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Metuselach2 had Adam vaak ontmoet3 en naar zijn verhaal geluisterd. Adam kon mooi 
vertellen. Beter gezegd: boeiend en leerzaam, want zo mooi was zijn verhaal niet. 
Behalve dan het begin: over de prachtige tuin, waarin hij samen met Eva mocht leven en 
werken4. En hoe God daar heel open en vertrouwelijk met hen omging5. Maar dat was 
dramatisch veranderd toen Adam en Eva meenden zelf te kunnen bepalen wat goed en 
fout was6. Hoe vaak Adam het ook vertelde, steeds weer kreeg hij daarbij tranen in de 
ogen. Vooral wanneer hij vertelde dat God hem toen al, op de dag dat alles fout was 
gegaan, beloofd had eens alles weer goed te maken7.  

Na zijn negenhonderdste verjaardag vertelde Adam zijn verhaal niet meer. Andere vaders en 
opa’s moesten het maar overnemen. Zo hoort het ook. Vaders en opa’s, moeders en oma’s, 
moeten hun kinderen vertellen over de grote daden van God. Ook, en misschien wel juist, als 
ze een complete Bijbel hebben. Hoe ouder je bent, hoe meer je immers kunt getuigen van 
Gods genade en wat dat voor jou in je leven betekent.  

Zo had Metuselach het verhaal van Adam en Gods belofte ook van vader Henoch gehoord. 
Vader Henoch vertelde dat heel precies. Daarvoor zorgde de heilige Geest wel. Want van 
schrijven en lezen hadden ze nog niet gehoord8. Vader Henoch was helemaal vol van een 
leven met God. God was alles voor hem. Hoe vaak had hij niet gezegd dat hij dagelijks Gods 
nabijheid haast tastbaar in zijn leven voelde9. Vader Henoch wandelde, om zo te zeggen, met 
God10. Hoewel Metuselach die geloofservaring niet in die mate had, vertelde hij later op zijn 
beurt zijn kinderen ook het verhaal van Adam en Gods belofte. Maar daarmee was hij abrupt 
gestopt toen vader Henoch op een dag niet meer thuisgekomen was. Spoorloos, alsof hij van 
de aardbodem verdwenen was. Vrienden zeiden dat God vader Henoch bij Zich genomen 
had11. Metuselach geloofde dat wel, maar het bood hem geen troost. God had toch moeten 
bedenken dat zij dan alleen achter zouden blijven! 

Gaandeweg was Metuselach daardoor van God vervreemd geraakt. Was hij zonder God gaan 
leven. Het zei hem dan ook niets dat zijn kleinzoon Noach op een zeker moment een soort 
mammoetboot ging bouwen. Een project van jaren. Hij leek wel gek! Waar moest die boot 
varen? De zee was ver weg. En zelfs de grote rivier uit de hof12 was veel te klein voor zo’n 
reusachtige boot13. Noach had hem daarover niets verteld. Van anderen had Metuselach 
gehoord dat Noach een grote watervloed verwachtte. God zou tegen hem hebben gezegd dat 
Hij zo teleurgesteld was in de mensen14 dat Hij ze allemaal door een alles dodende 
watervloed wilde wegvagen15. Alleen Noach en zijn gezin zouden gespaard worden16. Wat 
een verhaal. Niet te geloven. Waarom had Noach hem dat niet verteld? Hij was toch zijn 
opa17! Moest hij dan ook verdrinken in die watervloed? Niet te geloven. Maar zo is he
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t wel 

gebeurd . 

