
1. MOSEBOK

GENESIS - “I BEGYNNELSEN…”



EN STRUKTUR AV 1. MOSEBOK

0 1,1 - 2,3 Prolog: Gud skaper himmelen og jorden

Gud og 
verden

1 2,4 - 4,26 Historien om himmelen og jorden

2 5,1 - 6,8 Boken om Adams slektshistorie

3 6,9 - 9,29 Noahs slektshistorie

4 10,1 - 11,9 Noahs sønners slektshistorie

5 11,10 -26 Sems slektshistorie

6 11,27 - 25,11 Tarahs slektshistorie (og historien om Abraham)

Gud og 
Abrahams 

familie

7 25,12-18 Ismaels slektshistorie

8 25,19 - 35,29 Isaks slektshistorie (og historiene om Jakob og Esau)

9 36,1 - 37,1 Esaus slektshistorie

10 37,2 - 50,26 Jakobs slektshistorie



2 DELER1. Kap 1-11: Gud og verden 

1. Hvorfor måtte Abraham 
utvelges 

2. Hvilken Gud gjorde dette? 

3. Hvordan passer Abraham 
inn i verdenshistorien?

12,1-3: 

Herren sa til Abram: «Dra 
bort fra landet ditt og fra 

slekten din og fra farshuset ditt 
til det landet som jeg skal vise 

deg! Jeg vil gjøre deg til et 
stort folk. Jeg vil velsigne deg 
og gjøre navnet ditt stort. Du 
skal bli til velsignelse. Jeg vil 
velsigne dem som velsigner 
deg, men den som forbanner 
deg, skal jeg forbanne. I deg 
skal alle slekter på jorden 

velsignes.»

2. Kap 12-50: Gud og Abrahams 
familie 

• Kap 12-25: Abraham 

• Kap 25-28: Isak 

• Kap 28-36: Jakob 

• Kap 37-50: Josef



HVEM ER 
FORFATTEREN?



MOSES?

HVEM ER FORFATTEREN?

• Ingen spor i 1 Mosebok, men Mosebøkene har alltid vært en enhet. 

• Siden sa Herren til Moses: "Skriv dette ned i en bokrull som et minne, og les 
det opp for Josva. (2 Mos. 17:14) 

• Så skrev Moses ned alle ordene fra Herren. (2 Mos. 24:4) 

• Herren sa til Moses: "Skriv ned disse ordene, for på grunnlag av disse ordene 
slutter jeg en pakt med deg og Israel." (2 Mos. 34:27) 

• Også 4 Mos. 1:2, 5 Mos. 31:9, 5 Mos. 31:22. 

• Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har 
skrevet om. (Joh 5:46) 

• Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt 
fra Moses av og hos alle profetene. (Luk. 24:27)



MOSES?

HVEM ER FORFATTEREN?

• Men: 

• På Herrens ord skrev Moses ned stedene de dro ut fra på 
dagsmarsjene sine. Og dette er dagsmarsjene, regnet fra de 
stedene de dro fra… (4 Mos. 33:2) 

• Men Moses var en svært ydmyk mann, mer ydmyk enn noe 
annet menneske på jorden. (4 Mos. 12:3) 

• Så døde Moses, Herrens tjener, der i Moabs land, slik Herren 
hadde sagt. Han gravla ham nede i dalen i Moab, rett imot Bet-
Peor. Men til denne dag har ingen visst hvor graven er. (5 Mos. 
34:5-6)



• Så ble det strid mellom dem som gjette buskapen til Abram, og 
dem som gjette buskapen til Lot. Den gangen bodde kanaaneerne 
og perisittene i landet. (1 Mos. 13:7)  

• Da Abram fikk høre at slektningen hans var tatt til fange, mønstret 
han sine våpenføre menn, 318 menn født i hans hus, og satte etter 
helt til Dan. (1 Mos. 14:14) 

• Byen Lajisj blir ikke kalt Dan før i Dom 18:29 

• Dette er de kongene som hersket i Edom før det var noen konge 
over Israel. (1 Mos. 36:31)

HVEM ER FORFATTEREN?
EN HELT ANNEN MYE SENERE?



HVEM ER FORFATTEREN?

• Tradisjonelt: Moses er hovedforfatteren av Mosebøkene, men 
noen detaljer og avsnitt har blitt lagt til senere, kanskje i eksilet 
på 500-tallet. 

• “Firekildehypotesen” (JEPD) dominerte på 1800- og 1900-tallet, 
men har vært på vei ut en stund. Ser ikke ut til å være så enkelt og 
“vitenskapelig” som denne hypotesen antyder. 

• Uansett hvem forfatteren var og hvor mange kilder han brukte, 
var han mer interessert i å fortelle oss om Gud enn å gi oss hint 
om sin egen identitet.



