
Er Første Mosebog 3,15 en Messias-profeti? 

Af Dr. Paul B. Petersen 

1. ”Jeg sætter fjendskab 

2. mellem dig og kvinden, 

3. mellem dit afkom og hendes: 

4. Hendes afkom skal knuse dit hoved, 

5.  og du skal bide hendes afkom i hælen.” 

(1 Mos 3,15) 

 

Historisk set har Guds ord til slangen efter syndefaldet i Edens have været opfattet som en profeti om en 

kommende frelser, og ordet oversat med ”hendes afkom” er blevet forstået som en henvisning til et individ 

i kvindens slægt. Nyere tids bibelkritiske holdning læser derimod ordet som et kollektivt begreb. I denne 

korte artikel vil jeg give nogle af hovedargumenterne for kirkens historiske syn. 

 

Placeringen i kapitlet 

Guds tale til slangen i vers 14-15 er centret i kapitlets kiastiske struktur. Dette kan ses af følgende oversigt 

over kapitlets opbygning. 

 

A Slangen og Eva i haven, ingen Gud: fristelsen til at spise af træet til kundskab om godt og ondt (1-5) 

 B Adam og Eva: dækker sig med tøj (6-7) 

  C Gud, Adam og Eva i samtale: fristelsen (9-13) 

   D Gud og slangen: messiansk profeti (14-15) 

  C1 Gud taler til Eva og Adam: lidelsen, resultatet af at give efter for fristelsen (16-19) 

 B1 Adam og Eva: Gud dækker dem med tøj (20-21) 

A1 Gud alene i haven: forbuddet mod at spise af livets træ (22-24) 

 

Lidt indledende grammatik 

Den danske oversættelses første brug af vendingen ”hendes afkom” er oversat fra det hebraiske pronomen 

huʼ. Dette pronomen kan oversættes med både han, den eller det. Det kan efter sammenhængen opfattes 

enten som individuelt eller kollektivt. 

• Ved den anden forekomst er ”hendes afkom” et objektspronomen, der er vedhæftet verbet oversat 

med ”bide”, altså med betydningen ”bide ham/den/det.” 

• Brugen af pronomenet huʼ er i sig selv en fremhævelse. Normalt vil man ikke på hebraisk bruge 

pronomenet, fordi subjektet er inkluderet i verbet ved hjælp af verbets form. 

Selve ordet for afkom er zæraʿ, men er altså i verset kun brugt i linje 3 i præpositionsleddet ”mellem dit 

afkom og hendes (afkom)”, det sidste ikke gengivet på dansk. Det er dette ”afkom”, pronomenet huʼ viser 

tilbage til. 

Sætningen indeholder to forskellige verber. 

• Det første er oversat med ”sætter” og fra det hebraiske shit, som jeg vil omtales senere. 

• Det andet er det hebraiske shop, som er oversat til to forskellige danske ord, nemlig ”knuse” og 

”bide.” 

• For klarheds skyld, uden dermed at sige, at den danske oversættelse er ukorrekt, kan verset altså 

oversættes på følgende måde: 



1. Jeg sætter fjendskab  

2. mellem dig og kvinden, 

3. Mellem dit afkom og hendes afkom. 

4. Han skal knuse dit hoved; 

5. Men du skal knuse hans hæl. 

 

Individuel eller kollektiv: hvem er han (huʼ) i linje 4? 

Det afgørende spørgsmål er altså, om pronomenet i linje 4 henviser til en individuel skikkelse, eller om det 

dækker Evas afkom kollektivt, altså menneskeheden som sådan. En række træk peger på den individuelle 

løsning: 

• Grammatiske studier af pronomener brugt i tilknytning til ordet for ”afkom” (zæraʿ) viser, at der 

bruges et entalspronomen, hvis der er tænkt på et enkelt, individuelt afkom, men et 

flertalspronomen, hvis der er tænkt på et kollektiv. 
o Se hertil Afolarin Ojewole, ”The Seed in Genesis 3:15: An Exegetical and Intertextual Study” (Ph.D. 

dissertation, Andrews University, 2002), 192-195. 

• I 1 Mos 4,25 bruges ordet zæraʿ i en lignende sammenhæng om en individuel person. Det er på 

dansk oversat med ”søn”. Gud giver her Eva en anden søn, et andet afkom (zæraʿ), i stedet for Abel, 

og drengen kaldes Set fra det hebraiske shit, brugt også i linje 1 i 1 Mos 3,15. Eva ser dette ”afkom” 

som et enkeltindivid. 

• Den oldgræske oversættelse af Det Gamle Testamente, Septuaginta, opfattede også pronomenet 

som en individuel skikkelse og oversatte med allos. 

• Natans løfte om en Messias på Davids trone i 2 Sam 7,12-13 refererer sprogligt til 1 Mos 3,15. Det 

indeholder henvisningen til et afkom (7,12, zæraʿ) og fremhæver efterfølgende personen ved hjælp 

af det personlige pronomen huʼ. 

• Forståelse af denne profeti som et løfte om en fremtidig enkeltperson, en frelser, hænger nøje 

sammen med hele Første Mosebogs gennemgående tema om udvælgelsen af en slægt og et folk, 

hvori denne frelserskikkelse skulle fødes. 

 

Konklusion 

Der er gode grundet til at fastholde den historiske, kristne opfattelse. Løftet er Edens have er et proto-

evangelium, et løfte om en kommende frelser og Messias. 


