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Les 6.  Het boek Genesis 

9:18-11:9 De wereldtalen en verdeling van de 
nageslachten
In de vorige lessen hebben we gezien hoe de mens 
steeds verder van God afdwaalde en dat God de 
mens oordeelde door een grote watervloed. God had 
echter Noach, een rechtvaardige, genade verleend. 
Noach had Gods opdracht gehoorzaamd en een ark 
gebouwd, waardoor acht mensen en de dieren gered 
werden. Na verblijf van ruim een jaar in de ark mocht 
Noach de ark openen en de dieren vrijlaten. De 
schepping is na de vloed ingrijpend veranderd. God 
sluit een verbond met Noach en zijn gezin. 
In deze les zullen we zien hoe het verder ging met 
Noach en zijn zonen.
Het gezin van Noach bestond uit acht personen en 
zij gingen waarschijnlijk niet ver van de berg Ararat 
wonen in het huidige Turkije.

Vraag 1) Wat deed Noach na zich daar te hebben 
gevestigd?

Noach, de redder (Hb 11:7), de onberispelijke      
(Gn 6:9), de rechter (Gn 9:6) werd dronken en trok in 
zijn tent zijn kleren uit. 

Vraag 2) Wat doet Cham als hij zijn vader naakt 
ziet?

De andere zonen dekken hun vader toe. Hierbij 
dekken ze ook de schande van Noach toe 
(vergelijk 1 Pt 4:8). 

Bij het goedpraten van de slavernij legde men een 
verband met de zonde van Cham (Hebr.: heet of 
zwart). Maar dat is geheel onterecht. Niet Cham, 
maar zijn vierde zoon Kanaän wordt vervloekt. 
Sommigen denken wel dat Kanaän betrokken was 
bij de zonde van Cham en dat dit de reden is van de 
specifieke vervloeking.

Vraag 3) Wat vind jij erger; zelf vervloekt te 
worden of je kinderen?

Vraag 4) Noach richtte zich ook tot Sem en Jafet.
a) Wie prijst Noach?

b) Hoe zal de verhouding worden tussen de
diverse volkeren?

De aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob hadden 
direct met de Kanaänieten te maken. De 
Kanaänieten waren geen levensbedreiging voor hen, 
maar omgekeerd zagen zij de aartsvaders wel als 
bedreiging (Gn 26:16). 

Dit boek Genesis is door Mozes voor de Israëlieten 
geschreven, waarschijnlijk toen zij op weg waren 
naar Kanaän, na de uittocht uit Egypte. 

Vraag 5) Wat denkt u dat deze vloek over Kanaän 
voor de Israëlieten betekende, toen zij dit van 
Mozes hoorden?

10:1-32 De nakomelingen van Noachs zonen
In dit hoofdstuk worden de nakomelingen van Sem, 
Cham en Jafet genoemd die alle volken, stammen en 
diverse namen van steden vertegenwoordigen. 
Als in het boek Handelingen vanaf hoofdstuk 8 het 
evangelie buiten Israël wordt verkondigd vinden we 
de bekering van drie personen uitgebreid 
beschreven. 
Er zijn aanwijzingen dat deze personen ieder een 
nakomeling zijn van deze drie voorvaders.
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vervolg Les 6.  Het boek Genesis 

Vraag 6) Van welke drie personen lezen we in 
Hd 8 - 10 (3 Hst.) hun bekeringsgeschiedenis? 

 Met het oog op de inname van het beloofde land was 
het voor de Israëlieten vooral van belang om 
informatie te hebben over Kanaän en ook over Sem.

Vraag 7 a) Waarin verschilt de opzet van deze lijst 
met die van Gn 5:1-32?

11:1-9 De verwarring; de talen en de verspreiding 
van de volken
Dit hoofdstuk beschrijft wat de hiervoor genoemde 
families doen nadat ze Noach hebben verlaten en hun 
eigen geschiedenis gaan schrijven. Het volgt dus niet 
op het vorige hoofdstuk in tijd, maar volgt op Genesis 
9:27. Sleutelwoorden zijn: ‘taal’ en ‘verspreiden’.
De zonen van Noach trokken naar het (zuidoosten 
vanuit het gebied van het gebergte Ararat. Ze kwamen 
in de vlakte tussen de grote rivieren de Eufraat en de 
Tigris die ze Sinear (d.i. Mesopotamië noemden en 
vestigden zich er.

Vraag 8 a) Wat besloten ze te gaan doen in Sinear? 

b) Welke twee zaken wilden ze ermee bereiken?

Vraag 9) God ging zien wat ze doen (vs 5)
a) Wat zag Hij en waartoe gaf Hij opdracht?

b) Wat was het gevolg van Gods ingrijpen?

c) Kent u een situatie in het Nieuwe Testament,
waar God ten behoeve van het evangelie (tijdelijk)
de beperking van dit ingrijpen opheft?

OT 1 Genesis 2017 PDF Page 2

b) Hoeveel zonen kreeg Kanaän?

c) Hoeveel zonen kreeg Sem?

Tot nu toe hadden Noach en zijn zonen in tenten 
gewoond, maar de volgende generatie brak met 
deze manier van wonen en daarmee ook met het 
(rond)trekken. Echter, dit was wel wat God hun 
opgedragen had: 
“… en vervult de aarde.” (Gn 9:1).

Nimrod (Hebr.: opstandige (tegen God)) wil machtig 
zijn en bouwt een stad.

In de lijn van Sem gaat Gods plan door; namelijk in 
het geslacht Eber (Hebr.: doortrekker/ van de 
overkant (van de Eufraat)) (vs 25). 

Ook de geslachtslijst van Jafet (Hebr. uitbreiden) laat 
zien dat hij wel deed wat Gods opdracht was naar de 
betekenis van zijn naam. Namen in die lijst worden 
in verband gebracht met gebieden in noordwestelijke 
richting (d.i. Europa / centraal-Azië). Jawan kan 
Griekenland en Kittiem kan Cyprus of Kreta zijn. 

Andere namen zouden wijzen op gebieden in Turkije 
en Rusland.
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