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Genesis 10:8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde;9 hij 
was een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN; daarom zegt men: Een geweldig 

jager voor het aangezicht des HEREN als Nimrod. 

 
Laten wij eerst even kijken naar de vertalingen van deze tekst. “De eerste 

machthebber” andere vertalingen: Een groot man, een rebel, machtig, krachtig, 

“powerful man” enz. In Gen.6:4 lezen wij over de “geweldigen”, dit waren de grote 

reuzen. Zo groot als ceders en sterk als een eikenboom. (Amos.2,9). Zij bedachten of 

vonden nieuwe dingen uit, en hadden technieken die een normaal mens niet begrijpt, 

en de geleerden vandaag staan nog steeds voor een raadsel.  

De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de 

dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de 

voortijd, mannen van naam Gen.6:4  

Hier werd hetzelfde woord voor “geweldigen” gebruikt 

als in Gen.10:8. Om zijn lichamelijke en geestelijke 

superioriteit te tonen doodde Nimrod volgens zijn 

eigen wil, elk levend wezen, mensen, en ook grote 

wilde dieren, vandaar bijgenaamd, een “groot jager”. 

(Gen.9:3). Uitzonderlijk bekwaam in boosheid. Hij had 

een grote occulte kennis. 

Dit wijst erop dat Nimrod, groeide tot een grote reus, 

(Gibborim) welke Nephilim voortbrachten, en de 

Nephilim brachten op hun beurt “Elioud” voort, dus 

waren er drie rassen van reuzen. (Hen.7,2) Na de 

zondvloed vinden wij opnieuw een reuzenvolk in 

Kanaän, want de satan zond opnieuw van de 

gevallen engelen (Nephilim) naar de aarde.  
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Ook verspreidden zij onder de Israëlieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij 

verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te 

verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, 

waren mannen van grote lengte. Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de 

reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun 

ogen.Num.13:33 https://www.franklinterhorst.nl/reuzen.html  

Zullen wij nog reuzen zien zoals in de tijd van Noach? 

(Luc.17,27) Dit zal zijn in dagen die voorafgaan aan 

de zichtbare wederkomst van Jezus op aarde. 

Vandaag bestaat er een “elite” waarover ik vroeger 

sprak, waaruit de antichrist zal voortkomen. Nimrod 

krijgt de betekenis van “weerspannige” of “rebel”. 

Hij werd geboren 95 jaar na de zondvloed, een 

kleinkind van Noach. Ieder die de Bijbel verwerpt, is 

weerspannig tegenover al de woorden die Gods ons gaf. Nimrod had de duivel tot 

vader. Dus was hij toen als “De zoon van de duivel”. Jezus is “De zoon van God!” 

Welke is de oorsprong van   
de weerspannigheid van nimrod? 

1 Samuël 15:23 Voorwaar, weerspannigheid is 
zonde der toverij en ongezeglijkheid is 
afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het 
woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u 
verworpen, zodat gij geen koning meer zult 
zijn.  
 
De zonde van weerspannigheid komt uit de 

demonische wereld. Nimrod werd zeer opstandig 

tegenover de God van Noach, en werd een 

zonaanbidder, net zoals later keizer Constantijn. Hij misbruikte de dierenriem voor 

artrologie en waarzeggerij. (Jes.47:13) Hij had een symbool hierover welke een 

stempel zette op de wereld later.  Ook werden mensenoffers gebracht met Babelse 

rituelen. Wij vinden hem regelmatig terug onder andere 

namen. Als Mardoek Osisris, Apollo, Abaddon enz. 

Wie deze godsdienst van zonaanbidding niet 

aanvaarde werd terechtgesteld. Rechts ziet u een 

tablet gevonden in het land Kanaan, waarbij de zon 

als symbool in de ceremonie werd verhoogd door 

twee handen. Later overgenomen door het Babels 

christendom.  

 

 

https://www.franklinterhorst.nl/reuzen.html
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Gods plan was dat de mens over de ganse aarde zou gaan wonen en leven.  

