
6.  De slechtheid van de mens  Genesis 6 

Lees Genesis 6:1-8 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, elkaar aanvullen of juist een 

contrast vormen? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1-2) De zonen van JHWH namen zich dochters van de mensen. 

   B (v3) JHWH stelde de leeftijd van de mens op maximaal 120 jaar. 

     C (v4) De zonen van Goden, in het Hebreeuws: האלהים בני - de beney ha`elohim, verwekten  

         kinderen bij de menselijke vrouwen. Deze kinderen werden de geweldenaars van oude tijden af: 

         reuzen; in het Hebreeuws: ה  לים - Nefilim. 

Centrale as (v5) JHWH zag de enorme slechtheid van de mens op de aarde 

      C (v6) JHWH had er spijt van de mensen te hebben geschapen. 

   B (v7) JHWH besloot de mensheid uit te roeien. 

A (v8) Maar Noach vond genade in de ogen van JHWH. 

   
JHWH zag de enorme slechtheid van de mens op de aarde 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A: De mensheid, kroon van de schepping, verviel tot onheiligheid (niet apart gezet zijn) 

doordat de zonen Gods zich vrouwen namen van de mensen-die daar mee instemden.  Alleen Noach 

(en zijn voorouders) hadden deze zonde schijnbaar vermeden en leefden rechtvaardig, want Noach 

werd rechtvaardig genoemd; dat is heiig-apart gezet levend. Zo werd Noach waardig bevonden te 

mogen overleven om de aarde opnieuw te bevolken. 

Niveau B: de mens had de mogelijkheid om lang te mogen leven misbruikt. JHWH besloot de tijd van 

de mensheid in te korten tot 120 Jubeljaren (120x 50 = 6000 jaar tot het vrederijk) en besloot de 

toenmalige wereldbevolking geheel uit te roeien).JHWH kan niet letterlijk maximaal 120 jaar bedoeld 

hebben omdat t/m hst 11 nog hele hoge leeftijden beschreven worden. 

Niveau C: De Nephiliem rebelleerden tegen JHWH en verlangden te bezitten wat van de Schepper 

was. Door verleiding zetten ze de mensheid naar hun hand en gezamenlijk stonden ze zo tegenover 

JHWH. Daarom had JHWH er spijt van de mens te hebben geschapen. 

Centrale as: De mensheid had zijn verlossing verzaakt. Ze leefden Torah-loos 



Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Tora, en met name de centrale as, aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande 

suggesties bestudeert. 

Zo wetteloos als de mens toen leefde, zo wetteloosheid leeft de mensheid nu, maar zoals 

Noach genade vond in zijn dagen, zo vond Jesjoea genade bij JHWH in zijn dagen op aarde en 

nam toe in wijsheid en grootte: Lucas 2:52 

Zo vast als de straf vaststond voor de mensheid ten tijde van de zondvloed), zo vast staat het 

oordeel in het laatst der dagen over de slechtheid van de mensen. JHWH roept ons echter uit 

de duisternis tot Zijn wonderbaarlijk licht: 1 Petrus 2:1-10 

De aankondiging van de zondvloed over de ongehoorzaamheid van de mensheid van toen is 

een waarschuwend voorbeeld voor ons. Ook na de zondvloed oordeelde JHWH van tijd tot 

tijd, als de maat vol was, en dat zal wederom plaats vinden in het laatst der dagen:  Judas 

1:3-7 

Er is niets nieuws onder de zon.. keer je er vanaf! 2 Timotheüs 3:1-5 

De mens was geschapen naar het beeld en gelijkenis van JHWH en levend bij Zijn Naam kan 

de mens stand houden. JHWH tolereert geen andere goden naast de superioriteit van Zijn 

Naam. Het verleidelijke verlangen naar roem en macht is zondige arrogantie en openlijk 

verzet tegen JHWH. De straf op de zonde is de dood. De mens die weigert JHWH te 

gehoorzamen verspeelt zijn verlossing. Er is geen vergiffenis voor de zondaar zonder 

berouw: Romeinen 2:1-11 

Alleen de rechtvaardigen (zij die leven volgens de normen van Zijn Woord- de Torah) zullen 

het eeuwige leven beërven. Leven onder de invloed van Satan houdt de mens af van het 

Koninkrijk van JHWH. 

JHWH geeft de mensheid “6 dagen” of 6000 jaar om te leven volgens zijn standaard met 

daarbij de mogelijkheid beïnvloed te worden door Satan.. Als de Messias voor de tweede 

maal terug komt om 1000 jaar te regeren, “de 7de dag”, zal Satan 1000 jaar gebonden 

worden. Hij kan dan niet de schuld krijgen van de zone van de mensen. Aan het einde van de 

1000 jaar zullen zij die rechtvaardig worden bevonden het eeuwige leven beërven in het 

Koninkrijk van JHWH. De onrechtvaardigen zullen omkomen, weg van de aanwezigheid van 

JHWH: Openbaring 20 

 en de boeken werden geopend 


