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De naam van deze profeet betekent: Trooster, en waarschijnlijk woonde hij in 
Kapernaum, wat zou betekenen: Stad van Nahum. Men noemt hem de Elkosiet, 
zoals er staat geschreven, doch niemand heeft ooit die stad Elkos terug kunnen 
vinden. Na de waarschuwingen van de profeet Jona kwam er een oppervlakkige 

bekering in de stad.  

Het volk te Nineve verviel 
later opnieuw, in haar oude 
afgoden, losbandigheid en 
eigen vrijheid. Er stond een 
zonnetempel voor rituele 
offers. ( zie Afb.) 
Zonaanbidding zoals in 
Babel, Rome, enz. 

Bekering is niet iets van een 
dag, maar van uw 
resterende levensjaren. 

Nahum profeteerde nu de totale ondergang 
van de goddeloze stad Nineve. Het oude 
Nineve lag dicht bij de huidige stad Mosul.  

Daar de geschiedenis zich herhaalt vinden 
wij ook hier profetie voor onze toekomstige 
dagen. Wij bedoelen het grote Babel, 
symbool of stad van de afvallige 
christenheid.(Openb.16:19) (Openbar.18:4) Gaat uit van haar!  

Beter een vriend van God zijn… 
De profeet beschrijft in de eerste verzen (1,5) Gods karakter en handelen. 
Jaloersheid en wraak, voor allen die Hem verwerpen en andere afgoden naast Hem 
dienen. Daar komt altijd oordeel over! Dit dient men niet te begrijpen als zonde van 
God, maar dat God een brandend hart heeft voor gerechtigheid! Wanneer wij de 
wereld van vandaag onder ogen zien, dan komt er soms hevige woede op in ons hart 
omwille van de vele onrechtvaardigheid, en bijzonder tegenover Gods kinderen. 
Doch Zijn aangenomen kinderen dienen te vertrouwen op Hem, en rustig blijven. 
Neem dus niet het recht in eigen handen, reken op Gods rechtvaardigheid.  
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Ook de apostel Paulus raad dit aan:  

18 Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. 19 Wreekt 
uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij 
komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. (Rom.12) 

God heeft veel geduld, maar daar komt een einde aan. Doch Hij kan niet alle 
goddeloosheid ongestraft laten. Zijn handelen, kan men ontdekken door de rampen 
in de natuur, zoals orkanen. Hij kan zeeën doen opdrogen, klimaatveranderingen. 
Basan is het huidige Golan. Bergen en mensen die beven, aardbevingen, en 
aardverschuivingen. Het wijst op Zijn aanwezigheid. Trouwens als de Heer op het 
einde van de verdrukking terugkomt, zal de Olijfberg scheuren en verdwijnen tot een 
dal!  

3 Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger 
streed, ten dage van de krijg; 4 Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, 
die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, 
oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal 
noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;Zach.14 

(6) Wie kan succesvol strijden met God? Wie zal Gods natuurwerken en strijd 
tegenhouden door menselijke milieuwetten? Wie zal Gods oordeel met vuur 
tegenhouden? De grote zeven? 

GOD IS GOED…. 
(7,8) Ja de Here is goed voor allen die Hem kennen, en bij Hem hun troost zoeken 
en zullen ervaren. De hier beschreven benauwdheid, wijst naar de benauwdheid 
van Jakob! Waar zal er dan een schuilplaats te vinden zijn? De satan zal in woede 
gruwelijk vervolgen. Natuurlijk zal er spot komen, van valse religieuzen en officiële 
kerkleiders, net als toen Jezus leed en stierf. 

 
Ze zullen zingen: Looft de Heer, want hij is goed. (Ps.107).  

 
41 Evenzo spotten de overpriesters samen met de 

schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: 
42 Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. 

Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. 
Matth.27 

Maar die niet willen geloven in Jezus, zoals Hij leert in de Bijbel, zullen allen sterven 
en geen toekomst hebben in Zijn nieuwe schepping. Het zal heel jammer zijn voor 
allen die hun bescherming zoeken in hun vermogen, hun bijgeloof, hun afgoden of 
kerkleiders! Wie zich tegen de God van Israël zal verzetten, zal pijnlijk sterven. Het 
goddeloze Nineve zal compleet door Gods oordeel verdwijnen van de wereldkaart. Is 
dit het Assyrië dat zich eerst nog zal handhaven met een bondgenootschap tegen 
Israël? Is hij de koning van het Noorden, of de verwoester uit Dan.9:27 beschreven 
voor de wederkomst van Jezus?  



