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De gocde orde is geen thema zolang ze 
nice wordr verstoord. Hee zijn alrijd 
weer natuurrampen en gewcldsuitbar 
sringen die ons de grate vragen doen 
stcllcn over God en her loc. Als de chaos 
coeslaat, is ze dan bcschikr, wordc ze 
toegelaten? Maakt war ons ovcrkomr 
dee! uir van een verhaal mer een zin en 
cen afloop? 
Twijfcl, kririek, protest en ongeloof zijn 
nice pas van onze rijd. In de Bijbel zijn 
zulke vragen levensgroor aan de ordc. 
Daar wordtde vraag naar Gods rol 
gesteld, maar ook ons eigen aandeel in 
de loop der dingen wordt onder ogcn 
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W
ac bezielde God om zijn schcppi.ng van 
aarde en mens ongedaan cc maken en om 
dat uiteindelijk roch weer nice helemaal 

ccdoen? Had God ccht spijc en dat misscbicn zclfs 
rwee kccr? Wac zegt her verhaal in Genesis 6-9 ons 
over God, over Noach en over de mens als nazaar van 
Noach in relatic met die God? 

In her zoekcn naar anrwoorden hebben we baar bij 
ccn vergelijking mer de Mesopotamische pendant 
van her bijbelse vcrhaal, Her is wel zeker dat die 
bekend mace zijn gcweesr in Israel en dan met name 
in de versie van her vcel oudere Gilgamcsh-epos, <lac 
op vele plaacsen i.n her oude Nabije Oosten sporen 
heefr achrergclacen.1 Hee hccfr er allc schijn van <lac 
her verhaal in Genesis 6-9 daarop is gebaseerd en er 
ook in bepaalde opzichcen op reagecrr. Dae is nice 
allecn af cc leiden uic deduidelijkeovereenkomscen 
in de grace lijn van her verhaal, rnaarjui.sc ook uic 
een aantal opmerkelijke parallelle details. Zo wocdt 
in Genesis 6:14 her pek waarrnee bee hour van de ark 
wordt bestreken, aangeduid met een wooed dac in de 
Bijbd alleen hier voorkomcen dar Lijkc re zijn afgc- 
lcid van her Assyrisehe wooed in dczelfdc passage in 
her Gilgarnesh-epos (tablet 11, regel 65). In beide vcr- 
sics warden vogcls losgelacen om de opdrogende 
aardc cc verkenncn. In her Gilgarnesh-epos gaac her 
om ccn duif een zwaluw en ecn raaf, rerwijl volgens 
Genesis 8 Noach een raaf en daama driemaal cen duif 
laat gaan. Inrrigcrcnd is de manier waarop in bcidc 
vcrsics de goddelijke rcacric wordt beschreven op de 
naar de heme I opscijgende geur van her offer dac de 
overlevenden na de vlocd brengen. ln her Gilgamesh- 
cpos gebeurr dar nice bepaald eerbiedig: 

DcGodcn snoven die geuren op; 
De Gaden snovcn die zoere geurcn op 
En zwermden a.ls vliegen rond de offcraar! (11, 16o- 
16z) 

In Genesis 8:21 lezen we: 'JHWH cook de liefelijke 
reuk' en hij neemr zich voor om de aarde nice weer re 
vernietigcn. Dar is vergelijkbaar mer de reacrie van 
de goden in her Gilgamesh-epos. Enkele van hen 
uicen hefrige k:ritiek cegen deze al cc draconische 
maarregel. Hee vale op dac in Genesis 8 nice zo deni- 

grerend over God wordc gesproken als in her 
Gilgamcsh-epcs over de goden, Overigens kwam dat 
daar nice als ecn verrassing, als je bcdenke hoe eerder 
hun reacrie op de vlocd werd beschreven: 

Zelfs de Goden werden bang voor de Vlocd; 
Zij vluchrren en srcgcn op naar de bemel van 
Anurn; 
Ineengckrompcn als honden lagcn zij regcn de bui- 
tcnrnuur. 

