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PROLOOG G 

Wiee in Genesis studeert, hoopt inzicht te verwerven. En wie naar inzicht haakt, zoekt. 
Eerstt werd mij een min of meer toevallige ontmoeting met Benno Jacob vergund en 
hijj  wees mij op Genesis 22. Die volgorde markeert het begin van deze studie. 
Mett het commentaar van Benno Jacob Das erste Buch der Tora: Genesis ging een 
wereldd voor mij open en aanvankelijk zag ik vanwege de dikke mist geen enkel 
vergezicht,, laat staan dat er sprake was van enig inzicht. Pas gaandeweg in de lectuur 
vann Jacobs Genesis en met name wanneer Abraham zijn plaats inneemt in het verhaal, 
kreegg ik wat meer zicht op het brede palet waarover de auteur beschikt. Ik ontdekte 
hoee hij kleurschakeringen aanbrengt in zijn uitleg waarbij kennis van de Traditie1 

gepaardd gaat aan kennis van christelijke commentatoren, speciaal die van Jacobs 
dagen.. Het boeide mij zeer, al kon ik niet direct beweren dat ik daarmee ook inzicht 
verwierf.. Tót het moment aanbrak dat ik in de kerkgemeente waar ik 's zomers wel 
pleegg voor te gaan Genesis 22 aantrof op het leesrooster. Zo verwas ik bij Jacob nog 
niet.. Met als gevolg dat ik inbrak in zijn tekst, ik sloeg zomaar een slordige tweehon-
derdd pagina's over. Dat is niet zo moeilijk in dit boek, want het telt 1055 dichtbe-
schrevenn bladzijden. Toen ik zijn uitleg op dit hoofdstuk ademloos had uitgelezen, 
constateerdee ik dat het aloude verhaal van Abrahams offer hier op een gans andere 
wijzee wordt toegelicht dan ik gewend was en met consequenties van veel verstrekken-
derr aard, maar ook dat Jacobs visie op Genesis 22 de sleutel zou kunnen bevatten 
tott inzicht in heel diens Genesis. 

Inn diezelfde dagen las ik de inleiding van Everett Fox op zijn vertaling van de Tora, 
zojuistt verschenen onder de titel The five books of Moses. Daarin typeert hij Genesis 
alss het boek van Gods verhouding tot de mens, vervat in zeven grote thema's. Het 
zevendee is de beproeving. God beproeft degenen die zijn bedoelingen gestalte geven 
enn het resultaat daarvan is de ontwikkeling van het morele karakter van de mens. Nu 
gaatt dat alles niet vlekkeloos. Het beloofde nageslacht laat op zich wachten en zelfs 
eenn natuurlijke en volstrekt logische geboorte uit Abraham wordt door God heel een-
voudigg afgewezen! De onderstroom van Genesis is namelijk niet gericht op het 
bloeiendee leven en de natuurlijke voortplanting, maar op dreigende uitsterving. Want 
alss er een natuurlijke oplossing wordt aangereikt door de geboorte van Ismaè'1 en zijn 
nakomelingen,, staat God een veel ingewikkelder oplossing voor ogen die bestaat uit 
eenn zoon die geboren wordt uit een bejaarde vrouw. Waar Fox bovenal op wijst is 
datt niet de magie en de willekeurige besluiten der goden de basis vormen voor de 
menselijkee voortplanting in het geloofsverhaal van Israël, maar dat het gaat om een 
vormm van recht waarbij de natuur als regelende factor verdwijnt en vervangen wordt 
doorr een zedenleer. Het resultaat is wel dat Genesis een boek is geworden waarin 

Mett Traditie wordt heel de schriftelijke en de mondelinge Tora bedoeld, ook wel getypeerd als 
dee schriftelijke en de mondelinge traditie, maar beslissend voor deze term is dat de Traditie nog 
altijdd doorgaat. 
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hett wemelt van spanning, tegenstrijdigheden en contrasten. Zo staan niet alleen 
vruchtbaarheidd en onvruchtbaarheid tegenover elkaar, maar ook. beloften en 
uitblijvendee of vertraagde vervulling daarvan. Nergens is dat zo duidelijk als in wat 
Foxx het dramatische hoogtepunt van Genesis noemt, hoofdstuk 22: 

AsAs Abraham stands with his knife upraised, the entire enterprise of Genesis hangs 
inin the balance2 

Hoewell  het verhaal niet spreekt over Abraham met zijn opgeheven mes, maar over 
zijnn hand die hij uitstrekt om het mes te nemen, is deze zin op zichzelf indrukwek-
kend33 en hij gaf mij tevens weer iets meer inzicht in wat Jacob zoal te berde brengt 
bijj  de uitleg van dit hoofdstuk. Jacob wil de onderste steen boven krijgen en hij licht 
zijnn zienswijze toe met behulp van de Traditie, maar ook van de klassieken. De 
dragendee grond van zijn visie op dit verhaal is wel dat niet alleen de aarde, maar ook 
dee hemel in het geding is. Jacobs uitleg van Genesis 22 heeft een enigszins andere 
toonn dan zijn verklaring van de overige 49 hoofdstukken van het bijbelboek en dit 
iss ook Brevard S. Childs niet ontgaan. Zijn signalering is behulpzaam voor wie 
Jacobss boek openslaat bij Die Bindung Isaaks zum Opfer - Die Nachkommen Nahors 
desdes Bruders von Abraham. Childs signalering is treffend, anders ligt het met zijn 
conclusie.. Hij is van mening dat Jacob hier gehinderd wordt door zijn dogmatic 
frameworkframework met als reden dat hij in DTfran die Abraham beproefde, per se niet mrr1 

ziet,, de God der vaderen.4 Deze beeldvorming van Jacob, die Childs verder niet 
toelicht,, acht ik in de context van heel Jacobs uitleg aanvechtbaar. En daarmee is er 
eenn debat over de visie van Benno Jacob op Genesis 22. Want als het waar is dat 
hett bijbelboek Genesis aan een zijden draad hangt op het moment dat Abraham zijn 
handd uitstrekt naar het mes, dan gaat het om de vraag hoe het zover gekomen is dat 
hett mes genomen wordt en Abraham zijn zoon zal slachten. Wie wil dit en waarom? 

Meerr dan eens wordt melding gemaakt van huiver om het verhaal van de Binding 
vann Isaak aan een verklaring te onderwerpen.5 Gerhard von Rad heeft in zijn kleine 
indrukwekkendee monografie Das Opfer des Abraham betoogd dat wie zich inlaat met 
dezee vertelling, erop bedacht moet zijn dat men altijd weer voor een afgrond 

Foxx (1995) p.4-5. 
Ookk F.H. Breuketman is ervan onder de indruk en als hij het beklemmende motief van Genesis 
222 wil benadrukken, citeert hij deze zin van Fox, Breukelman (1989) p.73 en Breukelman 
(1992)) p.117. 
Childss (1999) p.278. 
Vergelijkk Ter Schegget (1972) p.9: Het is onbezonnenheid over Genesis 22 te willen schrijven. 
Hiemaa volgt een verhandeling die geen uitleg wil zijn, maar waar de auteur het verhaal denkt 
tee laten staan. Dan is Noorman (1976) p.108 pregnanter als hij schrijft dat deze woorden van 
Terr Schegget oproepen om de tekst van het verhaal zojuist en helder mogelijk te laten klinken. 
Maarr het kan haast niet anders, of het is waar dat Ter Schegget het kennelijk nóg onbezonnener 
vondd er niet over te schrijven, Deurloo (1992) p. 159. 
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terugdeinst.66 Ook Jacob zelf verzucht als hij bij Genesis 22 is aangekomen, terwijl 
nuu eindelijk Isaak is geboren en alles verder gladjes moet kunnen verlopen: da wird 
allesalles wieder in Frage gestellt1 Zegt Jacob daarmee hetzelfde als Von Rad die ervoor 
waarschuwtt dat men met de Akeda8 voor een afgrond staat? In dat geval zou het 
moetenn gaan om de gapende afgrond tussen de beproeving bij monde van God en 
dee gehoorzaamheid waaraan Abraham moet voldoen. Von Rad schildert Abraham 
zékerr niet als een gehoorzaamheidsatleet, maar hij stelt wel dat het in het verhaal van 
Abrahamss offer niet gaat om een gehoorzaamheid in zijn algemeenheid. Het gaat um 
denden Gehorsam in einer bestimmten und allerdings extremen Situation. We moeten 
daarbijj  indachtig zijn dat bij Von Rad met Isaak veel meer in het geding is dan het 
enigee kind van een vader! Al s kind van een bijzondere belofte staat Isaak in zijn visie 
borgg voor alle heilsplannen van God met het toekomstige volk Israël.9 De vraag blijf t 
off  het inderdaad bij Abraham in zijn antwoord gaat om een gehoorzaamheid in extre-
mis.. Von Rad vult dit uiterste in met de typering van Abraham als gehoorzamend 
tott in de Godverlatenheid, het thema dat hij ook in zijn Genesis aan de orde heeft 
gesteld.100 De basis voor de zienswijze van Von Rad is gelegen in zijn visie op de 
verhoudingg tussen het Oude en het Nieuwe Testament, waardoor ook zijn uitleg van 
hett offer van Abraham wordt gekleurd. Daarover zegt hij dat achter deze vertelling 
dee geloofservaring schuilgaat dat Jahwe zichzelf dikwijl s schijnt tegen te spreken en 
hett er op lijk t dat God het voortgaande heil weer uit de geschiedenis wil wegnemen. 
DamitprüftDamitprüft Jahwe den Glauben und den Gehorsam! Het gaat Von Rad voortdurend 
omm de gehoorzaamheid waar de aartsvaders en hier in het bijzonder Abraham, mee 
tee maken krijgen. Kan Abraham wat hij van God ontvangen heeft weer teruggeven, 
opdatt hij de beloftegave werkelijk als een puur geschenk opvat? Dat is de kern van 
dee zaak. Hoe is het hierbij gesteld met de de positie van God? Abraham ervaart een 
Godverlatenheid,, weet Von Rad en dit is een fenomeen waar het Oude Testament 
meerr van weet. Het heeft het zelfs gemeenschappelijk met het Nieuwe Testament. 
Godd openbaart zich, maar houdt zich ook verborgen. Welnu, de aartvaders weten van 
dee verborgenheid van God, denk aan Abraham, maar als God zich openbaart, be-
schouwtt Von Rad dit als een vooruitlopende Godsopenbaring in Jezus Christus.11 Het 
gaatt in deze zienswijze dus om een allesvergende gehoorzaamheid in een absolute 
Godverlatenheidd waarbij Abrahams optreden zin krijgt in Gods definitieve openbaring 
inn het Nieuwe Testament. Het zal niet verbazen dat Jacob een andere visie heeft op 

Vonn Rad (1971) p.11 en zie voorts recentelijk Noort (2002) p.1 die hiernaar verwijst waarbij 
hijj  Von Rad rekent onder die uitleggers van wie Von Rad zelf zegt dat zij dieper dan anderen 
aann God geleden hebben, Von Rad (1971) p.10. 
Jacobb (1934)p.491. 
Ziee voor de betekenis van dit woord de omschrijving van Jacob in mijn Deel 2, p.172-173. 
Vonn Rad (1971) p.27-28 en (1975) p.375. 
Vonn Rad (1971) p.40 en zie ook (1987) p.194. 
Vonn Rads visie op de voorafschaduwing van het Nieuwe in het Oude Testament komt het ingrij-
pendstt aan de orde in zijn Genesis waar hij vaststelt dat Franz Rosenzweig met R Rabbenu 
bedoelt,, 'unser Meister' en dat is vanuit het standpunt van het jodendom consequent gedacht, 
maarr voor de christenen ligt dat anders; Wir empfangen das Alte Testament aus den Honden 
JesuJesu Christi, und deshalb wird alle Auslegung des Alten Testaments davon abhangen, wofür 
manman Jesu Christus halt. Von Rad (1987) p.25, zie ook p.26,194. 
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dee gehoorzaamheid van Abraham. Net als Von Rad vraagt hij naar de kenmerken van 
Abrahamss gehoorzaamheid, maar wat Jacob typeert is dat hij óók vraagt naar de 
positiee van God in deze beproeving. De exegese zal het eerste woord hebben, maar 
Jacobb put ook uit de Traditie die diep heeft nagedacht over de betekenis van de 
Akeda.. Zijn opvattingen over de gehoorzaamheid van Abraham, maar ook over de 
roll  van God dienen in dit licht te worden bezien. 

Zoalss der Duft einer Zigarre Jacob smaakt na de dis,12 schwindet nie der Duft der 
ToraTorann die hij bestudeert. Jacob houdt van beide.14 Het tekent de mens Benno Jacob 
diee de studeerkamer liefheeft, maar daar ook uitkomt. Het is zijn strijdlust die 
kenmerkendd is voor heel zijn handel en wandel en waar ook zijn publicaties van 
gewagen.. Dit alles wordt aan de orde gesteld in Deel 1. Wie is Benno Jacob en in 
welkk tijdsgewricht heeft hij geleefd en gestudeerd? Zijn publicaties zijn velerlei, 
enkelee zullen - in het licht van zijn Genesis - worden genoemd. Jacob is vooral 
bekendd geworden door zijn opus magnum Das erste Buch der Tora: Genesis dat in 
19344 verscheen, gevolgd door Das zweite Buch der Tora: Exodus1*  dat ongeveer tien 
jaarr na Genesis werd voltooid. Hij heeft zijn Exodus zelf nooit gepubliceerd gezien. 
Jacobb was 72 jaar oud toen zijn eersteling in druk verscheen en duidelijk is dat hij 
mett dit boek eerder een verantwoording aflegt van zijn denken dan dat hij een pro-
grammaa ontvouwt. Op theologisch gebied heeft Jacob in zijn dagen vooral te maken 
mett de protestants-christelijke interpretatie van de Pentateuch. Rond 1900 zijn daar 
Hermannn Gunkel en Hugo Gressmann die de discussie in de Quellenhypothese 
aanvoerenn met de religionsgeschichtliche Schule die bij Gunkel zou uitlopen op een 
LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte vanuit de bronnen met speciale aandacht voor de Gattungen.16 

Zijj  lezen Genesis zeer gefragmenteerd en we schrijven 1923 als Jacob hier nog een 
boekbesprekingg aan wijdt waarin hij zich even vrolijk maakt als kwaad. Heel die 
bronnensplitsingg is hem ronduit een gruwel. Zijn polemiek is fel en er gaat in zijn 
GenesisGenesis geen bladzijde voorbij zonder sporen van 'gekwelde' afwijzing. Voor bijbel-
getrouwee evangelische kringen, die dan toch iets van de joodse uitleg willen ver-
nemen,, is het nog altijd bijzonder interessant dat Jacob de Quellenscheidung afwijst.17 

Vergelijkk Jacob (1927) p.615 waar hij in beeldende taal uitlegt hoe Isaak omgeven wordt door 
derder Duft van kostelijke spijzen die Rebekka voor Jakob ten behoeve van Isaak bereid heeft. 
Overr dat aroma heeft hij het als hij de vergelijking trekt: Es war, wenn wir auch einmal modern 
undund witzig sein dürfen, unsere Zigarre nach Tisch. 
Vergelijkk Jürgensen (1999) p.77. 
Ziee de foto van Benno Jacob met een keppeltje op en een pijp in zijn linkerhand aan de 
lessenaarr van zijn zoon in Augsburg. Op de achtergrond zijn welgevulde boekenkasten zichtbaar. 
Jacobb is gekleed in een driedelig kostuum en geheel naar de mode van zijn dagen heeft hij een 
hogee herenhalsboord om, met stropdas. De opname is gemaakt in het jaar na de verschijning 
vann Genesis. Informatie van Walter Jacob die toestemming gaf de foto af te drukken. Met dank 
aann Almuth Jürgensen die mij de foto welwillend in bruikleen gaf. Deze foto is reeds eerder 
afgedruktt bij het artikel van Kurt Wilhelm (1962) t.o. p.82 en in Eschelbacher (1962) p.8. 
Alduss de annotatie in Jacob (1992) p.iv. 
Eenn beknopt en grondig overzicht biedt Houtman (1980) p.84 e.v. 
Alduss Frank Hinkelmann, Missionsleiter OM-Österreich in: Für Sie gelesen, http://www.e-
vangelischeallianz.at/aspiegel/as48buch.html. . 

