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Daarom staat Abraham op de cover!
Joden, Christenen en Moslims hebben meer gemeen dan veel mensen denken
en weten, ze geloven namelijk in dezelfde God. Abraham wordt door de drie
godsdiensten gezien als de stamvader van alle gelovigen.
In de tijd van Abraham aanbaden de mensen heel veel goden. Abraham vertelde
tegen zijn tijdgenoten dat hun goden niets voorstelden en dat werd hem niet in
dank afgenomen.
Abraham zegt: ‘Jullie goden kunnen niets, het zijn stomme beelden. Ze kunnen
zichzelf of anderen niet verdedigen, ze kunnen niet praten, ze kunnen helemaal
niets.’
Bij zijn tijdgenoten kreeg Abraham weinig gehoor. Abraham had een
onverwoestbaar geloof in zijn God, daarover gaat de nu volgende tekst.

Abraham krijgt een opdracht van God
Dit verhaal staat in het Bijbelboek Genesis 22
(1) Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Hij sprak tot hem:
‘Abraham!’ Deze antwoordde: ‘Hier ben ik.’ (2) God zei: ‘Neem Isaak, jouw enige
zoon, van wie je veel houdt. Ga naar het land Moria, offer hem daar op een van
de bergen, die Ik aanwijs als brandoffer.’
(3) De volgende morgen zadelde Abraham zijn ezel, riep twee knechten en zijn
zoon Isaak en hij kloofde brandhout voor het offer. Toen gingen ze naar de plaats
die God aan Abraham had genoemd. (4) De derde dag sloeg Abraham zijn ogen
op, hij zag de plaats in de verte. (5) Nu sprak Abraham tot zijn knechten: ‘Blijf
hier met de ezel; ik en de jongen gaan daarheen, om God te aanbidden, daarna
komen we terug.’ (6) Abraham nam het hout voor het offer, en gaf het aan zijn
zoon Isaak om het te dragen; zelf droeg hij het vuur en het mes. Zo gingen ze
samen op weg. (7) Isaak vroeg aan zijn vader. ‘We hebben wel vuur en offerhout,
waar is het schaap voor het offer?’ (8) Abraham antwoordde: ‘God zelf zal wel
voor een offerschaap zorgen, mijn kind.’ En samen gingen ze verder. (9) Toen ze
op de door God aangewezen plaats kwamen, bouwde Abraham een altaar en
stapelde het hout op. Daarna bond hij zijn zoon Isaak, en legde hem op het altaar

boven op het hout. (10) Toen strekte Abraham zijn hand uit om het mes te
grijpen en zijn zoon te doden.
(11) Toen riep een engel uit de hemel tegen hem: ‘Abraham, Abraham!’
Abraham antwoordde: ‘Hier ben ik.’ (12) Toen sprak God: ‘Sla de hand niet aan
de knaap, doe hem geen kwaad! Want nu weet ik dat je God vreest, je hebt Mij
jouw enige zoon niet willen onthouden.’
(13) Nu sloeg Abraham zijn ogen op, hij zag een ram, die met zijn horens vastzat
in het struikgewas. Abraham greep de ram en droeg hem op als brandoffer, in
plaats van zijn zoon. (14) Abraham gaf die plaats de naam Moria dat betekent:
‘Jahweh draagt zorg – Jahweh zal voorzien’, daarom wordt ook nu nog gezegd:
“Op de berg van God wordt zorg gedragen”.
(15) Voor de tweede maal riep Gods engel Abraham vanuit de hemel toe, (16) en
sprak: ‘Ik zweer bij Mijzelf, luidt de godsspraak van Jahweh! Omdat je dit gedaan
hebt, en jouw enige zoon niet gespaard hebt: (17) Daarom zal Ik jou zegenen, Ik
maak jouw nageslacht talrijk als de sterren aan de hemel, en het zand aan het
strand van de zee. Jouw kroost zal de poorten van zijn vijanden bezitten.
(18) In uw zaad zullen alle volken van de aarde worden gezegend, omdat je naar
mij hebt geluisterd.’
