zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het
gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.”

OCCULT SCIENCE FICTION SPROOKJE
OMTRENT ‘GODS ZONEN’ ONTMASKERD
19-12-2014 - update 25-01-2019

In het verleden hebben we al meer geageerd tegen het occulte sprookje,
nl. dat ‘Gods zonen’ uit Genesis 6:2-4 ‘gevallen engelen’ zouden zijn (zie
onderstaande hyperlink), maar aangezien deze occulte interpretatie
steeds ruimere ingang vindt binnen het Refodom (o.a. door Prof. M. J.
Paul en zijn proponent Arjan Baan van Stichting ‘Hart-Krijs!’), zullen
we nog wat dieper ingaan op deze kwestie en met het Goddelijke Woord
bewijzen dat met ‘Gods zonen’ het gelovige geslacht van Seth bedoeld
wordt en dat ‘de reuzen’ en ‘de dochteren der mensen’ tot het afvallige
geslacht van Kaïn behoren.

OCCULTE/THEORIE DS. J.J.T. DOEDENS 'ZONEN GODS'
http://www.derokendevlaswiek.com/2013_THEOLOGIE_PERSBERICHTENOCCULTEz
pTHEORIE_DSzo_DOEDENS_zhZONEN_GODSzh.html

Gods zonen uit Genesis 6:4 zouden volgens het occulte sprookje
‘gevallen engelen’ geweest moeten zijn die seksueel verkeer hebben
gehad met ‘de dochteren der mensen’ en daaruit zouden dan de reuzen
zijn voortgekomen die a.h.w. ‘met kop en schouders boven de ark van
Noach uitstaken’. Gods Woord bewijst zelf dat deze occulte en steeds
meer gangbare verklaring binnen het Refodom een valse exegese is,
waarvan de duivel architect is. Bovendien is de occulte fantasie dat
gevallen engelen seksueel verkeer kunnen bedrijven met mensen
volstrekt krankzinnig, aangezien gevallen engelen demonische geesten
zijn die geen fysiek menselijk lichaam hebben en ook niet met een
fysiek lichaam geschapen zijn. Een engel/geest wordt nimmer mens en
een mens wordt nimmer een geest.
Het gedeelte waarover het gaat betreft Genesis 6:1-5, waarin we het
volgende lezen over ‘Gods zonen’ en ‘de reuzen’: “En het geschiedde, als
de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun
dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen
aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die
zij verkozen hadden. Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in
eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen
zullen zijn honderd en twintig jaren. In die dagen waren er reuzen op de
aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen
ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de
geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name. En de HEERE
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Hebreeuwse betekenis van:
1. Gods zonen = Ben Elohim = Gods kinderen, zonen, volk, natie - (Gelovige
geslacht van Seth).
2. Reuzen = Enphilims of Nephilims = (gevallen) tirannen, bullebakken (Afvallige geslacht der Kaïnieten).
3. Engelen = Mal'aak (engelen zijn dus geen zonen)!

De Hebreeuwse taal verschaft nergens enige grond dat ‘Nephilim’ het
grondwoord is van ‘gevallen engelen’, zoals prof. Paul en velen met hem
dat wel beweren. Bovendien is de vertaling ‘reuzen’ een te ruime
interpretatie van het grondwoord ‘Enphilim’, aangezien Enphilim geen
reuzen betekent, maar tiran en/of bullebak. Hiermee is het occulte
sprookje dat de Zonen Gods ‘gevallen engelen’ zijn en zelfs letterlijk
uitziende reuzen opnieuw genoegzaam weerlegd. We zullen het
genoemde refo-occulte sprookje echter nog wat nader ontmantelen met
het Woord onzes Gods.
In Judas 4-8 staat geschreven: “Want er zijn sommige mensen ingeslopen,
die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen,
die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen
Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u
indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heere, het volk uit
Egypteland verlost hebbende, wederom degenen, die niet geloofden,
verdorven heeft. En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben,
maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des
groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Gelijk
Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als
deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld
voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. Desgelijks
evenwel ook dezen, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en
verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.”
En in Judas 10 en 11 lezen wij: “Maar dezen, hetgeen zij niet weten, dat
lasteren zij; en hetgeen zij natuurlijk, als de onredelijke dieren, weten, in
hetzelve verderven zij zich. Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn
ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij
henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.”
Het gaat in de aangehaalde tekstverzen uit het boek Judas over gevallen
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engelen (vs. 6) én degenen die van de ware godsdienst zijn afgevallen
en de weg van Kaïn zijn ingegaan (vs. 12).
Het Schriftgedeelte uit Genesis 6:2-4 over “Gods zonen” wordt door de
huidige occultistische biblicisten vereenzelvigd met de gevallen engelen
in Judas vers 6, wat tot talrijke occulte speculaties heeft geleid. De
occulte verklaring leert dat “Gods zonen” gevallen engelen zijn geweest
die seksueel verkeer hebben gehad met de dochteren der mensen,
waardoor er reuzen ontstonden; ook wel Nephilim genoemd.

