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Grote gebeurtenissen die onze wereld veranderden 
Hoofdstuk 2/11 - De grote slechtheid van de mens  

en de grote Vloed van God 
Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 

NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/grote_gebeurtenissen.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling en bewerking door M.V. 

 

 

 
Lang geleden zond God een grote vloed, wegens de grote slechtheid van de mensen. En zoals we 
leerden in vorig hoofdstuk begon het probleem van de zonde met Adam. 
Zonde begon met Adam. Adams kinderen gingen door met zondigen. Zij zondigden meer en 
meer; zij vielen dieper en dieper in zonde. Geestelijk en moreel gezien zonken zij lager en lager 
in de diepten van de boosheid. Zij waren slaven. Zij waren gebonden en geketend door de zonde! 
In Genesis 6:5 leren we: “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was”. 
Als we kijken naar onze wereld vandaag, zien we dan de wereld gevuld met de goedheid van de 
mens (vrede op aarde, geen oorlogen, rechtvaardige bestuurders, iedereen heeft zijn naaste lief, 
enz.) of zien we de wereld gevuld met de slechtheid van de mens? Genesis hoofdstuk 6 beschrijft 
hoe de wereld was in de dagen van Noach, duizenden jaren vóór Christus. Lees hierna wat Jezus zei 
in Mattheüs 24:37: 

 
 
Mattheüs 24:37 verklaart dat de dagen vóór de tweede komst van Christus in veel opzichten gelij-
ken op de dagen vóór de grote vloed die in Noach’s tijd kwam. Wat kenmerkten de dagen van 
Noach (vóór de vloed) en hoe helpt die tijd mij de tijd begrijpen waarin ik leef in 20__ ? 

http://www.middletownbiblechurch.org/
http://www.verhoevenmarc.be/grote_gebeurtenissen.htm
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De grote slechtheid van de mens 
Boze gedachten 
God kent de gedachten die uit het hart en de geest van een mens komen. In Genesis 6:5 zag God: 
“dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren”. 
De gedachten van de mens waren: 

a. meestal slecht 
b. meestal goed 
c. half slecht, half goed 
d. niets dan goed 
e. niets dan slecht 

Hoe dikwijls dacht de mens op deze manier? 
a. een uur per dag 
b. een halve dag 
c. zelden 
d. soms 
c. altijd (elke dag) 

Het woord “gedachtenspinsels” betekent “datgene wat gevormd is in de mens zijn geest, denken, 
doelstellingen en verlangens”. Het is nauw verwant met het woord “vormde” in Genesis 2:7. “Toen 
vormde de HEERE God de mens” (Genesis 2:7) maar de mens zondigde (Genesis 3:6), en zondige 
mensen vormden sindsdien boze gedachten. Wat komt volgens Jezus, in Markus 7:21, uit het boze 
hart van de mens voort? “Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade 
overwegingen”. 
En boze overwegingen leiden tot boze daden! Zonde vertrekt altijd in hart en geest. Denk, bijvoor-
beeld, aan een persoon die een bank berooft. Wat denkt u dat door die persoon zijn geest ging voor-
dat hij deze misdaad pleegde? Beschouw een persoon die spiekt tijdens een examen op school. Wat 
denkt u dat door die persoon zijn geest ging voordat hij dit deed? 
Hoe oud moet een persoon zijn voordat hij boze gedachten kan vormen in zijn geest? In Genesis 
8:21 lezen we: “de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd 
af”. Als u dit kan lezen, dan bent u oud genoeg om boze gedachten te vormen. 
Zijn mannen en vrouwen vandaag gelijk aan dezen die beschreven staan in Genesis 6:5? Bedenken 
in ’t algemeen de mensen vandaag de dingen die eerbaar, rein, waar, en rechtvaardig zijn (zie Filip-
penzen 4:8)? Wat onthullen graffiti (geschreven of getekend op wanden, deuren, enz.) over de ge-
dachten van hedendaagse mensen? Zie naar de taal die uit hun monden komt. Leert ons dit iets over 
de gedachten van hun harten? 
Jezus zei: “De slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat [van het hart]” (Mat-
theüs 12:35). Hij zei ook: “Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond” (Mattheüs 12:34). 
Met andere woorden: de woorden die we spreken onthullen hoe ons hart en onze gedachten zijn! 
Iemand die vuile woorden spreekt toont hoe zijn hart is. U kan niet iets zeggen zonder het eerst ge-
dacht te hebben! We moeten goed nadenken vooraleer te spreken. We moeten “haastig zijn om te 
horen, maar traag om te spreken” (Jakobus 1:19). 