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Waarom is de titel van dit boek
NAMEN UIT DE KORAN EN MEER?
Joden, Christenen en Moslims worden ‘kinderen van Abraham’ genoemd. Ze
komen alle drie uit dezelfde traditie. Ze delen dezelfde voorgeschiedenis en
daarmee ook heel veel namen.
Veel namen en personen die we in de Bijbel tegenkomen, vinden we ook in de
Koran. Abraham/Ibrahim is hier een voorbeeld van. Er zijn ook namen die niet
in de Koran staan en die toch voor Moslims belangrijk zijn, een aantal van deze
namen vindt u in dit boek.

NAMEN UIT DE KORAN EN MEER
Duidingen en vindplaatsen

Aaraf. (m – v) Arabisch. “Hoogten. – Wallen. - Verhevenheid.”.
‘Aaraf (Al-a-raaf = De Wallen) is de naam van het zevende hoofdstuk/soera van de Koran.
Aäron. Aaron. Aäroni. // Aharon. – Haroen. – Hārūn. (m) Aärona. Aäronda. (v) Hebreeuws.
"Verlichte.". – “Berg van kracht.”. - “Centrum/Opwekker van vreugde.”. // ‘or’ = licht
worden. ‘har’ = heuvel; berg. ‘aran’ = beweeglijk; opwekker of centrum van vreugde.
Ook: “Chef. – Beschermer. - Verdediger.". - “Broer van Mozes.”. Exodus 4:14 en “Broer
van
Mirjam.”.
Exodus
15:20.
Aäron is de oudere broer van Mozes en de stamvader van de priesters, de Levieten. Hij
heeft de gave van het woord en is daarom: “Mozes mond.”.
Andere informatie vindt u bij Haroen.
Aariz. (m) Aariza. (v) Arabisch. “Regen houdende wolk.”.
Soera 46, 24. “Toen zij het als een dikke bewolking zagen opkomen die hun valleien
naderde zeiden zij: Dat is een opkomende bewolking die ons regen brengt.’ ‘Welnee,
het is wat jullie wilden verhaasten, een wind waarin een pijnlijke bestraffing is,’Abda. Abd. (m) Hebreeuws. Arabisch. Vormen van Abdas. "Dienaar.”. – “Godsknecht. Dienaar van Adonai (Jahweh).". // 'abd' = knecht, dienaar.
1. Abda, vader van Adonniram, 1 Koningen 4:6. /2. Abda, na de ballingschap een leviet
in Jeruzalem. Nehemia 11:17.
Abdeël. Abdeel. // Abdiël. (m) Hebreeuws. “Dienaar van God.”. // 'abd' = dienaar. ‘abad’ =
om te werken; om te dienen. ‘El’ = God, Allah.
In de Bijbel wordt de naam Abdeel genoemd, hij is de vader van Selemja en een knecht
van Jajokim. Jeremia, 36:26.
Abdi. (m) 1) Arabisch. Turks Korte vorm van Abdias of Abdullah. "Godsknecht. - Dienaar van
Jahweh.". 2) Hebreeuws. “Mijn dienaar.”.
In de Bijbel worden drie Abdi’s genoemd. /1. De grootvader van de muzikant Etan, 1
Kronieken 6:44. /2. Leviet en vader van Kis 2, 2 Kronieken 29:12. /3. Gemengd getrouwd.
Ezra 10:26.
Abdiel. Abdiël. // Abdeël. Abdeel. (m) Hebreeuws. “Dienaar van God.”. // 'abd' = dienaar. ‘El’
= God, Allah. // In de Bijbel wordt Abdiel genoemd in 1 Kronieken 5:15.
Abdil. (m) Turkse vorm van Abdullah. "Knecht van Allah.".
Abdilbaki. Abdilbaku. Abdilbaky. Abdilbaqy. (m) Arabisch. “Dienaar (knecht) van Baku.”. //
Baku (ook: Baky, Baqy.) is de grootste havenstad van Azerbaijan.