duivels, zou de satan, de duivel, ook een ‘zoon Gods’ genoemd moeten
worden, aangezien de duivel een gevallen engel is.
Wie nu nog gelooft dat ‘de Zonen Gods’ gevallen engelen zijn, is van de
ware genade ontbloot, want dat te beweren is pure godslastering. De
satan is niet een ‘zoon Gods’, maar de absolute tegenstander/vijand van
God, zoals ‘satanas’ in het Hebreeuws letterlijk vijand en/of
tegenstander (van God) betekent, die ook de grote aanklager is van de
ware kinderen (zonen) Gods.

In een RD-artikel beweert prof. M. J. Paul o.a. dat “Gods zonen” Nephilim
betekent, hetgeen een vervalsing is van de ware betekenis, aangezien de
term “Gods zonen” in de Hebreeuwse tekst “Ben-Elohim” luidt.
Nephilim staat voor het woord ‘reus’.

Job 1:6 en Job 2:1 geven geen enkele grond om de ‘kinderen (zonen)
Gods’ (Ben Elohim) gevallen engelen te noemen, aangezien de satan
erbij komt en geen deel uitmaakt van de ‘kinderen (zonen) Gods’. De
satan komt erbij om de kinderen Gods aan te klagen en als de Heere de
satan op de rechtvaardige Job wijst, gaat de duivel Job aanklagen.

Volgens prof. Paul is de zondvloed het gevolg geweest van de seksuele
verzwagering van ‘gevallen engelen’ met ‘de dochteren der mensen’,
hetgeen een godslasterlijk science fiction-sprookje is. Hoewel prof. Paul
terecht het buitenaardse Ufo-geloof naar het rijk der demonen verwijst,
vervalst hij toch de betekenis van ‘Gods zonen’, nl. met ‘gevallen
engelen’. Over het rijk der demonen gesproken!

Wat we hiermee willen aantonen, is, dat de synonieme uitdrukking in
Gen. 6:4 en Job 1:6 -2:1, nl. ‘kinderen (zonen) Gods’ niet slaat op engelen
en in der eeuwigheid niet slaat op ‘gevallen engelen.’ In heel het Oude
Testament is het Hebreeuwse woord voor engel niet Nephilim, maar
Mal'aak (engelen zijn dus geen zonen)! Ook de Kanttekenaren slaan
hierin de plank mis.

Zie bronlink prof. Paul-artikel:

In Job 38:7 komen we de uitdrukking ‘kinderen (zonen) Gods’ nog een
keer tegen: “Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de
kinderen Gods juichten.”
In Job 38:7 wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘de morgensterren’
en ‘de kinderen (zonen) Gods’, waaruit blijkt dat de uitdrukking
‘kinderen (zonen) Gods’ niet slaat op de engelen Gods, maar op de
triomferende Kerk, ofwel de verheerlijkte kinderen Gods. Dat verklaart
ook de exegese van de term ‘kinderen (zonen) Gods’ in Genesis 6:2-4,
Job 1:6 en Job 2:1. Gods zonen zijn dus de kinderen Gods, zowel in
verbondsmatige zin (Gen. 6:2-4), als in zaligmakende en verheerlijkte
zin (Job. 1:6, Job 2:1, Job 38:7). De kinderen Gods zijn geen engelen; de
morgensterren zijn de engelen, die samen met de kinderen Gods tot eer
van God juichen en zingen. Dát staat in Job 38:7 geschreven.

http://www.refdag.nl/achtergrond/techniek/prof_paul_ufo_komt_vaak_uit_rijk_van_demonen_1_569671