XI I 

http://www.e


Inn de theologische discussie is dit fenomeen juist niet meer van belang, maar tussen 
hett fulmineren tegen de Quellenhypothese door wordt er in Genesis informatie en 
uitlegg gegeven die van belang zijn; het is hett geheel dat zicht geeft op de denkwereld 
vann Benno Jacob. Dit valt des te sterker op wanneer men de Engelstalige uitgave van 
GenesisGenesis ter hand neemt die in 1974 naast de integrale herdruk van de oorspronkelijke 
editiee verscheen. Alles wat zweemt naar Quellenscheidung is eruit gehaald en daar-
doorr heeft men al vertalend de tekst niet alleen ingekort, maar ook dramatisch ver-
knipt.. Dat is, zoals verderop bij de besprekingen blijkt , dan ook een ramp gebleken. 
Hett is een ernstige vergissing geweest te menen dat de Engelstalige wereld door 
middell  van deze uitgave met Jacob kennis kon maken. Men kent hem daar dan ook 
nauwelijks.. Tot slot gaat het in het eerste deel om Jacobs visie op de gestalten zoals 
zijj  een rol spelen in Jacobs uitleg van Genesis 22: ha-Elohim (DTî Kn) in wie Jacob 
Satann (ptt?) ziet en die hij ook wel der Versucher noemt, Abraham zelf, maar bovenal: 
inn welke verhouding staan zij tot JHWH (mrp)? 

Inn Deel 2 zal het gaan om Jacobs uitleg van Genesis 22. Het mag ondertussen duide-
lij kk zijn geworden dat Jacob in zijn commentaar het gesprek aangaat met zijn protes-
tants-christelijkee vakgenoten en hij doet dat met verve. Zijn grote tegenstrever is Her-
mannn Gunkel. Ze zijn precies even oud, maar Gunkel is als hoogleraar Oude Tes-
tamentt een van de aanvoerders in de discussie van zijn dagen rond de Quellenhypo-
these.these. Diens commentaar op het bijbelboek Genesis in 1901 en vooral de herziene 
uitgavee van 1910, is toonaangevend in de discussie van de literaturgeschichtliche 
MethodeMethode waarmee Gunkel Genesis benadert. Beide geleerden leven in geheel eigen 
werelden.. De een als hoogleraar en onderzoeker aan de universiteit, de ander als 
rabbijnn die van jongs af aan jaarlijks Genesis gelezen heeft in zijn moedertaal en dit 
alless in het Duitsland van het begin van de twintigste eeuw. Jacob doet in literatuur-
besprekingenn van joodse bladen kond van de vorsingen der protestants-christelijke 
bijbelgeleerden,, maar zij krijgen op hun beurt van joodse zijde geen commentaren 
onderr ogen. Het eerste moderne joodse commentaar op Genesis in de twintigste eeuw 
datt het wetenschappelijke debat durft aan te gaan, zal dat van Jacob zijn. In dit deel 
pastt een schets van Jacobs tijdgenoot Gunkel. Wie is Hermann Gunkel met zijn 
monumentalee commentaar op Genesis waarin hij het bijbelboek benadert naar zijn 
sagen?? Dit geheel mondt uit in een vergelijkende studie naar de zienswijzen van 
zowell  Gunkel als Jacob op Genesis 22. De contrasten tussen beide geleerden zullen 
opvallen,, maar wat evenzeer duidelijk mag worden is hoe beiden geworsteld hebben 
omm de tekst te verstaan. Zij konden in het geheel van hun becommentariëring niet 
anderss dan met de grootst mogelijke bezonnenheid zich verdiepen in een van de 
meestt aangrijpende momenten van het bijbelboek. Bij beiden is de gehoorzaamheid 
vann Abraham in het geding, die vormt de boventoon, maar duidelijk zal worden dat 
dee interpretatie van gehoorzaamheid zoals Gunkel die geeft, door Jacob niet gedeeld 
wordt.. Hun verschillende visie op God komt daarin tot uiting, maar ook de verschil-
lendee decors waartegen het verhaal zich volgens beide uitleggers afspeelt, worden 
zichtbaar.. Dit alles op basis van hun verschil van inzicht in het werkwoord beproeven 
(nol). . 

Inn Deel 3 tenslotte wordt Jacobs visie geplaatst naast die van een klein aantal joodse 
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stemmen.. Welke stemmen uit de Traditie hebben een rol gespeeld in zijn uitleg? We 
zullenn zien dat Rasji en Maimonides van belang zijn gebleken. Beiden hebben hun 
interpretatiee van gehoorzaamheidd jegens God, maar markeren elk op zijn wijze tevens 
duidelijkk de begrenzing daarvan. We zullen zien dat Jacob met zijn uitleg van Gene-
siss 22 op een onverwachte manier sterker bij de Traditie aansluit dan we in zijn boek 
vann hem gewend zijn. Gaat het met Die Bindung haaks om het moment dat heel de 
ondernemingg van Genesis aan een zijden draad hangt? Heel het vervolg van Genesis 
iss van dit moment afhankelijk. Zonder Isaak geen Jakob, zonder Jakob geen huis 
Israels.. Ik zou het iets anders willen stellen. We bevinden ons met dit verhaal op het 
momentt van de sterkste insnoering van het glazen vat dat zandloper heet. Het zand 
moet,, hoe dan ook, door het nauwste deel van het halsje! Klonteren hier enkele zand-
korrelss samen, dan heeft de zandloper zijn functie verloren. Maar ook geldt het 
vervolg:: na Genesis 22 kan het zand uitwaaieren en vallen de korrels op hun plek 
zoalss dat alleen bij Genesis kan, vol spanning, terwijl het ook aan tegenstrijdigheden 
enn contrasten niet blijf t ontbreken! Bovendien moet de zandloper steeds weer worden 
omgekeerd,, Genesis vraagt om een voortgaande interpretatie. 
Dee mondelinge traditie blijf t doorgaan tot de jongste dag en daarom horen we van 
enkelee hedendaagse joodse stemmen die hun betoog tot klinken brengen in artikelen 
off  hoofdstukken met Genesis 22 als onderwerp. Nadeel van deze benadering is dat 
dee auteurs enkel Genesis 22 tot onderwerp hebben, terwijl Jacob naar dit moment 
toee werkt door zijn uitleg van het gehele bijbelboek. Hier staat tegenover dat de 
modernee stemmen met hun deelstudies toegespitst zijn op de kern van het verhaal. 
Zall  Jacob temidden van hen staande blijven en is zijn visie van belang in het 
modernee debat? Van deze stemmen heeft die van Lippman Bodoff een opmerkelijk 
geluid.geluid. Bodoff geeft geen blijk ooit iets van Jacob te hebben gelezen. Dat zal niet 
verbazenn als hij van de Engelse editie van Genesis uit 1974 afhankelijk is geweest, 
maarr het opmerkelijke is wel dat Bodoff Jacob het dichtst nadert. In heel zijn onor-
thodoxee benadering van Genesis 22 stemt Bodoff, van huis uit geen theoloog, overeen 
mett Jacob waarbij het gaat om de volstrekte wederkerigheid als kenmerk van Genesis 
22.. Het blijkt dat niet alleen Abraham in het geding is, maar ook God. 
Welnu,, de zienswijze dat niet alleen Abraham, maar ook God in het geding zou zijn, 
intrigeert.. In deze studie wil worden onderzocht of deze visie steekhoudend is. Benno 
Jacobb lijk t er geen misverstand over te laten bestaan dat hij zijn traditie kent en 
vanuitvanuit de kern zijn visie ontvouwt. Wat kan dit wel niet betekenen in theologicis? 

Tott slot wil er hier al op worden gewezen dat Jacob zich ten doel heeft gesteld een 
modernn joods commentaar te schrijven. Een kleine berekening wijst uit dat het boek, 
zoo leert de Psalm, nu bijna de leeftijd heeft bereikt van een voltooid mensenleven. 
Hett is meer dan een goede zaak dat na 1974 in 2000 weer een integrale herdruk is 
verschenenn onder auspiciën van het Leo Baeck Institut. De verwachting is dat het 
commentaarr de leeftijd van de zeer sterken zal overschrijden. Die verwachting is ge-
grond,, want onder redactie van Walter Jacob, nu op de leeftijd waarop zijn grootvader 
dienss Genesis voltooide, en van Almuth Jürgensen, is deze zomer Die Exegese hat 
dasdas erste Wort; Beitrdge zu Leben und Werk Benno Jacobs verschenen. En daarmee 
zall  de naam van Benno Jacob meer bekendheid verwerven dan hij tot op heden heeft 
genoten.. Het komt hem toe. 
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Deell  1 

Eenn kleine theologische biografie 





Hoofdstukk 1 
Geenn leven buiten Genesis 

ïï B E N NO JACOB o 862-1945) 

1.11.1 De belangrijkste jaartallen 

Bennoo Jacob werd geboren op 8 september 18621 te Breslau in Silezië, het huidige 
Wrociaww in Polen en hij is een telg van een rabbijnengeslacht. Er zijn nog twee 
broers,, Martin en Nathan, die beiden het zakenleven ingaan en tot slot is er een zuster 
diee op zeer jonge leeftijd sterft. Martin overlijdt, na in handen van de nazi's te zijn 
gevallen,, in februari 1942. Van zijn broer Nathan is niet bekend wanneer hij stierf. 
Inn 1883 begint Jacob zowel aan de studie voor rabbijn aan het Jüdisch-Theologisches 
SeminarSeminar als aan de studie klassieke talen aan de universiteit, beide te Breslau. Tijdens 
zijnn studiejaren heeft Jacob gedurende een periode van een jaar in 1887-1888 zijn 
militairee dienst verricht in het Pruisische leger.2 De studies worden afgerond met zijn 
dissertatiee Das Buch Esther bei den LXX die in 1890 verschijnt. Dan wordt Jacob 
rabbijn.. Zijn eerste standplaats is Göttingen en daar werkt hij van 1891-1906. In 1894 
trouwtt Benno Jacob met de tien jaar jongere Helene Stein (1872-1932) en uit dit 
huwelijkk worden drie kinderen geboren: Ernst Jacob (1899-1974), Hannah (1902-
1988)) en Ewald (1904-1979).i Zijn tweede standplaats is Dortmund waar hij werkt 
vann 1906-1929. Jacob is 67 jaar oud wanneer hij zich gepensioneerd kan noemen. 
Inn zijn arbeidzaam leven heeft Jacob veel gepubliceerd. Van grafredes tot jubi-
leabijdragen,, van voorwoorden tot lemma's in encyclopedieën, maar de nadruk ligt 
opp de vraagstukken van het jodendom alsmede op de exegese van Tenach. Van 1929-
19388 woont Jacob in de nabijheid van zijn dochter in Hamburg waar in 1932 zijn 
vrouww Helene Stein na een langdurig ziekbed komt te overlijden. Zijn zoon Ewald 
vertrektt in 1933 naar Palestina waar Jacob hem een jaar later bezoekt. In 1934 ver-
schijntt de grote studie Das erste Buch der Tora: Genesis bij Schocken Verlag in 
Berlijn.. Vier jaar later wordt zijn zoon Ernst Jacob na de Kristallnacht van 9 

Err zijn verschillende data in omloop. Zijn zoon gaat uit van 8 september, E.I. Jacob (1974) p.ix 
enn zo ook Wilhem (1962) p.75; zijn kleinzoon noemt 7 september, W. Jacob (1992) p.xv; 
Eschelbacherr heeft het over 9 september, maar vermoedelijk verschrijft hij zich zoals hij ook 
doett als hij het heeft over de voltooiing van Jacobs Genesis door van 30 in plaats van 13 
decemberr 1933 te spreken, Eschelbacher (1962) p.8. 
Zowell  de zoon als de kleinzoon meldt dit wapenfeit, maar zij noemen geen data. De zoon 
schrijft:: It may also be mentioned that he served the customary year in the Prussian army, and 
servedserved it with gusto. E.I. Jacob (1961) p.94 en W. Jacob (1992) p.xvii. Voor data en militaire 
gegevenss zie Jürgensen (1999) p.101 (noot 138). 
Familiegegevenss zie W.Jacob (1992)p.xvii. Gegevens over Helene Stein, zie Jürgensen (1997) 
p.1096. . 
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novemberr 1938 gedeporteerd naar het concentratiekamp van Dachau. Na zijn 
vrijlatingg kan hij in 1939 ontkomen naar Londen en enkele maanden later komt Ernst 
aann in de Verenigde Staten waar hij zich definitief vestigt. In de zomer van 1938 is 
Jacobss schoonzoon Ludwig Loewenthal in Londen en hij ziet kans zijn vrouw Han-
nahh alsmede hun kinderen naar Londen te laten ontkomen. Ook Jacob treft voorberei-
dingenn om naar Londen te ontsnappen als hij zijn Alterswohnsitz moet verlaten op 
grondd van de nationaal-socialistische rassenpolitiek.4 In datzelfde jaar komt hij aan 
inn Londen met hulp van opperrabbijn J.H. Hertz. Ontheemd, zonder inkomen, zonder 
zijnn bibliotheek. Zijn enige bezit is slechts één koffer met daarin zijn bijbel en manu-
scripten.. In Londen wordt het basiswerk van het commentaar op Exodus afgerond 
enn dan is het 1940. De laatste levensjaren worden onder meer besteed aan correcties 
enn aanvullingen van Exodus waarvan de manuscripten met veel vertragingen uiteinde-
lij kk de Verenigde Staten bereiken. Op 24 januari 1945 overlijdt Benno Jacob in Lon-
den.. Hij is 82 jaar oud geworden.5 

1.21.2 Publicaties rond zijn honderdste geboortedag: 1962 

Inn 1961 schrijft Ernest I. Jacob, de oudste zoon, dat het leven en werk van Benno 
Jacobb nog niet is geëvalueerd. Van diens artikel in acht pagina's voor het 'Paul Laza-
russ Gedenkbuch', getiteld Life and work of B. Jacob (1862-1945) mogen we geen 
evaluatiee verwachten, evenmin van Benno Jacob als Rabbiner in Dortmund dat een 
jaarr later van zijn hand verschijnt in 'Aus Geschichte und Leben der Juden in 
Westfalen'.. Wel gaat het, met name in het tweede artikel, om mooi beschreven herin-
neringenn uit de eerste hand; in beide artikelen worden aansprekende gebeurtenissen 
uitt het leven van Jacob in kaart gebracht. Reden tot publicatie in 1962 is de honderd-
stee geboortedag van Jacob en in dat jaar verschijnt er naast de genoemde artikelen 
vann zijn zoon een essay van Kurt Wilhelm in 'Yearbook Leo Baeck Institute', getiteld 
BennoBenno Jacob, a militant rabbi. Kurt Wilhelm is in 1929 de opvolger van Jacob in 
Dortmund66 en als zionist een tegenstander van Jacob die een uitgesproken antizionist 
is.. Hij weet de persoonlijkheid van Jacob en zijn werk treffend te typeren. Het is 

