




Breuk met God  relatie mens-mens (Kain-Abel) 

 

1.) Ongeloof (niet met God in het reine) 

2.) Bitterheid (jaloers) omdat God Abel genadig was? 

3.) Opstand & moord 

 
…de zonde ligt op de loer, begerig om jou 
in haar greep te krijgen; maar jij moet 
sterker zijn dan zij. Genesis 4:7 



Het TEKEN  
voor Kain 



De doodlopende lijn van Kain:  

 

Lamech: 

‘Ada en Silla, hoor wat ik zeg! 

Vrouwen van Lamech, luister naar mij! 

Wie mij verwondt, die sla ik dood, 

zelfs wie mij maar een striem toebrengt. 

Kaïn wordt zevenmaal gewroken, 

Lamech zevenenzeventigmaal.’ 

Genesis 4: 23-24 

 



Chronologie van de vloek: Genesis 5 

Daarna stierf hij… Daarna stierf hij… Daarna stierf hij… 

Drie lichtpuntjes: 

• Enos: naam van Jahwe weer aanroepen (4:26) 

• Henoch: teken van hoop (dood niet almachtig)  

• Noah: teken van verlossing van de vloek 



Het verhaal van de godenzonen (Gen. 6:1-4)  

 1Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. 
2De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen 

waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. 3Toen 

dacht de HEER: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens 

blijven, hij is immers niets dan vlees; hij mag niet langer dan 

honderdtwintig jaar leven. 4In die tijd en ook daarna nog, zolang de 

zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de 

mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. 

Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. 



A  Scheppingsverhaal: eerste begin, goddelijke zegen (1:1-2:3) 

 B  Zonde van Adam: naaktheid, zien/bedekken van naaktheid, vloek (2:4-3:24) 

  C  Jongere rechtschapen zoon Abel vermoord (4:1-16) 

   D  Nakomen van zondige zoon Kain (4:17-26) 

    E  Nakomen van uitverkoren zoon Seth (5:1-32) 

     F  Goddelijk oordeel over illegitieme vereniging van goden/mens (6:1-4) 

      G  korte introductie tot Noah door wie God de mensheid wil zegenen (6:5-8) 

 

A’ Vloedverhaal: oordeel, nieuw begin, goddelijke zegen (6:9-9:19) 

 B’  Zonde van Ham: naaktheid, zien/bedekken van naaktheid; vloek (9:20-29) 

  C’ Nakomen van jongere rechtschapen zoon Jafet (10:1-5) 

   D’ Nakomen van zondige zoon Ham (10:6.20) 

    E’  Nakomen van uitverkoren zoon Sem (10:21-32) 

     F’  Goddelijk oordeel over illegitieme vereniging (mensen/goden) (11:1-9) 

      G’ korte introductie van Abram door wie God de mensheid wil zegenen (11:10-26) 





A  Genealogische notitie (6:9-10) Noahs drie zonen  

 B  God ziet dat de aarde verdorven is (6:11-12) 

  C  Gods instructies m.b.t. vloed & voedsel (6:13-22) 

   D  Binnengaan Ark op bevel van God – reine dieren meenemen (7:1-9) 

    E  Vloed begint, ark gesloten – na 7 dagen, 40 dagen (7:10-16) 

     F  Het water stijgt – bergen bedekt (7:17-20) 

      G  CLIMAX: al het leven op land sterft, Noah en zijn gezin gered (7:21-24) 

     F’ Het water zakt – bergen niet bedekt (8:1-5) 

    E’ Vloed eindigt, ark (raam) geopend – na 7 dagen, 40 dagen lang (8:6-14) 

   D’ Verlaten van de ark op bevel van God – reine dieren geofferd (8:15-22) 

  C’ Gods instructies aan Noah m.b.t. vernieuwing leven & voedsel (9:1-7) 

 B’ God belooft niet meer de aarde te verderven (9:8-17) 

A’ Genealogische notitie (9:18-19) – Noahs drie zonen  





 





 



 





Inscriptie (gedeelte): 
“ETEMENANKI (Huis van het fundament van de hemel op 
aarde) heb ik gebouwd, het wonder van de mensen van 
de wereld. Ik bouwde zijn top tot de hemel, maakte 
deuren voor de poorten, en ik bedekte het met bitumen 
en glazuurstenen.” 