We zullen uit Gods Woord nader aantonen dat met ‘Gods zonen’ en ‘de
dochteren der mensen’ respectievelijk het gelovige nageslacht van Seth
en het afvallige geslacht van Kaïn worden bedoeld.
Dezelfde uitdrukking uit Genesis 6:2-4 “zonen (kinderen) Gods” vinden
we ook in Job 1:6: “Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om
zich voor den HEERE te stellen, dat de satan ook in het midden van hen
kwam.”
En in Job 2:1 komt dezelfde term voor: “Wederom was er een dag, als de
kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de satan
ook in het midden van hen kwam, om zich voor den HEERE te stellen.”
In deze teksten uit het boek Job wordt dus gezegd dat “de kinderen
(zonen) Gods” zich voor God stelden en dat de satan zich daarbij
voegde.
Ook hier wordt de uitdrukking ‘kinderen (zonen) Gods’ door velen
vertaald met ‘engelen’, maar aangezien de occulte verklaarders dezelfde
uitdrukking uit Genesis 6:4 vertalen met ‘gevallen engelen’ ofwel
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Hiermee hebben we het tweede Schriftbewijs geleverd dat de
uitdrukking ‘kinderen (zonen) Gods’ in der eeuwigheid niet slaat op
gevallen engelen, maar op Gods zonen, de nakomelingen van Seth, Gods
geslacht/kinderen/zonen (Ben-Elohim).
In Jesaja 14:12 wordt ook melding gemaakt van een morgenster: “Hoe
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zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe
zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet!”
‘Morgenster’ heeft hier in het Hebreeuws een andere betekenis dan in
Job 38:7. In Job 38:7 betekent morgenster ‘boqer - kookaab’ =
morgengloed (hemelse engelen). In Jesaja 14:12 betekent morgenster
‘heejleel - helel’ = Lucifer - lichtdrager (gevallen engel). Het woord
‘morgenster’ slaat in Job 38:7 op hemelse engelen, en in Jesaja 14:12
slaat morgenster figuurlijk op de gevallen koning van Babylon, en
letterlijk op Lucifer, is de satan = gevallen engel. Christus verwijst naar
Jesaja 14:12, namelijk, in Lukas 10:18: “Ik zag de satan als een bliksem
uit de hemel vallen.”
Christus wordt de blinkende Morgenster (Orthri’nos) genoemd (Openb.
22:16), en in Openb. 2:28 worden Gods kinderen de morgenster
(pro-inos) toegezegd, namelijk het volle licht van Christus. En in 2
Petrus 1:19 wordt geleerd dat de morgenster (phos’phoros) opgaat in
de harten der kinderen Gods, hetgeen ziet op Christus, gelijk God het
Licht, en het Lam de Kaars en de Morgenster van het hemelse Jeruzalem
worden genoemd (Openb. 21:23 - 22:5 - 22:16).
Hiermee hebben we het derde Schriftbewijs geleverd dat de uitdrukking
‘kinderen (zonen) Gods’ in der eeuwigheid niet slaat op gevallen
engelen, maar op Gods uitverkoren geslacht (Ben-Elohim - zoon, volk,
natie) en dat ‘de morgenster(ren)’ daarentegen op hemelse of gevallen
engel(en) slaat, of op de Engel des verbonds, namelijk Christus en ook
op Zijn Licht dat in de harten der kinderen Gods opgaat.
Toch wordt algemeen aangenomen dat er met ‘zonen Gods’ engelen,
zelfs gevallen engelen/demonen/duivels worden bedoeld! Exegetisch
gezien is het volstrekte onzin welke betekenis de occulte verklaarders
aan de uitdrukking “kinderen (zonen) Gods” (Ben-Elohim) geven. “Gods
zonen” uit Gen. 6:2-4 betreffen het uitverkoren geslacht van Seth, die
huwden met de dochters der mensen, ofwel met de nakomelingen van
Kaïn, het afvallige en door God verworpen geslacht.
De nakomelingen van Seth was het gelovige geslacht na Abel, zoals Gods
Woord ons leert in Gen. 4:25-26: “En Adam bekende wederom zijn
huisvrouw, en zij baarde een zoon, en zij noemde zijn naam Seth; want
God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel; want Kaïn heeft
hem doodgeslagen. En denzelven Seth werd ook een zoon geboren, en hij
noemde zijn naam Enos. Toen begon men den Naam des HEEREN aan te
roepen.”
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Kanttekeningen bij Genesis 4:26
52) Toen begon men den Naam des HEEREN aan te roepen. De manier van
spreken in een Hebreeuwsen tekst hier gebruikt wordt in verscheidene plaatsen
genomen voor de aanroeping van des Heeren Naam, zoals 1 Kon. 18:24,25,26; 2
Kon. 5:11; Joël. 2:32; Hand. 2:21; Rom. 10:13. Zo is het ook hier genomen, doch
daaronder begrepen zijnde, gelijk uit enige andere plaatsen blijkt, gelijk onder
Gen. 12:8, idem hoofdstuk Gen. 26:25, de uitoefening van den gansen godsdienst,
zodat de zin hier is: dat men begon openlijk en met meerder vergadering den
godsdienst in te stellen, daar zij tevoren door Kaïn en de zijnen een tijdlang was
bedorven en vervalst geweest. Anders, toen begon men naar den Naam des
HEEREN te noemen; dat is, toen begonnen de ware kinderen Gods zich van de
andere af te zonderen, en noemden zich het volk of de kinderen Gods. Dezelfde
manier van spreken betekent ook elders: den Heere bij Naam uit te roepen,
gelijk Exod. 33:18, Exod. 34:5.

