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Kapittel 6 

1
9 Dette er Noahs slektsbok. Noah var en rettferdig mann, han var ulastelig blant sine 

samtidige. Noah vandret med Gud. 10 Noah ble far til tre sønner: Sem, Kam og Jafet. 11 Men 
jorden var fordervet for Guds ansikt, og jorden var full av vold. 12 Gud så på jorden, og se, 
den var fordervet. For alt kjød hadde gjort sin vei fordervet på jorden. 

13 Gud sa til Noah: «Jeg har satt Meg fore å gjøre slutt på alt kjød, for ved dem er jorden 
blitt fylt av vold. Og se, Jeg skal ødelegge dem sammen med jorden. 14 Bygg deg en ark av 
sypresstre! Lag rom i arken og dekk den med bek innvendig og utvendig! 15 Slik skal du lage 
den: Arken skal være tre hundre alen lang, femti alen bred og tretti alen høy. 16 Du skal lage 
en lysåpning i arken, og du skal avslutte den én alen fra den øvre kanten. Sett døren i siden 
på arken. Du skal bygge arken med et nedre, et andre og et tredje dekk. 

17 Og se, Jeg, ja, Jeg skal la en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjød som er 
under himmelen og som har livsånde i seg. Alt som er på jorden, skal gå under. 18 Men Jeg 
skal opprette Min pakt med deg. Du skal gå inn i arken, du, dine sønner, din kone og dine 
sønners koner sammen med deg. 

19 Av hver levende skapning blant alt kjøtt og blod skal du ta med to av hver art inn i arken, 
for å holde dem i live sammen med deg. De skal være hann og hunn. 20 Av fuglene etter sine 
arter, av dyrene etter sine arter og av alt krypet på jorden etter sine arter, skal to av hver 
art komme til deg for å bli holdt i live. 21 Du skal ta med deg av all slags spiselig mat, og du 
skal samle det til deg selv. Den skal være til mat både for deg og for dem.» 22 Slik gjorde 
Noah. I ett og alt gjorde han som Gud hadde befalt ham. 

Til toppen 

Kapittel 7 

2
1 Så sa YHVH til Noah: «Kom inn i arken, du og hele ditt hus, for Jeg har sett at du er 

rettferdig for Mitt ansikt i denne slekt. 2 Av hvert rent dyr skal du ta med deg sju par, en 
hann og en hunn, og to av de dyrene som er urene, en hann og en hunn. 3 Ta også sju par av 
fuglene i luften, en hann og en hunn, for å holde artene i live på jorden. 4 For om sju dager 
skal Jeg la det regne i førti dager og førti netter, og Jeg skal la enhver skapning som Jeg har 
gjort, bli utslettet fra jordens overflate.» 5 Noah gjorde i alt slik YHVH hadde befalt ham. 



6 Noah var seks hundre år gammel da vannflommen kom over jorden. 7 Så gikk Noah med 
sine sønner, sin kone og sine sønners koner inn i arken, bort fra vannflommen. 8 Av de rene 
dyrene, av de urene dyrene, av fuglene og av alt krypet på jorden 9 gikk to og to inn i Noahs 
ark, hann og hunn, slik Gud hadde befalt Noah. 

10 Det skjedde sju dager senere at vannflommen kom over jorden. 11 Det året Noah var seks 
hundre år, i den andre måneden, på den syttende dagen i måneden, på den dagen ble alle 
kildene i det store dypet brutt opp, og himmelens sluser ble åpnet. 12 Så falt regnet over 
jorden i førti dager og førti netter. 

13 Samme dag gikk Noah og Noahs sønner, Sem, Kam og Jafet, og Noahs kone og de tre 
sønnenes koner inn i arken, 14 både de og alle villdyr etter sine arter, alt feet etter sine 
arter, alt krypet på jorden etter sine arter og hver fugl etter sin art, hver fugl av hvert slag. 
15 De kom til Noah inn i arken, to og to, av alt kjød som har livsånde i seg. 16 De som gikk inn, 
hann og hunn av alt kjød, gikk inn slik Gud hadde befalt ham. YHVH lukket igjen etter ham. 

3
17 Vannflommen strømmet over jorden i førti dager. Vannet steg og løftet arken, og den 

fløt høyt over jorden. 18 Vannet fortsatte å stige, og det flommet voldsomt over hele jorden, 
og arken fløt bortover på vannoverflaten. 19 Men vannet steg bare mer og mer på jorden, 
og alle de høye fjellene overalt under himmelen ble dekket. 20 Vannet steg femten alen til, 
og fjellene ble helt oversvømt. 21 Alt kjød som rørte seg på jorden, gikk under, fugler og fe 
og villdyr og alt som kryper på jorden, og hvert eneste menneske. 22 Alle som hadde 
livsånde i sin nese, alle som var på tørt land, døde. 23 Slik utslettet Han enhver skapning som 
var på jorden, både mennesker og fe, alt krypet og fuglene i luften. De ble utslettet fra 
jorden. Bare Noah og de som var sammen med ham i arken, var tilbake. 24 Vannet holdt seg 
høyt over jorden i hundre og femti dager. 

