Enak, Enakieten
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/wiki/Enakieten
Enak (Eng. Anak) was de zoon van Arba. Van hem stammen de Enakieten, een bekend reuzengeslacht, af.
Ze woonden in het land Kanaän.
Ten tijde van Abraham woonden zij ten oosten en noordoosten van het dal Siddim, en werden aldaar door
de vier Mesopotamische koning geslagen.
De naam Enak, ook Anok of Anak (= ’(lange) hals’) genoemd, komt 9 maal voor in het Oude Testament. De
Hebreeuwse naam is Anak, meervoud Anakiem (Grieks: Enakim, Enakeim). De naam 'Enakieten' kan
betekenen: 'volk van de halsketting'[2].
De vader van Enak was Arba. Deze woonde in Hebron.
Joz 15:13 … de stad van Arba, vader van Enak, dat is Hebron. (SV)
Drie zonen of nakomelingen van Enak worden met name genoemd:
Ri 1:20 En zij gaven Hebron aan Kaleb, gelijk als Mozes gesproken had; en hij verdreef van daar de drie zonen
van Enak. (SV)
Uit Num. 13:33 mag men afleiden dat Arba afkomstig was 'van de reuzen', in het Hebreeuws nefiliem
genoemd.
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)
Bij de komst van de Israëlieten in Kanaän woonden de Enakieten (Anakiem) in de omtrek van Hebron en op
het gehele gebergte van Juda tot in dat van Israël. Ze bewoonden meerdere steden.
Nu 13:22 En zij trokken op in het zuiden, en kwamen tot Hebron toe, en daar waren Ahiman, Sesai en Talmai,
kinderen van Enak; Hebron nu was zeven jaren gebouwd voor Zoan in Egypte. (SV)
Joz 11:21 In die tijd kwam Jozua en roeide de Enakieten uit, van het bergland, van Hebron, van Debir, van Anab
en van het hele Bergland van Juda, en van het hele Bergland van Israël. Jozua sloeg hen met hun steden met de
ban. (HSV)
Vooral op het gezicht van de Enakieten, wier lengte als maatstaf voor andere reuzenstammen gold (Deut.
2:10-11, 21), werd de meeste Israëlitische verspieders met grote vrees gevuld, en wanhoopten aan de zege
over zulke mannen.
Nu 13:28 Behalve dat het een sterk volk is, hetwelk in dat land woont, en de steden zijn vast, [en] zeer groot; en
ook hebben wij daar kinderen van Enak gezien.
Nu 13:33 Wij hebben ook daar de reuzen gezien, en de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als
sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen.
De 9:2 Een groot en lang volk, kinderen der Enakieten; die gij kent, en [van] [welke] gij gehoord hebt: Wie zou
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bestaan voor het aangezicht der kinderen van Enak?
(SV)
Evenwel door Jozua en Kaleb overwonnen en grotendeels uitgeroeid, vluchtte hun overblijfsel naar de
Filistijnse steden Gaza, Gath en Asdod.
Joz 15:13 Doch Kaleb, den zoon van Jefunne, had hij een deel gegeven in het midden der kinderen van Juda, naar
den mond des HEEREN tot Jozua, de stad van Arba, vader van Enak, dat is Hebron.
Joz 15:14 En Kaleb verdreef van daar de drie zonen van Enak, Sesai, en Ahiman, en Talmai, geboren van Enak.
(SV)
Uit Gath was afkomstig de reus Goliath, mogelijk een Enakiet. Hij tartte het volk Israël, doch David doodde
hem met een geslingerde steen en hieuw daarna zijn hoofd af.
De lichaamslengte en sterkte van deze en andere reuzengeslachten schijnt in de loop van de eeuwen
allengs verminderd te zijn.
De Egyptische vervloekingteksten uit de 18e eeuw vóór Chr. lijken te wijzen op de aanwezigheid in Kanaän
van een stam genaamd Anak, waarvan de leiders Semitische namen droegen. Verder zijn er geen
buitenbijbelse verwijzingen naar het volk van de Enakieten[1].
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