DEL 1: 

KAP 1-11







EGYPTOLOG KENNETH KITCHENS ARGUMENTER FOR EN 
TIDLIG DATERING:

NÅR BLE 1. MOSEBOK (1-11) SKREVET?

• Strukturen i kap 1-11 er karakteristisk før 1600 f.Kr. 

• En storflom nevnes i skrifter fra 18.-17. årh. f.Kr. 

• Hvordan språk oppstod (1. Mos 11) nevnes også i et sumerisk skrift fra 
19.-18. årh f.Kr. om en konge som levde ca 2600 f.Kr. 

• Kileskriften spredte seg fra Mesopotamia til helt til Hebron (sør for 
Jerusalem) senest på 1600-tallet f.Kr. Der hvor kileskriften spredte seg 
fulgte også litterære tradisjoner. 

• Kanskje går “oppsettet” og hovedinnholdet tilbake til Abrahams tid og 
kom som en tradisjon vestover fra Mesopotamia. En skriftlig hebraisk 
versjon kan ha kommet senere [kanskje ved Moses på 1400-tallet f.Kr.].



KAP 1



H VA  S L A G S  S J A N G E R  E R  D E T ?

• En narrativ? Vil det da si historie som stort sett ellers i Bibelen? Og vil det 
si at den er ment bokstavelig? 

• Den har typiske trekk av en fortellende tekst: Uttrykk som "og Gud 
sa…", "og det ble…", "og Gud kalte…" brukes 55 ganger og er typisk 
for bibelske narrativer. Den naturlige lesemåten er derfor kronologisk. 

• Men den har også gjentatte uttrykk og en struktur som er uvanlig for 
fortellingene i Bibelen. 

• Er den poetisk? Og vil det da si symbolsk? 

• Den er poetisk, men ikke poesi som ellers i Bibelen. Ingen 
parallellismer. 

• Er det en “oldtidskosmologi”? En mytisk tekst? 

• Er den teologisk? Er den vitenskapelig?



H VA  S L A G S  S J A N G E R  E R  D E T ?

• En fortellende tekst med opphøyd, halvpoetisk språk. 
(Edward Young) 

• En uvanlig fortellende tekst pga den veldig 
strukturerte måten å si det på. ‘Opphøyd prosa-
narrativ’, hensikten er ‘kvasi-liturgisk’. (C. John Collins) 

• En sammensatt sjanger. (Henri Blocher)



5 TOLKNINGER:

KAP 1

1. Dagene er seks 24-timers døgn i en bokstavelig uke. 

2. Dagene er lange perioder. 

3. Dagene er 24-timers døgn men med lange perioder mellom hver dag. 

4. “Rammeverksynet”: 7-dagersstrukturen er en litterær ramme. Dagene 
presenteres som vanlige dager, men det betyr ikke dermed en 
bokstavelig uke. I stedet får teksten en litterær struktur hvor skapelsen 
fortelles tematisk og ikke kronologisk. Dagene er som bilderammer. 

5. Kosmisk tempel: Bygger på rammeverksynet. “Skapelsen” handler om 
å gi allerede eksisterende ting sin funksjon (ikke at de blir til) og at 
universet er et kosmisk tempel for Gud. Dag 7 blir klimakset.



F O R M  ( V S .  ‘ Ø D E ’ ) F Y L L  ( V S .  ‘ T O M ’ )

Dag 1 Lys Lysene Dag 4

Dag 2
Himmel  

Hav
Fugler 
Fisker

Dag 5

Dag 3

Land
Landdyr 

Mennesker
Dag 6

Vegetasjon Mat



5 TOLKNINGER:

KAP 1

1. Dagene er seks 24-timers døgn i en bokstavelig uke. 

2. Dagene er lange perioder. 

3. Dagene er 24-timers døgn men med lange perioder mellom hver dag. 

4. “Rammeverksynet”: 7-dagersstrukturen er en litterær ramme. Dagene 
presenteres som vanlige dager, men det betyr ikke dermed en 
bokstavelig uke. I stedet får teksten en litterær struktur hvor skapelsen 
fortelles tematisk og ikke kronologisk. Dagene er som bilderammer. 

5. Kosmisk tempel: Bygger på rammeverksynet. “Skapelsen” handler om 
å gi allerede eksisterende ting sin funksjon (ikke at de blir til) og at 
universet er et kosmisk tempel for Gud. Dag 7 blir klimakset.



KAP 2-3

• Adam og Eva: Første to mennesker eller “arketypiske” (men 
likevel historiske)? 

• I babylonske Enuma Elish (ferdig 1000 f.Kr.) og Atrahasis-eposet 
(1700-tallet) skaper gudene mennesker fra leire og guddommelige 
elementer (en demonguds blod eller gudenes spytt).  