De uitdrukking “Gods zonen” in Genesis 6:2-4 betreffen geen (gevallen)
engelen, maar het gelovige geslacht van Seth dat de Naam des Heeren
aanroept, Hem dient en zich afzondert van het afvallige geslacht van
Kaïn. De “dochters der mensen” zijn vrouwen die behoorden tot de
vleselijk-afvallige bloedlijn van Kaïn. De twee stammen van Seth en Kaïn
leefden dus volstrekt afgescheiden van elkaar, want Kaïn was
weggetrokken en bouwde een stad (Gen. 4:17) en diende de afgoden,
terwijl het geslacht van Seth in tenten woonde en de ware God diende.
Uit Seth is Henoch geboren, namelijk die Henoch waarvan geschreven
staat dat hij met God wandelde en de dood niet gezien heeft (Gen. 5:24).
Doordat de nakomelingen van Seth zich in Genesis 6 wel met het
afvallige geslacht van Kaïn verzwagerden door huwelijken en kinderen
krijgen, vermengden zij zich met de afvallige bloedlijn van Kaïn (Gen.
6:3), en daarover was God zodanig vergramd, dat Hij hen de zondvloed
bezorgde, waarin zij allen zijn omgekomen, uitgezonderd Noach en zijn
acht zielen.
De reuzen - Enphilim of Nephilim
Het woord “reuzen” is -zoals reeds gezegd- een vertaling van het
Hebreeuwse woord Enphlims. Engels: "Nephilims". Enphlims zijn echter
geen letterlijk uitziende reuzen, maar figuurlijke reuzen en het woord
Enphilim betekent dan ook niet letterlijk ‘reus’, maar “tiran of bullebak.”
De reuzen in Genesis 6:3 waren gevaarlijk, wreed, gewelddadig en dat
hadden zij van geen vreemde, want gelijk Kaïn zijn broeder doodsloeg,
zo moordlustig waren deze figuurlijk genoemde reuzen ook, want zij
waren réuzen in het geweld, groots in de zonde, Nephilims, afvallige
Kaïnieten, die in de zonde hun vermaak hadden en de afgoden dienden.
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Het occulte sprookje dat ‘Gods zonen’ reuzen waren en zelfs gevallen
engelen zouden zijn geweest en dat door hun seksuele verkeer met ‘de
vrouwen der mensen’ de oorzaak geweest is van de zondvloed, is reeds
achterhaald.

nakomelingen waren van de reuzen uit Genesis 6:4. Dat is echter
onmogelijk, aangezien door de zondvloed heel het mensdom is
uitgeroeid, dus ook het reuzengeslacht uit Genesis 6, behalve Noach en
zijn acht zielen.

Ten eerste zijn engelen geesten die geen menselijk fysiek lichaam
hebben en dus ook geen seksueel verkeer kunnen bedrijven.
Ten tweede waren er na de zondvloed eveneens reuzen op aarde, te
weten de Enakieten en de Emieten (Deut. 2:11).

