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UGEN 17.-23. XX 2022

”Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene …  
Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme,  
sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre“ (1 Mos 8,21b-22).

Gud holder fast i relationen til menneskene på trods af alle genvor-
digheder.

”Sagnet“ om den altødelæggende vandflod, der udslettede alt liv 
på jorden, er kendt af næsten alle folkeslag, i alle kulturer og på 
alle kontinenter. Historien findes overleveret i omkring 270 versio-
ner verden over. Den fortælles forskelligt, men i det store og hele 
handler den om, at en vred guddom er træt af menneskeslægten og 
ødelægger den i en mægtig oversvømmelse. Men der gives en ny 
chance, en ny begyndelse. En eller nogle få overlever infernoet og 
grundlægger en ny civilisation.

Genesis (Første Mosebog) fortæller også om syndfloden, som 
ordret betyder så meget som ”den store vandflod“ (Dette udtryk 
anvendes herefter). Bibelens vandflodshistorie er relateret til ska-
belsesberetningen. Efter vandfloden opstår en verden, som vi ken-
der og oplever den i dag. Den er stadig fuld af skønhed og undere, 
men også fuld af grusomhed og vold. Denne ”nye“ verden med dens 
mennesker er ikke desto mindre under Guds beskyttelse og velsig-
nelse – han opgiver den ikke.

Søndag Forfærdelsen 1 Mos 6,5-7
Mandag Planen 1 Mos 6,8-22
Tirsdag Vandfloden 1 Mos 7
Onsdag Barmhjertigheden 1 Mos 8,1-5 og 21
Torsdag Den nye begyndelse 1 Mos 8,6 til 9,7
Fredag Pagten 1 Mos 9,8-17

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

4. 4. ugeuge Den store vandflod
Første Mosebog 6,5-9,17
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1 Mos 6,5-7

 Forståelse

 

 Anvendelse
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Forfærdelsen

Hvad ser Gud, når han iagttager jorden?  
Hvilke følelser kommer op i ham?

Hvordan påvirker Guds radikale bemærkninger mig? 
 
Hvordan reagerer jeg på åbenlys ondskab og uretfærdighed?

Disse vers er en vigtig del af forhistorien. De viser Guds forfærdelse 
over menneskets færden og åbenbarer den beslutning, han har 
taget. I modsætning til guderne fra andre historier er Bibelens Gud 
ikke generet af menneskene[-s larm red.] som i det såkaldte [sumeri-
ske red.] Atrahasis-epos.

Herren så (v. 5) står i skarp kontrast til udsagnet i 1 Mos 1,31 (1931). 
Dengang var alting såre godt, men nu ser Gud udelukkende men-
neskenes ondskab. Han ser, at menneskene mobber og bekriger 
hinanden og begår uretfærdigheder – og han lider og er bedrøvet. 
Det, der volder Bibelens Gud mest smerte er ikke, at de gør ham 
fortræd, men at de skader hinanden.

”Han fremstilles her ikke som den alvidende, der ved alt på forhånd, 
men som en far, der giver sine børn frihed og løber den risiko, at de 
vender ham ryggen“ (SEB 17).

Mere om Atrahasis: denstoredanske.lex.dk/Atrahasis

”Gud, du kalder mig til at engagere mig i verden. Derfor beder jeg 
dig: Åben mine øren, så jeg blandt de mange stemmer kan erkende 
din stemme og høre de fattiges råb. Åben mine øjne, så jeg kan se 
uret og undertrykkelse. Åben min forstand, så jeg kan gennemskue 
de komplekse strukturer, der fører udbytning og fattigdom med 
sig. Giv mig mod til at gå nye veje i mit engagement for fred og ret-
færdighed. Giv mig ydmyghed, så jeg kan begynde en ny livsstil, der 
svarer til din plan for skabelsen“ (Daniel Vychtil).

https://denstoredanske.lex.dk/Atrahasis
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1 Mos 6,8-22

 
 Forståelse

 

 

 
 

 

 Refleksion
 

Planen

Gud er forfærdet, men han handler ikke i affekt.  
Hvordan beskrives hans fremgangsmåde?

Stoler jeg på Gud, at han også i dag holder verden i sin hånd? 
Hvad kan være min ”ark“?

Dybt bedrøvet over den grænseløse udbredelse af vold på jor-
den beslutter Gud sig for at udslette alt levende (v. 13). Men selv i 
forfærdelsen over menneskenes ondskab bliver hans godhed og 
barmhjertighed synlig. For ”Noa fandt nåde for Herrens øjne“ (v. 8). 
Det hebraiske ord for fortrydelse hhv. beklagelse (nakham) går igen i 
navnet Noa (Noakh), der betyder ”trøst“ (5,29).