Janowskii  (1997) p.xi. 
Gegevenss goeddeels ontleend aan W. Jacob (1992) p.xv-xxxii tenzij anders vermeld. 
W.. Jacob (1992) p.xxv. 
Wilhelmm schrijft dat Benno Jacob, heel zijn leven in beslag genomen door de studie van de 
Bijbel,, niet de wens had om het land van de Bijbel te bezoeken. De reden zou de betekenis zijn 
geweestt die dat land had voor de zionistische beweging. Only the events of 1933 changed his 
disposition,disposition, and after the settlement of one of his sons in Palestine he set out for a visit to the 
countrycountry in 1934. Wilhelm (1962) p.83. Heel veel komen we over die veronderstelde 
veranderingenn bij Jacob niet te weten. W. Jacob meldt wel dat Jacob stomverbaasd zou zijn 
geweestt als hij had moeten constateren dat twee van zijn kleinkinderen zich permanent in Israël 
haddenn gevestigd en dat de familie zich inzette voor de zionistische zaak. Over Jacobs bezoek 
datt hij in 1934 aan zijn zoon Ewald in Palestina bracht, weet W. Jacob dat zijn grootvader van 
ditt bezoek moet hebben genoten, despite his strong anti-Zionist feelings. Tijdens dit bezoek 
werdd de toen reeds 72-jarige Jacob uitgenodigd om onderwijs te komen geven aan de 
Hebreeuwsee Universiteit van Jeruzalem: Although it was tempting, (... ) he did not feel that 
thisthis was the place for him and there was faculty opposition. W. Jacob (1992) p.xxv, xxvii. 
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Wilhelmm die als geen ander Jacob schetst als liberale rabbijn.8 Tot slot verschijnt er 
inn 1962 nog een magazine-achtig artikel in 'AJR Information' van M. Eschelbacher 
onderr de titel Benno Jacob (1862-1945); centenary of his birth, aangevuld met een 
herinneringg van F. Goldschmidt A vigorous fighter. Goldschmidt heeft als student 
Jacobb nog ontmoet in het huis van zijn vader. Met deze gedenktekens zijn de 
herinneringenn uit de eerste hand ten einde. 

1.31.3 Publicaties van latere herinneringen en een reconstructie: 1974-2000 

Inn 1974 verschijnt van de hand van Ernest I. Jacob en diens zoon Walter Jacob The 
firstfirst book of the Bible: Genesis. Dit werk bevat een tot eenderde teruggebracht deel 
vann Jacobs Genesis uit 1934, in het Engels. Het geheel begint met een minimaal 
PrefacePreface van twee pagina's waarin geen nieuwe gegevens worden vermeld ten opzichte 
vann de artikelen uit 1961-1962. Hoewel zoon en kleinzoon Jacob hopen dat uit deze 
vertalingg niets van belang voor de serieuze lezer en student is weggelaten,9 doet de 
verkortee en vertaalde uitgave beslist geen recht aan het minutieuze werk uit 1934.10 

Dee teksten over de bronnentheorieèn zijn verdwenen en dat is tekenend voor de geda-
teerdheidd van de discussie. De keerzijde is dat er rigoreus is gesneden in Jacobs eigen 
uitlegg waardoor geen samenhang meer zichtbaar is. Voor de studie van Genesis 22 
iss de Engelse tekst volkomen onbruikbaar; de woordvarianten komen niet tot uitdruk-
king,, afgezien van het gegeven dat in de bewerkte uitgave alle Hebreeuwse uitdruk-
kingenn en zegswijzen zijn verdwenen. Hierdoor komen de vragen die Jacob aan de 
tekstt stelt in het luchtledige te hangen en worden de visies die hij te berde brengt 
verminktt weergegeven. 
Pass in 1992 verschijnt de Engelstalige uitgave van Jacobs Exodus waarvan de Duitsta-
ligee basistekst gereed was gekomen in 1940. Het lukte de zoon niet om het boek 
uitgegevenn te krijgen. An English or Hebrew translation appeared preferable, as 
GermanGerman Jewry was gone, schrijft W. Jacob. Ook een verkorte uitgave kon niet op 
publicatiee rekenen, alle bemoeienissen van Ernst Jacob ten spijt. In de uitgave van 
1992,, bezorgd door W. Jacob, is niet gesneden,11 de Hebreeuwse uitdrukkingen zijn 

Carlebachh (1997) p.xix noemt bij zijn inventarisatie van verschenen biografische artikelen van 
Bennoo Jacob het essay van K. Wilhelm terecht scherpzinnig. Uit Jacobs mond hoorde Wilhelm 
dee uitroep dat hij zichzelf wel als een liberale rabbijn beschouwde, maar niet als een rabbijn 
vann de liberalen, Wilhelm (1962) p.79. Wanneer Jacob als konservativ wordt omschreven heeft 
ditt te maken met zijn afwijzing van de Quellenscheidung, Beer (1935) p.618 en EJ 9:1206 
menenn dat Jacob ondanks zijn afwijzing van de moderne Bible criticism toch geen funda-
mentalistmentalist was; vergelijk ook Jürgensen die uit geschriften van Jacob in de jaren twintig optekent 
datt een rabbijn een freisinniger moderner Mensch moet zijn, maar ook konservativ in de zin 
vann erhaltend. Daarmee behoudt het jodendom de goede elementen en volgt het niet de waan 
vann de dag, Jürgensen (1999) p.75, 83 en 100 (noot 120). Het blijkt niet eenvoudig Jacob bij 
eenn stroming in te delen. 
E.I.. Jacob (1974) p.ix. 
Vergelijkk ook de bespreking van Vawter (1975) p.264, zie mijn Deel 1, p.36-37. 
ThereThere will  undoubtedly be misunderstandings of the text, and I must ask the reader's forgiveness 
forfor such lapses. Every effort has been made to remain loyal to the German text, both in the 
translationtranslation of the Biblical text and in the commentary schrijft W. Jacob in zijn voorwoord, W. 
Jacobb (1992) p.xiv. 
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getranscribeerd.. In dit boek lezen we van de hand van W. Jacob een geannoteerde 
beschrijvingg The life and works of Benno Jacob. Geen teksten meer uit de eerste 
hand,, maar een saillant detail is dat de auteur nog wel kan putten uit persoonlijke 
herinneringenn van zijn directe verwanten waar kleinzoon W. Jacob dankbaar aan 
memoreert.122 Het is Waker Jacob die alles in het werk heeft gesteld om deze uitgave 
tee laten verschijnen en hij moest dat doen zonder de hulp van zijn vader, want zijn 
beidee ouders overleden in 1975. Vanaf 1997 verschijnen er meerdere pulicaties en 
naarr het zich laat aanzien is de stroom voorlopig niet te stoppen. Zo wordt in 1997 
inn volledige en oorspronkelijke tekst Das Buch Exodus van Benno Jacob uitgegeven 
inn de taal waarin het geschreven is, het Duits, met de Hebreeuwse woorden volledig 
weergegeven.. De uitgave wordt bezorgd op basis van de originele Duitstalige 
manuscriptenn onder leiding van Shlomo Mayer. De opdracht is gegeven door Das 
LeoLeo Baeck Institut in Jeruzalem.13 Daarin verschijnt een introductie op het commen-
taarr van Jacob geschreven door Bernd Janowski en Almuth Jürgensen *  Dies 
wunderbarewunderbare Buch *Zur deutschen Ausgabe des Exoduskommentars von Benno Jacob 
enn publiceert Julius Carlebach zijn Benno Jacob - eine Rekonstruktion. Het geheel 
wordtt gecompleteerd met een uitputtende bibliografie van Benno Jacob, bezorgd door 
Almuthh Jürgensen. In 1999 verschijnt van Almuth Jürgensen het artikel over Jacobs 
arbeidzaamm leven in Dortmund Die Tora lehren und lemen en in 2000 Das Buch 
Genesis,Genesis, een ongewijzigde herdruk van Das erste Buch der Tora: Genesis uit 1934, 
eveneenss in opdracht van Das Leo Baeck Institut in Jeruzalem. Daarin staan maar 
liefstt twee korte voorwoorden van de hand van B. Janowski / E. Zenger en van Shi-
monn Gesundheit. 

1.41.4 De man achter het boek 

Wanneerr Benno Jacob op 21-jarige leeftijd in zijn geboortestad gaat studeren, schrijft 
hijj  zich in bij de universiteit van Breslau als student klassieke talen, maar ook meldt 
hijj  zich bij het Jüdisch-Theologisches Seminar, Het is dan 1883. Het Breslauer 
SeminarSeminar zoals het instituut ook wel genoemd werd, is in 1854 opgericht en gold als 
uniekk in Centraal-Europa, want het liep voorop in modern joods wetenschappelijk 
onderwiiss waar vrij onderzoek naar het joodse verleden mogelijk was, evenals onder-
zoekk naar de overleveringsgeschiedenis van de Bijbel. Het instituut dat model stond 
voorr onderwijsinstituten voor rabbijnen tot in de Verenigde Staten toe, heeft 85 jaar 
bestaan.. In de Kristallnacht van 9 november 1938 werd het gebouw geplunderd en 
raaktee een groot deel van de bibliotheek vernietigd. De onderwijsactiviteiten kwamen 
still  te liggen en het merendeel van de studenten werd naar Buchenwald gestuurd. 
Tochh zag men nog kans in het verborgene les te geven tot 21 februari 1939. Op die 
dagg werden nog eenmaal de laatste twee rabbijnen geïnstalleerd. 

Vanaff  de oprichting in 1854 heeft het Seminar alles in het werk gesteld om een eigen 
koerss te varen. Men zocht zich een weg tussen de dogmatische neo-orthodoxie van 

W.. Jacob (1992) p.xv. 
Janowskii  (1997) p.xvii. 
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Samsonn Raphael Hirsch en het liberale jodendom, waarvan Abraham Geiger de leider 
was.144 De zogenoemde eigen koers werd uitgezet door de eerste directeur Zacharias 
Frankel.. W. Jacob is de enige die wijst op de strijd die in Breslau werd gevoerd 
tussenn de als zeer modern bekend staande rabbijn Abraham Geiger en de orthodoxe 
rabbijnenn van de stad, vader Solomon en zoon Gedaliah Tiktin. Het conflict woedde 
zo'nn kleine kwart eeuw voor de geboorte van Benno Jacob, maar heeft diepe sporen 
nagelaten.. De kwestie tussen de Tiktins en Abraham Geiger speelde tussen 1838 en 
1843.. In 1838 verzetten vader en zoon Tikti n zich tegen de aanstelling van Abraham 
Geigerr als hulprabbijn, prediker en voorzanger in Breslau.15 Wat was de reden? 
Geigerr was een wetenschappelijke benadering van de Traditie toegedaan, want die 
achttee hij niet alleen nodig voor de herontdekking van het jodendom maar vooral 
voorr zijn vernieuwing. Al in 1836 moet hij hebben gepleit voor een joods-theologi-
schee faculteit, want studie van het jodendom in den brede bestond tot die tijd voorna-
melijkk uit talmoedstudie waarbij men nauwelijks gehinderd werd door enige weten-
schappelijkee eruditie.16 Het jaar hiervoor was Geiger begonnen met het uitgeven van 
hett tijdschrift Wissenschaftliche Zeitschriftfür jüdische Theologie waarin de belang-
rijkstee moderne joodse geleerden van zijn dagen publiceerden, maar wat zeker een 
roll  zal hebben gespeeld is dat Geiger als rabbijn van Wiesbaden in 1838 de eerste 
bijeenkomstt van liberale rabbijnen in zijn stad heeft georganiseerd17. Wanneer Geiger 
inn dat jaar zijn opwachting denkt te kunnen maken in Breslau, heeft hij buiten de 
orthodoxee Titkins gerekend. Een scherpe campagne tegen Geiger werd niet geschuwd. 
Hett werd een gevecht tussen de orthodoxie samen met de Pruisische conservatieve 
ambtenarijj  en de vooruitstrevende geesten en daarbij leek heel de stad betrokken te 
worden.. Geiger werd gesteund door onder anderen de geleerde joodse gemeenschap 
terwijll  de Tiktins op steun mochten rekenen van de meerderheid van de burgerij. Met 
anderee woorden: Breslau met zijn groeiende joodse gemeenschap18 werd de bakermat 
vann confrontaties tussen het orthodoxe en liberale jodendom.19 De strijd was heftig, 
maarr in 1856 werd wel vastgelegd dat de gemeenschap een Einheitsgemeinde zou 
blijvenn met twee gelijkgerechtigde Kultuskommissionen waarin de liberalen en ortho-
doxenn hun eigen rabbijnen benoemden en deze Kommissionen droegen zorg voor de 
eigenn scholen en synagoges.20 

Inn dit klimaat werd in 1854 het Jüdisch-Theologisches Seminar opgericht, maar toen 
err een rector moest worden benoemd, werd Abraham Geiger gepasseerd. Dit geeft 
aann dat het lange tijd heeft gekolkt en gegist in Breslau. Abraham Geiger heeft zich 
opp dat moment al jaren sterk gemaakt voor een wetenschappelijk joods instituut en 

EJJ 10:465-466. 
EJJ 15:1140. 
Frishman(1999)p.l7. . 
EJJ 7:357 
Inn 1849 heeft Breslau 7384 joden en in 1871 bijna tweemaal zoveel: 13.916. In 1933 is het 
aantall  joden gegroeid tot 20.202, maar in 1939 gedaald tot 10.309; gegevens ontleend aan EJ 
4:1356. . 
EJJ 15:1140. 
EJJ 4:1355. 
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hijj  geldt dan ook als de bedenker van het ontwerp van het Seminar. Hij kon zelfs 
rekenenn op de volledige steun van de financier van het op te richten instituut, Jonas 
Frankel,, maar dit alles mocht niet baten.21 Judith Frishman zegt kernachtig dat de 
afwijzingg de grootste teleurstelling is van zijn leven, want als het Seminar modern 
joodss wetenschappelijk onderwijs tot norm verheft waarbij vrij onderzoek naar het 
joodsee verleden mogelijk was, dan klinkt daar onmiskenbaar de naam van Geiger in 
door.. Dit geldt niet minder voor de mogelijkheid tot onafhankelijk onderzoek naar 
dee overleveringsgeschiedenis van de Bijbel. Frishman wijst er op dat het voor Geiger 
vann eminent belang was dat eerst de vragen naar de ontstaansgeschiedenis van de 
Bijbell  beantwoord dienden te worden eer men aan de Talmoed toe komt. Daarbij gaat 
hett niet alleen om onderzoek naar alles wat ooit was, maar ook om onderzoek 
omwillee van het heden. Doet men dat niet, dan is het gedaan met het jodendom! Het 
jodendomm functioneert als een levende traditie die van binnen uit transformeert, maar 
omm die transformatie te bewerkstelligen is een onbevangen beoefening van de ge-
schiedschrijvingg van het jodendom noodzakelijk.22 

Hett was al met al niet Abraham Geiger maar Zacharias Frankel die de rector werd 
vann het nieuwe instituut en hij zag het als als zijn taak een synthese te vinden tussen 
dee traditionele waarden van het jodendom en de moderne vragen van de tijd langs 
dee weg van een gematigde hervorming.23 Hij overleed in 1875, een jaar na Geiger. 
Vanaff  1879 werden de bestuursfuncties uitgeoefend door de docenten gezamenlijk 
waarbijj  de docent die Talmoed doceerde de functie verkreeg van Seminarrabbiner. 
Ditt hield in dat hij als enige bevoegd was om de bevestiging tot rabbijn te bekrachti-
gen.244 In een kleine dertig jaar heeft het Jüdisch-Theologisches Seminar al een 
bewogenn geschiedenis geschreven wanneer Benno Jacob zich aanmeldt als student. 