Abdin. (m) Variant van Abidin. “Dienaar. - Aanbidder.”.
Abdinasir. Abdinnassir. (m) Arabisch. Varianten van Abdal’Nasir. “Dienaar van de Helper.”.
Abdiya. (v) Arabisch. Hebreeuws. “Dienaar van Allah.”. – “Godsknecht.”. // ‘abd’ = dienaar,
slaaf, knecht, man. // Meer informatie vindt u bij Abdiah.
Abdo. (m) Arabisch. “Zeer gevoelig en vriendelijk.”.

Abdoel. (m) Abdoela. (v) Varianten van Abdul. "Dienaar - Knecht (specifiek van Allah).". //
Vormen van namen die beginnen met Abdul.
Abdoellah. Abdulla. (m) Vormen van Abdullah. "Knecht van Allah.".
Abdol Adeym. (m) Arabisch. Variant van Abdul Azim. “Dienaar van De Machtige.”. – “Dienaar
van De Machtigste.”. – “Dienaar van De Majesteit.”.
Abdol Ahed. Abdolahede. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Ahad. “Dienaar van De Unieke.”.
- “Dienaar van De Enige.”.
Abdol Aleeme. Abdol Eleyme. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Aleem. “Dienaar van De
Meest Wetende.”.
Abdol Aleim. Abdol Aleym. Abdol. Aliym. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Aleem. “Dienaar
van De Meest Wetende.”.
Abdol Awwel. Abdol Awwual. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Awwal. “Dienaar van De
Eerste.”.
Abdol-Aziz. (m) Arabisch. Vorm van Abdul-Aziz. "Dienaar van De Machtige.".
Abdol Baaset. Abdol Baasit. Abdol Baasyt. Abdol Basit. (m) Arabisch. Varianten van Abdul
Basit. “Dienaar van De Zich Uitstrekkende.”. – “Dat is Hij wiens hand overal komt en gul
geeft.”.
Abdol Baaree. Abbolbareei. Abdolbaarie. Abdol Baryy. (m) Arabisch. Varianten van
Abdul’Bary. “Dienaar van De Schepper van Vormen.”.
Abdol Besir. Abdol Beseyr. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Baseer. “Dienaar van De
Allesziende.”.
Abdol Eliyme. (m) Arabisch. Variant van Abdul Aleem. “Dienaar van De Meest Wetende.”.
Abdol Ewal. Abdol Ewell. Abdol Ewwal. (m) Arabisch. Variant van Abdul Awwal. “Dienaar van
De Eerste.”.
Abdol-Ezyze. (m) Arabisch. Vorm van Abdul-Aziz. "Dienaar van De Machtige.".
Abdol Ghafour. Abdol Ghefure. (m) Arabisch. Varianten van Abdal Ghafoor. “Dienaar van Die
Vergeeft.”. – “Dienaar van de meest vergevende.”.
Abdol Hakeemm. Abdol Hakeimm. Abdol Hekiem Abdol Hekime. (m) Arabisch. Varianten van
Abdul Hakeem. “Dienaar van De Beslisser.”. – “Dienaar van De Wijze.”.
Abdol Haseeb. Abdol Hasib. Abdol Hasyb. Abdol Hasybe. (m) Arabisch. “Dienaar van De
Rekenaar.”.
Abdol Hayy. Abdol Hayyee. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Hai. “Dienaar van De Levende.
= Dienaar van Allah.”.
Abdol Hamid. Abdol Hemiyd. Abdol Hemyde. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Hameed.
“Dienaar van De Meest Prijzenswaardige.”.
Abdol Haqq. Abdol Haq. Abdol Haqque. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Heqq. “Dienaar
van De Waarheid.”.
Abdol Jabbar. Abdol Jebaar. Abdol Jebar. (m) Arabisch. Variant van Abdul Jabar. “Dienaar van
De Machtige.”. – Dienaar van De Onbreekbare.”.
