
 

Sabbat IN HET BEGIN Genesis 5:25-6:8 

Het slotgedeelte van deze week vormt een brug naar de volgende, getiteld: 

‘Noach’. Over hem zal het gaan. Wij hoorden daarom in de stamboom van Seth 

vandaag over zijn geboorte, als de tiende uit de lijst. Opvallend is dat bij Noachs 

geboorte een profetie van zijn vader Lamech vermeld wordt. Lamech 

profeteerde dat Noach de mensheid zou ‘troosten aangaande de moeitevolle 

arbeid op de aardbodem, die door de HERE vervloekt was’ (Genesis 5: 29). 

Deze profetie heeft betrekking op het einde van de zondvloed, toen Noach een 

altaar bouwde en de Here God door het reukoffer mild gestemd werd en 

beloofde de vloek die op de aarde lag (Genesis 3:17) er weer af te halen, zodat 

niet meer de dorens en distels zouden overheersen, maar er weer in normale zin 

gezaaid en geoogst kon worden (Genesis 8:20-22). Zo werd door dit offer van 

Noach de mensheid inderdaad vertroost, en leven ook wij nog steeds op deze 

aarde, waar zaaien en oogsten blijkbaar veel beter mogelijk is dan ten tijde van 

de ‘eerste aarde’ van voor de zondvloed. 

Zo zien we dat in deze geslachtslijst van tien personen de tiende persoon door 

een offer zegen van Godswege weet te verkrijgen voor heel de aarde. Ook bij 

de volgende geslachtslijst (Genesis 11: 10-32) zal de tiende uit de betreffende 

lijst door een offer zegen van Godswege verkrijgen. Het betreft Abram, die door 

het bijna-offer van zijn zoon Isaäk te horen krijgt dat de aarde dankzij deze 

gebeurtenis gezegend zal worden (Genesis 22:18). 

In het gedeelte voor vandaag is het echter zover nog niet. Het tegendeel is 

veeleer het geval. In het begin van Genesis 6 staat een wonderlijk verhaal, 

waarvan door de meeste uitleggers vermoed wordt dat het een samenvatting is 

van een toendertijd bekend mythologisch getint verhaal. Het gaat over de 

‘zonen Gods’ (vers 2) en over reuzen (ook genoemd: nefiliem, vers 4). Het lijkt 

hier te gaan om gevallen engelen die zich vermengden met de mensen en hen 

wisten mee te slepen in één grote corrupte beweging, waarbinnen het kwaad 

hoogtij vierde. 

Dit alles leidde tot een enorm heftige beweging in het hart van de Here God: het 

berouwde Hem dat Hij de mens gemaakt had (vers 6). Dat is een ontzaglijke 

uitspraak, waar je stil van wordt. Blijkbaar was alles dusdanig verslechterd, dat 

God geen andere optie zag dan radicaal overnieuw te beginnen. Mens en dier 

zouden weggevaagd gaan worden. 

Tegelijk vond Noach genade in Gods ogen. Waarom dit was wordt hier nog niet 

vermeld. Wel kun je vermoeden dat God, nu Hij via één mens opnieuw wilde 

beginnen, de keus maakte voor de lijn van Seth. Abel was immers niet vergeten! 

De toen levende afstammeling van Seth was Noach. Hij mocht dus verder. In 

hem kreeg Abel – en niet Kaïn - de toekomst. Een diepe gedachte.
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