                                                            
1 Metuselachs naam komt in de Bijbel slechts drie keer in een geslachtsregister voor (Gen. 5, 1 Kron. 1 en Luc. 
3). In het geslachtsregister van Genesis 5 wordt zijn leeftijd bij de geboorte van zijn zoon Lamech vermeld, en 
hoe lang hij heeft geleefd. Verder weten we niets over hem. Ook vanuit buiten-bijbelse bronnen is niets over 
hem bekend. Het verhaal over Metuselachs leven en geloof zoals in deze ontmoeting wordt verteld is ve
Metuselach zou zo hebben kunnen geleefd. Omdat ook hij door de zondvloed gestraft werd.  
2 In het verhaal over Metuselach is het geslachtsregister van Genesis 5 als een chronologisch ove
aangehouden. In de Studiebijbel in Perspectief wordt gesteld dat we dat juist niet moeten doen. 
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rijke momenten, doorverteld. Daarbij werden soms tussenliggende 

 
weggelaten, kan d en van geboorte- en sterfjaren van de voorvaderen van Noach: 
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al

 1636 

8: God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had 

, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen 

ken. 

ticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen 

ne groep mensen beheerst. In de tijd van koning 

 nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. 

d 
m had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als 

2:10: Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote 

aar zal overspoelen, om alles 

 zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw 

l leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij. Toen 

as dus, zie de tabel in een eerdere voetnoot, 
in het jaar 1701. Het sterfjaar van Metuselach (zie weer de tabel).  

Geslachtsregisters in het oude Midden-Oosten hebben een heel andere functie dan onze stambomen. Zij gave
aan hoe een geslacht in elkaar zat, of wat de relatie tussen de verschillende geslachten was en de plaats van 
personen in de sociale groep. Omdat de geslachtsregisters alleen maar mondeling doorgegeven werden, werd 
alleen de ‘knooppunten’, zeg maar belang
schakels (in de stamboom) weggelaten.  
3 Aannemend dat het geslachtsregister van Genesis 5 wel chronologisch is en geen tussenliggende schakels heeft

e volgende tabel gemaakt word
geb jaar sterfjaar 

Adam         0  930 
Seth       130  1041 
Enos       280  1185 
Kenan       370  1280 
Mahal el   440  1335 
Jered       505  1467 
Henoch       667  1032 
Metuselach   732  1701 
Lamech  919 
Noach  1101 
Zondvloed 1701 
4 Genesis 2:
gemaakt. 
Genesis 2:15: God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 
5 Na de zondeval verborgen Adam en Eva zich voor God toen zij Hem in de avondwind hoorden (Gen. 3:8: Toen 
de mens en zijn vrouw God, de HEER
zij zich voor hem tussen de bomen.) 
6 Genesis 3:5-6: ‘God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden  
zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.’ De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er 
heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schen
Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.  
7 Genesis 3:15: Vijandschap s
je kop, jij bijt hen in de hiel. 
8 Omstreeks 3000 v Chr. is in Mesopatamië het spijkerschrift als eerste handschrift ontstaan. Dat moet dus, als de 
zondvloed op 2900 v Chr. gedateerd wordt, vlak voor de zondvloed geweest zijn. Later zijn andere handschriften 
ontstaan. Maar lezen en schrijven werd door maar een heel klei
David waren dat alleen de schrijvers in dienst van de koning.  
9 Genesis 5:22a: Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch
10 Genesis 5:22a (NGB ’51): En Henoch wandelde met God. 
11 Hebreeën 11:5: Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij wer
niet meer gevonden, omdat God he
iemand in wie God vreugde vond. 
12 Genesis 
stromen. 
13 Genesis 6:15: Maak hem driehonderd el lang, vijftig el breed en dertig el hoog. 
14 Genesis 6:6: Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. 
15 Genesis 6:17: Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die h
onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen. 
16 Genesis 6:18: Maar met jou
en de vrouwen van je zonen. 
17 Genesis 5:25-29a: Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Na de geboorte van Lamech leefde 
Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 27 In totaa
Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. 
18 Noach was zeshonderd jaar was toen de zondvloed begon (Gen. 7:6: Noach was zeshonderd jaar toen de 
zondvloed kwam, een watermassa die de aarde overspoelde). Dat w


