


Verschillende lagen

1. Historische context

2. Profetische laag
- Christocentrisch
- Israël en de volken

3. Wat kunnen wij ervan leren?

Gods handelen met Israël staat centraal!



2.000 – 626 v. Chr. / 722 wegvoering Noordrijk



Nahum – trooster - Elkos

1. Galilea – Kfar Nahum (= dorp van Nahum)

2. Zuiden van Israël, in het stamgebied van Simeon

3. Suggestie in de 16e eeuw : Al-Kush (Mosul)



Datering
Nahum 3:8-10
8 Ben jij beter dan Thebe, aan de armen van de Nijl, omgeven 
door water, met de zee als bescherming, met als stadswal de 
zee?
9 Nubië en Egypte waren haar steeds weer tot steun, Put en de 
Libiërs kwamen haar te hulp.
10 Toch moest ook zij in ballingschap, ook zij werd gevangen en 
weggevoerd. Ook haar kinderen werden doodgeslagen op 
iedere hoek van de straat. Ook om haar aanzienlijken wierp 
men het lot, ook haar leiders werden in de boeien geslagen.



Datering
Nahum 3:8

8 Ben jij beter dan Thebe (No-Amon), aan de armen 

van de Nijl, omgeven door water, met de zee als 

bescherming, met als stadswal de zee?

663 v. Chr.  Thebe verwoest

612 v. Chr. Ninevé verwoest





De geschiedenis
- 782-753 God spaarde de stad na de prediking van Jona

- 722         Wegvoering Noordrijk Israël in ballingschap

- 705-681 Sanherib Koning van Assyrië neemt steden van 

Juda in en dreigt Jeruzalem met inname

- 663-612 Nahum





De geschiedenis

- 2 Koningen 19:7 

- Ik zal hem een geest sturen en hem een gerucht laten 

influisteren waardoor hij naar zijn eigen land 

terugkeert, en daar zal Ik hem een gewelddadige dood 

laten sterven.



De geschiedenis
- 702 v. Chr. Sanherib keert terug naar Ninevé

- 681 v. Chr. Sanherib vermoord

- 681 – 669. Esarhaddon regeert

- 668 – 627 v. Chr. Assurbanipal regeert

- 623 – 612 v. Chr. Sin-shar-ishkun regeert

- 616  v. Chr. aanvallen van de Meden & Babyloniërs

- 612 v. Chr. de val van Ninevé

- 612 - 610 v. Chr. Assu-uballit II – koning in ballingschap



Nahum 2:1

1 De verstrooier trekt tegen u op! Bewaak de 

vesting, houd de weg in het oog, sterk de 

lendenen, zet al uw kracht in!



De boodschap

- God zal het kwaad van Ninevé vergelden

- Er is geen enkele hoop meer op bekering

- Het is een boek van troost voor Gods volk



DEEL 1
Oordeel over Ninevé & 
herstel van Israël 

DEEL 2
Verslag aanstaande ver-
woesting Ninevé

DEEL 3
De oorzaken van het 
oordeel

1:1 aanhef 2:1-7 belegering en 
inname van de stad

3:1-3 Hebzucht en 
gruwelen

1:2-7 kenmerken van de 
HEER

2:8-10 de plundering 3:4-7 Verdorvenheid en 
afgoderij

1:8-14 het definitieve 
oordeel over Assyrië

2:11-13 de puinhoop 3:8-10 vergelijking met 
Egypte, voorbeeld van 
Thebe

1:15 het goede nieuws 3:11-19 de onherstelbare 
puinhoop



Nahum 1:1

1 De last van Ninevé. Het boek van het visioen van 

Nahum uit Elkos.

- Thema ‘de last van Ninevé’

- Ninevé = woonplaats (1:1, 2:8, 3:7)

- Visioen à zie de rest van dit Bijbelboek



Nahum 1:1-8

2 Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, 

een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een 

Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en 

Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.

3 De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en 

Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. 

De weg van de HEERE is in wervelwind en in 

storm, wolken zijn het stof van Zijn voeten.



Nahum 1:1-8

4 Hij bestraft de zee en maakt die droog, al de 

rivieren laat Hij verdrogen. Basan en Karmel zijn 

verwelkt, de bloesem van Libanon is verwelkt.

5 De bergen beven voor Hem, de heuvels smelten 

weg, de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, de 

wereld met al zijn bewoners.



Nahum 1:1-8

6 Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie 

kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan? 

Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen 

worden door Hem stukgebroken.

7 De HEERE is goed Hij is tot een vesting op de 

dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot 

Hem hun toevlucht nemen.



