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UGEN 24-30. APRIL 2022

”Det var Noas sønners slægter i deres slægtshistorie, folkeslag for 
folkeslag. Fra dem udgik folkeslagene på jorden efter vandfloden“ 
(1 Mos 10,32).

Bibelen tegner et nøgternt billede af menneskehedens udvikling ef-
ter vandfloden. Gud er dog fortsat interesseret i menneskene og en 
aktiv del af deres historie.

Med regnbuen som pagtstegn afsluttes beretningen om vandflo-
den, men ikke Noas historie. Teksten fortsætter med hans slægtshi-
storie og munder ud i folkeslagenes historie. Der tegnes et billede af 
menneskehedens udvikling efter vandfloden. Det begynder med en 
enkelt familie og bredes ud over hele den dakendte verden. 

Noas familie overlevede på forunderlig vis i arken. På grund af Guds 
barmhjertighed undgik den katastrofen. Også andre bibelske per-
sonligheder som for eksempel Lot og også hele Israels folk fik lov til 
at opleve udfrielse. 

Hvilken indvirkning har Noa og hans families erfaring haft på men-
neskehedens videre udvikling efter vandfloden? 

Søndag Noa, vinbonden 1 Mos 9,18-20
Mandag Upassende opførsel 1 Mos 9,21-24
Tirsdag Vidtrækkende konsekvenser 1 Mos 9,25-29
Onsdag Folkeslagene på jorden 1 Mos 10,1-32
Torsdag ”Vi er ét folk!“ 1 Mos 11,1-4
Fredag Spredt ud over hele jorden 1 Mos 11,5-9

Hovedtanke

 Introduktion

Oversigt

5. 5. ugeuge Efter vandfloden
Første Mosebog 9,18-11,9
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SØNDAG 24. APRIL 2022

1 Mos 9,18-20

 Forståelse

 

 Refleksion
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Noa, vinbonden

Hvilken rolle spiller den information, at Noa plantede en vingård? 

Hvad betyder nutidens tekniske og kulturelle fremskridt for mig?

Noa nævnes som det første menneske, der plantede en vingård.  
Udsagnsordet plante har hidtil udelukkende været brugt i forbin-
delse med Gud, der plantede en have i Eden (2,8). Idet Noa anlæg-
ger en vingård, følger han Guds eksempel og opfordringen til at 
dyrke jorden (2,15).

Med vindyrkningen løftes landbruget op på et nyt niveau. Det er 
mere avanceret at kultivere vin end at dyrke jorden, som det hidtil 
er blevet beskrevet, og det kræver større faglig indsigt. Denne korte 
randbemærkning dækker muligvis over mange års erfaring. 

Nogle fortolkere ser en sammenhæng mellem Noas navn (”ro“; 
”trøst“) og vindyrkningen. ”Han skal være vores trøst i vores arbejde 
og vore hænders møje med den jord, som Herren har forbandet“ 
(5,29). Vinen kan give en sådan trøst, som Bibelen nævner flere ste-
der. Den advarer mod overdreven brug (Ordsp 23,29-35; Es 5,11-12; 
Hos 4,11), men værdsætter den som en Guds gave (Sl 104,15).

”Det var ikke forkert af Noa at plante en vingård. Vin hører til de 
ædle planter i Guds skaberværk. Kristus brugte den til at illustrere 
sit forhold til menigheden ( Joh 15) og ærede dens frugt, idet han 
drak vin den sidste aften i sit jordiske liv (Matt 26,27-29). Druesaft er 
til stor velsignelse for kroppen, så længe den ikke er gæret“ (ABC-D 
1, 368).



40

1 Mos 9,21-24

 Forståelse

 

 

 

 
 

 Refleksion

 

 

Upassende opførsel

Hvad var det mon, der fik Kam til at reagere, som han gjorde? 
 
Hvorfor taler mennesker gerne om andres svagheder?

Konflikten, der udspringer af denne episode, skyldes ikke så me-
get Noas adfærd, men er snarere et resultat af en af sønnernes 
reaktion. Man forstår nok bedre Kams opførsel, når man læser en 
bemærkning fra et Akhat-epos, en ugaritisk tekst fra det andet år-
tusind før Kristus. Den siger om en søns forpligtelse over for sin far: 
”Han skal sætte en mindesten for sin far, … udbedre det gamle tag 
for sin far, hvis det er blevet utæt, og det regner igennem det, vaske 
hans snavsede tøj og tage faderens hånd og støtte ham, hvis han er 
beruset“ (Noah J. Ebach, Die Geschichte eines Überlebenden, Leipzig, 
2001, 140).