 

 
3 

 

Een antichrist uit Nineve? 
(9,15) Nahum richt zich tot het volk van Nineve. Nineve streed opnieuw tegen de wil 
van God, doch God laat dit niet meer toe. De wereld van Nineve kwam opnieuw 
terecht onder een geest van opstandigheid en strijdlust. Het maakt echter plannen 
om het gezag van de levende God te bestrijden en opnieuw Jeruzalem in te nemen. 

Dit zal geen tweemaal gebeuren schrijft Nahum! Wij verwijzen naar de 
koning van Assur, welke het volk afwees om te luisteren naar koning 
Hizkia. Hizkia beweerde dat God hen zou behouden, als ze op Hem 
vertrouwden. (2 Kon.18) Het beeld welke hier staat beschreven als 
dorens door elkaar verstrengeld, toont een groeien van verschillende 
kwaadaardige takken in een politiek streven. Die takken van dorens, 
kunnen de landen zijn beschreven in: Ps.2.  

 
1 Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op 

ijdelheid? 2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en 
de machthebbers spannen samen tegen de Here 

en zijn gezalfde: 3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!  
 
 

(10) Deze takken van dorens, militaire agressieve 
splintergroepen onder leiding van Assur (Iran, Syrië, 
Turkije?) durven wij schrijven, hangen beter aan 
elkaar. Dorens, moeilijk te verwijderen, werden 
vroeger verbrand, en ze lieten geen as meer over. 
Zullen deze landen en benden met nucleair vuur 
worden vernietigd? Zal God zelf ingrijpen en strijden 
zoals Hij vroeger streed? 
Deze benden lijken wel betoverd, dronken, het gezond verstand verloren, en 
gedreven tot de strijd. Politieke partijen sluiten akkoorden tot het vormen van een 
eenheid.  

11 Uit u is voortgekomen een die kwaad bedacht tegen de Here, een die 
snode plannen beraamde. 

 
(11) Er komt een politieke leider met satanische hoogmoed aan de horizon, uit 
Nineve! Sennacherib, een Belial maakt plannen om Juda aan te vallen. (700 à 680 v. 
Chr.). Wie zal deze man zijn bij de herhaling van deze profetie in de grote 
verdrukking? Zo’n Jodenvervolger komt steeds terug in een andere vorm. Later Hitler 
enz. Hij is een groot leugenaar met listige streken. Wij vinden hem terug in het boek 
Daniël: 
 
23 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, 
zal er een 
koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. 24 En zijn kracht zal sterk zijn 
(maar niet door eigen kracht) en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij 
onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. 25 En 
door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn 
hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij 
optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden. Dan.8 
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De Assyriërs zijn wel talrijk, doch ze zullen sneuvelen, en hun macht zal worden 
verbroken. De wereldleider, uit Nineve zal worden vernederd door de Here zelf. De 
profeet spreekt namens God tot Israël, dat ze niet opnieuw zullen worden vernederd! 
Het overblijfsel zal worden behouden. De vijanden van Israël zullen als droge 
stoppels en dorens branden, dit wijst op een snelle verbranding (Nucleair?)  

 
De profeet Nahum leefde ten tijde 
van de laatste koning van Israël, 
Manasse. Deze liet afgoderij toe tot 
in de tempel. Werd gevangen 
weggevoerd naar Assur. Kwam dan 
tot geloof en kreeg vergeving. Zo 
was hij een beeld van het 
overblijfsel van Israël welke zich op 
het laatste zal bekeren tot hun 
Messias, Jezus!  

 

(14,15) Hier staat het einde van de Assyriër beschreven, zijn afgoden zullen voor 
eeuwig verdwijnen. Alle herinneringen aan deze afgodsbeelden zullen met de grond 
worden gelijk gemaakt. Wij denken aan de beelden van Nimrod en andere zoals 
deze vandaag door I.S. verdwijnen.  

http://www.israelvideonetwork.com/isis-capture-and-destruction-of-palmyra/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Assyriër werd te licht bevonden, om te strijden met de God van Israël. De 
vreugdebode, is dit de Here? Hij wijst op de geloften van Juda, zijn feesten die God 
instelde om te vieren en te feesten. Het einde van uw vijand is gekomen! Dan pas 
zal er ware vrede komen, een vrede welke diepgrondig zal zijn. Waar de leeuw stro 
zal eten! 
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HOOFDSTUK 2 

Nineve valt… 
 

De tijd van Gods oordeel over het goddeloze Nineve, hoofdstad van Assyrië, is 
aangebroken. In 722 v.Chr. verwoesten de Assyriërs gans Samaria tijdens hun 
invasie, en in 612 v.Chr. kwam het einde van Assyrië. (1,2) De verstrooier, een 
legermacht welke God zal gebruiken om Nineve ten val te brengen. God laat weten 
dat hij hen zal breken zoals men iets stukslaat met een voorhamer. God gebruikte 
Babel als een hamer zo schrijft de profeet Jeremia:  

20 Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen; met u verbrijzelde Ik volkeren en 
verdelgde Ik koninkrijken;Jer.51 

Mobiliseert u maar schrijft de profeet, doe het met alles wat je kan, om u te 
verdedigen. God is genadig over zijn volk, en zal het herstellen, het werd 
leeggeplunderd en had veel schade geleden door de Assyrische koning. Er kwam 
een economisch herstel in Israël. God herstelt zijn land, omdat ze Zijn land hebben 
geplunderd en veel schade hebben aangebracht. God gaf genade! 