De Anunaki-Goden wecndcn met haar (de rnoedcr- 
godin); 
Aile Gaden gingen gebukc, en zaren wencnd neer. 
(11, 113-125) 

In vergclijking hierrnee wordc her bceld dac in 
Genesis van JHWH{Elohiem gegeven wordt vaak 
posirief geduid. De verschillcn zijn echter minder 
groor dan veel bijbellezecs waarschijnlijk lief is. Om 
re bcginnen warden nice alle godcn in bee 
Gilgamcsh-epos over een kam geschorcn. De god Ea, 
god van de wijsbeid, trekt vanaf bee begin parrij voor 
de mensen en wijst de goden op hun kortzichtig- 
heid. Op basis van her bijbelverhaal kan men vraag- 
tckens zcttcn bij de wijsheid van Gods bcsluic tot de 
vcrnietiging van de aardc en de mensheid. Hij lijkt 
dar achceraf ook zelf re docn. Had men van God niet 
bercr mogcn verwachten? Dar brengt ons nu cersc 
bij de vcaag naar de morievcn. Wac bewoog God/de 
goden tot deze achteraf gezicn zo bedcnkelijkc aerie? 

Het motief voor de vlocd 
In her Gilgamesh-epos wordc aanvankelijk gccn 
ccden genocmd waacom de godcn beslocen de vloed 
re stuecn { 11, 14). In her kader waarin her verhaal ver- 
reld wordt is dat ook nice zo belangeijk. Hergaac er 
in dccerstc plaacs om, duidelijk re maken hoc her 
komc dac Ucanapishtim, de overlevcnde van de 
vloed, datgene heeft verkregen waar Gilgamesh zo 
harcscochrclijk naac op zock is: onscecfclijkheid. Pas 
wanncer dcgodcn na afloop van de vloed met elkaae 
in discussie gaan, komrde rcden voor bee besluic roe 
de vloed cer sprake. 
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Ea opendc de mond, nam het woord, en sprak cot 
Elli!: 
"Jij, o wijste ender de Goden, o held, 
Hoe konjij coch onbczonnen de Vloed zenden? 
Straf slechts de misdadigcr voor zijn misdaad! 
Straf slcchts de boosdoencr voor zijn zondcl" (11, 

180-185) 

Hij suggereert dater ook nog andere mogelijkheden 
waren gcweest. Hij had een leeuw, een wolf, cen 
hongersnood of de pest kunnen zenden. Dit herin- 
nert aan cen ander vloedverhaal uit Mesopotamie, 
namelijk de myrhe vanArrachasis.2 In deze tckst uit 
de achtriende eeuw voor onzejaarcelling wordr ver- 
reld hoe de goden probercn de mensheid te decime- 
ren middcls een besmcccelijke ziekcc en later door 
hongersnoden. Pas als dat mislukt kiezcn ze voor 
een vloed. De reden waarorn ze zich regcn de mensen 
keren, is opmcrkelijk: de calrijke mensen zijn zo 
lawaaiig dat de goden er lase van hebben; ze kunnen 
er nier rneer van slapen. Dae lijkc wel cen erg criviale 
reden voor zo'n ernscig besluit. We moeten het ech- 
rer in her bredcre verband zien van de reiarie russen 
de goden en de mensen. In de rnythe van Atrachasis 
is eersr verreld waarom de goden de mensen hadden 
lacen voorcbrengcn door de moedergodin. De men- 
sen waren bedoeld als oplossing voor her probleem 
dar de lagercgoden klaagden dat ze cc hard moest 
werken voorde hogere goden. Hun caak zou worden 
overgenomen door de mensen. De goden hadden 
echcer blijkbaar nier voorzien dat de mensen zich 
zouden vermcnigvuldigen. Ze hadden er nice aan 
gedachc om grenzen re scellcn aan de leefcijd van de 
mensen, Zo ontstoad her probleem van de overbe- 
volking met alle gevolgen van dien. Net als in her 
Gilgamesh-epos wordt in de myche vanArrachasis 
verteld dar de goden achceraf schrokken van de 
impact van de vloed. Ze mogen blij zijn datdankzij 
Ea er nog mensen ovcrgeblcven waren die hen van 

offergaven kunnen voorzien. Ze luisceren dan ook 
naar zijn ad vies om voorcaan de menscn war meer 
gecicht re scraffen. Er wordt beslocen om via andere 
maarregelen het getal der menscn binnen de perken 
te houdcn, mer name door de dood een srruccurele 
plaats in her mensenleven re geven. 

Hoewel Ea zowel in de mythe van Arrachasis als in 
her Gilgarnesh-cpos sprcckt van cen straf, wordr er 
geen concrete overtreding genoemd. Sommige 
geleerden willen in her lawaai van de mensen een 
aanduiding van opscand regen de goden zicn. Her is 
echrer aannemelijkcr dat her gaac om her vcrstoordc 
evenwicht russcn goden en mensen. Als de sterkeren 
kunnen de goden de zwakkere mensen daarvan de 
schuld geven. 

