“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Een Bijbels profiel van Nimrod
Het verhaal van Nimrod is controversieel. De meeste dingen die we denken te weten over Nimrod
komen uit buiten-Bijbelse bronnen. Voor mensen die willen weten wat er in de Bijbel wordt geleerd
over Nimrod, is deze studie misschien interessant.
Genesis 10:8-12 (WV)
Kus verwekte Nimrod. Deze was de eerste machtige heerser op aarde; hij was een geweldig jager
voor de HEER. Vandaar dat men zegt: ‘Een geweldig jager voor de HEER, net als Nimrod.’
Oorspronkelijk lag zijn rijk in Babel, Erek, Akkad en Kalne, in Sinear; vanuit dat land trok hij
naar Assur. Hij bouwde Nineve, Rechobot-Ir, Kalach en Resen, tussen Nineve – de grote stad –
en Kalach.
Volgens vers 8 was Nimrod de eerste machtige man op aarde.
Over het algemeen wijst dit op een soort sterk, gebiedend leiderschap. Het Hebreeuwse woord dat wordt
gebruikt voor machtig wordt ook gebruikt in de context van een machtige koning (Daniel 11:3),
machtige strijder (Rechters 6:12; 11:1; 1 Samuel 9:1), een stamhoofd of militaire leider (Jesaja 3:2) en
soms voor een trotse tiran (Psalm 52:3). Het woord wordt ook gebruikt als verwijzing naar het feit dat
JHWH machtig is (Psalm 24:8; Deuteronomium 10:17; Jeremia 32:18; Nehemia 9:32).
Er staat dat hij een "geweldig jager" was.
Vanuit de context heeft het feit dat hij een geweldige jager wordt genoemd een tweeledige betekenis.
Als jager was hij bekwaam in het vangen van prooi en het zetten van vallen. Dat is de letterlijke
interpretatie, die aannemelijk is.
Het feit dat Nimrod een machtige jager was, en de bekwaamheden die nodig zijn om een machtige jager
te worden, kwamen goed van pas in het opbouwen van zijn koninkrijk.
Vanwege het gegeven dat hij de eerste man was met sterk, gebiedend leiderschap en het koninkrijk dat
hij bouwde, is het mogelijk dat jagen ook verwijst naar het gretig vangen van prooi en het zetten van
vallen voor mensen als middel om zijn koninkrijk te bouwen.

Het bouwen van het koninkrijk van Nimrod
Door de namen van de steden in het koninkrijk van Nimrod komen we veel te weten over het doel en het
karakter van Nimrod. De namen vertellen een verhaal.
Genesis 10:10-12
Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear. Uit
dit land is Assur weggegaan en hij bouwde Ninevé, Rehoboth-Ir, Kalach en Resen, tussen
Ninevé en Kalach; dat is de grote stad.
De eerste stad die in zijn koninkrijk werd gebouwd, was Babel.
Babel betekent "verwarring of vermenging."
Dat wordt het hart of de hoofdstad van Babylon. Uit Babylon gaan (Openbaring 18:4) betekent afstand
nemen van de verwarring of vermenging.
De tweede stad die door Nimrod werd gesticht is Erech, en dat betekent verlengen, ermee leven.
Dus tot zover is de gedachte achter het koninkrijk van Nimrod het verlengen, of leven met verwarring/
vermenging.
De volgende stad die door Nimrod werd gesticht is Akkad.
Akkad betekent "subtiel."
Het is ook een ongebruikte stam van een woord dat de betekenis heeft van een fort ter versterking.
Dus tot zover is de gedachte achter het koninkrijk van Nimrod het subtiel versterken van het leven met
verwarring en vermenging.
Dat brengt ons bij de vraag: “Hoe versterkte Nimrod op een subtiele manier het leven met verwarring en
vermenging?”
De volgende stad die werd gesticht geeft antwoord op die vraag.
De volgende stad die door Nimrod werd gesticht is Kalne, en dat betekent "Fort van Anoe."
Anoe was in de Sumerische cultuur en een god waaruit meerder goden zijn voortgekomen.
Dus de kern van de eerste fase van het koninkrijk van Nimrod bestond uit subtiele verwarring en
vermenging door het geloof in een god met de naam Anoe.
En in Anoe vonden vele andere goden hun oorsprong. Vanaf dat punt werd het in het Koninkrijk van
Nimrod algemeen om in meerdere goden te geloven.
Daarvandaan ging Nimrod naar Assyrië.
De volgende stad die door Nimrod werd gesticht was Ninevé.