Til toppen 

Kapittel 8 

1 Men Gud husket Noah og hver levende skapning og hvert dyr som var sammen med ham i 
arken. Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank. 2 Dypets kilder og himmelens 
sluser ble stengt, og regnet fra himmelen stanset. 3 Vannet trakk seg hele tiden bort fra 
jorden, etter hundre og femti dager sank vannet. 4 I den sjuende måneden, på den syttende 
dagen i måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene. 5 Vannet sank stadig, helt til den 
tiende måneden. I den tiende måneden, på den første dagen i måneden, kom fjelltoppene 
til syne. 

6 Ved slutten av de førti dagene skjedde det at Noah åpnet luken som han hadde lagd i 
arken. 7 Så sendte han en ravn av sted, og den fløy fram og tilbake inntil vannet var tørket 
bort fra jorden. 8 Han sendte også en hunndue fra seg for å se om vannet hadde sunket fra 
jordoverflaten. 9 Men duen fant ikke noe sted å hvile sin fot, så hun vendte tilbake til ham i 
arken. For vannet lå over hele jordoverflaten. Så rakte han ut hånden og tok imot duen, og 
han dro henne inn til seg i arken. 10 Så ventet han ennå i sju dager, og igjen sendte han duen 
ut fra arken. 11 Da duen kom tilbake til ham om kvelden, se, da hadde hun et friskt 



olivenblad i nebbet. Da forsto Noah at vannet hadde sunket fra jorden. 12 Så ventet han 
ennå sju dager til og sendte duen ut igjen. Da kom hun ikke tilbake til ham mer. 

13 I det seks hundre og første året, i den første måneden, på den første dagen i måneden, 
skjedde det: Vannet hadde tørket bort fra jorden. Noah tok bort overbygget på arken og så 
ut, og se, jordoverflaten var tørr. 14 I den andre måneden, på den tjuesjuende dagen i 
måneden, var jorden helt tørr.  

4
15 Da talte Gud til Noah og sa: 16 «Gå ut av arken, du og din kone og dine sønner og 

sønnenes koner sammen med deg. 17 Ta med deg ut hver levende skapning av alt kjød som 
er med deg, fugler og fe og alle kryp som kryper på jorden, så de kan utbre seg på jorden, 
være fruktbare og bli mange på jorden.» 18 Så gikk Noah ut, og hans sønner og hans kone og 
hans sønners koner med ham. 19 Hvert dyr, hvert kryp, hver fugl og alt det som kryper på 
jorden, alt etter sine slekter, kom ut av arken. 

20 Så bygde Noah et alter for YHVH, og tok av hvert rent dyr og hver ren fugl og bar fram 
brennoffer på alteret. 21 YHVH kjente den velbehagelige duften. Da sa YHVH i sitt hjerte: 
«Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om hver tanke i menneskets 
hjerte er ond fra ungdommen av. Jeg vil heller aldri mer ødelegge hver levende skapning, 
slik Jeg nå har gjort. 22 Så lenge jorden består, skal såtid og høsttid, kulde og varme, vinter 
og sommer og dag og natt aldri opphøre.» 

Til toppen 

Kapittel 9 

1 Og Gud velsignet Noah og hans sønner, og Han sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, 
og fyll opp jorden! 2 Frykt for dere og redsel for dere skal komme over hvert dyr på jorden, 
over hver fugl i luften, over alt som rører seg på jorden, og over alle fiskene i havet. De er 
gitt i deres hånd. 3 Alt som rører seg og lever, skal være til mat for dere. Jeg har gitt dere alt 
dette, slik Jeg ga de grønne plantene. 4 Men dere skal ikke ete kjøtt som har sin sjel i seg, 
det vil si sitt blod. 5 Men sannelig, for deres eget blod som deres sjel er i, vil Jeg kreve 
gjengjeld. Fra hvert dyr vil Jeg kreve det, og fra hver menneskehånd. Fra hånden til hvert 
menneskes bror skal Jeg kreve regnskap for menneskets sjel: 6 Den som utøser et 
menneskes blod, skal få sitt blod utøst av mennesker. For i Guds bilde gjorde Han 
mennesket. 7 Og dere, dere skal være fruktbare og bli mange. Fyll opp jorden i stort antall, 
og dere skal formere dere på den.» 

