Het berouwde de Here?
door: H.L. Heijkoop
“Toen de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de
overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de HERE,
dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart”
Genesis 6:6
Vraag:

raadsbesluiten en dan is er inderdaad "bij Wie geen
verandering is of schaduw van omkering ". (Jak. 1:17).

Hoe moeten de woorden "berouwde het de Here" in
Genesis 6:6 verstaan worden i.v.m. Psalm 15:4; 89:35;
Maleachi 3:6 en Jakobus 1:17.

In Genesis 6:6 worden Gods gedachten op menselijke
wijze weergegeven, zoals ook in vers 8, waar over
Gods ogen gesproken wordt. Om ons te laten voelen
hoe verschrikkelijk het voor God was, dat van de mens,
die Hij in reinheid in een volmaakte omgeving gesteld
had, "al wat de overleggingen van zijn hart
voortbrachten te allen tijde slechts boos was". Gods
schepping was verdorven. Van datgene waarvan in
Genesis 1:31 gezegd wordt: “En God zag alles wat Hij
gemaakt had, en zie, het was zeer goed”, was niets
meer overgebleven dat goed was. Het leek of het
scheppen van de mens een mislukking was geworden.
En om ons volkomen verderf duidelijk te maken wordt
gezegd: "Toen… …berouwde het de HERE, dat Hij de
mens op de aarde gemaakt had", m.a.w. in de
geschapen mens was niet alleen niets goeds meer maar
positief kwaad. Het leek of Gods scheppingsdaad het
kwade voortgebracht had.

Antwoord:
Psalm 15:4 slaat niet op God, maar spreekt over de
oprechte. De andere aanhalingen spreken over bepaalde
andere onderwerpen, en zijn dus niet te vergelijken met
Genesis 6:6, behalve misschien Jakobus 1:17. Er zijn
echter een paar andere teksten die schijnbaar volledig
in strijd zijn met Genesis 6:6 en de vele andere plaatsen
waar staat dat iets God berouwde. In Numeri 23:19
staat: “God is geen man, dat Hij liegen zou; of een
mensenkind, dat Hij berouw zou hebben”. (zie ook 1
Sam. 15:29) en in Romeinen 11:29 “Want de
genadegaven en de roeping van God zijn
onberouwelijk”.
In deze plaatsen wordt gesproken over de
onveranderlijkheid van Gods natuur en van zijn
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