Abdol Jaleele. Abdol Jeleyle. Abdoljeliyle. Abdol Jelyl. (m) Arabisch. Varianten van Abdul
Jaleel. “Dienaar van De Meest Grote.”. – “Dienaar van De Hoogste Majesteit.”. - “Dienaar
van de Belangrijkste. - Dienaar van de hoogst verhevene.”.
Abdol-Kareem. Abdel Kareime. Abdel Karim. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Karim.
"Knecht (Dienaar) van meest genereuze.”. “Dienaar van de goedgeefse.".

Abdol Khaaleq. Abdol Khaalyqe. Abdol Khaleq. Abdel Khaliq. (m) Arabisch. Varianten van
Abdul Khaliq. “Dienaar van De Schepper.”.
Abdol Lateif. Abdol Leteef. Abdol Letiyf. Abdol Aletyf. (m) Arabisch. Varianten van Abdul
Latif, "Dienaar van de Lieflijke.". – “Dienaar van de vriendelijke.”.
Abdol Majeed. Abdol Magyde. Abdol Majyd. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Majeed.
“Dienaar van De Eerbiedwaardige. – Dienaar van De Majesteitelijke.”.
Abdol Mateyn. Abdol Meteen. Abdol Metein. Abdol Metin. (m) Arabisch. Varianten van
Abdul Mateen. “Dienaar van De Meest Sterke.”.
Abdol Mogeeb. Abdol Mogeibe. Abdol Mogibe. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Mujeeb.
“Dienaar van De beantwoorder van gebeden.”.
Abdol Muwsewwir. Abdol Muwsewwire. Abdol Muwsawwwiyr. (m) Arabisch. Varianten van
Abdul Musawwir. “Dienaar van De Vormgever.”. – “Dienaar van De Ontwerper.”.
Abdol Razzak. Abdol Razzaq. (m) Arabisch. Variant van Abdur Razzaq. “Dienaar van De Gever
van Voorzienigheid.”. – “Dienaar van De Schenker van Voedsel.”.
Abdol Waahid. Abdol Waahyd. Abdol Waheed. Abdol Wahyd. (m) Arabisch. Varianten van
Abdul Wahid. “Dienaar van De Enige.”. - “Dienaar van de Ene.”. – “Dienaar van de
Unieke.”.
Abdol Wedude. (m) Arabisch. Variant van Abdul Wadud. “Dienaar van De Liefdevolle.”.
Abdol-Ziz. (m) Arabisch. Vorm van Abdul-Aziz. "Dienaar van De Machtige.".
Abdon. (m) Abdona. (v) Hebreeuws. “Dienaar.”. - “Richter van Israël.”. – “Knechtje (van
God),”. // ‘avdon’ = dienst.
Naam van vier mensen in het Oude Testament. /1. Richter uit Efraïm. Richteren 12:13.
/2. Oom van Saul. 1 Kronieken 8:30. /3. Benjaminiet in Jeruzalem. 1 Kronieken 8:23. /4.
Abdon zoon van Mikaja. 2 Kronieken 34:20.
Abdor Raheem. Abdor Rahym. Abdor Rehym. (m) Arabisch. Varianten van Abdur Raheem.
“Dienaar van de meest genadige.”.
Abdoul. Abdou. Abdoulaay. Adoulaye. Abdoull. Abdoulla. Abdoullah. (m) Arabisch. "Dienaar
- Knecht van Allah.". // ‘abdul’ = dienaar.
Abdoul Ahed. (m) Arabisch. Variant van Abdul Ahad. “Dienaar van De Unieke.”. - “Dienaar
van De Enige.”.
Abdoul Kuddus. Abdul Quwddus. (m) Arabisch. Varianten van Abdul Quddus. “Dienaar van
De Meest Heilige.”. _ Dienaar van de Zuivere.”.
Abdoul Salam. Abdous Salam. (m) Arabisch. Varianten van Abdus Salam. “Dienaar van asSalam.”. – “Dienaar van De Bron van Vrede en Veiligheid.”.
Abdowl Salam. (m) Arabisch. Variant van Abdus Salam. “Dienaar van as-Salam.”. – “Dienaar
van De Bron van Vrede en Veiligheid.”.
