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Skabelsen

1 MOSEBOG 1,1-2,3
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Skabelsesberetninger i
verden…
Ser vi på alverdens skabelseshistorier kan
de grupperes på følgende måde:







Skabelse gennem en guds/guders handlinger
Skabelse i en kamp med forskellige magter
Skabelse gennem fødsel og reproduktion
Skabelse ved tale.
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Skabelse og verdenssyn

Gud

Det skabe
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Panteisme

Det
skabete

Guderne

Menensket
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GTs opgør med Panteismen
 Gud er i alt – alt er gud
 gud kan tilbedes i alt…

Dér skal I komme til at dyrke guder,
der er menneskehænders værk, træ
og sten, som hverken kan se eller
høre, spise eller lugte (5 Mos 4,28)

Du må ikke lave dig noget
gudebillede i form af noget som
helst oppe i himlen eller nede på
jorden eller i vandet under jorden.
(2 Mos 20,4)
men folkenes skikke er tomme!
De fælder et træ i skoven,
håndværkeren bearbejder det med
øksen, (Jer 10,3)
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GTs opgør med Panteismen
 GTs opgør med seksualitet som prostitution
 Frafald og seksuelle frafald går ofte hånd i

hånd

 Sex som ikke-kultisk – Når frafald kommer

ind i Israel kommer tempelprositutionen.

Da han hørte, hvordan hans
sønner bar sig ad over for alle
israelitterne, og at de lå med de
kvinder, der havde deres
arbejde ved indgangen til

Folket begyndte at hore med
Moabs kvinder, som indbød folket
til slagtofre for deres guder, og
folket spiste og tilbad kvindernes
guder. (4 Mos 25,2)

Åbenbaringsteltet (1 Sam 2,22)
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GTs opgør med Panteismen
 GTs opgør med seksualitet som prostitution
 Frafald og seksuelle frafald går ofte hånd i

hånd

 Når frafald kommer ind i Israel kommer

tempelprositutionen.

Ingen israelitisk kvinde eller
mand må blive helligskøge (5

Alle dens gudebilleder skal knuses,
alle dens skøgegaver brændes op
(Hos 9,1)
de lå med de kvinder, der havde
deres arbejde ved indgangen til
Åbenbaringsteltet (1 Sam 2,22)

Mos 23,18)
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NTs opgør med Panteismen
de skiftede den uforgængelige
Guds herlighed ud med billeder i
skikkelse af forgængelige
mennesker, fugle, firbenede dyr
og krybdyr (Rom 1,23)
Gud, som har skabt verden med alt, hvad
den rummer, og som er Herre over himmel
og jord, bor ikke i templer bygget af
hænder (Apg 17,24)
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Opbygning
 ”Og Gud sagde….”
 ”Og det skete”
 ”Gud skilte”
 ”Gud så at det var godt”
 ”Gud kaldte…”

(Befaling)
(Konstatering)
(Ordning)
(Godt)
(Navngivning)

 ”Og det blev aften…”

(Dagstælling)
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Dag 1
 Skabte
 Ud af intet; Det var intet før Gud

 Himlen og Jorden
 = Det hele

 Guds Ånd svævede over vandene
 Der blive lys
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 Jeg beder dig, mit barn, betragt himlen og

jorden, og se alt, hvad de rummer, så vil du
forstå, at Gud ikke har skabt dette af noget
værende, og at menneskenes slægt er blevet
til på samme måde (2 Makkabæerbog –
jødisk skrift fra omk. 100 f.kr)
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Hvad betyder det her for vores
forståelse af Gud og af verden?





Skaberværket er ikke evigt – det er skabt
med en begyndelse.
Den eneste der er evig er Gud selv.
Verden er skabt fordi Gud vil det.
Gud har skabt verden så den opretholder
sig selv – samtidig med at han opretholder
den
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Gud som skaberen
 Dette siger Herren, Israels konge, han som løskøber det,

Hærskarers Herre: Jeg er den første, og jeg er den sidste,
der er ingen anden Gud end mig. (Es 44,6)
 ” Dette siger Herren, Israels Hellige, som dannede det:
Kræver I mig til regnskab for mine sønner? Giver I mig
besked om mine hænders værk? Det er mig, der har
frembragt jorden og skabt menneskene på den. Mine
hænder har spændt himlen ud, og jeg befaler over hele
dens hær.” (Es 45,11f)
 ”Jeg danner lys og skaber mørke, jeg frembringer fred og
skaber ulykke, jeg, Herren, frembringer alt dette.” (Es
45,7)
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Gud som skaberen
 Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får
noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er
livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se
himlens fugle;

de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade,
og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd
end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?
Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan
markens liljer gror;
de arbejder ikke og spinder ikke.
Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af
dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen
kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? (Matt
6,25ff)
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2. Dag: Hvælvingen
a) En ”skalteori”, hvor der har ligget en ring af
vand rundt om jorden. Det læser man så i
lyset af 7,11?
b) Skyer
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3. Dag
 Vand og Land
 Jordens planter, frugttræer
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4. Dag: Hvælvingen
To skabelseshandlinger:
a) Lys på himmelhvælvingen
b) Vandet over og under hvælvingen
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5. Dag: Gud fylder havene og
jorden
 V.20:
 V.20:

Vandet: fisk
Hvælvingen: fugle
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6. Dag: Mennesket
 Lad os
 I vort billede
 Mand og kvinde
 Blive mangfoldige
 Herske – Konge
 Over det øvrige skaberværk

 Salme 8
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Salme 8
Du har gjort det til hersker over dine
hænders værk, alt har du lagt under dets
fødder,
får og okser i mængde,
selv de vilde dyr,
himlens fugle og havets fisk,
dem som færdes ad havenes stier
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Som mand og kvinde
 Eneste væsen der udfoldes i køn
 NT knytter til ved dette
 Matt 19,4
 Rom 1,23
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Den syvende dag
 ” Israelitterne skal holde sabbatten, så de fejrer

sabbat slægt efter slægt som en eviggyldig pagt.
Den er et tegn mellem mig og israelitterne til
evig tid; for på seks dage skabte Herren himlen
og jorden, men på den syvende dag hvilede han
og pustede ud. ” (2 Mos 31,17)
 Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke
mennesket for sabbattens skyld. (Mark 2,27)
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Skabelse og død
 Afgørende for dialogen omkring skabelse og

udvikling

 Var dyrene tiltænkt at dø?
 Var planterne?
 Hvor hører Rom 5,12ff og Es 11 hjemme?
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Skabelse og nyskabelse
 Joh 1
 Joh Åb 21
 1 Kor 15
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