 

(3,4) Het Assyrische leger verzamelde zijn sterkste en beste troepen, helden welke 
altijd met grote rode schilden optraden. Waarom rode kleuren? Twee redenen, het 
gaf eer aan deze legereenheid, als symbool voor moord en bloed, en het had 
blijkbaar een afschrikkend beeld voor de aankomende vijand. De strijdwagens 
werden beschilderd en het zwaaien van de lansen lijkt net als op laserstralen 
vandaag, dit wees erop, klaar te zijn voor de verdediging.  

Ook de snelheid van deze wagens valt bijzonder op. Die wagens lijken bijna meer op 
de moderne tanks, welke over de vlakten kunnen razen. De profeet heeft moeite met 
het beschrijven, want deze wagens, ze lijken niet precies uit zijn eigen tijd te zijn. 
Wagens welke razen als bliksemschichten? Hun wagenwielen lichten op, de profeet 
beschrijft wat hij te zien kreeg, het “als vurige fakkels”… Ufo’s? Zie naar de uitleg 
over andere profeten. 
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(5,8) Hun bevelhebbers hebben de vijand onderschat, ze lopen naar de stadsmuren, 
en komen er te laat! Ze werden blijkbaar verrast. De sluizen van de riviermuur staan 
al open, met als gevolg dat het paleis instort. De stad, ook koninginnestad genoemd, 
was ondergelopen door het water van de Tigris.  

 

Huzzab is de naam van de koningin. “Zij werd letterlijk ontbloot”, als vernedering, een 
andere vertaling: De koningin werd gevangen genomen, samen met haar slavinnen, 
ze hebben groot verdriet. Ze kloppen zich op Babelse wijze op de borst. Het lijkt hier 
het ritueel te zijn van het latere “Mea culpa” in de katholieke kerk.….De soldaten 
vluchten in verwarring weg, terwijl men herhalend roept: Halt! Halt! 

Men plundert het rijke Nineve! 
(9,12) Hier vinden wij een oproep tot plundering, vernieling, en een bevolking wit en 
bevend van schrik. De stad was heel rijk aan goud en zilver, kunnen wij vaststellen. 
De stad werd veranderd in een grote puinhoop. De profeet schrijft over het 
vluchtende sterke leger. Sterk als de rovende en moordende leeuwen.  

De stad lijkt wel een verlaten leeuwenhol groot geworden door zelf te veroveren en te 
roven. Niemand had ooit durven denken dat zoiets zou kunnen gebeuren met deze 
grote en veilige stad. Alle strijdwapens werden vernietigd samen met de jonge 
strijders. 

 

(13) Hier vinden wij verschillende vertalingen: “I am your enemy” (TEV) laat God 
weten. Of  “I am against you says the lord of Hosts”. Host betekent gastheer, hier 
ontstond het gekende woord “Hostie” het ronde koekje in de vorm van de zon, 
aanbeden en gebruikt later door Romeinse officieren voor hun afgoden, in het latere 
Babels christendom.  
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HOOFDSTUK 3 
De zonde van Nineve! 

(1,7) De stad is vervloekt. Zo leren wij dat een stad een vloek over zich kan trekken. 
De stad was vol bedrog, leugens en stelen hield niet meer op, ze werd nu echt een 
stad vol bloed. De rust is uit de stad verdwenen, het is geweld op geweld, terrorisme, 
en vele slachtoffers. Het tweede vers is een verslag van het voorbije bloedige 
gebeuren. 

De stad Nineve werd nu ook vergeleken met een bevallige mooie heks. Ze had 
sterke invloed op andere volken door magische krachten. Velen vielen voor haar 
macht en rijkdom. Op deze wijze maakte ze het mogelijk dat andere volkeren, haar 
afgoden aanbaden. Hekserij en occulte praktijken werden traditie voor de vele latere 
geslachten. God en de aangenomen kinderen van God staan hierboven! Oordeel 
blijft niet uit voor allen die zich bezig houden met deze occulte praktijken. Zoals ook 
eens de ondergang van Babel kwam!  
 
