How did God save the Human race? Hoe redde God het menselijk ras?
Learn How to Read the Bible in Hebrew

Leer de Bijbel in het Hebreeuws lezen

Who were the sons of God?
The Hebrew words for “sons of God” is B’ney
HaElohim ()בני האלוהים. “Sons of God” is the Biblical
name for angels. “Sons of God” were a group of
angels who participated in a rebellion against the
Lord, and who came to Earth and took human
women as wives to have illicit relations. The
offspring from this ungodly union between angels
and human women were Nephilim – giants, ‘men’ of
superhuman ability and strength.

Wie waren de zonen van God?
De Hebreeuwse woorden voor "zonen van God" is B’ney
HaElohim ()בני האלוהים. "Zonen van God" is de Bijbelse naam
voor engelen. "Zonen van God" was een groep engelen die
deelnamen aan een rebellie tegen de Heer en die naar de
aarde kwamen en menselijke vrouwen als echtgenoten
beschouwden met de bedoeling verboden relaties te
hebben. De nakomelingen van deze goddeloze vereniging
tussen engelen en vrouwen waren Nephilim - reuzen,
'mannen' met bovenmenselijk vermogen en kracht.

What does Nephilim mean?
The fact that Nephilim were giants, is in itself proof
that their parentage was superhuman. But these
giants were also evil. How do we know that? It is
precisely at this point that the Hebrew will help us.
The word Nephilim comes from the word נפל, fall;
the suffix ‘im’ simply adds plurality, hence they were
the “fallen ones”. Having been born of corrupted,
fallen, Satanic angels, Nephilim dominated the Earth
and filled it with violence.
The Nephilim were so significant that they are actually
related to the story of the flood. The flood was not
only God’s punishment for the sins of humanity, but
also God’s way of preserving the “the seed of the
woman” – the human race and its bloodline – before it
became completely corrupted by the Nephilim giants.

Wat betekent Nephilim?
Het feit dat Nephilim reuzen waren, is op zichzelf het bewijs
dat hun afkomst bovenmenselijk was. Maar deze reuzen
waren ook slecht. Hoe weten we dat? Het is precies op dit
punt dat het Hebreeuws ons zal helpen. Het woord
Nephilim komt van het woord נפל, vallen; het
achtervoegsel ‘im’ drukt eenvoudigweg meervoud uit,
vandaar dat zij de "gevallenen" waren. Geboren uit
verdorven, gevallen Satanische engelen domineerden
Nephilim de aarde en vulde deze met geweld.
De Nephilim waren zo belangrijk dat ze eigenlijk in verband
staan met het verhaal van de zondvloed. De vloed was niet
alleen Gods straf voor de zonden van de mensheid, maar
ook Gods manier om het "zaad van de vrouw" - het
menselijk ras en haar bloedlijn - te bewaren voordat het
door de Nephilim-reuzen helemaal verdorven werd.
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