JHWH's motief 
Hee motief van JHWH voor de vloed volgens Genesis 
6:5 is op her eerste gezichr passender dan war we 
lezen in de Mesopocamische ceksten. JHWH rnoer 
conscarercn dar de mensheid zich slechr gedraagr en 
darer gecn kans is op bererschap, wane 'de overleg- 
gingen van zijn hart zijn al de dag slechc'. De 
gebeurtenissen sinds her begin van de schepping 
i.llusrreren dat. Vanaf deeersce zonde in de Hof van 
Eden gaar her van kwaad tot erger. Eersr houden de 
rncnsen zich nice aan de door God gesrelde grens en 
kcren de men sen zich cegen elkaar. Karn slaar Abel 
dood en zijn afscammeling Lamech gaat vol overcui- 
ging in zijn voctspoor (Gen. p3-24). Hee leidt uit- 
eindeiijk tor een grensoverschrijding die nog veel 
verder gaat dan die van Adam en Eva. Volgens 
Genesis 6:1-4 vale elk onderscheid russen heme! en 
aarde weg als de godenzonen zich vermengen met de 
mcnsendochcers. Men zou de opmerking in Genesis 
6:5 dus kunnen zien als een sarnenvarting van al het 
eerder beschreven kwaad. Er was genoeg reden voor 
de beeindiging van her experiment aarde, zo zou 
men God kunnen nagcven, 

Foro: Anton Sin kt 
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Schrift 153 (1994),79-83. 
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Wanneer men echcer Genesis vcrgelijkt met de 
Mesopotamische teksten, komr de vraag op waarom 
God die vloed eigenlijk nog nodig had. Er warcn 
immers al steeds passcnde maarregelcn genomen? 
Na de eersre zonde had God de weg naar de Hof van 
Eden en naar de onsrcrfelijkhcid al afgesnedcn. Na 
de moo rd op Abel had God al paal en perk gesreld aan 
de gewcldenarij. Na her huwelijk van de godcnzoncn 
mer de rnensendochters had hij de leefrijdsgrenzen 
nogeens aangescherpt. Dar zijn allcmaal maarrege- 
len waar de Mesoporamische goden pas na de viced 
mee kwamen. De God van Genesis had die wijsheid 
al eerder. Waarom dan roch nog die vreselijke vlocd 
mer al die slachtoffers onder mcnsen en diercn? 

Er dringt zich nog de vergelijking met een andcr 
verhaal in Genesis op. In de aanloop naar de verwocs- 
ting van Sodom en Gomorra gaat Abraham in discus- 
sie mer God (Gen. 18). Hij srelr dar her God onwaar- 
dig is om de rcchtvaardigen te laren lijden ender de 
straf voorde zondaars in hun scad. Dar doer Sterk 
dcnken aan war Ea in her Gilgamesh-epos voorhoudt 
aan Ellil, de oppergod. JHWH gaat mee in de redenc- 
ring van Abraham. ls hier sprake van voortschrij- 
dcnd inzicht? Reagcert hij zo op zaken die hij nice 
voorzien had, net zoals hij spijt kan hebben van war 
hij eerder zelf gedaan had? 

Kan God spijt hcbben? 
De vraag wordr enkele kercn gesteld in de Bijbel. Hee 
anrwoord is: nee. Dae zou immcrs duiden op cen zwak- 
hcid in God. Hij is roch geen mens die vaak achteraf 
moet constareren dat hij her niet goed had gezien? 

God is geen mens, dat hij zou liegen, 
Een mcnsenkind, dar hij spijr zou hcbben. 
(Num. 2p9) 

In I Samuel 15:29 wordt dat woordclijk hcrhaald. 
Maar daar lijkt her een soort bezwering als een reac- 
tie op her vrecmde feit <lat Saul, die eersr op gezag 
van God tot koning was gczalfd, nu weer door God 
werd verworpen. 'Hee spijt mij dat ik Saul als koning 
heb aangesceld', zei God kort daarvoor nog tegen 
Samuel (1 Sam. 25:11). Hee kan dus niet, maar roch 
gebeurr her. 