5
8 Så talte Gud til Noah og hans sønner, som var hos ham, og sa: 9 «Og Jeg, se, Jeg vil 

opprette Min pakt med dere og deres etterkommere, 10 og med hver levende skapning som 
er hos dere, fuglene, feet og hvert villdyr på jorden som er hos dere, med alle som kom ut 
av arken, hvert dyr på jorden. 11 Slik oppretter Jeg Min pakt med dere: Aldri mer skal alt 
kjød bli utslettet ved en vannflom. Aldri mer skal en vannflom ødelegge jorden.» 12 Gud sa: 
«Dette er tegnet på pakten Jeg oppretter mellom Meg og deg, og med hver levende 
skapning som er hos deg, for alle slekter i evighet: 13 Jeg setter regnbuen Min i skyen, og 
den skal være til tegn på pakten mellom Meg og jorden. 14 Og det skal skje, når Jeg samler 



skyer over jorden, skal regnbuen komme til syne i skyene. 15 Da skal Jeg minnes Min pakt, 
som er opprettet mellom Meg og dere og hver levende sjel i alt kjød. Vannet skal aldri mer 
bli til en flom som utsletter alt kjød. 16 Regnbuen skal være i skyen, og Jeg skal se på den for 
å minnes den evige pakten mellom Gud og hver levende sjel i alt kjød, som er på jorden.» 

17 Gud sa til Noah: «Dette er tegnet på pakten Jeg har opprettet mellom Meg og alt kjød 
som er på jorden.» 

6
18 Noahs sønner som gikk ut av arken, var Sem, Kam og Jafet. Kam var far til Kanaan. 19 

Disse tre var Noahs sønner, og fra disse ble hele jorden befolket. 

20 Noah begynte som bonde, og han plantet en vingård. 21 Så drakk han av vinen og ble 
drukken, og han kledde seg naken i teltet sitt. 22 Kam, far til Kanaan, så sin fars nakenhet, og 
han fortalte det til de to brødrene sine utenfor. 23 Men Sem og Jafet tok et klesplagg, la det 
på begge skuldrene sine, og gikk baklengs inn og dekket sin fars nakenhet. Ansiktet deres 
var vendt bort, og de så ikke sin fars nakenhet. 

24 Da Noah våknet opp av rusen, fikk han vite hva hans yngste sønn hadde gjort mot ham. 25 
Da sa han: «Forbannet være Kanaan! Slavenes slave skal han være for sine brødre.» 26 Så sa 
han: «Lovet være YHVH, Sems Gud, og må Kanaan være hans slave! 27 Må Gud gjøre Jafet 
stor, og må han bo i Sems telt! Og må Kanaan være hans slave!» 28 Noah levde i tre hundre 
og femti år etter vannflommen. 

29 Alle Noahs dager ble ni hundre og femti år, før han døde. 

Til toppen 

Kapittel 10 

1 Dette er slektsboken for Noahs sønner: Sem, Kam og Jafet. Etter vannflommen ble det 
født dem sønner. 

2 Jafets sønner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras. 3 Gomers sønner 
var Asjkenas, Rifat og Togarma. 4 Javans sønner var Elisja, Tarsis, Kittim og Dodanim. 5 Fra 
disse spredte hedningenes kystbefolkning seg innover i landene sine, hvert folk med sitt 
tungemål og sine slekter, i sine egne folkeslag. 

6 Kams sønner var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan. 7 Sønnene til Kusj var Seba, Havila, Sabta, 
Rama og Sabteka. Ramas sønner var Saba og Dedan. 

8 Kusj fikk sønnen Nimrod, som var den første mektige mann på jorden. 9 Han ble en stor 
jeger for YHVH. Derfor blir det sagt: «Som Nimrod, den store jegeren for YHVH.» 10 Hans 
rike fikk sin begynnelse i Babel, Erek, Akkad og Kalne i Sinearlandet. 11 Fra dette landet dro 
han til Assyria og bygde Ninive, Rehobot-Ir, Kalah 12 og Resen mellom Ninive og Kalah. 
Resen er den største byen. 



13 Misrajim ble far til luderne, anamerne, lehaberne, naftukerne, 14 patruserne og 
kaslukerne. Fra ham kom filisterne og kaftorene. 

15 Kanaan fikk sønnen Sidon, sin førstefødte, og Het, 16 og ble far til jebusittene, amorittene 
og girgasjittene, 17 hevittene, arkittene, sinittene, 18 arvadittene, semarittene og 
hamatittene. Senere ble kanaaneernes slekter spredt videre ut. 19 Kanaaneernes grense gikk 
fra Sidon i retning mot Gerar, helt til Gasa. Derfra i retning mot Sodoma, Gomorra, Adma og 
Sebojim, helt til Lesja. 

