gaat
naar Sodom en Gomorra, en Adama, en Zoboim, tot Lasa toe.
(SV)
Van Heth, de zoon van Kanaän, stammen de Hethieten af.
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In Genesis 15:18-21, waar het aan Abram beloofde land zich uitstrekt tot de de rivier de Eufraat, zijn tien
naties genoemd: de Kenieten, de Kenizieten, de Kadmonieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Refaieten, de
Amorieten, de Kanaänieten, de Girgasieten en de Jebusieten (Deut. 7:1; Josh 3:10). Hier en elders zijn de
Kanaänieten slechts één van de vele volken, maar op andere Schriftplaatsen lijkt de term Kanaänieten te
slaan op alle inwoners van Kanaän, zoals in Jozua 17:12-13; Nehemia 9:24, Obadja 20 en Zacharia 14:21.
De 'Kanaänieten' in engere zin bewoonden het laagland aan de zee, de kustvlakte. Ten tijde van de twaalf
verspieders waren ze ook aan de oever van de Jordaan te vinden. Deze twaalf spionnen, die Kanaän hadden
verkend, noemden in hun relaas de woonplaats van de Kanaänieten:
Nu 13:29 In het Zuiderland woont Amalek, in het bergland [wonen] de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten,
aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaänieten. (HSV)
De mannen van Kanaän vielen aan de twaalf Israëlitische verspieders op door hun grote lichaamslengte.
Er woonden ook reuzengeslachten als bijvoorbeeld de Enakieten. De twaalf getuigden daarvan:
Nu 13:32 En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door te
zeggen: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en
heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, [bestaat uit] mannen van grote lengte.
Nu 13:33 Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, [afkomstig] van de reuzen. Wij waren in
onze [eigen] ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.
(HSV)
Hetzelfde Hebreeuwse woord wordt vertaald met "handelaar" in Job 41:6, Spreuken 31:24 en Jesaja 23:8,
zodat de passage in Zacharia 14:21 kan betekenen "er zal geen handelaar meer zijn in het huis van de
Heere der heerscharen" (vergelijk Johannes 2:16).
Ze waren meerder en machtiger dan de Israëlieten.
De 7:1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven;
en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de
Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en
machtiger zijn dan gij; (SV)

Bronnen
A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Levites. Hieruit is vertaalde tekst opgenomen in
2012.
De kaart is ontleend aan A. van Deursen, Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis, Uitg. J.B. Wolters Groningen
Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.
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