Hugo Bouter e.a.

De zonen van God en de reuzen
Reply
'In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de
dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit
zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam'.
Genesis 6:4

Vraag
Ik heb een vraag over de zonen van God en de reuzen uit Genesis 6. Ik heb gezien
dat alle vertalingen de uitdrukking bevatten: ‘en ook daarna’; deze woorden in vers
4 waren mij nog nooit eerder opgevallen. De vraag is natuurlijk wat ermee wordt
bedoeld. Betekent het alleen dat er ook na de zondvloed reuzen voorkwamen? Dat
was zeker het geval, denk aan de Enakieten, Goliat etc. Maar kunnen we hieruit
opmaken dat de ‘zonen van God’, gevallen engelen dus, ook na de zondvloed zijn
doorgegaan met hun kwalijke praktijken. Dan zou de aanwezigheid van reuzen na
de vloed ook door de invloed van engelen zijn veroorzaakt. Tijdens de zondvloed
waren immers alle reuzen omgekomen.

Antwoord
In Judas vers 6 en 2 Petrus 2:4 worden deze engelen ook genoemd en het blijkt dat
dit kwaad zo verschrikkelijk was in de ogen van de Here God, dat ze op een speciale
plaats (de afgrond, Gr. tartarus) worden bewaard tot het toekomstige oordeel.
Deze kwalijke praktijken zouden mede de oorzaak van de zondvloed kunnen zijn
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geweest. Ik zeg hier ‘mede’, omdat in Genesis 6 uitdrukkelijk de boosheid van de
mens en niet die van de ‘zonen van God’ wordt vermeld.
De vraag is dan: Had het kwaad dat deze engelen bedreven niet een zodanig serieus
karakter, dat God dit daarna niet meer heeft willen toestaan. Dat houdt in dat de
zondige praktijken van deze engelen zich hebben beperkt tot de periode vóór de
zondvloed. Daarna hebben ze de gelegenheid niet meer gekregen, en de engelen
die reeds hadden gezondigd worden met eeuwige boeien bewaard tot het oordeel
van de grote dag. Maar het is wel zo dat de praktijken van Sodom en Gomorra in
de brief van Judas ook worden vergeleken met die van de genoemde engelen.
Vandaar het ‘evenzo’ van Judas vers 8.
De uitdrukking ‘en ook daarna’ kan betekenen: niet slechts aan het begin van de
periode van honderdtwintig jaar die wordt genoemd in Genesis 6:3, maar ook later
in die periode, dus tot op de tijd dat de zondvloed aan het bestaan van deze
geweldige reuzen een einde maakte. Als dit zo is, dan moeten de reuzen van na de
zondvloed een andere oorsprong hebben gehad dan die van vóór de vloed. Een
natuurlijke wellicht? Zoals je witte, zwarte, grote en kleine mensen hebt, zo zijn er
meer variaties mogelijk.
Genesis 6:4 beperkt de aanwezigheid van de reuzen bovendien tot 'de voortijd'
(NBG-vertaling), d.i. de tijd vóór de vloed. Numeri 13:33 beperkt de reuzen in de
tijd na de vloed vooral tot het geslacht van de Enakieten, mogelijk gaat het dan om
natuurlijke mutaties. Kortom, het lijkt erop dat het oordeel over de engelen, die zo
zwaar hadden gezondigd dat ze hun oorspronkelijke staat hadden verlaten,
eenmalig en definitief is geweest.
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