Abdowlahad. Abdowl Ahed. Abddowl Ahede. Abdowlahed. (m) Arabisch. Varianten van
Abdul Ahad. “Dienaar van De Unieke.”. - “Dienaar van De Enige.”.
Abdowl Hadiy. (m) Arabisch. Variant van Abdul Hadi. “Dienaar van al-Hadi.”. – “Dienaar van
de Gids.”.
Abed. Abedd. // Obed. (m) Abedah. Abeda. Abeddah. Abedda. (v) Babylonisch. Hebreeuws.
“Knecht. – Dienaar.”. // ‘abed’ = knecht, dienaar. // Varianten van Abid. “Aanbidder van
Allah.”. – “Toegewijde.”. - “Dienaar.”. // ‘abed’ = dienstknecht; slaaf.
Abedellah. Abedella. (m) Alternatieve varianten van Abdullah. "Knecht van Allah.".

Abedeen. Abedin. (m) Abedeenah. Abedinah. (m) Arabisch. Varianten van Abideen.
“Aanbidder. – Vereerder (van Allah).”. – “Dienaar van Allah.”.
Abednaga. (m) Hebreeuws. Variant van Azaria. “De Heer helpt. – De Heer heeft geholpen.”.
– Jahweh heeft geholpen.”.
Abednego.(m) Hebreeuws. “Dienaar van Nego.”. // ‘abed’ = knecht, dienaar. Nego is mogelijk
een vervorming van Nebo of Nebu, de Mesopotamische god van wijsheid, schrift,
schriftgeleerden en kunst. // Vergelijk met Azarja. // Bijbel - Daniël 1:7.
Abeed. (m) Arabisch. “Dienaar. – Slaaf.”. In de Moslimwereld: “Dienaar van Allah.”. // ‘abeed’
= slaaf; dienaar, aanbinder. ‘abid of al-Abid’ = slaven; dienaren, aanbidders. //
Hebreeuws equivalenten van deze naam zijn Abed en Obed.
Abel. Abele. (Habel). Abelino. Abellino. // Hevel. (m - v) Abela. Abeldina. Abele. Abelia.
Abelie. // Abelin. Abelina. Abeline. Abella. Abellina. Abelline. Abellona. Abellone.
Abellona. Abelone. Abeltje. Abeltsje. (v) 1) Hebreeuws. 1) "Beemd of beek.". – // Een
beemd is een waterrijk land of een weiland, dus een vruchtbare strook grond. De naam
Abel sluit voorspoed en rijkdom in. 2) Een andere Hebreeuwse naamduiding is: "Damp.
– Adem.". – “Vluchtig.”. – “Ademtocht.”. Hier slaat de naam Abel zowel op
vergankelijkheid als op leven. // Van het Hebreeuwse 'hevel of havel' = adem; vluchtig.
Bij deze duiding wordt ook gezegd dat het een voorspelling was, van het korte leven van
Abel, de zoon van Adam en Eva die door zijn broer Kaïn werd gedood. 3) Hebreeuws.
“IJdelheid. - Vergankelijkheid.”. // 'habôl' = 'ijdel zijn', in deze verklaring sluit de naam
Abel vergankelijkheid in zich. 4) Germaans. Korte vorm van Adelbert(h). "Door adel
schitterend. - Schitterend door adellijke afstamming.". 4) Germaans. “Edele.”. // ‘adal’ =
edel. 5) Assyrisch. “Zoon.”. // ‘aplu’ = zoon. // Abel is de tweede zoon van Adam en Eva.
Abel en Kain zijn volgens de Bijbel (Genesis, 4) de oudste zonen van Adam en Eva. Kain, de
landbouwer en de oudste vermoorde zijn broer Abel, de schaapsherder. Hij was jaloers
op zijn broer omdat God het offer van zijn broer wel aanvaardde en het zijne niet.