Verschrikkelijke verdorvenheid 
In de dagen van Noach was de aarde verdorven voor God (Genesis 6:11).  
“Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswan-
del op de aarde” (Genesis 6:12). 
Ja, de mens was voor God verdorven (corrupt, voldeed niet aan Gods standaard). De mens ver-
dierf zijn weg op aarde omdat hij God afwees en besloot zijn eigen gang te gaan. 
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Hierna de woorden uit van Jesaja 53:6: “Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar 
zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerko-
men”. 
Hier de woorden uit van Spreuken 14:12: “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het 
einde ervan zijn wegen van de dood”. 
Wegens de zondige verdorvenheid van de mens, zei God: “Ik ga hen met de aarde te gronde rich-
ten” (Genesis 6:13). Deze uitdrukking “te gronde richten” is hetzelfde woord (in het Hebreeuws) als 
het woord “verdorven” in de verzen 11 en 12. Met andere woorden, God zei: “Omdat zij zichzelf 
verdierven in zonde, ga Ik hen verderven in een oordeel!” 
Stel dat u een lekkere cake hebt gebakken. De cake blijft echter meer dan een week ergens liggen en 
raakte muf en beschimmeld. Hij is bedorven en onbruikbaar! U zult hem moeten wegwerpen! God 
maakte de mens, maar de mens werd verdorven, en dus moest God een vloed zenden om de aarde te 
zuiveren van deze verdorvenheid. 

Overal geweld 
Lees Genesis 6:11, 13. In de dagen van Noach, waarmee was de aarde toen gevuld? Geweld. Het 
woord “geweld” betekent “het gebruik van fysieke kracht om te verwonden of te verkrachten” en 
dit verwijst naar “ruwe en schadelijke actie of behandeling”. U kunt beslist wel denken aan voor-
beelden van geweld in onze wereld vandaag (in het bijzonder in het licht van wat u hoort in de 
nieuwsmedia). 
 

Gods grote Zondvloed 
Gods berouw en verdriet 
In Genesis 6:6 lezen we: “Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde ge-
maakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart”. Zonde bedroeft God, Hij Die ons gemaakt heeft. 
Als God kijkt naar de mannen en vrouwen vandaag, en Hij ziet en kent de gedachten van hun harten 
(zie 1 Kronieken 28:9), dan is Hij niet tevreden maar bedroefd! 

Gods wereldomvattende oordeel 
Vanwege de slechtheid van de mens zei God: “Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aard-
bodem verdelgen” (Genesis 6:7). Dit woord “verdelgen” betekent ook “uitroeien”. Stel dat u uw 
huis geteisterd vindt door wespen. Als u dan een verdelger roept, zou hij dan sommige insecten do-
den maar andere laten leven, of zou hij ze compleet uitroeien? Hij zal ze compleet uitroeien! Zo zou 
God niet enkele boze mensen in leven laten op de aarde.  
Bedekte de Zondvloed de hele wereld of bedekte hij slechts een deel van de aarde (Genesis 7:19)? 
“Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn, 
bedekt werden”.  

Hoeveel mensen overleefden de vloed (1 Petrus 3:20)? Slechts acht mensen. 

Gods grote genade 
In Genesis hoofdstuk 6 lezen we over de duisterheid van de zonde die de aarde bedekte in de dagen 
van Noach. Maar in het midden van die duisternis was er licht: “Maar Noach vond genade in de 
ogen van de HEERE” (Genesis 6:8 en zie vers 9). God was genadig voor een enkeling met de naam 
Noach. 
Wat te zeggen over onze tijd? Wij leven evenzo in een donkere en zondige wereld (Filippenzen 
2:15). Zijn er lichten te midden van deze duisternis? (Filippenzen 2:15) Zeker. En ook vandaag zijn 
er personen die genade hebben gevonden in de ogen van de Heer.  
Hebt u geproefd dat de Heer genadig is (vergelijk 1 Petrus 2:3)? Hebt u geloofd dat God uw zonden 
heeft geoordeeld toen Christus, de Redder, stierf aan het kruis? Heeft God u gered? Bent u door de 
Deur gegaan (Johannes 10:9)? 
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Eén deur, enkel één, 

en toch twee kanten, 

binnenkant en buitenkant, 

aan welke kant staat u? 
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