Kanaän (persoon)
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...naän_(persoon)
Kanaän was de vierde en jongste zoon van Cham en een kleinzoon van Noach. Zie Gen. 9:18-27.
Over hem werd door zijn grootvader Noach de vloek van de dienstbaarheid uitgesproken, die Cham door
de schaamteloze bespotting van zijn vader verdiend had (Gen. 9: 25-27). Noach zei: "Vervloekt zij Kanaän,
een knecht der knechten zij hij zijn broeders!", en dan wordt toegevoegd dat hij de dienaar van Sem en
Jafeth zal zijn.
Het lijkt vreemd dat Noach niet de persoon van Cham, die zijn vader niet had geacht, vervloekte. Waarom
de kleinzoon vervloekt werd, daarvoor zijn verschillende verklaringen gegeven:
• Cham, die de zegen van de vermeerdering (Gen. 9:1), en vroeger van de goddelijke bewaring in de
ark ontvangen had, mocht nu niet in een vloek genoemd worden.
• Uit afschuw werd niet eenmaal de naam van de vervloekte genoemd.
• Naar de eeuwenoude sage heeft Kanaan het eerst Noachs naaktheid gezien en aan zijn vader
getoond.
• de H. Schrift stelt, alleen wegens zijn bijzondere betrekking op Israel, een tak der vervloekte
Chamieten meer op de voorgrond.
De eerste verklaring lijkt de beste. Ongetwijfeld was het God die in Zijn regering Noach leidde in het
profetisch spreken over zijn drie zonen in de nieuwe wereld na de zondvloed. God had Cham gezegend
samen met Noach en had een verbond met hem besloten. Hoe kon dan Hij dan Noach leiden om Cham te
vervloeken? (Gen. 9:1,8). Trouwens, vinden we niet dat al Chams zonen knechten van Sem werden; op
Kanaän alleen viel de vloek. Nimrod was een nakomeling van Cham en de stichter van de grote
koninkrijken van het Oosten, en we lezen niet van hen dat ze schatplichtig aan Israël waren zoals Kanaän
was. God, in de wijsheid van Zijn regering, leidde Noach om de vloek uit te spreken over Kanaän, in sterk
contrast met de zegen van Jhwh op Sem, die vervuld werd in Israël.
Kanaäns nakomelingen zijn de Kanaänieten. De eerste Kanaänieten hebben zich gevestigd aan de lage
zeekust bij Sidon. Hun woongebied heette Kanaän, dat is nederland, een zeer geschikte naam voor die lage
zeekust. Van daar breidden zij zich naar het Zuiden uit, namen ook het diepe Jordaandal en voorts het
gehele land in bezit, dat van die tijd af Kanaän genoemd is.
Aan Kanaäns nakomelingen werd het eerst en op de meest zichbare wijze de maat der zonden, namelijk
van gruwelijke ontucht en daarmede verbonden oordeel vol. Zij werden van Jozua af (Gen. 9:26) Sems
knechten, en hun verjaagde nakomelingen, die zich aan de verschillende oevers van de Middellandse zee
neerzetten , b.v. te Karthago, na een korte tijd van bloei, door Romeinen en Vandalen knechten van Japhet
(Gen. 9:27).
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