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Koninkrijk Israël – bron: wikipedia 

Het Koninkrijk Israël is de benaming van het tienstammenrijk dat volgens de Hebreeuwse 

Bijbel ontstond na de regering van koning Salomo in Kanaän, waarbij het tussen 1200-1100 v. 

Chr. veroverde gebied van Israël uiteenviel in twee gedeelten. Het andere deel was Juda, ook 

wel het Tweestammenrijk geheten. 

Jeruzalem viel onder Juda zodat Jerobeam zich vestigde in het noordelijker gelegen Samaria. 

Het koninkrijk Israël werd ook wel Efraïm genoemd, naar de meest dominante stam. 

Israëlieten - benaming 

De overige 10 stammen bleven bekend onder de naam koninkrijk Israël, met de nieuwe 

hoofdstad Samaria, en werden ook nog altijd Israëlieten genoemd. Waarschijnlijk bleef deze 

benaming in stand omdat zij ook de grootste groep in bevolkingsaantal bleven. In —722 werd 

het noordelijke rijk veroverd door de Assyriërs en de meeste inwoners werden weggevoerd 

naar het Assyrische rijk. Na de wegvoering van de 10 stammen van het koninkrijk Israël 

kwam de naam Israëlieten op de achtergrond vergeleken bij Judeeërs (Joden). Later werd 

Israëliet een synoniem voor Jood en verdween het oorspronkelijke onderscheid. 

Koninkrijk Juda – bron: Wikipedia 

Het Koninkrijk Juda (Hebreews: ַמְלכּות ְיהּוָדה ) was in de tijd van de joodse Bijbel een natie 

gevormd door de stammen Juda, Simeon en Benjamin. 

Het koninkrijk Juda wordt vaak het Zuidelijk Koninkrijk genoemd om het te onderscheiden 

van het Noordelijk Koninkrijk (koninkrijk Israël). De hoofdstad van Juda was Jeruzalem. Juda 

had een oppervlakte van 8900 km². 

Het koninkrijk Juda ontstond nadat het koninkrijk Israël bij Sichem uiteenscheurde na 

onenigheid over de opvolging van koning Salomo. De bedoeling was dat Salomo's zoon 

Rechabeam de troonsopvolger werd maar toen hij aankondigde dat hij Salomo's zware 

belastingdruk zelfs nog meer wilde opschroeven brak er een opstand uit. Aanvankelijk volgde 

alleen de stam Juda het huis van David en erkende Rehabeam als hun koning. De andere 

stammen kozen voor Salomo's vroegere generaal Jerobeam als nieuwe koning. Maar snel 

sloot de stam van Benjamin zich aan bij Juda. De stam van Simeon werd later samengevoegd 

met de stam van Juda en verloor zijn eigen identiteit.  

Na deze opdeling werden de stammen Juda, Simeon en Benjamin, samen met de Levieten die 

de tempeldienst verrichtten, bekend onder de naam het koninkrijk Juda, met als hoofdstad de 

oude hoofdstad Jeruzalem, en werden de inwoners Judeeërs genoemd, wat in het Nederlands 

joden werd. Oorspronkelijk waren de Joden (Judeeërs) alleen de leden van de stam Juda maar 

later werd de naam voor de inwoners van het koninkrijk Juda gebruikt, waarin ook veel leden 

van de andere stammen woonden, en de afstammeling daarvan. 

In de eerste zestig jaar van zijn bestaan voerde het koninkrijk Juda vooral oorlog tegen het 

koninkrijk Israël in een poging de autoriteit van het huis van David terug te winnen. De 

daarop volgende tachtig jaar was er nauwelijks sprake van oorlog. De twee staten leefden 

vreedzaam naast elkaar en werkten samen tegen gezamenlijke vijanden, zoals Damascus. In 

722 v. Chr. werd het koninkrijk Israël veroverd door de Assyriërs. Het koninkrijk Juda 

beleefde hierdoor een moeilijke periode van ongeveer anderhalve eeuw, waarin het feitelijk 
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een vazalstaat van Assyrië was. In 586 v. Chr. werd Juda veroverd door Nebuzar-adan, die 

kapitein was in het leger van koning Nebukadnezar van Babylon. Hierbij werd de tempel 

vernietigd en kwam een einde aan het bestaan van Juda als zelfstandig koninkrijk. In totaal 

heeft Juda 389 jaar bestaan. 