Jacobb wil weliswaar rabbijn worden, maar hij studeert ook klassieke talen aan de 
universiteitt van Breslau. Zijn docenten aan het Seminar beheersten het Grieks en 
Latijn.. Van Jacobs geliefde leermeester Heinrich Gratz, docent joodse geschiedenis 
enn bijbelkunde vanaf het begin van de oprichting van het Seminar, is bekend dat hij 
zichzelff  Latijn heeft aangeleerd. Naast Gratz noemt W. Jacob alleen nog Manuel 
Joel,255 verbonden aan het instituut van 1864-1890 en ook hij studeerde in zijn jonge 
jarenn klassieke talen en filosofie eer hij rabbijn werd. Het tekent de belangstelling 
binnenn het moderne jodendom voor de cultuur van de klassieken die de basis vormt 
voorr de wetenschappen in de Europese landen. In 1890 promoveert Jacob op Das 
BuchBuch Esther bei den LXX, waarin zijn klassieke en joodse belangstelling hand in hand 
gaan.. Hoofddoel was het rabbinaat, maar van vooral zogenoemde liberale Duitse 

EJJ 10:465. 
Frishmann (1999) p.13-17. 
EJJ 7:80: he founded the so-called "positivist-historical" ("Breslau") school which later 
influencedinfluenced the Conservative movement in the United States. 
EJJ 10:466. 
W.. Jacob (1992) p.xvi-xvii. In het Bibliographisches Verzeichms wordt als tweede publicatie 
Jacobss eerste gedachtenisrede gemeld: Dr. Manuel Joel. Gestorben am 3. November 1890. 
Gedachtnis-Rede,, gehalten bei der Trauerfeier im jüdisch-theologischen Seminar am 16. 
Novemberr 1890. Breslau, 1890, Jürgensen (1997) p.1090. 
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rabbijnenn werd een doctorsgraad op prijs gesteld.26 De studie van Latijn en Grieks 
kwamm in de loop van Jacobs leven als rabbijn weliswaar op het tweede plan, maar 
zijnn leven lang zou de strikte discipline van de klassieke filologie hem van dienst 
zijnn bij zijn Schriftonderzoek. Wie Jacobs Genesis leest komt onder de indruk van 
dee veelheid aan citaten uit de klassieken. W. Jacob meldt zelfs dat zijn grootvader 
mett één vriend correspondeerde in het Latijn.27 

Vann zijn verwanten weten we dat Jacob een hekel moet hebben gehad aan zijn voor-
naamnaam Benno en dat dit de reden is waarom hij uitsluitend publiceert als 'B. Jacob'.28 

Dee eerste kwalificatie die Ernest I. Jacob zijn vader toeschrijft, is diens rationeel den-
kenn en dit verklaart volgens hem waarom Jacob volstrekt afkerig is van elke mystifi-
catiee van religie en natie. Hij beschouwde het als onvermijdelijk, ja zelfs wenselijk 
omm joodse godsdienstigheid te combineren met Duitse cultuur. Als Duitse jood is hij 
aann het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 het deutsch-nationalen 
kriegerischenkriegerischen Patriottismus toegedaan en de geboortedag van keizer Wilhelm II werd 
telkenjaree enthousiast gevierd,29 Die Gerechtigkeit ist das Fundament des Reichs,i0 

enn daar stond Jacob pal voor. 
Typerendd voor Jacob is echter dat zelfs het nationaal-socialisme, dat deze droom ver-
nietigde,, hem niet heeft kunnen breken. De jood heeft immers één huis en geen 
vijandvijand kan dat van hem afnemen. Jacob bedoelt dan de Tora en het Sjema-Israël.31 

Hierr zou de invloed van Heinrich Gratz merkbaar kunnen zijn, de eerste van de twee 
genoemdee leermeesters. Rond 1889-1890, de laatste jaren van Jacob aan het Seminar, 
benadruktt Gratz de historische en religieuze betekenis van het jodendom zoals het 
zichh heeft ontwikkeld. Het voornaamste belang van het jodendom ligt in diens ethi-
schee waarden en daarmee is de taak verwoord die het jodendom zich heeft gesteld. 
Hett jodendom is de unieke basis van het monotheïsme en het geldt als Gratz' overtui-
gingg dat het jodendom de enige rationele religie is!32 

Dezee visie geldt niet alleen de leermeester, ook Jacob zelf acht het rationeel denken 
vann belang wanneer hij in 1901 een inleiding verzorgt bij de preken van zijn collega 
Benjaminn Rippner. Hij schetst diens vrije geest en zelfstandigheid ten opzichte van 
oudee en nieuwe inzichten. Meningen en wetten hebben nu eenmaal geen eeuwig-
durendee geldigheid met als reden dat ze oud zijn, maar ook omgekeerd geldt dat de 
waann van de dag onder het mom van de vrijzinnigheid en de vooruitgang niet klakke-
looss gevolgd dient te worden. Hieruit trekt Jacob de conclusie dat hij Rippner als een 
rationalistt beschouwt, maar hij zegt er meteen bij het volstrekt vanzelfsprekend te 

E.I.. Jacob (1961) p.93. 
W.. Jacob (1992) p.xvi. 
E.I.. Jacob (1961) p.93; W. Jacob (1992) p.xv. 
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DeutscheDeutsche Reich geschaffen zu haben, terwijl Bismarck bij haar niet in beeld komt; hoogstens 
zoudenn we kunnen zeggen dat Wilhelm II het symbool was geworden van de sterke eenheid 
diee het Duitse keizerrijk uitstraalde, dat door Bismarck was gesticht, vergelijk Paape (z.j.) p.53. 
Jürgensenn (1999) p.86. 
E.I.. Jacob (1961) p.93. 
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vindenn dat een leraar van het jodendom rationalist is.33 

Juliuss Carlebach beschrijft Jacobs rationalisme met een treffende blik. Dit komt tot 
uitingg wanneer hij Jacob typeert als een student die niet in eerste instantie opviel als 
eenn geleerde of een man Gods, maar als een vechtjas, een verdediger van de joodse 
eer.344 Daar ligt de kiem van Jacobs rationalisme. Die eer kon alleen bewezen worden 
doorr het bestrijden van het antisemitisme dat door de economische malaise en de 
eenwordingg van Duitsland in 1870 weer de kop opstak. Het antisemitisme in het 
Duitslandd van de laatste jaren van de negentiende eeuw kreeg vooral vorm in het 
politiekee leven. Er werd ingehaakt op de economische neergang waardoor vooral de 
arbeiderss werden gedupeerd, maar ook op de nationalistische waarden waaraan joden 
mett hun traditie niet geheel zouden voldoen. E.I. Jacob merkt op dat de joodse 
studentenn van de laatste decennia van de negentiende eeuw afkomstig waren uit 
patriottischee families,35 maar vaderlandsliefde is iets anders dan het aanhangen van 
nationalisme,, vooral als het laatste samengaat met antisemitisme. E.I. Jacob noemt 
inn dit verband Adolf Stoecker, Heinnch von Treitschke en Theodor Mommsen die 
inn de jaren negentig naam hebben gemaakt. Ze zullen met meer oproepen tot po-
groms,, maar wat hen bindt is een paring van nationalisme aan vormen van antisemi-
tismee die voortkomen uit vermeende economische en culturele overheersing door 
joden.. De politicus Stoecker is een modern demagoog die in redevoeringen de massa's 
opzweeptt door de joden te betichten van overheersing in het Duitse leven.36 De 
historicuss en politicus Von Treitschke gaat verder door de natuurlijke reactie van 
nationalistischee gevoelens met haat jegens vreemde elementen te legitimeren. Van 
hemm kennen we de uitspraak dat de joden het ongeluk zijn van Duitsland. Maar de 
historicuss Von Treitschke heeft ook zijn beschuldigingen geuit jegens Heinnch Gratz, 
dee leermeester van Jacob. In 1879 heeft Von Treitschke zulke heftige kritiek op het 
elfdee deel van Gratz' monumentale studie Geschichte der Juden von den altesten 
ZeitenZeiten bis zur Gegenwart, dat er in de universitaire kringen een rel uitbrak.37 Dit elfde 
deell  behandelt de contemporaine geschiedenis, wat betekent dat Gratz het tijdsge-
wrichtt van zijn dagen onder de loep neemt. Von Treitschke beschuldigt zijn vakge-
noott van haat jegens het christendom, van joods nationalisme en van gebrek aan 
inzichtt dat integratie van joden in de Duitse natie van groot belang was. Er werden 
fellee polemieken gevoerd waaraan joden en niet-joden deelnamen. Het kwam hierop 
neerr dat Von Treitschke's antisemitische uitlatingen38 werden veroordeeld, maar ook 
datt Gratz' nationalisme sterk werd bekritiseerd. Gratz verweerde zich en stelde dat 

Carlebachh (1997) p.xxv. 
A.a.. p.xix. 
W.. Jacob (1992) p.xvii en ook E.I. Jacob (1961) p.94. 
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joden,, ondanks hun glorieus verleden, waren geïntegreerd in West-Europa en dat zij 
patriottenn waren in de landen waar ze woonden. De beschuldiging van haat jegens 
hethet christendom wees Gratz pertinent af, maar Von Treitschke hield vol. Gratz stond 
volgenss hem een mengeling voor van joods-Duitse cultuur en hij zou een 
Duitssprekendee oriëntaalse jood zijn die niet vertrouwd was met de Europees-Duitse 
cultuur.39 9 

Dezee gebeurtenis rond het elfde deel van Gratz' grote werk tekent de sfeer waarin 
Jacobb zijn studie aan het Seminar en aan de universiteit zal gaan voltooien. De derde 
aanhangerr van het nationalisme die E.I. Jacob noemt, de classicus en historicus 
Mommsen,, is de meest salonfahige van de drie. Hij is weliswaar een krachtig 
tegenstanderr van het antisemitisme en durft zelfs zijn collega Von Treitschke stevig 
aann de tand te voelen over diens uitlatingen over joden, maar voor Mommsen is wel 
duidelijkk dat joden er het beste aan doen om op te gaan in het culturele geheel van 
Duitsland.400 Wat deze drie spraakmakende heren kenmerkt is de ontkenning van de 
eigenn tradities en geschiedenis van het jodendom binnen het bestaande bestel. 

Welnu,, patriottisme en eergevoel gaan bij Jacob hand in hand als hij met elf studen-
tenn in de geneeskunde41 de eerste joodse studentenvereniging opricht, genaamd 
Viadrina.Viadrina. Zij zagen de universiteit als de plaats bij uitstek om het antisemitisme te 
bestrijden,, te meer daar andere studentenverenigingen zich in toenemende mate 
antisemitischh gingen opstellen. Doel is een genootschap van joodse studenten dat zijn 
vijandd met open vizier benadert; wanneer het genootschap daartoe in staat is, kan het 
mensenn opvoeden tot verdediging van het jodendom en zijn rechten.42 Naar goed 
Duitss model gebeurt dit door de schermsport te beoefenen en Benno Jacob moet de 
eerstee student zijn geweest die rabbijn wilde worden en een duel uitvocht met 
schermsabelss om zijn tegenstander te verslaan43, wat in joodse kringen beslist niet 
gebruikelijkk was. Deze ervaringen komen hem te stade en een fraai voorbeeld is te 
zienn in Jacobs uitleg van de geschiedenis van Jakob bij de Jabbok waar tevens 
Gunkell  van repliek wordt gediend, zoals hij zo vele malen zal doen, heel zijn Genesis 
door.. Het gaat daarbij om een neuere Entdeckung, waarvan ook Gunkel gewaagt, dat 
oorspronkelijkk niet de naamloze man Jakob sloeg, maar omgekeerd: Jakob zou het 
goddelijkee wezen op de heup hebben geslagen. Waar het om gaat is dat er sprake 
iss van een gevecht tussen God en de menselijke held: lij f aan lijf , stelt Gunkel. Hoe 
gaatt dat te werk? Gunkel meent het te weten, want wanneer Jakob ziet dat hij niet 
tegenn de ander is opgewassen, gebruikt hij, geheel overeenkomstig zijn karakter, een 
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worsteltrucc en slaat vervolgens de tegenstander op het heupgewricht! Met deze 
worsteltrucc is de ander verslagen. Jacob daarentegen verbaast zich over zo weinig 
kenniss van zaken en hij is van mening dat Gunkel er maar een gooi naar doet. Bij 
hett worstelen wordt namelijk pertinent niet geslagen. Sterker, nog nooit is bij het 
worstelenn iemand de dijbeenkop uit het heupgewricht gesprongen, weet Jacob, maar 
hijj  beseft de achtergrond van Gunkels betoog: 

AberAber Jakob, der Stammvater der >Juden *istja dieserSchule besonders unsym-

patisch,patisch, und so scheut sie nicht die unmöglichsten Kniffe, um ihm eins zu 

versetzen.versetzen. Auf ihrer Seite liegt die sportliche unfairness." 