Nahum 1:1-8

8 En door een overstromende vloed zal Hij een 

vernietigend einde maken aan zijn plaats en 

duisternis achtervolgt Zijn vijanden.



Nahum 1:2

2 Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, 

een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een 

Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en 

Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.



Nahum 1:3

3 De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en 

Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. 

De weg van de HEERE is in wervelwind en in 

storm, wolken zijn het stof van Zijn voeten.



Nahum 1:4

4 Hij bestraft de zee en maakt die droog, al de 

rivieren laat Hij verdrogen. Basan en Karmel zijn 

verwelkt, de bloesem van Libanon is verwelkt.



t.o.v. Meer van Galilea

- rechts: Basan
- links: Karmel

Libanon: 
richting Tyrus en Sidon



Nahum 1:5

5 De bergen beven voor Hem, de heuvels smelten 

weg, de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, de 

wereld met al zijn bewoners.



Zacharia 14:6

4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de 

Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten 

oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën 

gespleten worden naar het oosten en naar het 

westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als 

de ene helft van de berg naar het noorden zal 

wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.



Nahum 1:6

6 Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie 

kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan? 

Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen 

worden door Hem stukgebroken.



Nahum 1:7

7 De HEERE is goed Hij is tot een vesting op de 

dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot 

Hem hun toevlucht nemen.



Nahum 1:8

8 En door een overstromende vloed zal Hij een 

vernietigend einde maken aan zijn plaats en 

duisternis achtervolgt Zijn vijanden.



Nahum 1:9

9 Wat u ook bedenkt tegen de HEERE, Hij Zelf 

maakt er een vernietigend einde aan. Geen 

tweede keer zal de benauwdheid opkomen.



Nahum 2:12-14

12 Wat is er over van het leeuwenhol? Het was 

een nest vol jonge leeuwen, de leeuw, de leeuwin 

en de welpen gingen er ongestoord hun gang.

13 De leeuw roofde voor zijn welpen, beet kelen 

door voor zijn leeuwinnen, vulde zijn holen met 

prooi, zijn legers met buit.



Nahum 2:12-14

14 Ik zal je straffen – spreekt de HEER van de 

hemelse machten. Ik laat je strijdwagens opgaan 

in rook, het zwaard zal je dappere leeuwen 

verslinden, Ik vernietig in heel het land je buit, de 

stem van je gezanten wordt niet meer gehoord.



Nahum 1:10

10 Omdat zij vervlochten zijn als dorens, en 

dronken als dronkaards, zullen zij volledig 

verteerd worden, als dorre stoppels.



2 Samuël 23:6-7

6 Maar verdorven mannen zijn alle als 

doornstruiken, die weggeworpen worden; want 

met de hand kan men ze niet pakken.

7 Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van 

ijzer of hout van een speer; ze worden ter plekke 

volledig met vuur verbrand.



Nahum 1:11
11 Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt 

tegen de HEERE, een verderfelijke raadsman.

Verderfelijke raadsman = Belialsman / nietswaardige

2 Korinthe 6:15

En welke overeenstemming is er tussen Christus en 

Belial? Of wat deelt een gelovige met een 

ongelovige?



Nahum 1:12-13

12 Zo zegt de HEERE: Al gaat het hun goed en al 

zijn zij talrijk, toch zullen zij worden 

weggeschoren: hij zal voorbijgaan! Ik heb u wel 

vernederd, maar Ik zal u niet meer vernederen.

13 Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken en uw 

banden verscheuren.



Nahum 1:14

14 Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden: 

Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het 

huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten 

beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, 

want u bent verachtelijk.



Nahum 1:15

15 Zie op de bergen de voeten van hem die het 

goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw 

feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de 

verderfelijke man zal voortaan niet meer door u 

heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.



Jesaja 52:7,13

7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem 

die het goede boodschapt, die vrede laat horen, 

die een goede boodschap brengt van het goede, 

die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is 

Koning.

13 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal 

verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog 

verheven worden.



Hoofdstuk 3
01 t/m 07 het oordeel vanwege de vele 

zonden

08 t/m 13 ze kunnen net als No-Ammon het  

oordeel niet afwenden

14 t/m 19 ondanks hulpmiddelen zal het 

oordeel hen treffen



Nahum 3:1

1 Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit! 

Het roven houdt niet op.

Genesis 10:9 Nimrod

Hij was een geweldig jager voor het aangezicht 

van de HEERE (lett. een jager die zich tegenover 

de HEERE opstelde)



Nahum 3:4

4 Vanwege de vele hoererijen van de hoer, die 

verleidelijke schoonheid, meesteres in toverijen, 

die volken verkocht heeft met haar hoererijen, en 

geslachten met haar toverijen.