Israëlieten – bron: Wikipedia 

Israëlieten of het volk Israël, niet te verwarren met Israëliërs of het Israëlisch volk, is een 

synoniem voor Joden of het Joodse volk. 

Tijdens en na de tijd van het volk Israël in Egypte, was het de collectieve naam voor de leden 

van de 12 stammen van Israël. Het was ook de naam voor de inwoners van het latere 

koninkrijk Israël. 

Het volk Israël 

Volgens het boek Genesis stammen de Israëlieten af van de 12 zonen van Jakob (die Israël 

werd genoemd). Door een hongersnood gedwongen vestigden zij zich, op uitnodiging van hun 

broer Joseef die door God onderkoning (vizier) werd van de Farao, in het land Gosen in 

Egypte. Gedurende enkele eeuwen groeiden hun afstammelingen snel uit tot een flink volk. 

De Egyptenaren, ondertussen bang geworden dat zij overvleugeld zouden worden door de 

zich snel vermenigvuldigende Israëlieten, dwongen hen tot slavendienst en bevalen 

uiteindelijk zelfs dat pasgeboren jongetjes gedood moesten worden. 

In deze periode trad Mosjee op en op Gods bevel leidde hij het volk uit Egypte. Dit wordt 

beschreven in het boek Exodus. Bij de berg Horeb in de woestijn van Sinaï belooft het volk 

zichzelf en hun nakomelingen aan de dienst van God te wijden en ontvangt Mosjee van God 

de Tien Geboden en instructies voor de bouw van de Ark van het Verbond en een mobiel 

heiligdom. De offerdienst van de Tabernakel wordt hiermee ingesteld.  

Na 40 jaar trokken ze het voorvaderlijke land Kanaan binnen onder de leiding van Jozua. De 

volgende paar eeuwen, waarbij het volk bestuurd werd door profeten en 'richters' (tijdelijke 

leiders) worden beschreven in het boek Richteren. Na deze periode begint de tijd van de 

eenheidsstaat het Koninkrijk Israël waarvan achtereenvolgens Saul, David en Salomo koning 

zijn. Gedurende al deze periodes, dus vóór de tweedeling van het rijk na de dood van Salomo, 

stonden alle inwoners, dus nog steeds alle leden van de 12 stammen van Israël, bekend onder 

de naam Israëlieten. 

Moderne tijd 

De inwoners van het huidige Israël heten Israëliers en kunnen, behalve Joden afkomstig van 

het oude Juda, ook aanhangers zijn van andere religies zoals de islam of het christendom. 
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De twaalf stammen van Israël 

Volgens de Hebreeuwse Bijbel kwamen de twaalf stammen van Israël oorspronkelijk voort uit 

de twaalf zonen van de aartsvader Jakob. Het beloofde land werd later zo opgedeeld dat 

iedere stam, behalve Levi, een eigen grondgebied kreeg. De zonen waren: 

• Aser (אׁשר Asjer)  

• Benjamin (בנימין Binjamin)  

• Dan (דן Dan)  

• Joseef (יוסף Josèf) Dit werd gesplitst in de nakomelingen van zijn twee zonen:  

o Ephraim (אפרים Efrájiem)  

o Manasse (מנׁשה Menasje)  

• Gad (גד Gad)  

• Issachar (יׂשׁשכר Jisachar)  

• Juda (יהודה Jehoeda) Later gingen de stammen van Benjamin en Simeon op in Juda.  

• Naftali (נפתלי Naftali)  

• Ruben (ראובן Reöeven)  

• Simeon (ׁשמעון Sjiem'on)  

• Zebulon (זבולן Zevoeloen)  

• Levi (לוי Levi) Dit is een speciaal geval want de nakomelingen van Levi kregen geen 

land toegewezen maar werden bestemd voor de dienst in de Tabernakel.  