Ditt is slechts een voorbeeld van Jacobs strijdvaardigheid in zijn uitleg. Hij is er niet 
dee man naar om in zijn studeerkamer te verdwijnen om er niet meer uit te komen. 
Integendeel,, hij participeert in het leven van alledag en neemt geen blad voor de 
mondd Het komt hem zelfs op een onthouding van zijn diploma tot rabbijn te staan, 
wantt aan het Seminar werd oppositie gevoerd tegen Jacobs strijdlustige geest en zijn 
uitgesprokenn meningen. Dit betekende dat er een speciale commissie van het 
AllgemeinerAllgemeiner Rabbinerverband in Deutschland*5 aan te pas moest komen eer hij zich 
rabbijnn kon noemen, want de Seminarrabbiner was hardnekkig in zijn weigering om 
Jacobss bevestigingspapieren te ondertekenen.4 

1.4.11.4.1 Intermezzo: van repliek dienen 

Vann 1891-1906 verblijft Jacob als rabbijn in Göttingen en zijn tijd gaat op aan 
onderwijss en het houden van redevoeringen waarbij veel tijd kan worden besteed aan 
bijbelstudie.. Het is in 1892 wanneer de anti-semitische politicus Max Liebermann 
vonn Sonnenberg in Göttingen in de stad een lezing komt houden. Hij had reeds 
carrièree gemaakt door oprichting van diverse antisemitische partijen47 die hij van 
klinkendee antisemitische theorieën voorzag, maar ook was Liebermann lid van het 
Duitsee parlement. Hij houdt een lezing van meer dan twee uur over het verschijnsel 
jodendomm onder de suggestieve titel Vertragt sich die Talmudmoral mit dem 
Staatsbürgerrecht?Staatsbürgerrecht? Na afloop is er gelegenheid tot discussie. Dat is het moment van 
dee dertigjarige rabbijn Jacob. Hij verschijnt dan in de zaal met een bode die enkele 
delenn van de Talmoed draagt. Jacob loopt naar voren, houdt vervolgens Liebermann 
vonn Sonnenberg de talmoeddelen voor en verzoekt hem de passages waar hij naar 
verwezenn had en die onverenigbaar zouden zijn met het burgerlijk recht, voor te 
lezen.. Liebermann moet op dat moment bekennen dat hij geen Hebreeuws kan lezen, 
waaropp Jacob zich met gevoel voor theater tot de toehoorders wendt en vraagt wat 
hijj  nu toch aanmoet met iemand die zijn bronnen niet kent, maar wel de onbe-

Jacobb (1934) p.641; vergelijk tekst Gunkel (1977) p.361. 
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schaamdheidd heeft om een menigte meer dan twee uur te onderhouden over de morele 
leerr van de Talmoed, zonder in staat te zijn er één regel in te lezen.48 Bij de dood 
vann Liebermann von Sonnenberg in 1911 heeft Jacob zijn herinneringen aan deze 
gebeurteniss geboekstaafd.49 In zijn herinneringen vallen de toehoorders Liebermann 
massaall  af en is hij de grote held. Carlebach maakt hierbij een kanttekening. De 
herinneringg van Jacob toont aan dat hij zich geheel houdt aan de opdracht van 
Viadrina:Viadrina: de vijand met open vizier benaderen waardoor het joodse recht vrijelij k 
kann worden verdedigd. Als Duits staatsburger zal hij met zijn medeburgers in gesprek 
gaan.. Dat deed Jacob dan ook zonder vrees of blaam met Liebermann von Son-
nenberg.. Maar Carlebach maakt daarbij de opmerking dat er geen sprake is van een 
radicalee ommezwaai van de massa ten gunste van de joodse eer. De antisemitische 
partijenn verloren in die beginjaren negentig hun invloed en aanwas waardoor de 
menigtee meer of minder onbevangen was en zich meebewoog met allerlei wind van 
leer.. Van het latere radicaliserende antisemitisme is in 1892 nog geen sprake,50 maar 
hett geeft wel aan dat Jacob de gevaren van het antisemitisme nooit heeft veronacht-
zaamd.. Kurt Wilhelm slaat de spijker op zijn kop als hij duidelijk maakt dat de joden 
tenn opzichte van het antisemitisme het voorbeeld van Jacob moeten volgen: van 
repliekk dienen.51 

1.4.21.4.2 Intermezzo: geen slachtofferrol 

Dee vechtlust tekent Jacobs lange leven, maar zijn verdediging is niet gericht op de 
minimalee overwinning. Typerend is een verhaal van de zoon over Jacob in zijn Dort-
mundsee tijd, zo rond 1918-1920, dus ruim 30 jaren na zijn ervaringen met Viadrina. 
Jacobb is dan nog een goede vijftiger en werkt in zijn tweede standplaats Dortmund. 
Inn die dagen marcheren de vrijkorpsen de stad binnen om die van de communisten 
tee bevrijden. Bij toeval staat Jacob aan de straatkant, het is sabbatmorgen na de och-
tenddienst.. Precies op dat moment buigt een jonge strijder zich voorover uit de 
marcherendee troepen en voegt Jacob toe: Schau den Dreckjuden! Jacob laat dit zich 
niett gezeggen en draaft achter de troepen aan, de naar hem opgeheven geweerkolven 
tenn spijt. Hij weet de naam van de verantwoordelijke te achterhalen en nog dezelfde 
dagg gaat Jacob naar de generaal om verhaal te halen. Door al die inspanningen 
smaaktt hij het genoegen dat het toekomstige nazi-jong persoonlijk bij hem verschijnt 
enn zijn excuses aanbiedt.52 Een slachtofferrol is Jacob vreemd. Het gaat hem om be-
strijdingg van onrecht met open vizier, Viadrina indachtig. 

Vergelijkk W. Jacob (1992) p.xxi. Wilhelm noemt deze gebeurtenis ook, zij het met een kleine 
afwijking;; bij hem komt Jacob binnen met één talmoeddeel. Wilhelm (1962) p.77. 
ErinnerungenErinnerungen zu Viadrina. Erinnerungen über das Treffen mil dem antisemitischen Agitator 
LiebermannLiebermann von Sonnenberg. Vergelijk Jürgensen (1997) p.1093. 
Carlebachh (1997) p.xx. 
Wilhelmm (1962) p.77. 
E.I.. Jacob (1962) p.91-92. 
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1.51.5 Huwelijk en gezin 

Inn 1894 trad Benno Jacob in het huwelijk met Helene Stein, die gedurende de vij f 
kinderlozee jaren die eerst nog zullen volgen, blijf t studeren aan de universiteit. Zij 
wordtt getypeerd als een vrouw met een eigen mening die ook kans zag Jacobs felle 
toonn enigszins te verzachten." Samen krijgen ze drie kinderen van wie Ernst Jacob 
bekendd is geworden door het beheer van zijn vaders geestelijke nalatenschap. 
Wanneerr Jacob zijn Vorwort schrijft is Ernst districtsrabbijn in Augsburg.54 Hij zag 
echterr weinig toekomst voor zichzelf in Duitsland en overwoog emigratie; na zijn 
deportatiee naar en vrijlating uit het concentratiekamp Dachau is hij via Engeland 
uiteindelijkk geëmigreerd naar de Verenigde Staten, waar hij ook daar rabbijn is 
geworden.555 Van Hannah Jacob, de enige dochter, is niet veel meer bekend dan dat 
zijj  in het huwelijk trad met de zakenman Ludwig Loewenthal en in Hamburg woon-
achtigg was. Zij zijn Duitsland ontkomen en arriveerden in Londen met enkel een 
koffertje.. Hun bezittingen zijn zij, ondanks de bemoeienissen van Jacob, goeddeels 
kwijtgeraakt.566 Van Ewald, de jongste zoon, is niet méér bekend dan dat hij in 1933 
emigreerdee naar Palestina, zijn vader heeft hem daar in 1934 bezocht. Dit zal voor 
Jacobb een bijzondere gebeurtenis zijn geweest, want hij was een fel anti-zionist. Het 
iss hierboven al beschreven dat Jacobs rationeel denken was gebaseerd op het 
bestrijdenn van de antisemitische handel en wandel van zijn Duitse medeburgers. Wir 
allealle sind das Vaterland is zijn adagium,57 maar deze droom werd wreed verstoord 
doorr het nationaal-socialisme. Er was voor hen in nazi-Duitsland geen plaats en de 
familiee is tot op heden woonachtig in de Verenigde Staten en in Israël. 

1.61.6 Samenvatting 

Dee ontwikkeling van Benno Jacob wordt getoonzet door diens onafhankelijke geest 
waarinn zelfstandig leren denken de opmaat vormt. Basis vormt zijn kennis van de 
klassiekenn die niet minder van belang is dan zijn kennis van Tenach, de Talmoed 
enn de rabbinica. Jacob wist zich niet alleen jood maar ook Duits staatsburger en zijn 
vormingg geeft daar alleszins aanleiding toe. In de nalatenschap van Jacobs geschriften 
lezenn we zijn opmerking: Wir deutsche Juden sind und bleiben von Religion Juden, 
vonvon Nation Deutsche. Dat schreef hij in 1919, na de Duitse nederlagen en in het weer 
fell  oplevend fascisme. Jacob was fel anti-zionist en dat is hij tot het einde toe geble-
ven.. Jürgensen heeft gelijk als ze schrijft: Mag esfür uns heute fremdlich wirken -

W.. Jacob (1992) p.xvii en xxiv. 
Jacobb (1934) p. 12. Doorgaans aangeduid als E.I. Jacob, maar zijn namen luiden voluit: Ernst 
Yaakovv Eliyohu Jacob. Zie Jürgensen (1997) p.1091. In zijn publicaties over B. Jacob wordt 
hijj  aangeduid ais Emest I. Jacob of E.I. Jacob, Vergelijk E.I. Jacob (1974) p.viii en ook mijn 
Deell  1, p.39-40, noot 151. 
W.. Jacob (1992) p.xxix. Van 1942-1969 is E.I. Jacob rabbijn geweest in Springfield, Missouri. 
Ziee Rosenzweig (1979) BT p.1284. 
W.. Jacob (1992) p.xxviii. 
Carlebachh (1997) p.xxiii, die het een beroemd oud motto noemt; het is gebaseerd op de klassie-
kenn en kent vele varianten. 
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fürfür Jacob bildete Judentum, Bibelauslegung und Deutschtum eine Einheit,5S maar dit 
iss wel de grote tragedie gebleken die zijn leven gekenmerkt heeft. 
Niett minder gecompliceerd ligt Jacobs positie in het jodendom zelf. De scholing aan 
hett Seminar leidde tot onafhankelijk onderzoek, niet alleen van het jodendom zelf 
maarr ook van de overleveringsgeschiedenis van de Bijbel! Hoewel het jodendom 
menigmaall  het onderwerp is van zijn artikelen, valt op dat de studie van Tenach 
prevaleert,, die heeft zijn hart. Jacob wordt met name door de pen van K. Wilhelm 
geschetstt als een liberale jood en ook W. Jacob plaatst hem in het liberale jodendom, 
maarr de laatst genoemde maakt evenzeer duidelijk dat Jacob oppervlakkige meningen 
binnenn het liberale jodendom, over belangrijke kwesties als goed onderricht in de 
joodsee religie, stellig afwees.59 

E.I.. Jacob, tot slot, schetst zijn vader als een liberale rabbijn, die onderwij s kreeg aan 
hett conservative Seminary, dat het midden hield tussen het uitgesproken liberale 
jodendomm en de neo-orthodoxie. All through his life B. Jacob held to this attitude.60 

Dee visie van de nazaten van Jacob vormt de samenvatting voor de positie die Jacob 
volgenss hen in het jodendom in het Duitsland van zijn dagen heeft ingenomen. Hij 
wordtt vooral gekenschetst als een rationalist, maar het blijk t niet eenvoudig om hem 
bijj  een stroming in te delen. Vervolgens heeft Jacob te maken met bijbelvorsers van 
christelijkenn huize. Onmiskenbaar heeft hij een voorsprong op deze geleerden die 
weliswaarr de grondtalen kennen, maar er toch veel minder mee vertrouwd zijn dan 
hijj  die het Hebreeuws met de moedermelk heeft binnengekregen. Bovendien werd 
Jacobb geconfronteerd met het debat over de Quellenhypothese waarin de oerbronnen 
vann de religie werden onderscheiden. Hij viel er midden in! Het ging bij het begin 
vann zijn zelfstandig wetenschappelijk optreden om het achterhalen van de kern van 
hett meest religieuze moment daartoe61 en om dit te bereiken werden vele hulpmidde-
lenn geheiligd. Jacob gaat hierop reageren. Tussen het begin van Jacobs onderzoeksja-
ren,, zo rond 1890, en de publicatie van zijn Genesis liggen 44 jaren. Waar het Jacob 
all  die jaren inhoudelijk om gaat, wordt beleden in het Vorwort dat meteen een 
verantwoordingg is van zijn denken: 

DieserDieser neue Kommentar über das erste Buch derBibel hat sich die wissenschaftli-
cheche Aufgabe gestellt, unabhangig von alten und neuen Autoritaten, Dogmen und 
LehrmeinungenLehrmeinungen durch eine möglichst genaue Exegese den ursprünglichen, d.h. 
denden von der Tora selbst gewollten Sinn der Schrift zu ermitteln und damit zu 
ihrenihren wahren Gedanken und Absichten vorzudringen.62 

Jürgensenn (1999) p.86. 
W.. Jacob (1992) p.xxi. 
E.I.. Jacob (1961) p.93-94. 
Zoo publiceerde in 1895 H. Gunkel zijn Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit: eine 
religionsgeschichtlichereligionsgeschichtliche Untersuchung über Gen. 1 und Ap. Joh. 12. waarin de overeenkomsten 
maarr vooral de verschillen worden gesignaleerd tussen de godsdienst van Israël en de Umwelt 
tenn aanzien van het scheppingsverhaal. Vergelijk ook Houtman (1980) p.84. 
Jacobb (1934) p.9. 
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22 'DE R SIN N DER TORA'  OFWEL JACOB E N D E 'QUELLENHYPOTHESE' 

Wanneerr Jacob zijn grote commentaar Das erste Buch der Tora: Genesis van een 
VorbemerkungVorbemerkung voorziet, begint hij die als volgt: 

DerDer Sinn der Tora ist: das Volk der *  bene Jisrael * für seine geschichtliche 
AufgabeAufgabe auszurüsten.6* 

Inn vijftien woorden wordt zijn taakomschrijving verwoord, want hoe zal de Tora de 
kinderenn Israels kunnen toerusten? Het is met name de Quellenscheidung die Jacob 
alss de grootste hindernis beschouwt voor het verstaan van de Schriften. Door de bron-
nensplitsingg wordt niet alleen de onderlinge samenhang van de teksten opgedeeld naar 
vermeendee herkomst, maar ook gaat de samenhang van de teksten en de compositie 
vann Genesis verloren. Daarbij komt dat de christelijk-theologische basisbeschouwing 
vann het Oude Testament de Bijbel geen recht doet, omdat die beschouwing waar-
deoordelenn inbrengt van buitenaf.64 Om te beginnen is de bronaanduiding zo'n 
vreemdee inbreng van buitenaf. Wanneer Jacob het boek van E. Kautzsch65 bespreekt 
waarinn de teksten voorzien zijn met aanduidingen als J, J1, J2, Js, J1, J*, E, Es, J+E, 
P,, PB, Ps, PS1, P*, D}  R, vreest Jacob dat door alle splitsing en reconstructie geen spra-
kee kan zijn van een ongestoorde lectuur. Bovendien maakt alle wirwar van aandui-
dingenn de bladspiegel voor het oog maar onrustig. Wie zich er toch doorheen weet 
tee worstelen, mag constateren dat hier het Oude Testament te lezen is in - wat men 
noemtt - modern Duits. 

Pregnanterr is Jacobs kritiek wanneer hij in 1923 een bespreking publiceert van het 
eerstee deel van Die Sagen des Alten Testaments van Hermann Gunkel en het tweede 
deell  in die reeks van Hugo Gressmann.66 Hij maakt zich oprecht boos over Gunkels 
massievee dogmatische beschouwingen waarin de moderne mens een contrast heet te 
vormenn met de antieke die nog niet weten kan van de almachtige, alwetende en alom-
tegenwoordigee God. Daarvan zouden de Hebreeuwse sagen geen idee hebben, want 
hunn religieuze opvattingen staan diep onder die van 'unsern christlichen'. Gunkel, 
maarr hetzelfde geldt voor Gressmann, wendt zich uitsluitend tot het protestantse 
publiek.. Zij willen de moderne lezers tegemoet komen met een selectie van teksten 
uitt Genesis naar de bronnen. Het boek begint met Genesis 2, want dit is het begin 
vann de oergeschiedenis bij J, die als de oudste Hauptquelle voorop mag gaan, ge-
volgdd door P enzovoorts. 

A.w.. p.15. 
A.w.. p.9. 
Jacobb (1923) p.485-487; bedoeld wordt Die Heilige Schrift des Alten Testaments übersetzt von 
E.E. Kautzsch, in de vierde omgewerkte druk uitgegeven door A.R.F. Bertholet. Göttingen, 1921. 
Jacobb (1923) p.667-670, bespreking van de eerste twee delen van "Die Sagen des Alten Testa-
ments".. Deel 1, H. Gunkel: Die Urgeschichte. Die Patriarchen en Deel 2, H. Gressmann: Die 
AnftingeAnftinge Israels, Göttingen, 1921-19222. 