(Hand.17,26)  

De duivel gebruikte een rebel, Nimrod om dit plan te dwarsbomen, de eerste plannen 

voor de globalisatie.  Vandaag is de laatste globalisatie bezig, centralisatie van 

religie, politiek, economie en een toren voor algemene controle op de mens zelf, via 

een gevaarlijke bio chip, het merkteken, 666. RFID. 

Genesis 11:4 Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan 
de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de 

gehele aarde verstrooid worden. 
 

 

 

 

 

 

 

Zodoende wilde hij een stad bouwen en een hoge toren. Nimrod zag in de zondvloed 

geen oordeel van God, maar gewoon als een natuurramp. Wij herkennen hierin de 

actuele geest over de hedendaagse rampen, ze zijn voor velen gewoon extreme 

natuurverschijnselen. De toren welke hij bouwde, was wellicht ook om een nieuwe 

ramp te overleven? Door de spraakverwarring kwam een einde aan de bouw. Brussel 

kent ook de toren van Babel, het Europese parlement, vele talen één stem. Lidstaten 

verliezen hierbij veel autoriteit, door deze machtsconcentratie. 

NIMROD OF ANTICHRIST ACTUEEL? 
Vandaag is een gelijkaardige geest als van Nimrod, zeer actueel, achter de 

schermen. Nimrod was de “antichrist” van het oude verbond.  De duivel inspireert de 

grote staatsleiders, (Openb.16:13,14) waaruit een nieuwe weerspannige Nimrod zal 

komen, namelijk wat de Bijbel leert over de komende antichrist.  

Door immigratie in Europa met antichristelijke waarden, religie en cultuur komen we 

tot een wetteloosheid. Wetteloosheid is geen rekening willen houden met Gods raad 

en geboden, hetzij met de ganse Bijbel.  

De nieuwe Nimrod, de Antichrist in het nieuwe verbond, komt 

aan de macht via demonische invloed en satanische activiteiten, 

en zal grote bedrieglijke wonderen doen. (2 Thess.2:9-11). In de 

Franse vertaling (Mared) staat “ de toutes sortes de miracles” 

Ook genezingswonderen, duizenden zullen via deze weg 

afvallen en niet behouden worden! Denk maar aan de 

bedevaartsoorden met veel bezoekers tot op vandaag.  
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2 Thess.2 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval 

komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,4  de 

tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, 

zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god 

is.  

Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus 

in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist 2 Joh.7 

DE ANTICHRIST ZAL AANBEDEN WORDEN ALS NIMROD. 
 

De apostel Paulus waarschuwde zijn toehoorders ernstig. Zo zijn er ook nog vandaag 

Bijbelgetrouwe predikers die de mensen waarschuwen.  De oecumenische beweging 

is een misleidend werk als dat van Nimrod, onder invloed van satanische krachten 

door afgoderij. 

 

4  En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, 

opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 

5  Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar 

ongerechtigheid gedacht.Openbar.18 

 

De kerk van Constantijn komt vandaag wereldwijd in de moeilijkheden door de 

seksschandalen die reeds hun ganse geschiedenis werden verborgen. De oude 

Romeinse senatoren maakten hun beklag, dat sinds de afschaffing van de 

prostitutiehuizen in Rome, hun vrouwen werden aangevallen door de ongetrouwde 

katholieke priesters!  

Vandaag is deze kerk, de dochter van Babel, in verdeeldheid en zoekt via haar 

Babels wortelsap, en hoererij, een wereldkerk te bouwen, en haar macht te 

herstellen. Het Vaticaan pleegt overspel met het oude Babel, en brengt Europa in de 

religie van de oude afgoderij! 

God doet een oproep naar gelovigen welke in groot gevaar verkeren, om deze kerk 

en haar allianties dringend te verlaten. Ze is overspelig met andere godsdiensten, 

daarop komt onvermijdelijk Gods oordeel en plagen! 

 

Matteüs 13:43 Dan zullen de 
rechtvaardigen stralen als de zon 

in het Koninkrijk huns Vaders. 
Wie oren heeft, die hore! 

 
 

Biblespace, 7 oktober 

2017 
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