Twelve Tribes - General Information  

Jacob 

In the Bible, Jacob was the grandson of Abraham and Sarah, the son of Isaac and Rebecca, 

and the traditional ancestor of all Israel. Jacob's 12 sons were the ancestors of the 12 tribes of 

Israel; Jacob's favorite was Joseph. God told Jacob that his name was no longer Jacob, but 

Israel. Therefore, his twelve children and their descendents are described as the Twelve Tribes 

of Israel.)  
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The Emblems of the 12 Tribes of Israel 

 

 

 

 

 

 

 

The name Naphtali means to 

be obtained by wrestling. 

This name was written in the 

Jasper stone which was 

transparent and signified 

water and fullness of glory. 

Transparent means that one 

is seen clearly.  

Through natural birth, 

Naphtali was wrestling / In 

blessing (Gen.49:21) 

Naphtali is a deer let loose 

(released, set free) with 

goodly words (fruit).  

The name of Simeon means 

to hear or to discern. It also 

implies obedience, content, 

understanding, and witness. 

His name was inscribed on 

the Sapphire stone which 

also means to discern. 

Additional meanings of the 

name are: to declare, to 

write, to inscribe, to 

enumerate, celebrate, 

proclaim, show forth, and 

also to divide or cut.  

The name Zebulun means 

dwelling, habitation, 

abiding, continuing, to 

reside or dwell with. The 

Carbuncle stone upon which 

the name was engraved 

symbolized lightning, 

glittering, or flashing. The 

tribe of Zebulun traveled 

and they settled on the 

coastlands. They were as a 

lighthouse, a guide in the 

dark, and their place of 

habitation became a 

welcome port.  
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Reuben was the firstborn of 

Jacob and his name means to 

'see behold, perceive, 

discern, or know a son'. His 

name was inscribed in the 

Emerald stone which 

represented healing life, 

birthing, rolling sea (water), 

turmoil (pangs, pain). Its 

green color speaks of 

Resurrection (Life), 

Restoration (Healing), and 

Reinstatement 

(Forgiveness). 

The name Asher was 

inscribed in the Onyx stone. 

Asher means blessed, happy, 

prosper, straight, honest, go, 

guide, lead, and relieve. 

Onyx means fire/or 

splendor. Genesis 49:20 tells 

us that "Out of Asher his 

bread shall be fat, and he 

shall yield royal dainties". 

Truly the richness of Asher 

passed on to the generations 

and his children were 

blessed. 

Inscribed upon the Sardius 

Stone was the name Judah 

which means Praise of 

Jehovah and denotes the 

expression of praise. The 

Sardius stone was red in 

color symbolizing blood & 

man. The tribe of Judah was 

the Regal and Ruling tribe 

of God. It was out of this 

tribe that the Lawgiver and 

Kings came. Blessings, joy, 

strength, and victory were 

always their portion. 
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The name of Gad which 

means to crowd upon, 

attack, invade, overcome 

was inscribed in the 

diamond. A diamond is a 

very hard stone and is 

unchangeable and adamant 

in its nature. The diamond 

also means to conquer, 

smite, break, or overcome. 

In 1Chr. 5:18, the scripture 

tells us that the tribe of Gad 

was skillful in warfare and 

they were mighty men of 

valor. 

The name of Dan means to 

judge, to minister judgment 

or to plead a cause. It is 

most significant that this 

name is engraved in the 

Beryl stone which represents 

a subduing or a breaking. 

Dan was to judge his own 

house as an equal, judge his 

tribe. 

The name of Issachar means 

reward or to hire for 

payment and was engraved 

upon the Topaz stone which 

was golden yellow and 

represents "to seek". This 

tribe willingly accepted 

what was before them and 

with what they had. The 

children of Issachar were 

mighty men in David's army 

and because of their ability 

to understand the times, all 

brethren heeded their 

command.  
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No property/ Priesthood  The name of Ephraim was 

engraved in the Ligure stone 

which was considered to be 

a stone of mystery. The 

name Ephraim means to be 

doubly fruitful or 

productive. Joseph brought 

his two sons Mannasseh and 

Ephraim to receive their 

blessing from Jacob before 

his death. Although 

Mannasseh was the one that 

was to receive the blessing 

of the firstborn (Deut. 

21:17) in Joseph's family, 

Jacob crossed his hands and 

laid his right hand upon 

Ephraim imparting the 

double portion blessing 

(Gen. 48:14). 

