
 

Vrijdag IN HET BEGIN Genesis 4:23-5:24 

Stonden we gisteren stil bij de stamboom van Kaïn die in zichzelf geen toekomst 

had wegens de gepleegde moord, vandaag horen we van een andere stamboom, 

voortkomend uit Kaïns broer Seth, die in de plaats was gekomen van Abel. Deze 

stamboom zou wèl toekomst hebben, en daarmee postuum aan Abel eerherstel 

en toekomst geven. Het betreft een lijst van tien generaties, uitmondend bij 

Noach, degene die de mensheid mocht redden door de zondvloed heen. 

De lezing van vandaag eindigt echter eerder in deze lijst: bij de zevende 

generatie, die van Henoch. Op Henoch mag de aandacht bewust vallen, want 

van hem valt immers veel kostbaars te vermelden.  

In de eerste plaats horen we dat Henoch wandelde met God (vers 22). Dat is een 

enorm gegeven, dat voor het eerst sinds het verhaal van de zondeval iets laat 

zien van hoe het toch weer mag zijn. In de Hof van Eden was het destijds 

immers mogelijk om met God te wandelen, Hij was vlakbij de mens. Maar na 

de uitdrijving leek er een kloof te zijn gekomen tussen God en mens: God in de 

Hof en de mens er buiten. Het leven van Henoch laat echter zien dat het toch 

weer mogelijk bleek om in Gods nabijheid te leven. Was de Here God de Hof 

uitgegaan en had Hij toch de mens weer opgezocht? Deze korte vermelding over 

Henochs leven doet geweldige vermoedens rijzen. Maar ook de vermelding van 

Henochs levenseinde is minstens zozeer de moeite waard. Want hier wordt iets 

over de dood gezegd, dat heel het verdere van de Bijbel van groot belang blijft. 

Toen Henoch stierf ‘nam God hem’ staat er letterlijk (vers 24). Dit laat zien dat 

de dood niet zozeer een wegvallen uit het leven betekent, maar juist een vallen 

in de genadige handen van de Levende. 

Dit besef dat het leven en het sterven in de lijn van Seth gebaseerd is op Gods 

genadige trouw aan het slachtoffer Abel, komt ook tot uitdrukking in het feit 

dat deze tien generaties tellende stamboom tot aan de zondvloed twee (gerekend 

vanaf Seth) generaties meer kent dan de zevenvoudige stamboom van Kaïn. De 

moordenaar leek weliswaar de toekomst te hebben met het getal der volheid 

‘zeven’, toch wordt hij overtroffen door een andere stamboom, meerdere 

generaties rijker dan de zijne. Een stamboom die bovendien laat zien dat wie 

vroegtijdig uit dit leven wordt weggenomen, toch de ware toekomst mag hebben 

bij God en door God. Immers, Henoch met zijn ‘slechts’ 365 jaren (wat niet 

veel was ten opzichte van de andere vermelde leeftijden) lijkt hier wel een 

verwijzing naar Abel, die ook vroegtijdig uit het leven werd genomen. Zijn 

leven werd genomen door Kaïn. Maar, vertelt deze stamboom, in werkelijkheid 

viel zijn leven niet in Kaïns handen, maar in die van God. Want de jong 

gestorven Henoch werd ‘(op)genomen’ door God. Hiermee schetst het gedeelte 

van vandaag een van de belangrijkste principes in het leven. God beschermt het 

zwakke.
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