Als de nakomelingen van Seth zich als zonen Gods hadden onthouden
zich te vermengen met de dochteren der Kaïnieten, had er -menselijk
gesproken- geen zondvloed gekomen. Juist vanwege die vermenging
van de Elohim-stam van Seth en de afvallige Nephilim-stam van Kaïn,
was God vergramd (Gen. 6:5-7), omdat God de verzwagering van de
gelovige met de ongelovige verboden heeft. Daarom liet Hij hen allen
omkomen in de zondvloed, met uitzondering van Noach en zijn acht
zielen. De tijd waarin Noach leefde is reeds teruggekeerd, want in het
einde der dagen zal het zijn als in de dagen van Noach: “En gelijk de
dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des
mensen”, Matth. 24-37.

Hemelse engelen kunnen een menselijk lichaam aannemen, zoals dat in
Gods Woord diverse keren staat beschreven, maar dan blijven die
engelen nochtans geesten die in een flits verdwijnen zoals ze ook
verschijnen. Gevallen engelen (duivelen) kunnen geen menselijk
lichaam aannemen, maar wel in de mens váren, zoals dat duidelijk bij de
bezetene van Gadara (Legio) het geval was.
Engelen en mensen zijn twee verschillende schepselen, zoals ook dieren
van mensen onderscheiden schepselen zijn. Gevallen engelen zijn
demonen, satanische geesten, duivelen, die wel letterlijk in een gevallen
mens kunnen varen, zoals we dat ook zien bij Legio, bij de dochter van
de Kananese vrouw en bij de maanzieke knaap, maar fysiek wordt de
mens nooit een duivel naar de letterlijke betekenis van het woord, ook
niet als de duivel in die mens gevaren is, zoals we daarvan enkele
voorbeelden uit Gods Woord genoemd hebben. De mens blijft een mens
met een fysiek lichaam, waarin een onsterfelijke ziel woont. Gevallen
engelen zijn demonische geesten die op geen enkele wijze mensen, laat
staan ‘zonen Gods’ genoemd kunnen worden en degenen die dat wel
doen, zijn hersenloos, ontbloot van de ware genade en bedrijven
occultisme en brute godslastering. Judas Iskarioth wordt door Christus
een duivel genoemd, omdat hij Christus verraden heeft, maar hij bleef
een mens met lichaam en ziel.
Zoals reeds gezegd is, heeft ook de apostel Judas in zijn zendbrief met
een verwijzing geschreven naar de verzwagering van Seth’s stam, met
de stam van Kaïn: “Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en
door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn
door de tegenspreking van Korach vergaan”, Jud. 1:11.
Ook de reuzen uit Genesis 6 waren opzich niet de oorzaak van de
zondeval, aangezien er ook ná de zondeval van reuzen sprake is
geweest, zoals we dat o.a. lezen in Numeri 13:25-35. Door de occulte
verklaarders wordt veelal gesteld dat de reuzen der Enakieten
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Het Refodom heeft zich massaal verzwagerd met de Antichrist, het beest
uit de afgrond, terwijl God de Antichrist finaal verworpen heeft en
vernietigen zal. De Antichrist wordt refo-breed als een geestelijkgelovige broeder gepropagandeerd, betitteld en begroet en hij zetelt in
alle refo-kerken, waarin de plicht van een getrouwe wachter (Ezech. 13)
wordt gedemoniseerd, zelfs door dominees die met bijbelteksten
smijten, zoals 1 Kor. 4:5 en 2 Tim. 2:24, terwijl het een werk des duivels
is om Gods Woord met uit de context gerukte bijbelteksten te vervalsen
en die uit te spelen tegen bijv. Ezech. 13, Gal. 2:14 en 1 Tim. 5:20, enz.
Op het refo-kerkerf worden valse sodomitische kerken, valse leringen
en vals-gristelijke politiek een legitieme plaats gegund, waardoor de
goddeloze gerechtvaardigd wordt en de rechtvaardige verdoemd! Het is
alles Nephilim wat de kerkklok slaat. De refokerken zijn reuzen in de
ongerechtigheid, groots in de zonde en er is geen getrouwe wachter op
Sions muren meer te bekennen. Het zal niet lang meer duren hetgeen
Petrus door de inspiratie des Geestes heeft uitgesproken: “Maar de
hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat
weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en
der verderving der goddeloze mensen”, 2 Pet. 3:7.
GPPB.
Dit is een publicatie van ‘De rokende Vlaswiek’
www.derokendevlaswiek.com
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