Benjamin was born in 

Bethlehem and was the last 

son of Jacob and Rachel. 

The birthing of Benjamin 

brought the death of his 

mother and in her final 

moments, Rachel (soul) 

called him 'Benoni' (son of 

my sorrow), but Israel 

(spirit) called him Benjamin, 

meaning the son of my right 

hand (Gen 35:18). Also 

means: in the widest sense 

of son (grandson, great-

grandson, etc. thereby 

covering all generations to 

come). It was the bringing of 

Benjamin to Joseph in Egypt 

that released the provision of 

food to Israel (Jacob). 
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Asjer – bron: Wikipedia 

Asjer (ר  ,is in Beresjit, het eerste boek van de Tora, een van de zonen van Jakob en Zilpa (ָאׁשֵׁ

de slavin van Lea, en de stamvader van de Joodse stam Asjer. Zijn naam komt van het 

Hebreeuwse Asjar, wat "voorspoedig, gezegend" betekent.  

Asjer – stam – 

Asher was the eighth son of Jacob and the father of the tribe of Asher, one of the twelve tribes 

of Israel. His mother was Zilpah, Leah's maidservant. Asher played a role in the plot to sell 

his brother Joseph into slavery. Asher and his four sons and daughter later settled in Egypt.  

 

Benjamin – bron: Wikipedia 

Benjamin is in de Hebreeuwse Bijbel de jongste zoon van Jakob en Rachel en was na Joseef 

de geliefde zoon van Jakob. Naar hem werd de stam Benjamin, één van de stammen van 

Israël genoemd.  

Benjamin (stam) 

De stam Benjamin is één van de twaalf stammen van de Israëlieten. De stam bestaat uit 

nakomelingen van de twaalfde en jongste zoon van Jakob, Benjamin. Benjamin was de 

kleinste en minst belangrijke stam van het oude Israël. Bij de scheuring van Israël, sloot 

Benjamin zich aan bij Juda en samen vormden ze het koninkrijk Juda.  

Bekende leden van de stam Benjamin zijn de rechter Ehud, de eerste koning van Israël Saul 

en de apostel Paulus. 

 

Dan – bron: Wikipedia 

Dan was volgens de Bijbel een van de zonen van de Israëlitische aartsvader Jakob. Zijn 

nakomelingen vormden de stam Dan en kregen na de intocht in het beloofde land het noorden 

in bezit als stamgebied.  

Son of Jacob and Bilhah (Rachel's maidservant) and father of the tribe of Dan and one of the 

twelve tribes of Israel. Dan was one of the brothers involved in the plot to sell his brother 

Joseph into slavery.  

Territory  

The original territory of Dan, before the move to the north, includes the area as far north as 

modern Tel Aviv, but extends south into the Shephelah in the area of Timnah and the Sorek 

Valley. Hence this metropolis is known in Hebrew as Gush Dan - the Dan areaa. According to 

the bible, because of their failior in conquering parts of their territory, some of the tribe 
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moved to northern israel, conquerd the city "Leshem" and named her "Dan". today there is in 

this area a Kibbutz called "Kibbutz Dan" 

Notable Members: Samson  

 

Efraïm – bron: Wikipedia 

De stam van Efraïm is in de Hebreeuwse Bijbel een van de twaalf stammen van het volk 

Israël. Het was tevens de meest dominante stam in het latere koninkrijk Israël. 

Ephraim was the brother of Manasseh, and the son of Joseph and Asenath, Pharoah's 

daughter. Jacob adopted the two sons as part of the tribe of Simeon and Reuben. Ephraim 

received the blessing of the firstborn, although Manasseh was the eldest, because Jacob 

foresaw that Ephraim's ancestors would be greater than his brother's. 

 

Territory 

The boundaries of the portion of the land assigned to Ephraim are given in Josh. It included 

most of what was afterwards called Samaria as distinguished from Judea and Galilee. It thus 

lay in the center of all traffic, from north to south, and from Jordan to the sea, and was about 

55 miles long and 30 broad.  

Notable members 

- Joshua,  Gideon   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Manasse (stam) – bron: Wikipedia 

De Stam van Manasse was één van de twaalf stammen van Israël in de Hebreeuwse Bijbel. 