Gud præsenterer Noa for sin plan og giver ham klare anvisninger. 
Han skal bygge en ark, altså ikke et skib i almindelig forstand, men 
en stor kasse, hvis mål angives nøjagtigt (v. 15-16). Det hebraiske 
ord for ark (v. 14) er det samme egyptiske låneord, som brugtes på 
den lille kasse, som den spæde Moses blev skjult og bevaret i, så han 
senere kunne føre Israel ud af Egypten (2 Mos 2,3).

Kassens mål relaterer ikke til skibsbygning, men viser derimod pa-
ralleller til Salomons tempel (1 Kong 6,2). Templet som rum for det 
hellige gjaldt som tilflugtsrum for menneskene. Noa skal sammen 
med sin familie og alle dyr finde tilflugt i denne kasse.

”Guds pagt med Noa betyder, at Gud indgår en særlig forbindelse 
med ham: Han garanterer hans redning, hvis han følger Guds  
anvisninger (v.18.22)“ (SEB 17).

”Din hånd er over mig, jeg står under dine vinger.
Din hånd er under mig, i den er jeg tryg.
Din hånd er bag mig, og du giver mig styrke.
Din hånd er foran mig, og med den jævner du min vej.“

MANDAG 18. APRIL 2022
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1 Mos 7

 

 

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 
 Refleksion

Vandfloden

Hvordan beskrives den store vandflod? 

Hvilke paralleller findes der i teksten mellem historien om vand-
floden og skabelsesberetningen?

Hvor finder jeg beskyttelse og sikkerhed i vanskelige tider?

Den store vandflod bryder løs og vandet stiger i 150 dage. Hele jor-
den og de højeste bjerge oversvømmes. Sprogligt og indholdsmæs-
sigt er genklangen fra skabelsesberetningen i Første Mosebog 1 og 
2 ikke til at overse. Men denne gang tager Gud sit gode skaberværk 
tilbage. ”Himmelhavet bryder ned på jorden, og det af Gud tæm-
mede urhav vælder frit op gennem gabende kløfter … Det kaotiske 
urhavs engang adskilte halvdele (1 Mos 1,7-9) samles igen. Skaber-
værket begynder at synke tilbage til kaos. Katastrofen rammer ikke 
blot mennesker og dyr, men jorden (6,13; 9,11) endog hele kosmos“ 
(Gerhard v. Rad, Genesis, Göttingen 1976, 96). Kaos er tilbage over 
urhavet (1,2). Det er en rystende historie, at Gud i fortiden tager 
skaberværket tilbage.

Teksten ligner til forveksling en drejebog til en katastrofefilm, men 
her er der ikke behov for tekniske animationer. Alt er virkeligt. 
Skæbner, der ofte rammer os med magt som en stormflod, er også 
virkelige. I Noas tilfælde har Gud på forhånd sørget for et tilflugts-
rum, hvor mennesker og dyr kan overleve. Hvor kan vi finde ”en ark“ 
eller ”et tilflugtsrum“, når vi oplever ”stormflods“-tider?

”Nu har floderne rejst sig, Gud, floderne har rejst deres brøl,  
floderne har rejst deres bølger. Men stærkere end larmen fra de 
vældige vande og havets brænding er du, Gud, stærk i det høje“  
(Sl 93,3-4 2020).

TIRSDAG 19. APRIL 2022
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1 Mos 8,1-5 og 21

 
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

 Refleksion

Barmhjertigheden

Hvordan skildres katastrofens videre forløb?
Hvordan begrundes Guds beslutning?

Hvordan har jeg oplevet, at Gud tænker på mig?

Selv på baggrund af total ødelæggelse og håbløshed ”glemte“ Gud 
ikke Noa og alle dyrene i arken. Han har omsorg for dem og gør en 
ende på vandfloden. Nåden vinder over dommen. Gud sendte i be-
gyndelsen den mægtige vandflod på grund af menneskers ondskab 
over jorden, men erkender nu, at mennesket er som det er: i stand 
til både godt og ondt. Alligevel modtager det Guds løfte om trofast-
hed (v. 21).

Tilbage står bevidstheden om, at menneskets eksistens faktisk er 
uberettiget på grund af dets ondskab. Guds ”alligevel“, som udsprin-
ger af hans godhed, stilles op imod denne viden. Alligevel vil jeg 
fortsætte med jer. Guds ”angren“ er en af Guds vigtigste og mest 
positive egenskaber. Det er ren nåde, at Gud trods alt vender sig 
mod mennesket og ”angrer“ den særdeles berettigede dom. Guds 
”angren“ er i bund og grund evangeliet, altså frelsesbudskabet til 
mennesket.