De Grieken/ Romeinen vertalen dit als "woonplaats van Ninus". Ninus is wellicht het equivalent van
Nimrod. Veel buiten-Bijbelse verklaringen voor Nimrod zijn gebaseerd op de mogelijkheid dat Ninus en
Nimrod dezelfde zijn.
De oorspronkelijke betekenis van de naam is onduidelijk, maar zou kunnen verwijzen naar een
beschermheilige of godin.
De afbeelding voor Ninâ is een vis in een huis (van Aramees noena, "vis").
Dit is misschien slechts een verwijzing naar een "visplaats" maar het kan ook verwijzen naar een godin
die in verband wordt gebracht met vis of met de rivier, wellicht van Hurritische oorsprong.
De stad werd later gewijd aan "de Isjtar van Ninevé" en Ninâ was één van de Babylonische namen voor
die godin.
Ongeacht het verdere verloop, door middel van Nimrod begon het idee van vermenging of verwarring,
en dat begon met het wijden van een stad aan de afgod Anoe.
De integratie van een nieuwe god, die 50 of meer goden voortbracht, was het tegenovergestelde van het
ene smalle pad van JHWH.
In feite werd die ontwikkeling getoond in de naam van de volgende stad die Nimrod stichtte.
De volgende stad die door Nimrod werd gesticht is Rehoboth-Ir, en dat betekent “wijde paden of
straten”.
Dus wat we misschien kunnen herleiden uit de Bijbel over het koninkrijk van Nimrod, is dat hij de
eerste heerser was die op een subtiele manier het leven met verwarring en vermenging verstevigde.
Hij deed dat onder de paraplu van de god Anoe waaruit een pantheon van andere goden ontstond.
Hij veranderde het smalle pad van de instructies van JHWH in wijde paden met meerdere goden.
En hiermee werd de elastische kracht van het werk van Nimrod voltooid en volledig gemaakt, wat blijkt
uit de naam van zijn volgende stad.
De volgende stad die door Nimrod werd gesticht is Kalach, en dat betekent voltooiing en elastische
kracht.
Het voltooide werk van Nimrod heeft een doel. Dat doel wordt duidelijk in de naam van zijn laatste stad.
De laatste stad die door Nimrod werd gesticht heet Resen, en dat betekent teugel.
De teugel is de hoofdtooi die wordt gebruikt om een paard te bedwingen, het bestaat uit riemen waaraan
een bit en teugels zijn bevestigd.
Een paard is een dier dat de mens dient.

Dus, het doel van het koninkrijk van Nimrod was het zorgen voor controle over zijn onderdanen, door
middel van verwarring en vermenging van de wegen van JHWH met nieuwe wegen die werden
voorgeschreven door een nieuwe god met de naam Anoe, waaruit meerdere wijde paden voortkwamen
door de schepping van de goden die volgden.
Deze stad Resen wordt de grote stad genoemd… wat het controlesysteem betekent, buiten de wegen van
Jahweh om, waarbij vermenging en verwarring plaatsvindt door de afgod Anoe en daarvan afgeleide
goden, de grootste prestatie van Nimrod was. Anoe wordt vaak de vader van de goden genoemd.
Dit is het Bijbelse profiel van Nimrod.
Maar, wat maakt dat uit?
Het is belangrijk omdat we niet op Nimrod moeten willen lijken.
Verwarring en vermenging moeten we juist achter ons laten (Openbaring 18:4).
We moeten onze aanbidding voor JHWH onderzoeken en er zeker van zijn dat we geen gebruiken
integreren die afstammen van deze afgoden die als concept bij Nimrod vandaan komen.
In het volgende hoofdstuk van Genesis, hoofdstuk 11, lezen we dat JHWH alle talen vanaf dat punt
verwarde, waarmee we opnieuw zien dat Babel de kern is van vermenging en verwarring.
De namen van de goden die hun oorsprong vonden bij Nimrod zouden verworden tot verscheidene
namen, door middel van vermenging van talen en dialecten, maar hun oorsprong blijft hetzelfde.
Deuteronomium 12:30-31
Wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde
valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden
gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de HEERE (JHWH), uw God,
niet doen zoals zij! Want alles wat voor de HEERE (JHWH) een gruwel is, wat Hij haat, hebben
zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters
met vuur verbrand.
Er zijn bijvoorbeeld onderdelen van de tradities van deze goden in het geloof binnengedrongen in de
vorm van de dagen en tradities rondom Kerst en Pasen.
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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