De stamvader was Manasse, zoon van Joseef en Asnat ( farao’s dochter), broer van Efraïm en 

kleinzoon van Jakob. 

De stam was sterk verbonden met de stammen van Efraïm, waarvan de stamvader ook 

afstamde van Joseef, en Benjamin, waarvan de stamvader de enige volle broer van Joseef was. 

Tijdens de Exodus kampeerde de stam aan de westzijde van de tabernakel. Na de verovering 

van Kanaän door de Israëlieten wees Jozua de stam gebied toe dat zich zowel ten westen als 

ten oosten van de Jordaan (Gilead) uitstrekte. De stam was een van de grootste en machtigste 

stammen van Israël en telde zeer veel mensen. Toen Israël na de dood van Salomo uiteenviel 

in twee koninkrijken sloot de stam van Manasse zich aan bij het noordrijk Israël. Toen Israël 

in 722 v. Chr. door de Assyriërs onder de voet werd gelopen, werd de stam samen met de 

andere stammen van het noordrijk gedeporteerd.  

Notable members: 

- Zelophehad  

- Jephthah  

- Jair  

- Gideon  
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Gad – bron: wikipedia 

Gad was de op een na laatste zoon van Jakob. Zijn moeder heette Zilpa. Zijn naam betekent 

"geluk" of "de gelukkige".  

Tribe of Gad – bron: wikipedia 

The Tribe of Gad is one of the tribes that made up the ancient Kingdom of Israel. The Tribe of 

Gad occupied the region east of the River Jordan in the land of Gilead. Among its cities at 

various times were Ramoth, Jaezer, Aroer, and Dibon. The territory was never secure from 

invasion and attacks, since to the south it was exposed to the Moabites, to the north Aram-

Damascus and the later Assyrians. 

 

Issachar – bron: Wikipedia 

Issachar is de negende zoon van aartsvader Jakob. De vierde zoon bij zijn vrouw Lea. Issachar 

is de stamvader van de Israëlistische stam Issachar. De zonen van Issachar waren Tola, Pua, 

Job en Simron.  

Issachar – stam - Sea Peoples 

The tribe may be the same as the Shekelesh mentioned in Egyptian accounts Shekelesh. The 

Shekelesh were part of a tribal confederation known as the Sea Peoples, which also included 

Peleset (the Philistines), Danua (possibly Dan), Tjekker (Manasseh), Weshesh (technically 

Uashesh, and thus may refer to Asher).  

Records only state that the Sea People attacked Egypt, and other nations, but not where they 

came from or where they went to. As such there has been much speculation, with some 

thinking they either invaded, or returned home to, coastal Canaan, and subsequently their 

federation for some unknown reason split, with some tribes joining the Israelite federation. 

 

Juda (zoon van Jakob) – bron: Wikipedia) 

Juda, is de vierde zoon van Jakob en Lea. Hij is de stamvader van de stam Juda (waaraan de 

naam jood is ontleend), die van de twaalf stammen de belangrijkste rol in de geschiedenis van 

Israël heeft gespeeld, vooral omdat David en de koningen van zijn huis eruit voortkwamen en 

Jeruzalem met de latere Tempel tot zijn gebied ging behoren. 

He marries Shua, a Canaanite woman, and has three sons: Er, Onan, and Shelah. Judah is also 

involved with Tamar and has twin sons with her named Perez and Zerach.  

The tribe of Judah inhabited Jerusalem during the reign of its kings David and Solomon and 

was later the kingdom of all of the southern tribes of Israel. Na de dood van Salomo viel het 

rijk uiteen, waarbij slechts de 2 stammen Benjamin en Juda voor Rechabeam, de zoon van 

