10. Nimrod, de machtige jager. Genesis 10
Lees Genesis 10:1-32 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest
centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen of tegenover elkaar staan?
Het chiasme is als volgt:
A (v1) De generaties van de zonen van Noach . Hij kreeg zonen na de vloed.
B (v2-5) De zonen van Jafeth- kustbewoners van landen rond de Middellandse zee.
C (v6-7) De zonen van Cham (Cush, Egypte, Put en Kanaaän) – volken levend in Noord Afrika.
D (v8) Nimrod (zoon van Cush); de eerste machtige man op aarde.
Centrale as (10:9) Nimrod was een machtig jager voor het aangezicht van JHWH.
D (v10-12) De koninkrijken van Nimrod in Sinear- het moderne Irak.
C (v13-20) De zonen van Cham (Egypte en Kanaän).
B (v21-31) De zonen van Sem – leefden in Noord- Mesopotamië en Arabië.
A (v32) De stammen van Noach- natiën, verspreid over de aarde na de vloed.

Nimrod, een machtig jager..

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de
verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.
Niveau A: De oorsprong van al de huidige natieën zijn de zonen van Noach en hun kinderen, geboren
na de zondvloed.
Niveau B: De zonen van Jafeth vestigden zich in Turkije en de andere kust landen van de
Middellandse zee. De zonen van Sem vestigden zich in Iran, Syrië en Arabië.
Niveau C: De zonen van Cham trokken naar Noord Afrika en Kanaän. (Een Kanaaniet is een
handelaar).
Niveau D: Nimrod, de kleinzoon van Cham, verliet de Cush familie in Noord Afrika en her-vestigde
zich in de vlakte van Sinear (Noord Syrië en Irak). Hij veroverde daarvoor land van Sem. Dat
betekende dat hij zijn bloedverwanten aanviel.
Centrale as: Nimrod rebelleerde tegen JHWH door autocratisch gezag in te stellen over de gevestigde
orde van de patriarchen.

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond
(de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der
dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.
Noach was rechtvaardig en onderwees zijn zonen in die hoedanigheid. Maar de kinderen in verdere
geslachtslijnen,de volken van de wereld, dwaalden toch weer af in Goddeloosheid. Nog steeds is er de
oproep tot ieder mens om terug te keren naar JWWH in de aanloop naar een onafwendbaar oordeel
dat opnieuw gaat komen. Openbaring 18:4 en 5. In de terugkeer tot JHWH speelt de Messias een
centrale rol. Handelingen 17: 24-31
Nimrod betekend: wij zullen rebelleren; Genesis 1: 8 en 1 Kronieken 1:10 beschrijven hem als een
geweldenaar. Nimrod is de initiator van Ninevé en Babylon. Nimrod representeert alle despoten op
deze aarde die hun macht doen gelden ten koste van zwakkeren en zichzelf trachten te verheffen
boven JHWH. Nimrod staat ook voor mensen die streven naar rijdom en beroemdheid. Jesjoea zegt
echter dat alleen de nederige van hart het Koninkrijk zullen beërven Mattheüs 23:12
Vele buiten Bijbelse bronnen geven aan dat Semiramis, de vrouw van Nimrod, na zijn sterven een
zoon kreeg. Ze verkondigde aan iedereen dat deze zoon, Tammuz of Horus, de reïncarnatie was van
Nimrod. Tammuz vinden we terug in Ezechiël 8: 14. Ezechiël zag dat vrouwen bij de tempel Tammuz
beweenden.( In die tijd werd Tammuz verbonden aan de vegetatie die opkomt en weer afsterft; van
daar de rouw). Dus Nimrod en Tammuz waren de vader en de zoon tegelijkertijd en daarmee
verklaarde zij zichzelf tevens als de heilige moeder. Gezamenlijk een drie-eenheid vormend. Semiramis
was sindsdien de Ashtoreth voor de Israëlieten, Aphrodite bij de Grieken en Venus in Rome; Ze is ook
wel bekend onder de namen Astarte, Ishtar, Aurora, Diana, Rhea, Urania, en Isis. Ze werd en wordt
aanbeden als Maria,de moeder van Jezus. Constantijn combineerde in 325 n.C. op het concilie van
Nicea in Rome deze drie-enig god leer van Babylon met de opstandingsdag van Jezus op de 1ste dag
van de week, de zondag. Dit gebeurde ten tijde van de eerste kerkvaders die binnen een aantal
generaties de Rooms-Katholieke staatskerk werd. Wie de leer van de drie-enigheid en de leer dat
Jezus God de zoon (ipv Zoon van God) is, niet wou onderschrijven was ten dode opgeschreven in de
vroege kerkgeschiedenis. De drie enigheid vinden we terug in heel veel wereld godsdiensten: Osiris,
Isis & Horus in Egypte; Zeus, Athena & Apollo bij de Grieken; Jupiter, Mercury & Venus bij de
Romeinen; Brahma, Vishnu & Shiva bij de Hindoe’s. Kortom, de hele wereld is misleidt: Openbaring
12:9

Tenslotte zal dé antichrist ook iemand zijn als Nimrod was in zijn dagen. De antichrist zal zich
verheffen boven elke god en in het bijzonder tegenover JHWH. O.a. Daniël 11: 21-45 beschrijft de

historie van Antiochus Epifanus in de tijd van de Makkabeeën. Mogelijk dat deze profetie zich zal
herhalen in onze tijd. Laat je niet misleiden door de anti-christ, of anti-Messias; 1 Johannes 2:22-26
Maar er is hoop: Het overblijfsel van Jacob zal gered worden door de Messias, die een Heerser zal zijn
over Israël. Het land, onrechtmatig ingenomen door de nazaten van Nimrod (vs 5), zal weer
ingenomen worden. Micha 5