14 4 



Waarr het op neerkomt is dat alle inhoudelijkheid van het eerste bijbelboek op die 
manierr verdwijnt, zegt Jacob met betrekking tot het boek van Gunkel. En dan te 
bedenkenn dat er wellicht geen boek ter wereld zo algemeen-menselijk is als Genesis! 
Jacobb is diep ongelukkig met de selectie van teksten en deze benadering bevat naar 
zijnn idee niets meer dan orakeltaal. 

Dee vraag rijst waarom Jacob zo sterk gekant is tegen deze tak van modern 
bijbelonderzoek.. Heeft hij aan het Seminar niet modern joods wetenschappelijk onder-
wij ss genoten waar vrij onderzoek naar de overleveringsgeschiedenis van de Bijbel 
eenn van de pijlers is? De Quellenscheidung wijst Jacob categorisch af en de reden 
iss goed na gaan in zijn lemma over Genesis in The Jewish Encyclopedia en in Die 
ThoraThora Moses, een monografie die in 1912 verscheen in de reeks van 'Volksschriften 
überr die jüdische Religion'. Het boekje laat zich lezen als een moderne introductie 
opp de Bijbel en het jodendom. Het moet door geseculariseerde joden als vernieuwend 
zijnn ervaren en gegolden hebben als een kennismaking met hun traditie.67 Duidelijk 
iss dat Jacob in de eerstgenoemde publicatie zeer wetenschappelijk te werk wil gaan, 
maarr in de tweede een populaire toon wil treffen. 

Inn 1903 geeft Jacob zijn definitie van het boek Genesis: 

ItIt  is a well-planned and well-executed composition of a single writer, who has 
recountedrecounted the traditions of his people with masterly skill, combining them into 
aa uniform work, without contradictions or useless repetitions, but preserving the 
textualtextual and formal peculiarities incident to their difference in origin and mode 
ofof transmission.6* 

Dee teksten in het Engels klinken massief en missen de gevarieerde woordkeus die 
zijnn Duitse teksten kenmerkt. Door de tekst heen is na dit begin de term writer ver-
dwenenn en lezen we vervolgens de woorden author en narrator, nergens wordt deze 
gestaltee die Genesis het licht heeft doen zien ter discussie gesteld. Wat eveneens 
opvaltt is dat Jacob a priori niet uitgaat van het auteurschap van Mozes, nergens klinkt 
dienss naam in dit lemma. Na de beschrijving van Genesis treedt de term redactor 
aann het licht wanneer de stand van zaken van Scientific Criticism besproken wordt. 
Mett Historical Criticism wordt hier in een vijftal paragrafen aandacht aan gegeven. 
Dee moderne kritiek begint met Jean Astruc en eindigt met Gunkel, wiens commentaar 
vann 1901 voor Jacob niets origineels heeft met betrekking tot de bronnen. De bron-
nenanalysess worden met tabellen gelardeerd, maar in zijn beschrijving kan Jacob niet 
anderss dan zijn afwijzing weergeven, waarbij hij erop wijst dat de bronnentheorie 
opp zijn best een hypothese is en dat er totaal niets met zekerheid te zeggen is over 

Saillantt detail is dat naast het exemplaar dat in Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam 
aanwezigg is, er nog één geregistreerd staat. Het is ooit aangekocht door de Bibliotheek 'Zending 
onderr de Joden' van de Gereformeerde Kerken in Nederland en bevindt zich nu in de 
Bibliotheekk van de Theologische Universiteit Kampen (Oudestraat). Het is het eerste boek van 
Jacobb dat Rosenzweig onder ogen kreeg, zie mijn Deel 1, p.22. 
Jacobb (1903) p.599. 
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dee oorsprong van de teksten. Het lemma wordt aangevuld met een Critical View van 
Emill  G. Hirsch waarin een uitgesproken liberale visie op de bronnentheorie wordt 
verwoord.699 Hirsch ziet Genesis als een deel van de Hexateuch en volgt de bronnen 
binnenn de vertelling met daarbij waardering voor R als redacteur(en) of corrector(en) 
diee net als de bronnen een eigen ziel heeft en het materiaal herschikt naar zijn eigen 
religieuzee maatstaven. Is Jacob getergd door deze aanvulling en geeft hij daarom zijn 
kritiekk een scherpe toon? Duidelijk wordt dat hij zich niet schaart onder het gezag 
vann het liberale kamp in het jodendom. Jacob is rationalist door Mozes' auteurschap 
aff  te wijzen, maar onafhankelijk wil hij zijn met zijn visie op de eenheid van de 
tekst. . 

Mett het boekje Die Thora Moses zag Jacob zich, zoals bekend, voor een andere op-
drachtt gesteld dan met The Jewish Encyclopedia. De toon is ontspannen, beschrijvend 
enn Jacob weet de lezer bij de hand te nemen om uit de doeken te doen wat de Tora 
voorr de jood betekent. Het is immers de Tora die de jood heeft geschapen. De Tora 
iss van generatie op generatie heel nauwkeurig overgeleverd, vertelt hij zijn lezers, 
mett behulp van de oude rollen die werden bewaard. Het zou immers een blamage 
zijnn om een Hebreeuws blad waarop de Naam van God geschreven staat door een 
mensenhandd te vernietigen. Zo gaat hij verder nog in op de thema's van de Tora, de 
leestekens,, de sabbatlezingen en de vertalingen door de eeuwen heen. In deze popu-
lairee monografie maakt hij duidelijk dat dankzij de bronnensplitsing het literaire pro-
bleemm van het vermeende auteurschap van Mozes aan het licht is gebracht. Het is 
zekerr dat Mozes' auteurschap niet langer houdbaar is en Jacob heeft van meet af aan 
ervann blij k gegeven daar beslist geen moeite mee te hebben. Ook in dit boekje heeft 
hijj  het voortdurend over de Verfasser, maar hij werkt de vraag naar het ontstaan van 
Genesiss voor de lezer uit. Waar het Jacob om gaat is dat Genesis als een samenhan-
gendd geheel moet worden beschouwd en hij wordt niet moe dit te herhalen. De Penta-
teuchh zelf maakt er nergens aanspraak op door Mozes geschreven te zijn, van de Ver-
fasserfasser van Genesis ontbreekt elk spoor.™ Daarbij komt dat de Pentateuch de tijd van 
Mozess ver achter zich liggend acht en Jacob geeft diverse voorbeelden van frag-

ZieJE(1903)p.610-611.. Emil Gustave Hirsch (1851-1923) was redacteur van The Jewish Ency-
clopediaclopedia en hij redigeerde de lemma's die de Bijbel tot onderwerp hebben. Als elfjarige 
verhuisdee hij naar de Verenigde Saten, maar kwam naar Europa om zijn studie voor rabbijn 
voortt te zetten aan de Hochschulefür die Wissenschaft des Judentums in Berlijn, waar hij werd 
beïnvloedd door Abraham Geiger. Hij werd algemeen erkend als een uitgesproken voorman van 
dee radicale vleugel van het liberale jodendom in de Verenigde Staten. EJ 8:503. 
Inn dit licht is de anekdote van E.I. Jacob tekenend als hij vertelt dat zijn vader het ontstaan van 
dee Tora wil vergelijken met de bron van de Mississippi rivier. Met welke druppel zal het zijn 
begonnenn als de rivier in de zee uitmondt?? Met andere woorden: Arguments taken from usage 
ofof words were in his opinion a vicious circle. For him it was more important and rewarding 
toto understand the text as it is today. E.I. Jacob (1961) p.98. Vergelijk ook Rosenzweig (1979) 
BTT p.1155 waar Rosenzweig op 9 juni 1927 aan Buber schrijft dat Jacob zich uitsluitend voor 
RR interesseert. Er sagt: R ist der Verfasser. Kommentar: Unser Text ist aus verschiedenen 
QuellenQuellen zusammengeflossen; es ist aber hoffnungslos. in dem Strom noch die Gewasser der 
QuellenQuellen unterscheiden zu wollen. Rosenzweig lijk t hier met de verwoording van Jacob in te 
stemmen. . 
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mentenn die nooit bekend hadden kunnen zijn in de tijd van Mozes zelf.71 De Penta-
teuchh kent verschillende benaderingswijzen en stijlvormen en wie zich daarin verdiept 
wordtt door deze indruk overweldigd. De ontstaansgeschiedenis van de Tora is buiten-
gewoonn complex, weet Jacob, maar zij is misschien nog wel veel ingewikkelder dan 
dee Kritik  veronderstelt! Duidelijk is dat de Tora niet uit de hemel is komen vallen.72 

Volgenss de Talmoed geldt de openbaring Mozes. Daarom wordt de Tora van zijn 
handd genoemd. Jacob zal aan dit gedachtegoed niet tornen. Nicht die eine Feder, son-
derndern der eine Geist, in dem viele Federn geschrieben haben, macht die Einheit. 

Err is in Jacobs denken geen sprake van een neiging om bepaalde denkbeelden te 
sanctionerenn uit behoudzucht. De sleutel tot Jacobs aperte afwijzing ligt evenmin in 
hett onafhankelijk onderzoek op zich, maar in de denkwijze die hierachter schuil gaat. 
Waarr het mijns inziens in Jacobs afwijzing om gaat, heeft een tweeërlei fundament. 
Tenn eerste wijst hij de visie af waarin de godsdienst van Israël vanaf Genesis wordt 
beschouwdd als een primitieve religie die zich ontwikkelt tot het hedendaagse joden-
domm en ten tweede wijst Jacob de gedachte af die een ontwikkeling van de Godsna-
menn suggereert. 

2.12.1 'Quellenscheidung als die grösste Hindernis' 

Zoalss Jacob van meet af aan geen moeite heeft gehad met de afwijzing van Mozes' 
auteurschap,, zo stellig is hij in de afwijzing van de Quellenscheidung. Die heeft als 
grondslagg de ontwikkeling van de godsdienst van Israël en dat is iets wat Jacob 
afwijst.. E.I. Jacob maakt een treffende opmerking die laat zien wat de 
QuellenscheidungQuellenscheidung teweeg heeft gebracht in zijn vaders dagen. De bijbelkritiek was 
naarr diens mening gebaseerd op een christelijke neiging om elke religieuze 
verhevenheidd vóór Jezus af te wijzen, waardoor het Oude Testament niet meer dan 
eenn voorproeve wordt van het Nieuwe. Bovendien waren Duitse protestantse 
geleerdenn beïnvloed door antisemitische vooroordelen, zoals Gunkel in zijn verhande-

Eenn mooi voorbeeld is: bei dem Berichte über die Einnahme des Ostjordanlandes im letzten 
JahreJahre Moses beruft sich die Thora aufeine altere Schrift mit den Worten: "Darum heisst es 
imm Buche der Kriege des Ewigen" (Numeri 21:14). Let vervolgens op de laconieke toon van 
Jacob:: Wie konnte Mose sich aufein Buch beziehen, das höchstens ein halbes Jahr vor ihm 
niedergeschriebenniedergeschrieben sein konnte, undfür Ereignisse, die alle erst eben selbst erlebt hatten9 Jacob 
(1912)) p.89. 
Dee zoon verwoordt het nog voorzichtig: He never assumed that the Torah we have before us 
had.had. so to say, come down from heaven in one piece. E.I. Jacob (1961) p.97-98. Vergelijk 
hiermeee de kleinzoon: He acknowledged that the Biblical text was edited by later hands and 
thatthat segments of the Pentateuch did not stem from Moses, but also considered the editor at least 
asas intelligent as the modern reader and not prone to obvious mistakes. Furthermore, he felt 
thatthat the sources which preceded the editorial period were not recoverable. W. Jacob (1992) 
p.xix. . 
Jacobb (1912) p.87-94. 
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lingg over de vertellingen van de aartsvaders.74 Het is ook veelzeggend voor het 
culturelee klimaat in die tijd waardoor de joodse traditie in het defensief werd 
gedrongen. . 
Interessantt is het om te zien hoe Jacob al uitleggend in Die Thora Moses de bronnen-
splitsingg karakteriseert waarbij we vooral moeten letten op de culturele kontekst van 
dee bronnentheorie en de gevolgen van de splitsing. Jacob vertelt dat bron J wel be-
schouwdd wordt als de lieveling van de christelijke kerk, dat bron E met respect wordt 
bejegendd en dat ook D genade vindt in de ogen der geleerden. Maar anders zou het 
gesteldd zijn met P. Deze bron ontmoet tegenstand en afwijzing. P toont, aldus de 
geleerden,, de intolerante priester en de wetsfanaticus, de gortdroge jurist en de 
enghartigee dogmaticus, de geleerde pietlut. Hierbij blijf t het niet, want P, zo vertelt 
Jacob,, is in de ogen der geleerden op te vatten als de zondebok voor het schemerend 
antisemitisme.. Het is de bron zelf die deze visie zou versterken. P is de ware jood, 
zijnn werk een getuigenis van de jodenschool en de waarde ervan. Niet lang voor de 
komstt van het christendom zou men de tekstgaring geheel rond hebben gehad om 
zoo tot een afsluiting te komen die leidde tot de verstarring van het jodendom.75 Jacobs 
bezwaarr is dat door alle ontrafeling van de teksten niet enkel het zicht op het geheel 
vann de vertellingen verloren gaat en kritiek ontvouwd wordt voor men zelfs aan het 
verhaall  toekomt, maar ook dat er geen sprake kan zijn van enig zicht op de inhoud 
enn de betekenis van de Tora. De bronnentheorie is dus niets minder dan de grootste 
hinderniss om de teksten te begrijpen. Deze woorden klinken niet enkel in Die Thora 

E.I.. Jacob (1961) p.98. Een voorbeeld van Gunkels antisemitisme is te zien wanneer Jacob 
Gunkell  citeert die in Genesis 27:21-27 zowaar een Tastquelle en een Riechquelle signaleert in 
dee zegen van Isaak voor Jakob en Esau. Jacob citeert dan Gunkel als hij diens denkbeelden 
weergeeft:: A ber unser kühner in solchen Perspektiven grosser Führer geht noch weiter: 'Auch 
derder alte Isaak hat H inter ge danken: er sagt, er wolle kussen (was er nicht sagt aldus Jacob/ 
mm Wirklichkeit will  er riechen, Auch in diesem Zuge wirdein wirdein Typus geschilden: es gibt Rassen-
undund Mationalgerüche, vergl. denfoetorjudaicus und denNiggergeruch'. Deze visie van Gunkel 
achtt Jacob niet steekhoudend: Wenn irgend dreiMenschen zu derselben Rasse und demselben 
GentenGenten gehörten, waren es Isaak, Esau und Jakob. Vergelijk Gunkel (1977) p.312. Jacob 
vervolgtt en de toon is onmiskenbaar ironisch: Es ist allerdings allbekant, dass Völker, Stonde. 
Gesellschaftsklassen,Gesellschaftsklassen, mit schlauem Instinkt Psychisches aufPhysisches gründend, Abneigung 
durchdurch die Begriffe schmutzig, dreckig, stinkendausdrücken, wie: Sale boche, Saupreuss u, dergl. 
undund daraus einen ongeborenen üblen Geruch machen. So wollten wdhrend des Kneges 
französischefranzösische Arzte bei der Behandlung deutscher Verwundeter einen höchst unangenehmen 
charakterischencharakterischen Geruch bemerken, der ihnen in solchem Masse anhafiete, dass er sich geitend 
mache,mache, wenn nur e in einziger Deutscher in einem Lazarett liege. Französische Flieger merkten 
eses in sehr sehr grosser Höhe, wenn sie die die deutschen Stellungen überflogen. Die Gazette medicinale 
dede Paris Nr. 267 vom 24. Juni 1915, die darüber berichtet, weiss diesen 'eigenartigen 
Rassengestank'Rassengestank' auch physiologisch zu begründen und schliesst: 'Übrigens hat auch wdhrend 
desdes Friedens der Geruch der Deutschen denselben fötiden Charakter.' (Julius Goldstein, Rass 
undund Politik, S.33). Daarop kan Jacob niet zonder gevoel voor humor constateren: Da haben wir 
alsoalso glückltch auch einen foetor germanwus! Maar de strekking van Isaaks opsnuiven is anders, 
weetweet Jacob. Het gaat Isaak niet om het vaststellen van een geur, maar om het inademen van 
hett aroma van het wild en het wildbraad. Es war, wenn wir auch einmal modern und witzig 
seinsein dürfen, unsere Ztgarre nach Tisch. Jacob (1927) p.614-615 en zie ook (1934) p.566. 
Jacobb (1912)p.44-48. 