Det ville have været Kams pligt at hjælpe sin far. Kam ikke alene 
undlader det, men han sladrer ovenikøbet skadefro om situationen. 

Kams brødre reagerer helt modsat. Man får en detaljeret beskri-
velse af, hvordan de tager faderens kappe over deres skuldre og går 
baglæns ind i teltet for at tildække deres nøgne far. Muligvis havde 
Kam taget kappen med ud til dem som ”bevis“ for, at de skulle tro 
på ham. 

”Mennesker fortæller oftere negative historier om hinanden end 
positive, fordi de elsker drama“ (Hilary Duff).
 

MANDAG 25. APRIL 2022
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1 Mos 9,25-29

 

 Forståelse
 

 

 

 Refleksion

 

Vidtrækkende følger

Hvilke konsekvenser havde Kams adfærd for hans efter- 
kommere? 

Visse handlinger kan endda have konsekvenser for de efter- 
følgende generationer. Hvor oplever jeg det?

”På den tid var det vanærende at vise sig nøgen. En søn, der van-
ærer sin far, forbandes og må leve et liv i skændsel. Skændslen be-
står i, at ‘han skal leve som træl iblandt sine egne brødre’. Næste pa-
rallel til dette finder vi i 1 Mos 27,29: ‘Du skal være hersker over dine 
brødre, din mors sønner skal kaste sig ned for dig’ og tilsvarende i 
27,40: ‘… og for din bror skal du trælle.’ Dertil kommer begyndelsen 
på fortællingen om Josef, hvor en brors magt over sine brødre er et 
fremtrædende tema. Begge paralleller hører til patriarkernes histo-
rie. Man skal ikke primært opfatte trældommens forbandelse blandt 
brødrene i 9,25 som politisk slaveri. Den skal snarere ses ud fra 
et familiært synspunkt, hvor det var unaturligt og ret uhørt, at en 
bror skulle blive sine brødres træl. Denne forbandelse kan ganske 
vist have en virkning på det politiske område, men den er i første 
omgang tænkt som en social foranstaltning: Hvor straffen i 4,1-16 
er udstødelse fra fællesskabet, er den her den ene brors trældom 
under sine brødre“ (BKAT, Claus Westermann, Genesis 1-11, Neukir-
chen-Vluyn, 1974, 658).

Vi kan frit vælge vores handlinger, men ikke deres konsekvenser 
(ifølge Stephen R. Covey).

TIRSDAG 26. APRIL 2022
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1 Mos 10

 
 

 Forståelse

 

 
 

 Anvendelse

 

Folkeslagene på jorden

I hvor høj grad er menneskehedens udbredelse såvel en gave  
som en udfordring? 

Oplever jeg folkeslagenes mangfoldighed som en berigelse?

I bibelkommentarer kaldes denne oversigt undertiden for ”folke- 
tavle“.

Denne oversigt over folkeslag forbinder Noas families historie med 
alle andre menneskers og viser, hvordan menneskeheden forme-
rede sig og udbredtes over hele jorden, idet Gud havde givet løftet 
om frugtbarhed. Denne mangfoldighed var en del af Guds hensigt 
med skabelsen (1 Mos 1,28). Samtidig viser historien, at denne ud-
vikling har haft et iboende konfliktpotentiale, som kan medføre ra-
cisme, fjendskab nationer imellem, krig og undertrykkelse.

Folketavlen gør det dog klart, at alle folkeslag har deres oprindelse 
hos Noa, og at alle er beslægtet med hinanden. De udgør én stor fa-
milie. Dette gælder også Israels ærkefjender som Assur og Kana án, 
og det gælder også nationer, der befinder sig langt væk som for 
eksempel Tarshish.

Oversigten tegner et billede af de spændinger, der herskede, da Is-
rael indtog Kana án.

Folketavlen fortæller, at hebræernes verden hører til blandt Noas 
efterkommere. De fleste navne forbindes ikke med enkeltpersoner, 
men med etniske grupper og lande. ”Det ville svare til, at vi beskrev 
vores historie således: ‘Europas efterkommere: England, Frankrig, 
Spanien … England blev far til Amerika, Canada … Også Spanien fik 
børn: Californien, Mexico …’ og så videre“ ( John C.L. Gibson, Ausle-
gung des AT, 1. Mose, Bd. 1. Neukirchen-Vluyn, 1988, 176).

