
Nogle Strukturer i Første Mosebog 

Syndefaldet: Første Mosebog 3 

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 (8-13) 

   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) 

 

Vandfloden: Første Mosebog: 6,1-9,28 

Introduktion Noas slægtstavle (5:32) 

Dom: fordømmelse for overtrædere (6,1-7), nåde til Noa (6,8) 

A Noa og hans tre sønner (6,9-10) 

 B Vold i Guds skaberværk (6,11-12) 

  C Guds beslutning om at ødelægge jorden (6,13-22) 

   D Befaling om at gå ind i arken (7,1-10) 

    E Vandfloden begynder (7,11-16) 

     F Vandet stiger (7,17-24) 

      G Gud husker (8,1a) 

     F1 Vandet synker (8,1b-6) 

    E1 Jorden tørres (8,7-14) 

   D1 Befaling om at forlade arken (8,15-19) 

  C1 Guds beslutning om at bevare jorden (8,20-22) 

 B1 Guds lover pagtsvelsignelser og fred (9,1-17) 

A1 Noa og hans tre sønner (9,18-19) 

Afrunding Dom: velsignelse til Sem og Jafet, dom over Kam/Kana’an (9,20-27) 

Noas slægtstavle (9:28) 

 

Tidsperioderne i forbindelse med vandfloden er også nævnt i en kiastisk orden: 

7 dage: Gud venter (7,4) 

 7 dage: Gud venter (7,10) 

  40 dage, hvor vandet stiger (7,17) 

   150 dage, hvor vandet stiger (7,24) 

    Gud husker (8,1) 

   150 dage, hvor vandet falder (8,3) 

  40 dage, hvor vandet falder (8,6) 

 7 dage: Noa venter (8,10) 

7 dage: Noa venter (8,12) 



Struktur over bogen som en helhed 

A Eden: Adam (1-2) 

 B Fra Eden til Babylon (3-11) 5 slægtstavler: Adam/Set, Noa (x2), Sem, Tera 

  C Fra Babylon til det lovede land (12-22,19) Ingen slægtstavle, pagten med Abraham (15-17) 

 B1 Fra det lovede land til Egypten (22,20-48,20) 5 slægtstavler: Ismael, Isak, Esau (x2), Jakob 

A1 Håbet om det lovede land (48,21-50,26) 

 

Fra Babylon til det lovede land: beretningerne om Abraham i Første Mosebog 12-22,19 

Det midterste afsnit i Første Mosebog handler om Abraham og Guds pagt med Abraham. Denne del af 

bogen indeholder ingen slægtstavler og er indrammet af to befalinger til Abraham om at gå – hebraisk lek 

leka i 12,1 og 22,1. 

A Lek leka ”Gå!” – kaldet til Abraham om at forlade sin fortid (12,1-19) 

 B Ophold i Egypten (12,10-13,1a) 

  C Abraham og Lot (13,1b-14) 

   D Pagten med Abraham (15-17) 

  C1 Abraham og Lot (18-19) 

 B1 Ophold i Gerar (20-21) 

A1 Lek leka ”Gå!” – kaldet til Abraham om at efterlade sin fremtid (22,1-19) 

 

Aqedah – Abraham og Isak på Morija bjerg – Første Mosebog 22,1-19 

A Dialog: Gud (Elohim) og Abraham (22,1-2: ”ja” / ”her er jeg”, (hebraisk hinneni). 

 B Abrahams vandring (22,3-6).  

 refræn ”Så gik de to sammen” (22,6b: wayyelku sheneyhem yakhdaw). 

  C Dialog: Abraham og Isak (22,7-8) ”ja” / ”her er jeg”, hinneni. 

 refræn ”Så gik de to sammen” (22,8b: wayyelku sheneyhem yakhdaw). 

 B1 Abrahams vandring (22,9-10). 

A1 Dialog: Gud (Jahves engel) og Abraham (22,11-19a): ”ja”, hinneni. 

 refræn ”Så gik de sammen” (22,19b: wayyelku yakhdaw). 

 