18 8 



Moses,Moses, zijn Genesis begint ermee! 

2.22.2 Niet de splitsing maar de variëhng van de Godsnamen 

Dee bronnensplitsing hindert niet alleen het zicht op de Tora als geheel en eenheid, 
maarr kent ook aan de verschillende namen van God een cruciale rol toe. Aan de hand 
vann die namen meende men immers de bronnen te kunnen vaststellen. Jacob stelt hier 
inn The Jewish Encyclopedia tegenover dat niet de splitsing iets zegt over de ene God, 
maarr dat de variëring van diens naam de bron is van het boek Genesis.77 Dus niet 
dee splitsing maar de wisseling is in het geding! Niet zozeer in Die Thora Moses, 
maarr vooral in Der Morgen toont Jacob het belang van de visie op de ene God. Jacob 
iss uitermate zorgvuldig in zijn benadering van de onderscheiden Godsnamen en in 
Hoofdstukk 2 van dit Deel 1 zullen we zien hoe hij te werk gaat. 

2.32.3 Samenvatting 

Watt Jacob typeert is zijn verzet tegen de ontwikkelingstheorie van de religie van 
Israël.. Die theorie is namelijk een dogma geworden en dient om het superieure 
elementt van het christendom te bevestigen. Aan het licht komt hoezeer hij de zin van 
dee Tora bepaald ziet door het fenomeen wederkerigheid. Daar hoort het begrip 
toerustingg bij waarmee dit hoofdstuk over de Quellenscheidung begint. Tora en 
toerustingg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en deze visie verdraagt geen 
Genesiss als naïeve verzameling van sagen van de antieke mens. Literargeschichte 
iss Religionsgeschichte geworden.78 

Hierbijj  komt dat de ene God niet alleen de kern is van het geloof van Israël, maar 
ookk dat het zijn doorwerking heeft in de visie op de mens. Wat Jacob verlangt, is 
fürfür den Menschen das game Buch und für das Buch den ganzen Menschen. 
Ditt alles betekent dat wanneer een commentaar geestverwant wil zijn, er toch op z'n 
minstt een joodse ziel uit moet spreken. Dat commentaar zal nog geschreven moeten 
worden.. Wann werden wir den jüdischen, auf wissenschaftlicher Höhe stehenden 
KommentarKommentar zu unserer Thorah erhalten? vraagt Jacob aan het slot van zijn 
besprekingg van Gunkels en Gressmanns boeken.79 Het zal dan nog elf jaar duren eer 
zijnn Genesis verschijnt. 

A.w.. p.75 en Jacob (1934) p.9. 
Jacobb (1903) p.603 en 609. 
Jacobb (1912) p.76. 
Jacobb (1923) p.669-670. 

19 9 



33  'DAS ERSTE BUCH DER TORA;  GENESIS ÜBERSETZT UND ERKLART' 

Wanneerr Jacob in 1934 na zijn bezoek aan zijn zoon Ewald in Palestina terugreist 
naarr Duitsland, maakt hij een tussenstop in Rome. Hij bezoekt daar Umberto Cassuto. 
Daar,, op diens schrijftafel, ligt in een fraaie zwarte band het zojuist verschenen boek 
DasDas erste Buch der Tora: Genesis.80 Cassuto vertelt Jacob tijdens dit bezoek over 
zijnn eigen studies in Genesis en legt hem zijn gedachten voor over die studies waarbij 
hett zal gaan om speciale thema's en niet zozeer om een vers-voor-vers verklaring. 
Waarschijnlijkk bedoelt W. Jacob La questione della Genesi dat in hetzelfde jaar ver-
schijnt,, want de gedetailleerde verklaring van Genesis komt later. Het eerste deel hier-
vann verscheen in 1944.81 Uit Jacobs commentaar op Exodus blijkt dat hij wel Cassu-

W.. Jacob (1992) p.xxvüi. De originele uitgave van 1934 heeft in tegenstelling tot de herdruk 
vann 1974, die van een rode band werd voorzien, een zwarte band en de pagina's zijn iets langer, 
maarr dat geldt niet voor de zetspiegel; de tekst is iets minder helder gedrukt op glanzend papier. 
Inn Europa zullen er nog slechts enkele exemplaren circuleren. 
Umbertoo Cassuto (1883-1951) geniet meerbekendheid dan Jacob, niet in de laatste plaats omdat 
eenn belangrijk deel van zijn werk vanaf 1961 in het Engels is vertaald, waaronder zijn 
commentaarr op Genesis 1-13:5. Cassuto is in vele opzichten een jongere tijdgenoot van Benno 
Jacobb in zijn kritiek op de Queilenhypothese, Hij weet beslist waardering op te brengen voor 
dee wetenschappelijke basis hiervan, maar mag toch beschouwd worden als een opponent van 
dee theorieën van Graf-Wellhausen en gaat vooral uit van een orale traditie waaraan een aantal 
poëtischee epi zijn toegevoegd. Naar Cassuto's opvatting is dit alles zeer kunstzinnig verweven 
tott een eenheid die de Pentateuch kenmerkt. Ook Cassuto heeft een breed palet met zijn kennis 
vann de Italiaans-joodse geschiedenis en zijn studies vanuit de oriëntalistische invalshoek bieden 
zichtt op de literaire structuur en het taalgebruik van de Bijbel. In 1934 verschijnt zijn La 
questionequestione della Genesi, in 1941 vertaald in het Hebreeuws en in 1961 in het Engels onder de 
titell  The documentary hypothesis. Daarin gaat het om een gelaagdheid van de Godsnamen: When 
thethe ancestors of the Jewish people realized that there is but One God. and that only 'YHWH. 
HeHe is 'Elohim' [i  Kings xviii 39], then the common substantive 'Elohim also acquired for them 
thethe signification o f a proper noun, and became synonymous with the name YHWH. Voor 
Cassutoo is het geen vraag of Abraham van meet af aan te maken heeft met de God van Israël, 
hoee 'vreemd' zich dit ook uit: In God's revelations to Abraham, which constitute the first stage 
ofof the selection of Israel as the Treasured People, in the trials to which Abraham was subjected, 
andand in the paternal providence that grants him Heaven's protection in reward for his devotion 
toto this God, the Deity appears in the character peculiar to the God of Israel, which finds 
expression,expression, as we have seen, in the Tetragrammaton. Zie Cassuto (1983) p. 18,37 en in het 
bijzonderr zijn Lectures II en ///over de namen van God, speciaal p.35. Opgemerkt moet worden 
datt Cassuto in dit werk geen aandacht besteedt aan het fenomeen D'n^nn. Anders is het in 
Cassutoo (1989) p.167, waar hij stelt dat het in Genesis 22:1 gaat om GOD die Abraham 
beproefde.. Er zijn honderden voorbeelden van D'n t̂cr te vinden in de Bijbel, want het heeft een 
algemenealgemene betekenis. 

Vann belang is vooral het commentaar op Genesis in het Hebreeuws waarvan de eerste twee 
delenn verschenen tussen 1944-1949; met het derde deel werd een begin gemaakt, maar het stokt 
bijj  Genesis 13:5. At the fifth verse of the thirteenth chapter of the first book of the Torah the 
penpen fell from his strengthless hand, weet de vertaler Israel Abrahams, Cassuto (1984) p. VIII . 
Tienn jaar na de dood van Cassuto werd het commentaar dat net als Genesis een sidra-gewijze 
indelingg kent, zij het dat elk deel één sidra becommentarieert, vertaald. Deel 1 verscheen in 
1961::  From Adam to Noah; a commentary on Genesis I-VI 8 en deel 2 in 1964: From Noah 

20 0 



to'ss La questione della Genesi heeft gekend82, maar de kans dat Jacob diens He-
breeuwsee commentaar op Genesis uit 1944 heeft gezien mag nagenoeg uitgesloten 
wordenn geacht. 

Alss motto staat bovenaan het Vorwort van Genesis de tekst van Deuteronomium 33:4 
uitgeschrevenn en daarmee vat Jacob de opdracht samen waar de joodse gemeente zich 
voorr gesteld mag zien: 

3f?irr rtortp ntönia mtfü "ü1? nia rn in 

Weisung:Weisung: >Mosche entbots uns * 
Erbgut:Erbgut: Jaakobs Gesamtschaft. 

Hett Vorwort wordt afgesloten met Jacobs woonplaats Hamburg en de datum van de 
eerstee dag van Chanoeka die viel op 13 december 1933. Daaronder lezen we in het 
Hebreeuwss de eerste zeven woorden van Deuteronomium 33:29: 

'v,nn Mi : öi? yfct> só 'jjner ywvP 

Glückzu,Glückzu, Jisrael, dir! 
WerWer ist dir gleich, 
Volk,Volk, das befreit ward durch IHN, 

Dee vertaling die ik hierbij geef is afkomstig uit de Verdeutschung van Buber-Rosen-
zweig.. Dit is niet zonder reden. In zijn Vorwort noemt Jacob deze vertaling waarvan 
DiefünfBücherDiefünfBücher der Weisung reeds tussen 1925 en 1927 de eerste druk beleefde. Hij 
zall  de oft bewundernswerten Verdeutschung van Martin Buber en Franz Rosenzweig 
niett overnemen, want zijn eigen vertaling staat in harmonie met het te geven com-
mentaar.. Wat Jacob vooral wel heeft overgenomen, waar mogelijk, is de weergave 
vann de Godsnaam met ER.84 Niet minder belangrijk is het vervolg in het Vorwort 

toto Abraham; a commentary on Genesis VI 9-XI32 met daaraan toegevoegd een appendix dat 

eenn fragment van deel 3 bevat: Abraham and the promised land; a commentary on Genesis XII-

XVII.XVII. Vergelijk EJ 5:235 en W. Jacob (1992) p.xxvii-xxviii . 

Jacobb (1997) p. 1078. 

Hett chronogram leidt tot het getal 694. Om dit getal te verkrijgen heeft Jacob nvrn gewijzigd 

inn de schrijfwijze die bij de rabbijnen te doen gebruikelijk is: m 3 . Met 5000 komt men dan op 

56944 - 1933. Jacob (1934) p. 12. 

Jacobb (1934) p. 11. (...) wenn nicht der Kommentar die Umschreibung durch die Buchstaben 

J-h-w-hfordete.J-h-w-hfordete. In Jacobs verklaring zien we deze schrijfwijze daarentegen veelvuldig. Boven-

dienn heeft Jacob de heruitgave van Das Buch lm Anfang voor ogen dat in 1930 verscheen 

waarinn de Godsnaam mr? consequent is weergegeven met ER, SEIN, enzovoort, in tegenstelling 

tott de uitgave van 1925 waarin ook nog van GOTT gesproken wordt. Met betrekking tot 

Genesiss 22 is dat goed te zien. Wat evenzeer opvalt is dat B-R in hun vertaalkeuze van vers 

144 spreken van Gods beslissing, besluit, terwijl Jacob het eenvoudig houdt bij het zien van God: 

B-RR 1925 B-R 1930 Jacob 1934 

11 D'n'TNrt Gott Gort der Elohim 

33 D'H'TKH Gott Gott Er, Gott 
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waarr alle licht komt te vallen op de vier jaar hiervoor overleden Franz Rosenzweig. 
Jacobb meldt dat het ontstaan van dit commentaar aan hem te danken is; Rosenzweig 
heeftt als aanjager gefungeerd. Ohne sein bestdndiges Drongen undseinen ermutigen-
denden Glauben an meine Eignung hatte ich nicht einmal angefangen. 

3.13.1 'Ich werde trommeln was ich kann.' Rosenzweigs ontdekking van Benno Jacob 

Voorr Franz Rosenzweig (1886-1929) moet Rabbiner B. Jacob een ontdekking zijn 
geweest.. In een brief aan zijn ouders vanuit de Balkan waar hij tot aan het eind van 
dee oorlog als vrijwillige r zal blijven en gedateerd 18 oktober 1916, spreekt hij zijn 
verbazingg uit over een bijeenkomst van het Rabbinerverband, waarover verslag is 
gedaann in Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung des Rabbinen-
verbandesverbandes in Deutschland zu Berlin. Aan die vergadering neemt ook Jacob deel en 
Rosenzweigg schrijft hem op basis van dit verslag dem nüchternen Radikalismus des 
echtenechten Ethikers (Jacob-Dortmund)85 toe omdat hij doortastend weet op te treden waar 
hett joodse onderricht in het geding is.86 Vijfjaar later, in het voorjaar van 1921, lezen 
wee meer dan eens van Jacob bij Rosenzweig. Op 3 juni 1921 beschrijft hij hem aan 
zijnn moeder87 als een grote verrassing die tegelijk een herontdekking is. Jacob heeft 
zichh in zijn ogen ontpopt als een zeer goed bijbeluitlegger die het allemaal goed weet 
tee vertellen en het simpel zegt. Rosenzweig zal daarbij ook denken aan Die Thora 
MosesMoses dat hij reeds in de oorlogsjaren had gelezen en waar hij goede herinneringen 
aann bewaart, maar nu heeft hem dan Quellenscheidung und Exegese im Pentateuch 
(1916)) bereikt. Tevens blijk t hij op 3 juni ineens te beschikken over het manuscript 
vanMo êe am Dornbusch waarvan de definitieve versie in 1922 verschijnt. Hoe heeft 
Rosenzweigg zo ineens contact gekregen met Jacob? 