9 Maar deze beide zullen u overkomen, plotseling, op een dag: beroving van kinderen 
en weduwschap; in volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks uw vele toverijen en 
zeer krachtige bezweringen. 10 Gij vertrouwdet op uw boosheid; gij zeidet: Niemand 
ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf 
zeidet: Ik ben het en niemand anders. Jesaja 47 

Nineve was weinig verschillend van Babel. Ze werd een meesteres over 
koninkrijken. Hier leren wij de inwerking van duistere machten. Zo zal ook de 
komende antichrist uit een occulte wereld opkomen. (5) God zal haar duistere 
praktijken openbaar maken, en haar schandelijk gedrag. De doofpotten kwamen en 
komen open. De tijd van “niemand ziet mij” is voorbij. 

De hele wereld of zoals de Verenigde Naties vandaag, zal veel kritiek geven op haar 
gedrag. Ze komt helemaal in een kwaad daglicht. Het gevolg zal zijn dat niemand 
haar nog wil bijstaan of haar helpen. Ze wordt door alle landen verworpen. Dit kan 
economisch ernstige gevolgen hebben. Nineve is een en al puin geworden.  

(7,11) Nineve werd verlaten, en 
alle bondgenoten laten Assur 
vallen als een baksteen, niemand 
heeft medelijden. De profeet laat 
weten dat ze niet beter zijn dan 
hun bondgenoten, als “No”. Met 
“No” dit legt men uit als “No-
Amon”, onder de Grieken beter 
gekend als “Thebe”. Vandaag is 
dit de stad Luxor 
in Egypte.  
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Die stad was de hoofdstad van Egypte voor de achttiende tot twintigste dynastie van 
de farao’s. Het was het bezit van Ammon. Amon-re, een zonnegod welke werd 
aanbeden. Een beeld van een mens met een ramhoofd en gezeten op een zetel.(Jer. 
46:25) Werd aanbeden als een beschermgod en nog steeds gebruikt bij hekserij en 
satanisme. De bondgenoten van Assur waarop zij konden vertrouwen waren: Het 
Morenland, d.i. Ethiopië. Egypte, Put en het toenmalige Libië waren de vrienden, 
welke nu Assur laten vallen.(Jes.20:5) De profeet laat de Ninevieten weten dat ze 
niet beter en sterker waren dan Thebe, (Luxor) Egypte. Hij beschrijft het 
afschuwelijke gebeuren in Thebe. Zo zult u ook waanzinnig worden van schrik en 
schuilplaatsen zoeken voor uw vijand. Ze zijn drinken geworden van de beker van 
Gods wraak. 

Het einde van Nineve en Assur. 
(12,19) De profeet laat ze weten dat ze in de handen van hun vijand zullen vallen, 
zoals de eerste rijpe vijgen in de mond vallen bij een kleine schudding aan de boom. 
De profeet bedoelde gewoon zonder veel moeite te doen, een gemakkelijke strijd. 
Uw soldaten zullen moedeloos worden, angstig en onbekwaam voor de zware, zoals 
de vrouwen. De stad wordt onverdedigbaar, de stadspoorten worden vernield en 
gaan open door het vuur.  

Maak u maar klaar voor het ergste laat Nahum weten. De Ninevieten hebben de 
prediking van de profeet Jona al lang vergeten. Ze leerden ook niets uit de 
geschiedenis, slechts 170 jaar later kwam het oordeel. Herstel maar uw 
vestingmuren en zorg voor voldoende water om te overleven!  

Niets zal baten, u zult overvallen worden, een invasie 
als nooit gezien maakt een einde aan uw bestaan. In de 
stad waren er erg veel handelaars, wat laat blijken dat er 
een bloeiende economie was. Het was een grote 
handelstad via de Tigris. Er waren veel machthebbers en 
legeroversten. Ze zullen vluchten als de sprinkhanen, 
wanneer het oordeel vuur van God te warm en te 
gevaarlijk zal worden. 

Nahum laat weten, dat alle gekroonden welke Tara’s 
droegen, (Tiara in het Latijn) en de medewerkers van de 
koning van Assur zullen sterven en het volk verstrooid op 
de bergen. De pausen werden gekroond met een Tiara! 
Herstel is niet meer mogelijk, een ongeneeslijke wond. 
Hun barbaars optreden is voorbij. Het grote nieuws zal 
wereldwijd met applaus en blijdschap worden vernomen. 
Zo kwam er een einde aan Nineve, Babel en het Babylon 
van de eindtijd! Let op de tweemaal “wee”, een dubbele vervulling van deze profetie! 

Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij 

sterke stad, want in een uur is uw oordeel gekomen Openb.18:10 

 

R.GAYTANT, Voorganger 

https://biblespace.wordpress.com/. 

https://biblespace.wordpress.com/
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