• I 1. Mos er det jord og Guds pust.  

• Ikke kjemisk, men for å kommunisere identitet og relasjon? 

• Ingen reagerer på en snakkende slange?



Adam
❖ 26 Gud sa: «La oss lage ADAM i vårt bilde, så de ligner oss! De skal 

råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og 
alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» 27 Og Gud 
skapte ADAMEN i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann 
og kvinne skapte han dem.

❖ 5 Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen plante spirt 
fram på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, 
og det var ingen ADAM til å dyrke den… 7 Da formet Herren Gud 
ADAMEN av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og 
ADAMEN ble en levende skapning.  8 Herren Gud plantet i gammel 
tid en hage i Eden. Der satte han ADAMEN han hadde formet. 



Adam
15 Så tok Herren Gud ADAMEN og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. 
16 Og Herren Gud ga ADAMEN dette budet: «Du må gjerne spise av alle trærne i 
hagen… 18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for ADAMEN å være alene. Jeg vil 
lage en hjelper av samme slag.» 19 Herren Gud formet alle dyr på marken og alle 
fugler under himmelen av jord. Han førte dem til ADAMEN for å se hva det ville 
kalle dem. Det som ADAMEN kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. 
20 ADAMEN ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. 
Men til seg selv fant ADAM ingen hjelper av samme slag 21 Da lot Herren Gud en 
dyp søvn komme over ADAMEN. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen 
med kjøtt. 22 Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra ADAMEN, bygde han en 
kvinne, og han førte henne til ADAMEN. 23 Da sa ADAMEN: «Nå er det bein av 
mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun 
tatt.»… 25 Begge var nakne, både ADAMEN og kvinnen, og de skammet seg ikke for 
hverandre.



Guds bilde

❖ Våre mentale og åndelige kapasiteter, vår selvbevissthet, intelligens, kreativitet, 
moralsk ansvarlighet.

❖ Konger pleide å sette opp bilder av seg selv for å minne om hvem som bestemte.

❖ Mennesker er Guds representanter og ligner Gud på mange måter.

❖ 1 Mos 5,3:  Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som lignet ham og var som hans eget 
bilde, og han kalte ham Set.

❖ Mann og kvinne er et uttrykk for Guds design og hans roller for oss, og for å 
reflektere hans bilde på en fullkommen måte.

❖ Menneskerettigheter er et resultat av at mennesket er skapt i Guds bilde. Hvordan 
kan vi være noe spesielt og samtidig være et produkt av blind, tilfeldig evolusjon?



LEVDE DE SÅ LENGE?

1. Bokstavelig:  
• A ble far til B. A levde i flere hundre år.  
• Mulig pga andre levebetingelser før flommen. 

2. Forkortelse:  
• Matt 1 forkorter kongelistene fra GT ved å hoppe over flere generasjoner. Far = forfar, 

sønn = etterkommer. 
• A ble far til P, som ble far til Q, som ble far til R, som ble far til S, som ble far til T, som ble 

far til B.  
• A ble far til slekten som endte opp med B. Etter at han hadde blitt far til P, levde han x år. 

Slekten til A ble flere hundre år. 
3. Symbolske tall: 

• Metusalem ble 969 år, men den sumeriske kong Enmenluanna regjerte i 43200 år. Etter 
flommen lander de til slutt på 120 år i 1. Mos, i den sumeriske kongelisten max 1560 år. 
Alle gravfunn tyder på at de fleste i verden har dødd 60-80 år gamle. 

• Spekulasjon: I den sumeriske kongelisten kan tallet 600 ha blitt brukt til å multiplisere i 
forhold til heroisk status før flommen og 60 etter flommen. 

• Likevel ingen overbevisende løsning for slektstavlene i 1. Mos 5 og 11. (Noah ble far da 
han var 100 og levde til han ble 190.)

3 TOLKNINGER:





FLOMMEN

• Gilgamesj-eposet: Utnapishtim, kube-ark, ingen begrunnelse for 
flommen, får vite om den av en av gudene, tar med alle levende 
skapninger, flommen varer 7 dager, sender ut en due, en svale og 
en ravn, får udødelighet som belønning. Hentet fra Atrahasis. 

• Atrahasis-eposet: Atrahasis bygger en rund ark, grunnen til 
flommen er overbefolkning og for mye bråk for gudene. Etter 
flommen vil en demon snappe nyfødte så det ikke blir 
overbefolkning igjen. Mange kvinner vil være barnløse, som en 
egen kategori kvinner. Motsatt av Gen 9:1. 

• Sumeriske flomhistorien: Fragmenter, helten heter Ziusudra, 
overlevde flommen og ble udødeliggjort.