20 Dette var Kams sønner, etter sine slekter, etter sine tungemål, i sine land og i sine 
folkeslag. 

21 Det ble også født barn til Sem, han som var stamfar til alle Ebers barn og var Jafets eldste 
bror. 22 Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. 23 Arams sønner var Us, Hul, 
Geter og Masj. 24 Arpaksjad fikk sønnen Sjelah, og Sjelah fikk Eber. 25 Til Eber ble det født to 
sønner. Navnet på den ene var Peleg, for i hans dager ble jorden delt. Hans brors navn var 
Joktan. 26 Joktan fikk sønnene Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerak, 27 Hadoram, Usal, Dikla, 
28 Obal, Abimael, Saba, 29 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var sønner av Joktan. 30 Deres 
bosted strakte seg fra Mesja i retning mot Sefar, fjellet i øst. 

31 Dette var Sems sønner, etter sine slekter, med sine språk, i sine land og i sine folkeslag. 

32 Dette var slektene til Noahs sønner, etter deres avstamning i sine folkeslag. Fra disse har 
folkeslagene spredt seg utover jorden etter vannflommen. 

Til toppen 

Kapittel 11 

7
1 Hele jorden hadde ett språk og én tale. 2 Det skjedde da de var på reise fra øst, at de fant 

en slette i Sinearlandet og slo seg ned der. 3 Så sa de til hverandre: «Kom, la oss lage 
teglstein og brenne dem godt.» De brukte tegl som stein, og de brukte jordbek som mørtel. 
4 Så sa de: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som rekker helt opp til himmelen! La oss 
gjøre oss selv et navn, så vi ikke blir spredt ut over hele jordens overflate.» 

5 Men YHVH kom ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. 6 YHVH sa: «Se, 
folket er ett, og de har alle ett og samme språk. Dette er hva de begynner å gjøre. Nå blir 
ingenting umulig for dem av alt de vil sette seg fore å gjøre. 7 Kom, la Oss gå ned og forvirre 
språket deres, så den ene ikke kan forstå språket til den andre.» 8 Så spredte YHVH dem 
derfra og ut over hele jordens overflate, og de sluttet å bygge på byen. 9 Derfor blir den kalt 
Babel, for der forvirret YHVH språket for hele jorden. Og derfra spredte YHVH dem ut over 
hele jordens overflate. 

10 Dette er Sems slektsbok. Sem var hundre år gammel og ble far til Arpaksjad to år etter 
vannflommen. 11 Etter at han hadde blitt far til Arpaksjad, levde Sem i fem hundre år, og 
han ble far til sønner og døtre. 



12 Arpaksjad levde i trettifem år og ble far til Sjelah. 13 Etter at han hadde blitt far til Sjelah, 
levde Arpaksjad i fire hundre og tre år, og han ble far til sønner og døtre. 

14 Da Sjelah hadde levd i tretti år, ble han far til Eber. 15 Etter at han hadde blitt far til Eber, 
levde Sjelah i fire hundre og tre år, og han ble far til sønner og døtre. 

16 Da Eber hadde levd i trettifire år, ble han far til Peleg. 17 Etter at han hadde blitt far til 
Peleg, levde Eber i fire hundre og tretti år, og han ble far til sønner og døtre. 

18 Da Peleg hadde levd i tretti år, ble han far til Re’u. 19 Etter at han hadde blitt far til Re’u, 
levde Peleg i to hundre og ni år, og han ble far til sønner og døtre. 

20 Da Re’u hadde levd i trettito år, ble han far til Serug. 21 Etter at han hadde blitt far til 
Serug, levde Re’u i to hundre og sju år og ble far til sønner og døtre. 

22 Da Serug hadde levd i tretti år, ble han far til Nakor. 23 Etter at han hadde blitt far til 
Nakor, levde Serug i to hundre år, og han ble far til sønner og døtre. 

24 Da Nakor hadde levd i tjueni år, ble han far til Tarah. 25 Etter at han hadde blitt far til 
Tarah, levde Nakor i hundre og nitten år, og han ble far til sønner og døtre. 

26 Da Tarah hadde levd i sytti år, ble han far til Avram, Nakor og Haran. 27 Dette er Tarahs 
slektsbok: Tarah ble far til Avram, Nakor og Haran. Haran ble far til Lot. 28 Haran døde hos 
sin far Tarah i sitt fødeland, Ur i Kaldea.  

Maftir
29 Så tok Avram og Nakor seg koner. Navnet på Avrams kone var Sarai, og navnet på 

Nakors kone var Milka, datter av Haran. Haran var far til Milka og far til Jiska. 30 Men Sarai 
var ufruktbar. Hun hadde ingen barn. 31 Tarah tok sin sønn Avram og sin sønnesønn Lot, 
Harans sønn, og sin svigerdatter Sarai, sin sønn Avrams kone, og så dro de ut fra Ur i Kaldea 
for å reise til Kanaans land. De kom til Karan og bosatte seg der. 32 Tarahs dager ble to 
hundre og fem år, og Tarah døde i Karan 

Til toppen 

 