Soera 5, 27. En lees hun (de ongelovigen) de mededeling over de twee zonen van Adam
naar waarheid voor. Toen zij een offer brachten en het van een van beiden werd
aangenomen. En het werd van de ander niet aangenomen. Die zei: ‘Ik sla jou dood!’ Hij
zei: ‘God neemt slechts van de godvrezenden aan.
Abi. (m - v) 1) Hebreeuws. “Vader.”. – “Mijn vader is vreugdevol.”. // Abi als korte vorm van
Abigaël. 2) Arabisch. “Vader. - Vadertje. - Oudere broer. ”. // ‘ab’ = vader. 3) Arabisch.
“Vol zelfrespect. – Vol beheersing.”. // ‘abi’ kan in het Arabisch gebruikt worden met de
betekenis vader, maar ook met de betekenis: vol zelfbeheersing; vol eigenwaarde,
rustig, beheerst. // In de Bijbel is Abi de moeder van koning Hizkia. 2 Koningen 18:2.
Abijah. // Abisha(h). (m - v) Hebreeuws. "Mijn vader is Jahweh.". - “Geschenk van God.”.
Abraham. – Ibrahiem. (m) Abrahamina. Abrahamine. (v) Hebreeuws. "Vader van velen (veel
volkeren). - Vader van veel kinderen.". // "Vader is verheven.". – “Aartsvader.”. –
“Aanvoeder van een menigte.”. // 'ab' = vader. 'hamôn' = grote menigte, veel.
Abraham is de oudste van de zogenoemde aartsvaders. De oorspronkelijke vorm van
deze naam is waarschijnlijk Abram, de uitbreiding van deze naam is volgens Genesis 17:4
een door god gegeven erenaam.
Soera 2,124. En toen Ibrahim/Abraham door zijn Heer op de proef gesteld werd met
opdrachten die hij uitvoerde, zei Hij: ‘Ik maak jou tot voorganger voor de mensen.’ Deze

zei: ‘Sommigen uit mijn nageslacht ook?’ Hij zei: ‘Mijn verbond zal zich niet uitstrekken
tot de onrechtplegers.’
Soera 3, 84. Zeg: ‘Wij geloven in God en wat op ons is neergezonden en in wat op
Ibrahiem/Abraham, Ismaíel, Ishaak, Ja’koeb en de stammen is neergezonden en in wat
aan Moesa/Mozes, Isa en de profeten is gegeven van de kamt van hun Heer. Wij maken
geen enkel verschil tussen en aan Hem hebben wij ons overgegeven.
Abram. Abran. (m) Abrama. Abramina. Abrammina. (v) (Oude) Vormen van Abraham. "Vader
van velen.”. – “Vader van veel kinderen.". - "Vader is verheven.".
Abram is de oorspronkelijke naam van Abraham en betekent: “Verheven vader.”. //
Genesis 17:9vv. 11:26. Johannes 8:33-38, Romeinen 4:1vv. Lucas 16:22. Koran, Soera
22,78.
Abraq. Abraqq. (m) Arabisch. “Stralend. – Lichtend.”.
Soera 13, 12. Hij is het die u de bliksem doet zien in vrees en begeerte, en die de zware
wolken doet opkomen.
Abyan. Abyann. Abyen. (m – v) Arabisch. “Welsprekendheid.”. – “Duidelijkmaker. –
Uitlegger.”.
Soera 43, 63. En toen Isa (Jezus) kwam met de bewijstekenen, zei hij: Ik ben tot u
gekomen met de Wijsheid, om iets te verklaren waarover jullie het oneens zijn. Vrees
dus Allah en gehoorzaam mij.
Abyza. (m) Arabisch. ”Wit. – Zuiver. – Puur.”. – “Maanlicht.”.
Achi. (m) Hebreeuws. “Broeder. - Mijn broeder.”. // ‘achi’= broer; maar ook: vriend, collega,
partner. // Meer informatie vindt u bij Broeder. // Achi is een clanhoofd in Gad. 1
Kronieken 5:15.