”Du er barmhjertig og fortærer al min skyld. 
I din trofasthed hjælper du mig op.
Du kaster alle mine synder ned i havets dyb. 
Hvem er en Gud som du, der tilgiver synd og uret?
Hvem er en Gud som du, hvis vrede ej forbliver evigt?
For du elsker at være nådig“ (ghs 369)

”Guds fred er Guds trofasthed på trods af vores troløshed“  
(Dietrich Bonhoeffer).

ONSDAG 20. APRIL 2022
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1 Mos 8,6 til 9,7

 

 Forståelse

 
 

 

 Anvendelse

 Refleksion
 

Den nye begyndelse

Hvad siger teksten om den ”nye“ verden efter den store vandflod?

Hvordan suppleres forståelsen af skabelsen af historien om  
vandfloden?

Efter længere tids venten er jorden tør igen, og Gud opfordrer men-
nesker og dyr til at forlade arken. Mennesket træder ikke ved egen 
magt ud på den friske jord, der nu er dukket op af kaosset igen. Det 
er Gud selv, der giver jorden fri til de overlevende. Da Noa står på 
fast grund igen, rejser han et alter og takker Gud for deres redning.

I Første Mosebog 9,1-7 gentages velsignelsen over menneskeheden 
(jf. 1,22.28). Gud giver menneskene en mulighed for en ny begyn-
delse. Men de har ikke længere nogen direkte forbindelse til ver-
dens første herlighed, som den var fra skabelsens dage. Den store 
vandflod skiller disse to tidsaldre ad. Fra kapitel 9 beskrives den af 
os kendte verden. Der hersker andre klimatiske betingelser (8,22), 
velsignelsen gælder familieoverhovederne (sml. 9,1 med 1,28), 
mennesker jager dyr og spiser deres kød (v. 3), og der kommer en 
straffelov for forbrydelser (v. 5-6). Det understreges udtrykkeligt, at 
mennesket er skabt i Guds billede, dog med hang til det onde. På ny 
giver Gud mennesket den opgave at passe på sig selv, sin næste og 
jorden.

Hvilken rolle spiller kristne i verden? Det bliver hele tiden tydeligere: 
Jorden er ikke ”bombesikker“ – hvilke konsekvenser skal vi uddrage 
heraf? Hvordan kan vi få en anden indstilling end ”efter mig syndflo-
den“ (Madame de Pompadour, 1757)?

”Mennesket har brug for naturen, naturen har ikke brug for menne-
sket. Mennesket er en del af naturen, men står ikke over den. Først, 
når mennesket har forstået det, har det en chance for at overleve“ 
(Richard v. Weizäcker, ty. forbundspræsident) Hvordan skal v. 2 for-
stås i denne kontekst?

TORSDAG 21. APRIL 2022
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 1 Mos 9,8-17
 

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Pagten

Hvad kendetegner pagten med Noa?

Hvilken betydning har det, at Gud forpligter sig selv over for mig?

”Guds pagt her er hans frie, suveræne viljeserklæring, det betin-
gelsesløse løfte om at bevare livet på jorden. Mennesket pålægges 
ingen forpligtelser som partner i pagten. Gud binder sig til sit løfte 
gennem pagtens tegn. Det er faktisk ikke menneskene (som det  
almindeligvis forstås), der skal blive mindet om den, men Gud 
ønsker at minde sig selv om det. Guds JA til sin skabning er lige så 
ubrydeligt som naturlovens relation viser sig mellem regn og regn-
buen“ (SEB 20).

Historien om den store vandflod giver vished om, at Gud forbarmer 
sig over sine faldne skabninger, at de trods alle trusler er trygge i 
hans hånd og står under hans beskyttelse.

FREDAG 22. APRIL 2022



37

 

1

2

3

 

4

5

6

Spørgsmål til drøftelse

”Hvad os angår, burde Gud straffe os med daglige vandfloder?“  
( Johannes Calvin)

Hvad tænker I om dette udsagn?

  1 Mos 6,5-7
I hvor høj grad kan I forstå Guds reaktion?

Hvordan reagerer vi på ondskab og uretfærdigheder?

  1 Mos 6,13-22 og 1 Kong 6,2
Hvad forbinder arken med templet?

Hvad kan i disse stormfulde tider være et tilflugtssted for os  
i dag?

  1 Mos 6,5-7 og 8,21-22 
Hvordan skal Guds dobbelte ”anger“ forstås?

Hvor længe gælder dette løfte?

  1 Mos 9,1-7
Hvad er den store vandflods resultater og eftervirkninger?

Hvad har ændret sig hos menneskene, og hvad har ændret sig  
hos Gud?

Hvordan hjælper vandflodsfortællingen os til bedre at forstå  
verden og vores rolle i den?

Hvordan kan vi bevare Guds skaberværk og stå op for mere  
retfærdighed og fred?

DIALOG TIL SABBATTEN 23. APRIL 2022