In bet verhaal van de vloed gaat her ner zo. God laar 
zich verrassen door de zonde. Blijkbaar had hij er 
nier op gcrekend. De verteller wil dit niet duidcn als 
een zwakte van God. Er is niet een andcre instantie, 
zeals Ea in her Cilgarnesh-epos, die hem wijst op een 
gebrek aan inzicht. De nadruk vale op de misstappcn 
van de mensen. Kenmerkend voor God is her ver- 
trouwen dat hij schenkt. Leerzaam is re zien hoe hij 
reageerr als dat verrrouwen wordt beschaamd. Hij 
scrafr en hij doer dar screng. Maar daar blijft hct niet 
bij. Saul krijgr in David een opvolger die in vccl 
opzichten zijn regenhangcr is. Hee verhaal van de 
vlocd eindigt met de vernieuwing van de relatie tus- 

sen God en mensen. De mensen mogen erop vertrou- 
wen dar God volhoudt met zijn schepping en schep- 
sels. God gecft aan de mensen regels waarmee hun 
wispclrurighcid ingctoomd wordt. 

God kan dus wel degelijk spijr hebben, maar dat is 
nice ecn gemoedsroestand waarin hij blijfr see ken. 
Hij is nice hardnekkig zeals Ellil, die zich door zijn 
slapcloosheid laat leidcn tot onveranrwoord harde 
srraffen. God heefr zelf de wijsheid om re leren van 
de releurstellende ervaring dat de mens 'nu eenrnaal 
slecht' (Gen. 8:z 1) blijkr re zijn. In zekere zin zou je 
dither lot van God kunncn noemen. Hij zit opge- 
schecpt mer dezc onvolrnaakrc, zondige mens. Hij 
kiest ervoor om dar niet krachtdadig via vernieriging 
op re lossen. Hij laar hetechrercvenmin op zijn 
bcloop. De gelovigc wordt opgerocpen hem daarin 
na tc volgen. Daarbij zal hij in de eerste plaats naar 
zichzclf rnoeren kijken. Als er sprake van is dat God 
crgens spijr van heeft, zegr dar doorgaans meer over 
de tekorekomingcn van de mens dan over ecn moge- 
lijk gcbrek aan goddelijk inzichr. 

Een rode draad 
De naarn van Noach loopr via een woordspel (met de 
Hebreeuwse letters ucen, chet, en mem] als een rode 
draad door het vcrhaal. Volgens Genesis 5:29 had zijn 
vader hem die naam gegcven, omdat hij verwachtre 
dar zijn zoon de mensen zou 'troostcn' (in her 
Hebreeuws: nichcm), nu zij vanwege Gods vloek over 
de aarde zo hard mocsten werken voor de kosr. Die 
troosc is ver re zoeken op her momenrdat God spijt 
krijgr {in her Hebreeuws: nacham) over zijn schcp- 
ping. Na de vloek dreigr de vernieriging. God zelf 
zier echter in dater ook nag icts/icmand goeds over 
is. Direct na de herhaalde vermelding dat God spijt 
had dar hij dir allcs had geschapen staat er dar Noach 
genade(Hebreeuws chen) vond in Gods ogen (Gen. 
6:8). In Genesis 8:4 lczen we dar de ark bleef'rusren' 
(Hebreeuws waranach van her werkwoord nuch) op 
her Ararargcbergte. De vloed was voorbij. Noach kan 
weer aJn land en brengt een 'liefelijk' (Hebreews 
nichoachJ ruikend dankoffer, dar het herscel van de 
goede relatic met God symboliseerr. 

Er zit iets ambivalents in dit woordspcl. Hee lijkt 
aan cc geven dat 'genade' en 'spijt' nice ver uit elkaar 
liggen. Diezelfde ambivalenrie komen we tegen, 
wanncer Noach uieeindelijk waarmaakt war zijn 
vader aankondigde roen hij hem zijn naan1 gaf. Na de 
vloed wordt Noach landn1an en plane hij ecn wijn- 
gaard (Gen. 9:20). Dar is nog eens cen mooi resulr:1.ar 
voor hecgezwoeg op de akker. Wijn 'vcrheugt hct 
hart' (Ps. 104:15) en kan cen mens troosten (zie bij- 
voorbeeld Spr. 3 i:6-7). Noach ondervindr echrer darer 
ook een kwalijke kant zit aan het drinken van wijn: 
hij wordt dronken. Zijn zoon Cham weer daar nice 
goed nice 0111 cegaan en al weer klinkt ereen vervloc- 
king. Hee kwaad is duidclijkdc wereld niec uir. Ner 
als God moet cen mens leren ern1ee om cc gaan. 