Achia. (m) Hebreeuws. Arabisch. "Mijn broeder is de Heer.". – “Broeder van YHWH.”. /1. Achia
is een clanhoofd in Juda. 1 Kronieken 2:25. /2. Clanhoofd in Benjamin. 1 Kronieken 8:7.
/3. Priester onder koning Saul, zoon van Achitub. 1 Samuël 14:3. /4. Een van Davids
helden. 1 Kronieken 11:36. /5. Leviet, tempel thesarier. 1 Kronieken 26:20. /6. Secretaris
van Salomo. 1 Koningen 4:3. /7. Profeet uit Sjilo. 1 Koningen 11:29. /8. Vader van Basa,
1 Koningen 15:27. /9. Bezegelde het verbond van Nehemia. Nehemia 10:26.
Achiaäs. (m) Hebreeuws. Arabisch. "Mijn broeder is toornig.". (Onzekere verklaring.) //
Vergelijk met Achimaäs.
Achiachar. // Achikar. (m) Hebreeuws. “Broeder is licht.”.
Achimaas. Achimaäs. Achimaaz. // Ahimaas. Ahimaaz. (m) Hebreeuws. Arabisch. “Broer van
de woede.”. // ‘ah’ = broer; breder gezien: ‘huisgenoot, bekende. ‘maaz’ = woedend;
toornig.
/1. “Vader van Sauls echtgenote Achinoäm/1. 1 Samuël 14:50. /2. Zoon van Sadok,.
Hogepriester, was trouw aan David. 2 Samuël. 15:27. 1 Kronieken 6:9. 2 Samuël 18:19.
/3. Een van Salomon’s twaalf plaatsvervanger, trouwde met zijn dochter Basemat/3. 1
Koningen 4:15. .
Achimelek. (m) Hebreeuws. Arabisch. "Mijn broeder is koning.". //1. Achimelek is hoofd van
de priesters in Nob. 1 Samuël 21:1 /2. Hettiet die David hielp, toe hij vogelvrij verklaard
was. 1 Samuël 26:6 /3. Opperpriester onder David. 1 Kronieken 24:3.

Achinoam. (v - m) Hebreeuws. “Mijn broeder is opgetogen/blij/lieflijk.”. ‘ah’ = broer; ook
vriend. ‘noam’ = beminnelijkheid, lieftalligheid. /1. Vrouw van koning Saul.1 Samuël
14:50. /2. Vrouw van David. 1 Samuël 25:43.
Ada. (v) 1) Hebreeuws. "Sieraad.- Schoonheid.". // 'adoh' = zich sieren; tooien; versiersel;
schoonheid. 2) Variant van Adelheid. "Van edele afkomst.". - "Van een edel soort.". 3)
Vorm van namen die met ‘ad(a)’ = adel beginnen. // /1. Ada is de vrouw van Lamech.
Genesis 4:19. 2/. Vrouw van Esau. Genesis 36:2.
Adah. (v) Hebreeuws. "Sieraad. – Schoonheid.". // ‘adah’ = sieraad; decoratie. // Vergelijk met
Ada.
Adam. (m) Adama. Adamma. (m - v) Hebreeuws. "Aarde. - Mens.". - "Man.". – “Vader van alle
mensen.". - "Eerste van zijn broeders, glorie van zijn volk.". // Volgens het
scheppingsverhaal (uit de Bijbel -Genesis) is Adam de naam van de eerste mens. //
'adamah' = roodbruine aarde waaruit volgens de Bijbel, Adam werd gevormd. // De
Hindoestaanse tegenhanger van Adam is Manu. // ‘adama(h) - adam’ = (rode) aarde.
‘adom’ = rood. ‘adumu’ = maken. // Adam wordt ook wel in verband gebracht met het
Hebreeuwse ‘adôm’ = rood verven, rood zijn. “Rode.”. // Duidingen van Adama vindt u
ook bij Adamo.
Soera 2, 34 en 7,11. Toen Wij tot de engelen zeiden: ‘Buig eerbiedig neer voor Adam,
bogen zij eerbiedig neer, behalve Iblies, hij weigerde en was hoogmoedig, want hij was
een ongelovige.