Salomo kozen en het koninkrijk Juda vormden; de andere 10 stammen kozen voor Jerobeam 

en gingen verder onder de oude naam als het koninkrijk Israël 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jakob_%28aartsvader%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zilpa&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Israel
http://en.wikipedia.org/wiki/River_Jordan
http://en.wikipedia.org/wiki/Gilead
http://en.wikipedia.org/wiki/Ramoth
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaezer&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Aroer
http://en.wikipedia.org/wiki/Dibon
http://en.wikipedia.org/wiki/Moabites
http://en.wikipedia.org/wiki/Aram-Damascus
http://en.wikipedia.org/wiki/Aram-Damascus
http://en.wikipedia.org/wiki/Assyria
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsvader
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jakob_%28aartsvader%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lea
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tola
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pua&action=edit
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Job_%28zoon_van_Issachar%29&action=edit
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Simron&action=edit
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egypt
http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_Peoples
http://en.wikipedia.org/wiki/Philistine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_Dan
http://en.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_Manasseh
http://en.wikipedia.org/wiki/Tribe_of_Asher
http://en.wikipedia.org/wiki/Canaan
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jakob_%28aartsvader%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lea
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl_%28volk%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_David
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeruzalem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_Tempel
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/jerutoc.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/David.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Solomon.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salomo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benjamin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechabeam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Juda
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jerobeam_I
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Isra%C3%ABl


11 

Juda (stam)- bron: wikipedia 

Geschiedenis 

Juda en zijn drie zonen trokken samen met Jakob naar het oude Egypte. Ten tijde van de 

uittocht uit Egypte was de familie van Juda al gegroeid tot 74.000 mannen. Tijdens de tocht 

door de woestijn naar het beloofde land groeide de omvang van het volk van Juda nog verder. 

Kaleb was de vertegenwoordiger van Juda toen twaalf verspieders het beloofde land moesten 

verkennen. Na de verovering van het beloofde land kreeg de stam van Juda veruit het grootste 

deel van het land in handen in vergelijking met de overige stammen (ongeveer een derde 

deel). 

Tribe of Judah – bron: wikipedia  

 

 
The lion is the symbol of the Tribe of Judah. It is often represented in 

Jewish art, such as this sculpture outside a synagogue. 

 

 

The inheritance of the tribe of Judah was at first fully one-third of the whole country west of 

the Jordan River, in all about 2,3000 meters. But there was a second distribution, when 

Simeon received an allotment, about 1,000 square miles, out of the portion of Judah. That 

which remained to Judah was still very large in proportion to the inheritance of the other 

tribes. This territory given to Judah was divided into four sections. 

Notable members 

- Judah, Biblical eponymous ancestor of the tribe 

- Nachshon, a chieftain from the time of the Exodus.  

- Caleb, military leader from the time of the Exodus, and his brother Kenaz.  

- Othniel, leader from the period of the shoftim and son of Kenaz.  

- Boaz, Obed, and Jesse, the great-grandfather, grandfather and father of King David.  

- David, king of Israel and founder of the Davidic line.  

- The Kings of Judah who were descended from David  

- prophets Amos, Habakkuk, Isaiah, Jeremiah, Joel, Micah, Obadiah, Zechariah, Zephaniah.  

- Zerubabel, figure of the Babylonian Exile.  

- Nechemiah, governor of Judea under the Achamenid Persian Empire.  

- The Exilarchs and the Nasi'im of the House of Hillel.  
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Levi – bron:Wikipedia 

Levi (לוי Levy of Lēwî) is de derde van de twaalf zonen van Jakob uit de Hebreeuwse Bijbel. 

De naam van zijn moeder is Lea. Uit de zonen van Jakob komen de 12 stammen van Israël 

voort. 

After Levi's sister Dinah was raped by Shechem, he and his brother Simeon destroyed the 

entire town. Levi was later involved in the plot to sell his brother Joseph into slavery.  

Levieten – stam van Levi – bron: wikipedia 

Levieten of de stam van Leví was een van de twaalf stammen van Israël. De stam van Levi 

voltrok bijzondere religieuze diensten voor de Hebreeën en droeg politieke, militaire en 

economische verantwoordelijkheden. Bij de verovering van Kanaän kreeg hun stam geen 

afgebakend gebied toegewezen. Maar zij verwierven daarentegen wel het recht om tienden te 

heffen. Toen het volk van Israël het gouden kalf ging aanbidden in de woestijn, was de stam 

van Leví de enige stam die niet meedeed.  

Onder leiding van hun priesterkaste de Levieten, met hun eigen zeden, gewoonten en wetten 

hebben zij uiteindelijk het hele gebied deels veroverd en onderworpen. Later bepaalde de wet 

dat de Israëlieten van hun erfelijk bezit steden moesten afstaan aan de Levieten, zodat zij er 

(alleen) konden wonen, evenals weidegronden eromheen. De wet voorzag ook dat andere 

Israëlieten een Leviet die binnen hun poorten woonde 'niet aan zijn lot overlieten'. 

