Kruiskerk Stellenbosch
Datum en tyd: 27 Julie 2014; 19:00
Tema: Huh? Hemelwesens met reuse kinders?
Skriflesing: Genesis 6:1-8
Inleiding: In hierdie paar verse is daar meer uiteenlopende sieninge opgesluit as wat in die res van
die hele Bybel opgeteken is. Hoe moet ons die gedeelte verstaan? Moet ons verstaan dat engele, of
dan hemelwesens, met mense getrou het en kinders gehad het wat reuse was?
2 Beginsels:
1. “Sacra Scriptura sui ipsius interpres” Die
heilige Skrif is sy eie verklaarder.
2. Werk altyd met die teks in sy konteks.
Ons teks praat die hele tyd net oor mense. Wat is
die hemelwesens dan? Die Hebreeuse woorde
wat hier gebruik word is die woorde “bene–haelohim” wat ons kan vertaal met “seuns van God”
of “seuns van gode”.
En nou help die konteks van die gedeelte vir ons
om die woorde reg te verstaan want Genesis
word geskryf vir mense wat in God glo maar in 'n
samelewing bly waar ander mense afgode
aanbid. Wat dit egter nog erger gemaak het, is
dat die heidene geglo het as hulle met die
priesters en priesteresse van die afgod tempels
seks gehad het, het hulle die status van gode
verkry. As die hele gedeelte van mense praat en
daar was so 'n geloof by die heidene kan ons die
afleiding maak dat hierdie hemelwesens gewone
mense was, wat deur God gemaak is, maar wat
self God wou wees, of dan gedink het hulle kan
soos 'n god wees (vgl. Genesis 3:4-5 en Matteus
22:30).

Reuse:
En wat sou die reuse wees waarvan ons lees in
vers 4?
Die vers sê eintlik klaar vir ons wie die reuse was
– hulle was die sterk mense van die ou tyd, die
manne van naam. Die Hebreeuse selfstandige
naamwoord hier is die woord 'nephilim'. Die
woord kan ook vertaal word met 'boelie' of
'tiran'. Die werkwoord “nephilim” beteken
'gewelddadig'. Of die mense dan nou groot van
gestalte was, wat dalk so kon wees, maak nie
saak nie. Dit lyk eerder asof hulle deur die Bybel
uitgedruk wil word as 'gewelddadige' mense.
In ons teksvers lees ons dat die Here nie baie
gehou het van dit wat die mense gedoen het nie
(vgl. vers 3, 6 en 7).
Hoekom reageer God so heftig? Wat het Hom so
kwaad gemaak?
1. Die mense het hulleself verhef tot die status
van 'n god en
2. Hulle het begin doen wat hulle wou, al was dit
direk teen God se opdrag.

Vandag:
Wat sou die vreemde teks vandag vir ons wil kom
sê? Die teks kom teken vir ons wie God is. Hy is
die God van verhoudings wat so ernstig is daaroor
dat Hy alles sal doen om dit te beskerm – selfs al
sluit dit Sy oordeel ook in.
Soms laat ons die pendulum gevaarlik swaai na
die kant van God en sy oordeel wat dit laat klink
asof God hierdie afgryslike veroordelende God is.
Ander kere laat ons weer die pendulum gevaarlik
vêr oorswaai na die genade kant van God, so asof
Hy maar alles toelaat en alles maar net hulle gang
laat gaan.
Die teks sê nee. Hy is die God van liefde en
genade, en van straf en van oordeel. Straf is nie
die teenpool van sy liefde nie, maar soms is straf
juis 'n uitdrukking van Sy liefde.

Maar!
Die teks kom teken ook vir ons die genade
kant van God in vers 8: “Maar Noag is deur die
Here begenadig”.
Hoekom doen die Here dit? Noag is
gehoorsaam aan God en maak nie soos hy wil
nie. Hy laat hom nie vereer of verklaar as
gode seun nie.
Slot:
Die teks kom sê: “Daar is by God genadetyd”.
Elkeen wat hom of haar aan Jesus oorgee en
begin leef soos wat God dit vra, ontvang God
se genade.
Mag ons elkeen die woorde van vers 8 in
hierdie nuwe semester besef en beleef:
· “Maar Noag is deur die Here begenadig”.
· “Maar (vul hier jou naam in) is deur die
Here begenadig”.

Een van die beste definisies van sonde is:

Sin always kills relationships.
Kleingroep vrae
1. Lees weer die teksgedeelte saam en laat
elkeen net noem wat hulle veral opval in
die teks.
2. Laat elkeen deel wat vir hulle uitgestaan
het van die preek oor die teksgedeelte.
3. Wat in die teks vind jy as 'n uitnodiging
en wat is vir jou 'n uitdaging? Is daar iets
in die teks wat jou troos?
4. Bespreek die stelling: “Een van die
beste definisies van sonde is: ‘Sin always
kills relationships.’”
5. Hoe help die teks ons in ons elke dag
se leef as kinders van die Here?

