De profeet Nahum
Nahum 1.

Nahum 2.

(PG) YaHWeH vernietigd Zijn vijanden en is, op de dag van
benauwdheid, een vesting voor wie op Hem vertrouwen.

(P) Israël is uitgezogen, maar op de bergen klinkt goed nieuws.

1. De godsspraak over Nineve (het blijvende
nageslacht). Het boek over het visioen van Nahum
(troost) de Elkosiet (God lokt in de val).
2. God is jaloers en YaHWeH neemt wraak, YaHWeH
neemt wraak en is een meester in brandende
woede. YaHWeH neemt wraak op Zijn vijanden, Hij
bewaart dit voor Zijn vijanden.
3. YaHWeH is geduldig in boosheid en groot van
kracht, onder geen beding zal Hij ongestraft laten.
YaHWeH vindt Zijn weg door de wervelstorm en de
orkaan, er zijn wolken van stof onder Zijn voeten.
4. Hij bestraft de zee en legde haar droog, alle
rivieren zal Hij op laten drogen, Basan en Karmel
verdorren, ook de bloei van de Libanon verwelkt.
5. Vanwege Hem beefden de bergen en smolten de
heuvels, de aarde zal voor Zijn aangezicht
weggenomen worden, ja zelfs heel de wereld en al
haar bewoners.
6. Wie zal staande gebleven zijn voor deze woede?
Wie zal opgestaan zijn tegen de hitte van Zijn
boosheid? Zijn verontwaardiging werd als vuur
uitgegoten, vanwege Hem werden de rotsen
neergehaald.
7. YaHWeH is goed, een vesting op de dag van
benauwdheid, Hij kent hen die op Hem
vertrouwen.
8. Maar door een voortstormende vloed zal Hij
terplekke een volledige vernietiging bewerkt
hebben, de duisternis zal Zijn vijanden achtervolgd
hebben.

1. Kijk, over de bergen (lopen) de voeten van hem die
goed nieuws met zich meedraagt, die vrede
verkondigt! Vier het pelgrimsfeest Juda, volbreng
uw geloften op het offerfeest. Want de waardeloze
(Belial) zal niet langer in uw midden gewandeld
hebben, hij werd volledig afgesneden.
2. De verstrooier trok tegen u op, de vesting wordt
bewaakt. Let op de weg, trek de riem strak,
versterk de macht tot het uiterste!
3. Want YaHWeH keerde de trots van Jakob om, net
als de trots van Israël. Want de uitzuigers zogen ze
volledig uit en hun wijnranken vernietigden zij.
(P) De Assyriërs, het ‘blijvend nageslacht’ dat als een verscheurende
leeuw was wordt geplunderd. Ze slaan op de vlucht voor de
strijdwagens van YaHWeH.

(P) Het juk van een machtige met waardeloze plannen zal worden
gebroken.

4. Het schild van Zijn machtigen is rood geworden, de
krachtige
sterfelijke
mens
(enowsh)
is
scharlakenrood gekleurd, met vuur uit ijzer komen
de wagens op de dag die Hij voorbereid, de
cipressen werden erdoor aan het schudden
gebracht.
5. De wagens zullen als gekken door de straten
geracet hebben, zij zullen heen en weer gevlogen
zijn, op de open pleinen zien zij er als fakkels uit.
Als bliksemen zullen zij in het rond geschoten
hebben.
6. Zijn machtigen zal Hij zich herinnerd hebben, zij
zullen struikelend gelopen hebben, haastig zullen
zij naar de muren gegaan zijn en verschuilden zich
daar.
7. De sluizen van de rivieren werden geopend en het
paleis (of de tempel) smolt weg.
8. Het werd bepaald, zij werd ontbloot en
weggezonden, haar dienstmeiden rouwen net zoals
duiven klinken, zij slaan zich op de borst.
9. Maar Nineve (het blijvende nageslacht) is als een
poel met stilstaand water, zolang als ze bestaat.
Nu vluchten zij weg. ‘Blijf staan! Blijf staan!’ Maar
niemand keert zich om.
10. ‘Plunder het zilver! Plunder het goud!’ Want er
komt geen einde aan de rijke schatten en de
weelde van allerlei kostbare voorwerpen.
11. Hol, leeg en verwoest! Een versmolten hart,
trillende knieën en allemaal bevende ledematen,
al hun gezichten vingen de gloed op.

12. Dit zei YaHWeH: ‘Wanneer ze volmaakt en
uitermate machtig zijn, juist dan werden ze
gemaaid en kwamen ze om. Al mishandelde ik u, ik
zal u niet nog meer gekweld hebben.
13. Nu zal ik zijn juk dat op u drukt gebroken hebben
en uw boeien zal ik afgerukt hebben.’
14. YaHWeH beval dit over u: ‘Onder uw naam zal geen
zwangerschap meer ontstaan zijn. Ik zal uw
gesneden beelden en gegoten beelden uit het huis
van uw goden weggenomen hebben, ik zal uw graf
aangewezen hebben want u was weinig waard.’ (P)

12. Waar is het nest van de leeuwen, de plaats waar de
jonge leeuwen eten? Daar waar de leeuw en
leeuwin wandelden, daar waar een welp een leeuw
werd en niemand hem angst aan jaagt?
13. De leeuw scheurt aan stukken, genoeg voor zijn
welpen. Hij wurgt voor zijn leeuwin en heeft de
prooi in zijn holen opgeslagen, zelfs zijn welpen
verscheuren de prooi.
14. ‘Kijk ik ben tegen u,’ zegt YaHWeH der
heerscharen, ‘dan verbrandde ik uw wagens tot

