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highlights uit de bespreking van Genesis 6:1-5:
▪ tijd: de laatste 120 jaar van Adam tot aan de 

zondvloed (ruim 800 jaar!);
▪ de zonen Gods kwamen tot de dochters van de 

mens en vermenigvuldigden zich via hen op aarde;
▪ "de zonen Gods": 

o géén mensen (wel mens-achtig; mannelijk);
o pre-Adamieten - reeds aanwezig bij de 

grondlegging van de aarde (Job 38:7);
▪ hun nakomelingen waren 'nephilim':

o lett. gevallenen (> hybride, genetisch verval);
o LXX: giganten = reuzen;
o zelfde woord als voor de reuzen in Kanaän 

(Num.13:33);
▪ bij de zondvloed was heel de aarde "verdorven" 

(lees: genetisch gemanipuleerd; Gen.6:11); 
▪ alleen Noach was "onberispelijk" (Gen.6:9; gaaf).
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en verder...

2. vraag: 
waar kwamen de nephilim ná de vloed vandaan?

▪ # feit 1:
alle nephilim waren omgekomen in de vloed;

▪ # feit 2: 
nooit lezen we van een latere vermenging van 
"zonen Gods" met de "dochters van de mens";

▪ # feit 3: 
de nephilim ná de vloed stamden af van 
Kanaän (Gen. 10:15-18; Deut.7:1,2; 9:2; 
Num.13:33);

▪ (onvermijdelijke?) conclusie: 
Kanaän was de doorgever van nephilim-DNA

▪ # feit 4:
Kanaän, Chams zoon was vervloekt (Gen.9:25).



en verder...

❑ nieuwsflits: reuze-gebouwen in Gath ontdekt...
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vandaag: bespreking van drie NT-ische passages die 
verwijzen naar "de zonen Gods" in Genesis 6...

A. 1Petrus 3: 
de geesten in de gevangenis

B. 2Petrus 2: 
de gevangen engelen in de Tartarus

C. Judas: 
de engelen die hun oorsprong ontrouw werden



de geesten in de gevangenis

A



1Petrus 3

18 ... maar |levend gemaakt 
in geest,

nl. Christus in zijn opstanding

A



1Petrus 3

19 waarin hij ook |heengegaan zijnde, 
aan geesten in de gevangenis -proclameerde,

mensen worden in de Schrift nooit 
"geesten" genoemd!

wie zijn deze "geesten"? 
waaraan refereert Petrus?

A



1Petrus 3

20 die -eens ongezeglijk waren
toen het geduld van God -afwachtte 

in de dagen van Noach, 
terwijl de ark toebereid werd, 

waarin weinigen, dat is: acht zielen 
gered werden door water heen.

= deze "geesten" waren ongezeglijk in Noachs 
dagen - de oorzaak van de zondvloed;

wie anders dan...
= "de zonen Gods" in Genesis 6:1-4?!

A



1Petrus 3

20 die eens ongezeglijk waren 
toen het geduld van God afwachtte 

in de dagen van Noach,
terwijl de ark |toebereid werd, 

waarin weinigen, dat is: acht zielen 
-gered werden door water heen.

A



engelen die zondigden

B



2Petrus 2

4 Want indien God 
engelen die -zondigden niet -spaarde 

maar met touwen van duisternis 
in de Tartarus wierp,

overgeleverd om bewaard te worden 
voor het oordeel, 

= in Genesis  6: "de zonen Gods"
in 1Petrus 3: "geesten"

hier (en in Judas): "engelen"

B



2Petrus 2

4 Want indien God 
engelen die zondigden niet spaarde

maar met touwen van duisternis 
in de Tartarus -wierp, 

overgeleverd om bewaard te worden 
voor het oordeel, 

1x in de Schrift; 
term uit de Griekse mythologie:

plaats waar geesten gevangen werden 
gehouden - vooral in verband met de 
Titanen (=reuzen)!

B



2Petrus 2

4 Want indien God 
engelen die zondigen niet spaarde 
maar met touwen van duisternis 

in de Tartarus wierp, 
-overgeleverd om |bewaard te worden 

voor het oordeel, 

B

> voorlopige hechtenis



2Petrus 2

5 en de wereld van de voortijd niet -spaarde
maar het achttal van Noach, 

prediker van rechtvaardigheid, 
behoedde voor de overstroming 

die Hij bracht over de wereld 
van oneerbiedigen; 

= de engelen die zondigden werden 
niet gespaard > in de Tartarus = gevangenis 

en met hen "de wereld van de voortijd" 
niet gespaard > omgekomen in de vloed

B



2Petrus 2

5 en de wereld van de voortijd niet spaarde 
maar het achttal van Noach,

prediker van rechtvaardigheid, 
-behoedde voor de overstroming 

die Hij -bracht over de wereld 
van oneerbiedigen; 

B



engelen die hun oorsprong 
niet bewaarden

C



Judas

6 ... engelen die hun oorsprong niet -bewaarden
maar hun eigen woning |achterlieten, 

voor het oordeel van de grote dag 
in onwaarneembare boeien 

onder donkerheid heeft bewaard. 

één geschiedenis komt hiervoor in aanmerking
= "de zonen Gods" die zich vermengden 
met "de dochters van de mens" (Gen.6)!

C



Judas

6 ... engelen die hun oorsprong niet bewaarden 
maar hun eigen woning achterlieten,
voor het oordeel van de grote dag 

in onwaarneembare boeien 
onder donkerheid heeft bewaard. 

als "geesten" bestaan zij 
voort in voorlopige hechtenis

C



Judas

7 zoals Sodom en Gomorra 
en de steden rondom hen, 

die op een hen gelijkende wijze 
uitzonderlijke hoererij pleegden 

en andersoortig vlees achterna gingen, 
daar liggen als toonbeeld van aeonisch vuur, 

gerechtigheid ondergaande.

C

het lot van deze engelen wordt 
vergeleken met Sodom en Gomorra...

hoezo? - wat is de vergelijking? 



Judas

7 zoals Sodom en Gomorra 
en de steden rondom hen, 

die op een hen gelijkende wijze
uitzonderlijke hoererij -pleegden 

en andersoortig vlees achterna |gingen, 
daar liggen als toonbeeld van aeonisch vuur, 

gerechtigheid ondergaande.

= hoererij tussen mensen en engelen; 
Gen.19:5 - de mannen van Sodom die 
gemeenschap verlangden met de twee 
engelen die bij Lot overnachtten

C



Judas

7 zoals Sodom en Gomorra 
en de steden rondom hen, 

die op een hen gelijkende wijze 
uitzonderlijke hoererij -pleegden 

en andersoortig vlees achterna |gingen, 
daar liggen als toonbeeld van aeonisch vuur, 

gerechtigheid ondergaande.

Genesis 6: "de zonen Gods" die "de dochters van 
de mens" achterna gingen;

Genesis 19: de mannen van Sodom die 
engelen achterna gingen ("andersoortig vlees") 

C



Judas

7 zoals Sodom en Gomorra 
en de steden rondom hen, 

die op een hen gelijkende wijze 
uitzonderlijke hoererij pleegden 

en andersoortig vlees achterna gingen, 
daar |liggen als toonbeeld van aeonisch vuur, 

gerechtigheid |ondergaande. 

C

Sodom en Gomorra zijn een 
toonbeeld van "aeonisch vuur"



restanten van met vuur verzwavelde steden


