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Volg best de links in dit artikel
Op websites zoals “Wees waakzaam” en dergelijke (sensationalisten, conspiracisten, fantasten, extrabijbelse dwaalgeesten), wordt druk gespeculeerd over een nieuwe aanwezigheid van nephilim op
aarde in de eindtijd. Buitenaardsen in UFO’s zouden vrouwen bezoeken en ontvoeren om ervoor te
zorgen dat er op de een of de andere manier, opnieuw nephilim zouden verwekt worden.
(http://weeswaakzaam.wazzup.nl/2010/03/19/ufos-engelen-en-godeneindtijd-net-als-in-de-dagenvan-noach/ - dd. 19 maart).
Men zegt dat Jezus’ woorden in Mattheüs 24:37-42: “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook
de komst van de Zoon des mensen zijn”, te maken kan hebben met UFO-verschijningen / ontvoeringen en de aanstaande komst van nephilim. Men gaat zelfs zover met te zeggen dat de de voeten1 van
het Statenbeeld2, die een vermenging vertonen van leem en ijzer, te maken heeft met de vermenging
van mensen met “Gods zonen”, alias buitenaardsen, en hun bastaarden. Is daar iets van waar? Laten
we ons bij de Schrift houden en daar niet van afwijken (1 Korinthiërs 4:6)3
We lezen van reuzen of nephilim in Genesis 6:1-4 (Vóór de Vloed):
“En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun
dochters geboren werden, 2 Dat Gods zonen de dochters der mensen aanzagen, dat zij schoon
waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkoren hadden. 3 Toen zeide de HEERE:
Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, omdat hij ook vlees is; doch zijn dagen
zullen zijn honderd twintig jaren. 4 In die dagen waren er reuzen [Hebreeuws: nephilim] op de
aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochters der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van
naam”.
Deze “Gods Zonen” zijn gevallen engelen4 (vgl. Job 1:6; 2:1; 38:7) die op de aarde kwamen en daar
bij vrouwen kinderen verwekten. Deze bastaarden waren reuzen, “mannen van naam”, wat wil zeggen: beroemde mannen, giganten, heersers, tirannen of koningen in de oudheid.
In 2 Petrus 2:4; Judas 6, 7 lezen we over de bestemming van die gevallen engelen van vóór de
Vloed.
Ook na de Vloed lezen we van reuzen:
Ook Numeri vermeldt “reuzen”, die ook daar in het Hebreeuws “nephilim” heten. Ze worden daar
de “kinderen van Enak” (Numeri 13:28, 33) of Enakieten genoemd. Maar de nephilim waren ook
onder andere namen bekend, zoals Refaïeten (van Rafa), Zamzummims, Emieten, Avims, Amorieten. Ze waren buitengewoon groot en sterk.
In Deuteronomium 3:11 lezen we: “Want alleen Og, de koning van Bazan, was van de rest van de
Refaïeten overgebleven. Zie, zijn bed was een bed van ijzer; bevindt het zich niet in Rabba van de
Ammonieten? De lengte ervan is negen el, en de breedte vier el, gemeten naar de elleboog van een
man”. Het bed van deze gigant moet ongeveer 4,50 m lang geweest zijn en 2 m breed!
We horen ook van Goliath, een Filistijn van Gath (een van de 5 steden van de Filistijnen) en ook hij
was erg groot: “Toen ging er een kampvechter uit, uit het leger der Filistijnen; zijn naam was Goli1
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ath, van Gath; zijn hoogte was zes ellen en een span” (1 Samuël 17:4). Hij moet zo’n 3,20 m groot
geweest zijn.
Sommigen menen dat (weer andere) engelen ook na de vloed nog reuzen verwekten. In Genesis 6:4
wordt gezegd “en ook daarna”, en dit zou kunnen betekenen “na de vloed”, met name de reuzen die
we vinden in bv. Numeri 13:33; Deuteronomium 1:28; 3:11; 1 Samuël 17:4; 1 Kronieken 11:23;
Amos 2:9.
Ook menen sommigen dat het precies die reuzen zijn geweest die de grote bouwwerken hebben
gemaakt, door middel van hun spierkracht, maar misschien ook wel door hun magische krachten
(zij waren immers afstammelingen van engelen!). Maar dit kan niet hard gemaakt worden en dus
blijft dat speculatie. Feit is wel dat zowel vóór de Vloed als erna, machtige reuzen op aarde waren.
Betekent Mattheüs 24:37 dat er terug Nephilim op aarde zullen zijn?
Mattheüs 24:37 “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken,
trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en het
niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de
Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 42 Waak dan, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal”. (Zie ook Lukas 17:26-30).
Deze woorden van Jezus impliceren helemaal niet dat er opnieuw nephilim zullen zijn, door bevruchting van vrouwen door “Gods zonen” of “buitenaardsen”. Als je de tekst goed leest merk je
vanzelf op dat het hier gaat over de verrassing en imminentie5 van Jezus’ wederkomst, namelijk
zonder voorafgaande tekenen die daarop wijzen. Het komt er dan op aan altijd waakzaam te zijn,
zegt de Heer: “Waak dan”. Deze vorm van waakzaam zijn is helemaal iets anders dan de “waakzaamheid” van de hoger genoemde conspiracisten6 die uitkijken naar “tekenen”, en ze dikwijls ook
fantaseren. Waakzaam zijn betekent altijd gereed te zijn, niet afgeleid worden, met het oog op de
komst van onze Heer. Dit “gereed zijn” is het vasthouden aan de ware leer, de heiliging en de ware
evangelieverkondiging - niet afglijden naar een weg van uitkijken naar en bezighouden met complottheorieën en allerlei vermeende “tekenen des tijds”.
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