Adamo. (m) Italiaans. Spaans. Vorm van Adam. "Mens.". - "Man.". - "Vader van alle mensen.".
- "Eerste van zijn broeders, glorie van zijn volk.".
Adamo. (m) Adama. Adamma. (v) Latijn. “Liefde. – Om lief te hebben. – Geliefde.”. // ‘adamo’
= lief krijgen, verliefd worden op. ‘amans’ = a) liefhebbend; welwillend. b) vriendelijk;
liefderijk. c) verliefd.
Adn. Adne. // Aden. (v) Arabisch. Hebreeuws. “Plaats van eeuwigdurend geluk.”. – “Plaats
van altijd durende vreugde.”.
Het woord ‘adn of eden’ wordt meerdere keren in de Koran en in de Bijbel gebruikt.
Adnan. Adane. (m) Adnanah. Adnana. (v) 1) Adnan is een Spaanse Arabische vorm van Adam.
Adam is een van oorsprong Hebreeuwse naam die geduid kan worden als: “Aarde.”. "Mens. - Vader van alle mensen. - Eerste van zijn broeders, glorie van zijn volk.". 2)
Adnan wordt ook in verband gebracht met het Hebreeuwse 'adoh' = zich sieren; tooien;
versiersel; schoonheid en zou dan geduid kunnen worden als: "Knappe.". – “Rijkdom.”.
3) Arabisch. “Twee hemelen.”. – “Vestiger.”. – Kolonist. - “Iemand die zich een nieuwe
woonplaats verwerft.”. – “Die lang woont in het paradijs.”. // Semitische wortel (van het
werkwoord) ‘dn’ – te blijven, houden. // De naam Adnan wordt in de Bijbel en in de
Koran genoemd. Adnan is de vader van alle Arabieren in Noord Arabië.
Aharon. (m) Variant van Aäron.
Ahd. (v) Arabisch. “Belofte. – Vertrouwen. – Verbintenis.”. // Het meervoud van deze naam is
Ouhoud.
Soera 70, 32. ‘die ook goed toezicht houden op hun onderpanden en hun verbintenis.’
Ahimaas. Ahimaaz. (m) Hebreeuws. Vormen van Achimaas. “Broer van de woede.”.
Ahimer. // Ehimer. (m) Arabisch. Varianten van Ahmar. “Rood gekleurde.”.

Met ‘rood gekleurden’ worden in de Koran vaak ‘niet Arabieren bedoeld, bijvoorbeeld
Perzen.
Ahmar. (m) Ahmarah. (v) Arabisch. “Rood gekleurde.”.
Ahmerah is ook de naam van een stad im Zuid-Ooost Irak.
Met ‘rood gekleurden’ worden in de Koran vaak ‘niet Arabieren bedoeld, bijvoorbeeld
Perzen.
Ahmer. Ahmere. (m) Arabisch. Varianten van Ahmar. “Rood gekleurde.”.
Met ‘rood gekleurden’ worden in de Koran vaak ‘niet Arabieren bedoeld, bijvoorbeeld
Perzen.
Aish. (m - v) Aisha. Aishah. A’isha. // Eshe. (v) 1) Afrika. Taal: Swahili. Arabisch. "Leven. –
Levensonderhoud.”. - “Voorspoed. – Geluk.”. // Swahili is een Afrikaanse taal die vooral
in Oost Afrika door ongeveer 50 miljoen mensen als tweede taal wordt gesproken. In
Tanzania en Kenia is Swahili naast Engels de officiële voertaal. Ook in Oeganda, Burundi,
Rwanda en het oosten van Congo-Kinshasa en het noorden van Malawi en Mozambique
wordt Swahili gesproken.
2) Arabisch. Turks. Varianten van Aischa. "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven.
– Gelukkig levend.". – “Die leeft.”. // ‘ayse’= leven. // Varianten van Ayesha. a) Perzië.
“Kleine.”. b) "Voorspoed. – Geluk. - Welvaart. – Goed leven. - Levend.". – “Die leeft.”.

