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Det er Guds ære at 

holde en sag skjult, 

det er kongens ære 

at udforske en sag 
Ord 25:2. 



v1 Dette er Adams slægtsbog. Dengang Gud 

skabte mennesket, skabte han det, så det lignede 

ham. v2 Som mand og kvinde skabte han dem, og 

han velsignede dem og kaldte dem menneske, da 

de blev skabt. v3 Da Adam havde levet 130 år, fik 

han en søn, der lignede ham og var et billede af  

ham. Ham kaldte han Set.  



Adam 
a')   אָָדם ̂da ̂m) Menneske 

 

Fodnote: 1Mose 2:7; 2:21 



v4 Efter at Adam havde fået Set, levede han i 800 

år og fik sønner og døtre. v5 Adam levede i alt 930 

år, så døde han.  

 



Set 
 Sat (shêth)   ש ֵׁת

 Udpeget (shiyth) ש ִׁיתּ
 

Adam kendte på ny sin Hustru, og hun 

fødte en Søn, som hun gav Navnet Set; 

"thi," sagde hun, "Gud har sat mig 

andet Afkom i Abels Sted, fordi Kain 

slog ham ihjel!” (1Mose 4:25. [DA31]) 



v6 Da Set havde levet 105 år, fik han Enosh. v7 

Efter at Set havde fået Enosh, levede han i 807 år 

og fik sønner og døtre. v8 Set levede i alt 912 år, 

så døde han.  



Enosh 
 Dødelig (Enowsh')   אֱנֹוש ׁ

 uhelbredelig (anash') אָנַש ׁ
 

I betydningen uhelbredelig over for 

ondskab, sygdom og sorg 



v9 Da Enosh havde levet 90 år, fik han Kenan. v10 

Efter at Enosh havde fået Kenan, levede han i 815 

år og fik sønner og døtre. v11 Enosh levede i alt 

905 år, så døde han.  



Kenan 
FØRSTE TEORI 

 navnet Kenan (Qeynan) קֵׁינָן

er det samme som Kain. Og 

ja, navnet Kenan er identisk 

med Kain, bortset fra det 

ekstra נ (nun) . Og ja, nogle 

gange er נ føjet til et 

udsagnsord for at angive en 

personificering 

(udsagnsord + נ = person, 

der gør verbet). Men den 

personificeret form, består 

normalt af  en י Yod - נ Nun 

kombination. 

 

ANDEN TEORI 
 Kenan kommer (Qeynan) קֵׁינָן

fra udsagnsordet קִׁינָה 

(qiynah), hvilket betyder at 

synge en klagesang (Amos 

8:10). Dette udsagnsord 

kommer fra navneordet קוּן 

(quwn) hvilket betyder klage 

eller sorg (Ez 2:10). 

TREDJE TEORI 
 nogen mener (Qeynan) קֵׁינָן

der ligger en tilknyttede 
navnet  ִׁי  (Qeyniy) קֵׁינ

kenitterne  [smedene] (1Mose 

15:19) som måske stammer 
fra udsagnsordet קָנַן (qanan) 

hvilket betyder at bygge en 

rede (Es 34:15) eller 
navneordet ִׁן  spyd (qayin) קַי

der igen stammer fra קוּן 

(quwn) hvilket betyder klage 

eller sorg (Ez 2:10). 



v12 Da Kenan havde levet 70 år, fik han 

Mahalal'el. v13 Efter at Kenan havde fået 

Mahalal'el, levede han i 840 år og fik sønner og 

døtre. v14 Kenan levede i alt 910 år, så døde han.  



Mahalal'el 
 Fra to ord (Mahalal'el) מַהֲלַלאֵׁל

 Velsignet (mahalal) מַהֲלָל

 Gud (el') אֵׁל
 

”Den Velsignet Gud” 



v15 Da Mahalal'el havde levet 65 år, fik han Jered. 

v16 Efter at Mahalal'el havde fået Jered, levede 

han i 830 år og fik sønner og døtre. v17 Mahalal'el 

levede i alt 895 år, så døde han.  



