
Litterære træk fra Bibelens beretning om skabelsen i 1 Mosebog 1-2 

Ved Dr. Paul B. Petersen 

Den bibelske beretning om skabelsen i Første Mosebogs første to kapitler er fra et litterært perspektiv 

enestående og avanceret. Selve skabelsesugen er fortalt, så det fremgår, hvordan Gud bygger et hus eller et 

tempel. Han er den store arkitekt, som efter planlagt design former jorden og derefter indretter den med al 

dens fylde. Det store klimaks kommer med sabbatssamværet, hvor det nye hjem tages i anvendelse i 

fællesskabet mellem Gud og mennesket, der er blevet skabt i hans billede. 

Skabelsesugen 
Form og design Fylde og indretning 

Dag 1 Lys skilles fra mørke Dag 4 Himmellegemerne: sol og måne 

Dag 2 Atmosfæren og havet dannes Dag 5 Fugle i atmosfæren og dyrene i havet bliver 
skabt 

Dag 3 Det faste land, jorden, organiseres Dag 6 Dyr og mennesker på jorden skabes 

Dag 7: Sabbatten bliver indstiftet - Samvær 

 

Det var almindeligt i datidens kultur at beskrive guders skabelsesaktiviteter og menneskers forsøg på at danne riger og 

imperier som en arkitektonisk aktivitet, hvor man bygger et hus. Denne måde at illustrere på er heller ikke ukendt for 

Det Gamle Testamente, når det fortæller om Guds skabergerning. Dette kan fx ses i følgende tekst fra Ordsprogenes 

Bog, en visdomsbog, som i tråd med datidens visdom netop vil understrege, at Gud har skabt alt med orden. 

Den himmelske arkitektur og indretning 

 Som Herren bygger sit hus Som en vís mand bygger sit hus 

Design & 
form 

Herren grundlagde jorden med visdom 
(khokmah) 
og grundfæstede (kon) himlen med indsigt 
(tebunah);  

Med visdom (khokmah) bygges (banah) et 
hus (bayit), 
med forstandighed (tebunah) grundfæstes 
(kon) det, 

Indretning 
& fylde 

ved hans kundskab (daʿat) vældede 
strømmene frem, og skyerne dryppede 
med dug. 

med kundskab (daʿat) bliver rummene 
fulde (maleʼ) 
af alt kostbart og dejligt gods. 

 Ordsp 3,19-20 Ordsp 24,3-4 

 

I skabelsesugen i 1 Mosebog er sabbattens tilblivelse det store højdepunkt. Også denne begivenhed er 

fortalt med litterær finesse: 

Sabbattens tilblivelse i 1 Mos 2,1-4a  
 
Beskrivelsen af den syvende 
dag danner en omvendt 
parallel, en såkaldt kiasme, 
hvor den midterste sætning 
(D) udtrykker beretningens 
højdepunkt. 

A Himlens og jordens skabelse  

 B Gud færdig med ”det arbejde, han havde 
udført” 

  C Gud hviler 

   D Gud velsigner og helliger sabbatten 

  C1 Gud hviler 

 B1 Gud færdig med ”det arbejde, han havde 
udført” 

A1 Himlens og jordens skabelse 

 



Ganske fejlagtigt omtales 1 Mos 2,4b-25 ofte som en anden skabelsesberetning. Det er den ikke. Den 

belyser et hovedemne fra kapitel 1, nemlig menneskets skabelse, og beskriver mere detaljeret, hvordan 

Gud danner mennesket og skaber dets første hjem. Dermed supplerer den beskrivelsen af den 

majestætiske Guds skabelse af himmel og jord og fortæller om ham som den personlige Gud, der former og 

kysser mennesket til live. 

Forskellene mellem de to beskrivelser er bevidste og fortalt på en litterært avanceret måde, som det er 

illustreret i følgende sammenligning. 

Sammenligning - de to gengivelser af skabelsen 
  1,1-2,4a 2,4b-25  

 1,1-2 Introduktion Introduktion 2,4b-6 

1 1,3-5 Gud sagde: lys og mørke Gud dannede mennesket fra støv 2,7 

2 1,6-8 Gud sagde: atmosfære og hav Gud plantede en have, Eden 2,8 

3 1,9-13 Gud sagde: jord og planter Gud lod vokse fra jorden 2,9-15 

4 1,14-19 Gud sagde: himmellys Gud bød / befalede mennesket 2,16-17 

5 1,20-23 Gud sagde: fugle og dyr Gud sagde: menneskets behov for en 
ligestillet partner 

2,18 

6 1,24-31 Gud sagde:  

• Dyrenes forhold til mennesket 

• Menneskets herredømme over 
dyrene 

• Mennesket skabt som mand og 
kvinde 

Gud dannede / havde dannet dyrene 

• Deres forhold til menneskene 

• Menneskets herredømme over 
dem 

• Mennesket skabt som mand og 
kvinde 

2,19-22 

7 2,1-4a Konklusion: 

• Gud engagerer sig 

• Adskillelse fra tidligere arbejde 

• Velsignelse og hellighed 

• Præsentation af himmel og 
jord som skabt  

Konklusion: 

• Gud engagerer sig 

• Adskillelse fra forældre 

• Det menneskelige pars enhed 

• Præsentation af mand og kvinde 
som skabt 

2,23-25 

 

Ligesom der er syv skabelsesdage i 1,1-2,4a, er der syv guddommelige handlinger eller udsagn i 2,4b-25. 

Højdepunktet i den første del er sabbatten. I den anden del er det ægteskabet. 