ONSDAG 27. APRIL 2022
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1 Mos 11,1-4

 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

 

”Vi er ét folk“

Hvad er formålet med denne tilstræbte enhed? 

Under hvilke omstændigheder kan ønsket om enhed snarere  
blive til et problem end en løsning?

Beretningen om Babelstårnet står lige før menneskehedens udbre-
delse i 1 Mos 10. Menneskene har formeret sig og er nået til områ-
det mellem Eufrat og Tigris (det nuværende Syrien og Irak). De slår 
sig ned her og påbegynder et stort anlagt byggeprojekt. Der skal 
bygges en by og et tårn, som når op til himlen.

Der nævnes to årsager til dette forehavende: higen efter berøm-
melse og frygten for at blive spredt. Men Gud havde jo planlagt, 
at menneskeheden skulle spredes og opfylde jorden (1 Mos 1,28). 
Menneskene efter vandfloden vil dog hellere blive sammen. De vil 
være ét folk med ét sprog og samle sig i én by med ét tårn. Er det 
en dårlig ide? Jesus bad da for, at hans disciple måtte være ét ( Joh 
17,21).

Det afgørende er, på hvilken måde der skaffes enhed. I Babel er det 
mennesker, der vil tvinge en enhed igennem baseret på behovet 
for berømmelse samt frygt for adspredelse, det vil sige for at miste 
betydning. En sådan af mennesker kunstigt etableret enhed bliver 
gud-løs, rebelsk og totalitær. I det 20. århundrede forsøgte både 
nationalsocialisterne og kommunisterne at gennemtvinge noget 
lignende ved at skræmme og endda udslette anderledes tænkende. 
Vor tids babelstårne er nye ideologier og politisk og religiøs ekstre-
misme (fx islamisme).

TORSDAG 28. APRIL 2022
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 1 Mos 11,5-9
 

 Forståelse

 

 

Resumé

Egne tanker

Spredt ud over hele jorden

Hvori består det humoristiske her? 
 
Hvad betyder Guds sindsro for mig?

Menneskene fortsætter målrettet med at gøre kulturelle og tekniske 
fremskridt. I stedet for, at Gud nu bliver usikker og føler sig nød-
saget til at værne sig imod det, tager historien en anden drejning. 
Bemærkningen om, at Gud først må bevæge sig ned for at tage det 
byggeri i øjesyn, som angiveligt skulle nå helt op i himlen, er et fint, 
ironisk træk i denne historie (SEBs kommentar til v. 7: Guds opfor-
dring til sig selv er subtil ironi).

Sprogforvirringen og folkets adspredelse er ikke så meget Guds 
straf, som det er tegn på hans barmhjertighed affødt af kærlighed. 
Menneskene beskyttes mod sig selv og gør til syvende og sidst det, 
som fra begyndelsen af var Guds plan, nemlig spredes over hele jor-
den (jf. onsdagsafsnittet).

Vandfloden har ikke medført bedre mennesker. Men Gud lader dem 
gøre nye erfaringer og følges med dem på vejen.

FREDAG 29. APRIL 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Hvordan kan en ny start efter en katastrofe være en chance? 
Kom med eksempler!

  1 Mos 9,18-20
På hvilken måde var Noas vinplantning et kulturelt fremskridt? 
Er det rimeligt at være taknemmelig for moderne tekniske og kul-
turelle præstationer, som mennesker har frembragt? 
– I så fald med hvilken begrundelse?

  1 Mos 9,21-27
Hvad er det, der er så fristende ved at udbrede sig om andres fejl? 

Hvornår er det bedre at skjule end at afsløre fejl og svigt? 

Er ”skjule“ det samme som at ”feje ind under gulvtæppet“?

  1 Mos 11,1-9
Hvilke chancer og hvilke risici kan der ligge i, at mennesker er 
enige? 
Hvordan oplever I det i jeres omgivelser?

Hvilken betydning har det for jer, at Gud på trods af menneskers 
mange svigt bliver ved med at ledsage dem?

DIALOG TIL SABBATTEN 30. APRIL 2022