Jered 
 kommer fra udsagnsordet (Yered) יֶֶרד

 stige ned (yarad) יַָרד
 



v18 Da Jered havde levet 162 år, fik han Enok. v19 

Efter at Jered havde fået Enok, levede han i 800 

år og fik sønner og døtre. v20 Jered levede i alt 

962 år, så døde han.  



Enok 
 indføre, indvie (Chanowk)   חֲנֹוך

 Lære, overbeviser (chanak) חָנַך
 



v21 Da Enok havde levet 65 år, fik han Metusalem. 

v22 Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede 

han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre. v23 

Enok levede i alt 365 år. v24 Han vandrede med 

Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde 

taget ham bort.  



7 BORTRYKKELSER I BIBELEN 
 

1.Bortrykkelsen af  Enok 
1Mose 5:21-24; Heb 11:5;  

2.Bortrykkelsen af  Elias 
2Kong 2:1,11;  

3.Bortrykkelsen af  Esajas 
Es 6:1-3;  

4.Bortrykkelsen af  Filip  
Apg 8:39-40;  

5.Bortrykkelsen af  Paulus 
2Kor 12:2-4;  

6.Bortrykkelsen af  Jesus 
Apg 1:9-11; Åb 12:5;  

7.Bortrykkelsen af  Kirken 
1Thess 4:13-18;  

 



Metusalem 
 Fra to ord (Mthuwshelach) מְתוּש ֶלַח

 en voksen mand (klar til krig) (math) מַת

  Død (muwth) מוּת

 ”afstandsvåben” (shelach) ש ֶלַח

  Bringe (shalach) ש ָלַח
 

”hans død skal bringe” 



600 

182 

782 187 

Metusalem 

Lemek 

Noa 

595 

Hvornår Kom Vandfloden? 



v25 Da Metusalem havde levet 187 år, fik han 

Lemek. v26 Efter at Metusalem havde fået 

Lemek, levede han i 782 år og fik sønner og 

døtre. v27 Metusalem levede i alt 969 år, så døde 

han. 

 



v28 Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn; 

v29 ham gav han navnet Noa, for han sagde: »Han 

skal være vores trøst i vores arbejde og vore 

hænders møje med den jord, som Herren har 

forbandet.« v30 Efter at Lemek havde fået Noa, 

levede han i 595 år og fik sønner og døtre. v31 

Lemek levede i alt 777 år, så døde han.  



Lemek 
 Fra to ord (Lemek) לֶמֶך

 at eller mod (Lamed) ל

 fornedret, nedværdiget (makak) מָכַך
 

”den fortvivlet” 



v32 Da Noa var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet. 



Noa 
 (Noach) נֹוַח

 Hvile, trøst, stille (nuwach) נוַּח
 

ham gav han navnet Noa, for han sagde: 

»Han skal være vores trøst i vores arbejde 

og vore hænders møje med den jord, som 

Herren har forbandet.«  1Mose 5:29 
 



  

Jesus i Adams slægtstavle 
Adam: Mennesket (er) 

Set: Udpeget (til) 

Enosh: uhelbredelig 

Kenan: Sorg (men) 

Mahalal'el: Den velsignede Gud 

Jered: stiger ned (og) 

Enok: Lærer/overbeviser (at) 

Metusalem: Hans død skal bringe 

Lemek: Den fortvivlede 

Noa: Trøst/hvile   



1)Bibelens tema er Jesus 
Da siger jeg: »Se, jeg er kommet — i bogrullen er der 

skrevet om mig — Sl 40:8; (Heb 10:7) 

 

2)Bibelen er forfattet af  Gud 
Thi aldrig er nogen profeti fremgået af  et menneskes 

vilje, men drevne af  Helligånden udtalte mennesker, 

hvad de fik fra Gud. 2Pet 1:21 (DA48) 



1. Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon 
2. Strong's Hebrew and Greek Dictionary 
3. Jones' Dictionary of Old Testament Proper Names 
 

Hjælp 