9. Wat zult u van plan geweest zijn tegen YaHWeH?
Hijzelf zal een volledige verwoesting aanrichten,
benauwdheid zal geen tweede keer opgekomen
zijn.
10. Want zolang doornen in elkaar verstrengeld zijn en
dronkaards dronken blijven, werden zij verteerd
als perfect gedroogd stro.
11. Uit u kwam iemand voort die kwaad tegen YaHWeH
in de zin heeft, iemand met waardeloze (Belials)
plannen. (S)
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rook, het zwaard zal uw jonge leeuwen verslonden
hebben, dan roeide ik uw prooi van de aarde uit en
zal de stem van uw boodschappers niet meer
gehoord worden.’ (S)

Nahum 3.
(P) Het ‘blijvend nageslacht’ wordt vernietigd vanwege de hekserij
en het overspel waar zij de volken mee verleidde.

1. Wee de bloedstad! Alles is bedrog! Overal beroving!
Het verscheuren van de prooi zal niet gestopt zijn.
2. Het geluid van de zweep en van ratelende wielen,
een paard in galop voor een strijdwagen gebonden.
3. De ruiter beklimt het, blinkende zwaarden en
flitsende speren maken vele doden. Massa’s lijken!
Er komt geen einde aan de lichamen, ze struikelden
over de lijken.
4. Vanwege het vele overspel van de overspeelster
met haar aangename schoonheid, de meesteres in
hekserij die volken door haar overspel en families
met haar hekserij verhandelt.
5. ‘Kijk ik ben tegen u,’ zegt YaHWeH der
heerscharen, ‘dan trok ik uw rokken over uw
gezicht en spreidde ik uw naaktheid aan de
samenlevingen ten toon, dan zagen de koninkrijken
uw schande.
6. Dan wierp ik uw vuile afgoderij van u weg en werd
u veracht, dan maakte ik u tot een schouwspel.
7. Dan gebeurde het dat iedereen die u ziet van u
weggevlucht zal zijn, dan zeiden ze: ‘Nineve werd
vernietigd, wie zal nog om haar gerouwd hebben?
Waar zal ik nog troost voor u gevonden hebben?’’

sprinkhaan verslonden hebben. Vermenigvuldig
uzelf als de jonge sprinkhaan, vermenigvuldig uzelf
als een sprinkhanenzwerm.
16. Uw handel maakte u omvangrijker dan de sterren
aan de hemel, de jonge sprinkhaan viel het
plotseling aan en zal weer weggevlogen zijn.
17. Uw invloedrijken zijn als een sprinkhanenplaag en
uw ambtenaren als een sprinkhanenzwerm die, op
de dag dat het koud wordt, zijn toevlucht in de
struiken zoekt. Als de zon weer opkwam, dan
vluchtten zij weer weg en het was onbekend
waarheen.’
(P) De leiders van ‘het rechtop wandelend volk’ doen niets aan de
vernietiging van hun volk.

18. ‘Uw herders sliepen koning van Assyrië, uw
invloedrijken zullen zich te ruste gelegd hebben.
Uw volk werd over de bergen verstrooid en
niemand verzamelt hen.
19. Uw breuk is ongeneselijk, uw wond is vreselijk, zij
die over u horen vertellen klapten in hun handen
om u, want wie werd niet voortdurend door uw
kwaad overdonderd?’

(G) Het ‘blijvend nageslacht’ is te vergelijken met een gespleten
menigte.

8. ‘Bent u beter dan No-Amon (gesplitste menigte)
dat in de buurt van een zijtak van de Nijl gelegen
is, water omringt haar, haar vesting is de zee, het
zeewater haar muur.
9. Ethiopiërs versterkten haar en ontelbaar veel
Egyptenaren, ook helpers uit Put en Libië verbleven
binnen haar.
10. Toch werd zij verbannen, gevangengenomen, ook
haar kinderen zijn op de grond aan stukken
geworpen aan het begin van alle straten. Voor de
hooggeplaatsten wierpen zij het lot en al haar
helden werden in de boeien geslagen.
11. Ook u zult dronken gevoerd worden, u zult zich
verborgen hebben, ook u zult gezocht hebben u te
verschansen voor de vijand.’
(G) Alle weerstand van ‘het blijvend nageslacht’ is nutteloos, zij
vallen als rijpe vruchten. Zij verdedigen als vrouwen, vernietiging
staat vast als bij een sprinkhanenplaag.

12. ‘Al uw vestingen zijn als de eerste vruchten aan de
vijgenbomen, als eraan geschud is vielen zij naar
beneden, recht in de mond van de eter.
13. Kijk, uw volk is als de vrouwen onder u, de poorten
van uw land werden vast en zeker voor uw vijanden
opengezet. Uw poortgrendels werden door het vuur
verteerd.
14. Put water voor uzelf, voor tijdens de belegering.
Versterk uw ommuring, pak de klei, stamp ze stevig
aan en maak sterke gebakken stenen.
15. Het vuur zal u volledig verteerd hebben, het
zwaard zal u gedood hebben, het zal u als de jonge
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