Notable descendants 

- Moses, Aaron, Miriam 

 

Naftali – bron:Wikipedia 

Naftali oftewel Nefthali was de 6e van de twaalf zonen van Jakob oftewel Israel. In de bijbel 

staat dat de moeder van Naftali Bilha was, de dienstmaagd van Jakob's tweede vrouw Rachel. 

Naftali was de tweede zoon van Bilha.  

Naphtali – tribe of Naphtali -  

Naptali was the father of the tribe of Naphtali, one of the twelve tribes of Israel. The tribe of 

Naphtali settled in northern Canaan.  

Naphtali was the most powerful of the northern tribes: Nevertheless, its remoteness made it 

subject to many other invasions throughout its history. Naphtali was also the first to suffer 

from the invasion of Ben-Hadad, king of Syria, in the reigns of Baasha, king of Israel. In the 

reign of Pekah, king of Israel, the Assyrians under Tiglath-Pileser III swept over the whole 

north of Israel, and carried the people into captivity. Thus the kingdom of Israel came to an 

end 
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Ruben – bron: Wikipedia 

Ruben was de oudste zoon van de bijbelse aartsvader Jakob. Ruben's moeder Lea 

presenteerde Ruben als eerstgeborene aan Jakob in de hoop dat hij haar zou verkiezen boven 

Rachel. Jakob was bedrogen door zijn schoonvader Laban, die hem zijn oudste (gesluierde) 

dochter Lea had gegeven in plaats van Rachel van wie hij de hand had gevraagd. Jakob 

behandelde daarom de eerste zoon van Rachel, Joseef, als eerstgeborene, hoewel hij al de 

elfde van Jakobs twaalf zonen was. Toen Joseef door zijn jaloerse broers gedood dreigde te 

worden, kwam Ruben voor hem op. Hij kon echter niet verhinderen dat Joseef naar Egypte 

verkocht werd. In Israël groeiden de nakomelingen van Ruben uit tot een van de twaalf 

stammen. Hun stamgebied lag ten oosten van de Jordaan. 

 

Simeon (stam) – bron: Wikipedia 

De Stam van Simeon was volgens de Hebreeuwse Bijbel één van de twaalf stammen van 

Israël. De stamvader was Simeon, de op een na oudste zoon van Jakob. De stam behoorde tot 

de onbelangrijkste stammen van Israël. Na de verovering van Kanaän door de Israëlieten, 

kreeg de stam grondgebied toegewezen uit het deel dat aan de stam van Juda was toebedeeld. 

De grootte van dit grondgebied was onbekend en mogelijk bezat de stam slechts verspreide 

steden in het zuidwesten van Juda's grondgebied. Het lot van de stam van Simeon is te 

vergelijken met dat van Levi. De stam van Levi kreeg geen grondgebied toegewezen, maar 

enkele steden en het priesterschap in het tabernakel van God (en later in de Tempel van 

Salomo). Samen met Levi wordt Simeon in verband gebracht met de moord op de mannelijke 

inwoners van Sichem en daarom werden zij vervloekt. Dat verklaart waarom de beide 

stammen weinig gebieden kregen toegewezen. De stam is vermoedelijk in Juda opgegaan.  

The tribe of Simeon lived in the southernmost part of the Land of Israel. 

 

Zebulon – bron: Wikipedia 

Zebulon is de naam van een van de twaalf zonen van Jakob (de zesde zoon). Zijn moeder 

heette Lea, en was de eerste vrouw van Jacob. Er is ook een 12e eeuwse joodse stam naar hem 

vernoemd, die zijn herkomst uit de aartsvaders afleidde. 

Tribe of Zebulun – bron: wikipedia 

The tribe of Zebulun inhabited the northern land of Canaan.  Along with the other northern 

tribes, Zebulun was carried away into the land of Assyria by Tiglath-Pileser III[7] 

Territory 

The territory of the Tribe of Zebulun was located in the southern Galilee, adjacent to the Tribe 

of Issachar, and the two tribes had strong bonds between them. 
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