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Wie waren de Reuzen in de dagen van Noach? 
door John D. Morris, Ph.D., http://www.icr.org/article/who-were-giants-days-noah/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
“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).  

Weinig passages in de hele Schrift hebben zoveel interpretaties opgeleverd als Genesis 6:1-5. Wie 
waren “Gods zonen”? Wie waren “de dochters van de mensen”? Waarom zou hun gemeenschap 
reuzen voortgebracht hebben die geassocieerd zijn met geweld en boosheid? 
Sommigen hebben voorgesteld dat “Gods zonen” de afstammelingen van Adams zoon Seth waren, 
en de “dochters van de mensen” zouden afstammelingen van Kaïn zijn. Een interessante gedachte 
maar in Noachs dagen waren er essentieel geen rechtvaardige mensen, vanuit geen enkele afstam-
mingslijn. 
Anderen hebben terecht opgemerkt dat de term “zonen van God” in het Oude Testament naar enge-
len verwijst, en daarom moeten deze zonen Gods gevallen engelen zijn. Satan had een agressieve 
campagne gelanceerd tegen Adam en zijn afstammelingen, in een poging de mensheid zodanig te 
verontreinigen dat de beloofde Verlosser, het “zaad van de vrouw” (Genesis 3:15), niet zou kunnen 
komen. 
Maar engelen in de Schrift zijn geestelijke wezens die geen permanent lichaam hebben, en die in de 
hemel niet “huwen” (Mattheüs 22:30). En wat precies zou zo’n half-engel/half-mens dan zijn? Zou 
dat een reus zijn, en belangrijker: zou die een eeuwige geest hebben? 
Laat me een ander alternatief suggereren, vanuit ons hedendaags begrip van de genomica1, een die 
bijbelgeleerden van vroeger zich nooit hadden kunnen voorstellen. 
Ik veronderstel dat vermits hedendaagse genetici en moleculaire biologen zulke technische wonde-
ren kunnen verrichten als genensplitsing en klonen, dat de veel grotere intelligentie van Satan dit 
potentieel ook had kunnen doen. De inwendige werking van de DNA-molecule zou dan niet ver-
borgen geweest zijn voor de ogen van Satan en zijn trawanten. Als vandaag dierlijke genen in men-
selijk DNA kunnen ingevoegd worden, zou die actie dan niet evenzo mogelijk geweest zijn door 
hogere maar kwaadwillige geestelijke wezens die zich toeleggen op de vernietiging van het “beeld 
van God”? 
Uiteraard kunnen we niet met zekerheid spreken, want de Bijbel geeft geen details. Op zijn aller-
minst zouden Satans demonen bepaalde mannen en vrouwen bezet of bewoond kunnen hebben en 
selectieve kweekexperimenten uitgevoerd hebben om een ras van reuzen te produceren doorheen de 
generaties. (Hij zou ook hetzelfde kunnen gedaan hebben met dieren, en misschien is dat de reden 
waarvandaan zulke ondenkbare kenmerken komen die we zien in het fossielenverslag. Dit zou Sa-
tans woede kunnen weerspiegelen in zijn betrachting elk overblijfsel te vernietigen van Gods een-
maal “erg goede” schepping). Zou hij niet genen kunnen ingevoegd hebben en klonen gefabriceerd 
hebben, die Gods majestueuze handwerk bespotten en ruïneren? Misschien is dat  de reden waarom 
God een vloed moest zenden, om een beschaving uit te roeien die niet meer te herstellen was, om te 
starten met een nieuwe bloedlijn waardoor het ware zaad van Adam zou bewaard worden. 
Nog een bijkomende gedachte. Christus vergeleek de dagen van Noach met de dagen vóór Zijn we-
derkomst. Mogen de acties die “reuzen” produceerden, wat die acties ook moge geweest zijn, in 
aanmerking genomen worden in deze vergelijking? In geen voorgaande tijd zijn mensen in staat 

 
1 Genomica is de studie van genomen, waarbij een genoom een (sub)set van genen is van een cel of organisme. (Wiki). 
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geweest om voor “God” te spelen met het genoom2 zoals ze dat vandaag kunnen doen. De haast om 
de gruwelijke mogelijkheden te omarmen van klonen en embryonische stamcelmanipulatie, kan ons 
doen terugdenken aan een lange tijd geleden. Gods uitermate veroordeling van die inspanningen 
kunnen ons moderne experimenten helpen evalueren. 

 
 

 

Lees ook: 
Over Nephilim en Reuzen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nephilim.pdf 

Reuzen in het Oude Testament: http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v7/n1/OT-giants 
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2 Het genoom van een organisme is het geheel van erfelijke informatie in een cel. De wetenschap die het genoom bestu-
deert, noemen we genomica. (Wiki) 
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