Eenn kleine twee weken hiervoor, op 21 mei, blijk t Rosenzweig bij het bezoek aan 
dee boekhandel Jacobs Quellenscheidung in handen te zijn gevallen. Met ademloze 
spanningg heeft hij het uitgelezen en het boek, toen al vijfjaar oud, moet een open-

88 W7t* 
99 O'rfjici 
111 mm -\vftü 
122 D'H1» jrr-

144 HKT mrr 
144 mm -ina 
155 mrr -JK D̂ 

166 mm-ow 
Rosenzweigg (1979) 

'D D 

BT T 

Gott t 
Gott t 
SEINN Bote 
fürchtigg bist du 
Gottes s 
GOTTT ersieht 
auff  GOTTES Berg 
SEINN Bote 
SEINN Spruch 

p.257.. De afwijkende 

Gott t 
Gott t 
SEINN Bote 
dasss du Gottes 
fürchtigg bist 
ERR ersieht 
auff  SEINEM Berg 
SEINN Bote 
SEINN Erlauten 

Gott t 
derr Elohim 
SEINN Engel 
dasss du gottes-
fürchtigg bist 
ERR sieht 
auff  SEINEM Berge 
SEINN Engel 
SEINN Spruch 

aanduidingg van Jacobs naam is vermoedelijk 
veroorzaaktt door het titelblad van Die Thora Moses (1912) waar de auteur wordt aangeduid 
alss 'Dr. B. Jacob-Dortmund'. 
Dee bezorgers van de Briefe und Tagebücher wijzen er op dat deze vergadering een omkeer 
teweegg bracht: Der Bericht über dies e Rabbmerversammlung gab den Anstoss, dem trostlosen 
ZustandZustand des jüdischen Religionsunterrichts, wie FR ihn am eigenen Leibe erfahren, und der 
ihnihn seit der Sekundanerzeit immer wieder besch&ftigte, mitpositiven Reorganisationsvorschlö-
gengen zuleibe zu rücken. A.w. p.257-258. Zie ook Wilhelm (1962) p.81-82. 
Adelee Rosenzweig (1867-1933), zie BT (1979) p.1306. 
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baringg voor Rosenzweig zijn geweest als hij zijn moeder in diezelfde brief schrijft: 

VonVon dem ganzen Unsinn der Quellenscheidung bleibt kein Stein aufdem andern; 
erer liest freilich auch mit einem hebraischen Sprachgefühl wie es keiner der 
protestantischenprotestantischen Gelehrten mitbringt und so hort er die Nuancen des Ausdrucks, 
wowo jene nur Unterschiede merken und infolgedessen aufden albernen Ausweg 
derder verschiedenen 'Verfasser' kommen. 

Rosenzweigg voelt zich duidelijk verwant met Jacob, want hij beoogt met de (streng 
wetenschappelijke)) exegese hetzelfde als wat Rosenzweig zelf in het tweede deel van 
DerDer Stern der Erlösung, verschenen in 1921, wijsgerig voor ogen stond. 

Daagss na zijn bezoek aan de boekhandel schrijft Rosenzweig Jacob zijn eerste brief. 
Hijj  laat de Sehr verehrter Herr Rabbiner weten zeer onder de indruk te zijn van het 
gelezenee en hij stelt zich voor als een alter Philologe die oog heeft voor het uiterst 
zorgvuldigg opgebouwd betoog van Jacob. Al s klap op de vuurpijl lezen we: Von 
IhnenIhnen möchte ich einmal einen Kommentar zur ganzen Tora sehen; Sie waren der 
MannMann dazu. Rosenzweig heeft daartoe verschillende beweegredenen. Jacob heeft zijns 
inzienss oog voor de betekenis van de oude exegeten waardoor de joodse geestesge-
schiedeniss aan het licht komt, maar ook valt het Rosenzweig op dat Jacob niet de 
waann van de dag volgt en evenmin met allerlei woordspelingen het ware woordenspel 
inn de weg loopt zoals in veel moderne commentaren het geval is. Wanneer Jacob ook 
nogg kans ziet de eenheid van de vertelling en rechtsbegrippen uit te werken, dan zal 
duidelijkk worden dat al die quellenkritischen Künsteleien niets nieuws bevatten onder 
dee zon. Rosenzweig benadert de hem onbekende Jacob met een aanstekelijk 
enthousiasmee en in een brief aan Ernst Markowicz in dezelfde periode is hij in dubio 
off  hij nu te maken heeft met ein gelehrter Akadahmel? ein schneidiger K-C-Rab-
biner?,biner?, maar hij vermoedt toch veeleer ein Mensch mit Liebe, Feuer, und Lust zum 
Lehren.Lehren. De basis is gelegd.88 

Enkelee dagen na de eerste brief heeft Rosenzweig al een antwoord van Jacob ontvan-
genn en hij schrijft op 27 mei 1921 zijn tweede brief waarin hij Jacob bedankt voor 
hett manuscript dat hij van hem heeft ontvangen.89 Na de lezing van het manuscript 
overr Exodus 3 en 6 dat in 1922 gepubliceerd wordt onder de titel Mose am 
DornbuschDornbusch is het voor Rosenzweig volkomen duidelijk dat het commentaar er moet 
komen:: Sie mussen mussen mussen Ihrem Werk die Form ge ben, durch die man es 
nichtnicht mehr übersehen kann en Rosenzweig heeft een nauw omlijnd idee in welke 
vormm dit werk gegoten dient te worden. Geen vers-voor-vers commentaar, maar 
'sidraus'-weise.'sidraus'-weise. Dat betekent: bij elke sidra een 'inleiding' en daarna Jacobs vertaling. 

Ziee voor genoemde brieffragmenten Rosenzweig (1979) BT p.706-709. 
Dee bezorgers van Briefe und Tagebücher zien in dit manuscript een versie van Das erste Buch 
derder Tora: Genesis. Het gaat hier echter om een manuscriptversie van Mose am Dornbusch. 
Rosenzweigg verwijst hier zelf naar in zijn brief van 3 juni 1921 aan zijn moeder. A.w. p.707-
7099 waar hij het heeft over ein Manuskript über 2M.3 und 6. Jacob zal pas in 1922 aan zijn 
commentaarr op Genesis beginnen, vergelijk a.w. p.752-753 en p. 1146. 
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Onderr bepaalde omstandigheden zouden er opmerkingen over een enkel vers kunnen 
volgenn met verwijzing naar de uitspraken in de inleiding. Bij deze indeling zou men 
hett voordeel hebben het commentaar niet alleen per fragment, maar ook als geheel 
tee kunnen bestuderen. Het hoofddoel is voor Rosenzweig dat men de tekst zonder 
dee kennis van het Hebreeuws moet kunnen lezen. Wat hiertegen pleit weet Jacob 
evenn goed als hij zelf, Rosenzweig. Trotzdem muss es sein. Want wat Jacob vermag 
iss voor jood en christen van belang en bovendien kennen de joden geen Hebreeuws! 
Uiteraardd zou de Hebreeuwse tekst er bij moeten worden opgenomen zodat die de 
eerr krijgt die hem toekomt. Tot slot zou Jacob het ten opzichte van de opmerkingen 
niett zo streng hoeven te nemen met de Duitse leesbaarheid in tegenstelling tot de 
genoemdee inleiding! Die moet glashelder zijn. En Rosenzweig voorspelt dat als Jacob 
zijnn adviezen opvolgt, het niet moeilijk moet zijn om een uitgever en lezerspubliek 
tee vinden. Dat is het wat Rosenzweig Jacob maar vooral zichzelf toewenst. Ich werde 
trommelntrommeln was ich kann, verlassen Sie sich darauf. Dan hoeft een tweede deel geen 
problemenn meer op te leveren en Rosenzweig ziet voor zijn geestesoog een vijfdelig 
werkk ontstaan dat uiteraard niet bij een joodse uitgever mag verschijnen zodat het 
eenn wijd bereik heeft. Ook al stelt Jacob het zich anders voor, Ihr 'Genosse und 
Mitarbeiter'Mitarbeiter' bin ich schon.90 

3.1.13.1.1 Intermezzo: de interpretatie van de Godsnaam 

Naa het voorjaar van 1921 blijven er contacten bestaan tussen Rosenzweig en Jacob. 
Err gaan enkele brieven over en weer totdat eind februari 1922 Rosenzweig laat weten 
datt hij verheugd is te vernemen hoe het grote werk er uit zal gaan zien. Het moet 
ietss anders wezen dan een nieuwe Herxheimer.91 Ein neuer Raschü, dat moet het wor-
den.922 Rosenzweig heeft grote verwachtingen van de rationele uitlegger Benno Jacob 
diee enerzijds de eenheid van de Bijbel en een grondige exegese hoog in het vaandel 
heeft,, maar er anderzijds ook blijk van heeft gegeven voor een groter publiek de zin 
vann de Tora uit te leggen. De vraag rijst in hoeverre Benno Jacob de vierentwintig 
jaarr jongere Franz Rosenzweig heeft beïnvloed. K. Wilhelm en W. Jacob zijn daar 
zeerr stellig over. Zo meldt Wilhelm dat Rosenzweig heeft bevestigd dat sommige 
vann de vertalingen naar hun exegetische intentie zijn overgenomen van Jacob93 en 

900 Rosenzweig (1979) BT p.706-709. . 
""  Salomon Herxheimer (1801-1884) komt uit het gematigde liberale jodendom en zijn grote ver-

dienstee is een vertaling van de Hebreeuwse bijbel in het Duits waarvan nog in 1863 een derde 
drukk verscheen. De titel van deze uitgave is Die 24 Bücher der Bibel im ebröischen Texte; mit 
worttreuerworttreuer Übersetzung, fortlaufender ErklÜrung und homiletisch benutzbaren Andeutungen. 
Berlinn 1841-1848, 4 delen in 5 banden. Vergelijk EJ 8:401. Ook Jacob noemt hem als autoriteit 
waarbijj  hij impliciet verwijst naar de brief van Rosenzweig aan hem eind februari 1922. Jacob 
(1934)) p.11. 

nn Rosenzweig (1979) BT p.752-753. 
9JJ Wilhelm (1962) p.93 waarbij hij verwijst naar Briefe uitgave 1935 p.592 en dit is dan ook wel 

hett duidelijkste voorbeeld. Zie Rosenzweig (1979) BT p.1193-1194 (= 1935 p.592) waar 
Rosenzweigg op 1 augustus 1928 in een brief aan Walter Baumgartner meldt: ... ein Gebot, den 
NamenNamen Gott nicht auf 'allerlei Wahn zu übertragen, schemt mir heute noch ebenso aktuell wie 
varvar dreitausendJahren. Also wohlkaum sinnlos. Die Begründung vom HebrSischen aus/inden 
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iss hij volgens W. Jacob merkbaar aanwezig waar Rosenzweig de naam van God inter-
preteert.94 4 

Voorr Rosenzweig zijn twee publicaties van Jacob van belang geweest. De eerste is 
lmlm Namen Gottes (1903) en de tweede Mose am Dornbusch (1922). De laatste las 
hijj  in manuscriptvorm na zijn kennismaking met Jacob. Hij schreef erover in een 
brieff  aan Martin Goldner die ook verschenen is in Die Schrift und ihre Verdeut-
schung.schung. Niet zonder reden, want dit laat de visie van Rosenzweig zien op zijn ontdek-
kingstochtt van de schrijfwijze van de Godsnaam waarin hij wel de gangmaker mag 
wordenn genoemd95 en niet, wat misschien wel een verrassing mag zijn, Martin 
Buber.966 Aanvankelijk werd de Godsnaam, schrijft Rosenzweig, geduid met Herr. Het 
leekk erg veel op Luthers vertaling en was het niet heel lang Rosenzweigs intentie nur 
eineeine 'jüdisch revidierte Lutherübersetzung'97 te maken? In elk geval werd Herr in 
dee Übersetzung ineens onverdraaglijk.98 De reden is tweeërlei. Ten eerste heeft Jacob 
inn lm Namen Gottes Rosenzweig duidelijk gemaakt dat de naam Jahveh, Jeheweh 
voorall  een begrip was waarvan men niet de precieze betekenis voor ogen had.99 

Rosenzweigg gaat vervolgens in op de zegswijze van Exodus 3:14: Herr ist sein Name 
vann Luther waar de naam een zelfstandig naamwoord wordt tot F.L. Stolberg100 die 
vertaalt:: Sein Nam' ist: Ich bin. Het werkwoord Sein is echter statisch van klank, zegt 
Rosenzweig,, want het woord mn duidt op worden, geschieden, beginnen. Omgekeerd 
geldtt dat het loutere verbindingswerkwoord zijn - bijvoorbeeld ik ben thuis - in het 
Hebreeuwss of helemaal niet of door KVT 'hij' enzovoort, wordt uitgedrukt. Het meest 
essentiëlee van zijn denkweg verwoordt Rosenzweig zelf: 

NurNur weil dieser dir gegenwartig Werdende dir immer gegenwdrtig werden wird, 
wennwenn du ihn brauchst und rufst - ich werde dasein -, nur deshalb ist er dann 
unsermunserm Nachdenken, Nach-denken,freilich auch der Immerseiende, der Absolute, 
derEwige,derEwige, losgelöst dann von meiner Bedürftigkeit und meinem Augenblick, aber 
dochdoch nur loszulósen, weil jeder zukünftige Augenblick eines jeden an der Stelle 
diesesdieses meines jetzigen stehen könnte. Diese Ewigkeit wird also nur sichtbar an 

SieSie in einem ausföhrlichen Exkurs in B. Jacobs Buch 'lm Namen Gottes'; dort auch eine Kritik 
derder üblichen Übersetzungsversuche. 
W.. Jacob (1992) p.xxv. Deze uitspraak is echter voorbarig. In zijn noot 17 verwijst hij naar 
Rosenzweigss Brie/e und Tagebücher, p.707 vv. waar Rosenzweig wel respect voor Jacobs werk 
toont,, maar niets zegt over de Godsnamen. 
Buberr (1964) p.1178-1179. 
Ziee bijvoorbeeld Vermes (1980) p.91. 
BerichtenBerichten von Martin Buber, zie Einleitung Rachel Bat-Adam in Rosenzweig (1984) A p.xvi 
enn zie ook Buber (1968) p.38. 
Dee terminologie Gott der Herr van Luther was op zich gangbaar en werd in zijn commentaar 
ookk wel door Jacob gebezigd. 
Maarr zie vooral Jacob (1903a) p. 16, 164-176 waar hij stelt dat het uitroepen van de naam mrr 
vermedenvermeden werd omdat deze heilig is; het heidendom zou de naam door geringschatting kunnen 
ontheiligen. . 
Friedrichh Leopold Graf zu Stolberg (1750-1819), dichter en vertaler, zie Rosenzweig (1979) 
BTT p.1315; Rosenzweig heeft het op p.1161 over Friedrich Leopold von Stolberg. 
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einem,einem, an meinem Jetzt, dieses 'absolute Sein' nur an meinem prasenten Dasein, 
jenesjenes 'Reine' nur am Unreinsten. 
WieWie ist das nun zu übersetzen? 

3.1.23.1.2 Intermezzo: Fiam talis qualis Jiam 

Watt is nu dit absolute Sein waar Rosenzweig zich het hoofd over breekt? Die vraag 
heeftt zich in concreto voorgedaan. Hoe moet het tetragrammaton worden geduid? 
Wordtt die vraag beantwoord als Genesis 2:4 vertaald zal worden? Het lijk t er dan 
nogg niet op! Rosenzweig wil dan een paar gedachtenspinsels aan Buber voorleggen, 
juistt omdat 'het gaat niet' ook zijn betekenis heeft. 

IchIch habe lange überlegt, ob nicht doch der Herr, Gott, also mit zwei Kommas. 
AberAber das geht nicht, weil ja der Herr grade weniger Name ist als Gott.102 

Hett is pas in de dagen wanneer Genesis 6:4 gelezen wordt, in de brief van 2 augustus 
1925,, dat Rosenzweig enkele nachtelijke doordenkingen meldt. Het is op dit moment 
datt hij Buber kennelijk heeft kunnen overtuigen dat er meer in het geding is: 

DerDer Herr ist überall da ertraglich, wo auch das Jahwe nicht ganz unertraglich 
ist.ist. Z.B. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Wenn es nun keine Genitive gabe, 
soso würde ich vorschlagen: ER, DU, ICH usw. Aber SEIN Volk, SEIN Gesetz usw. 
istist kein Ersatz für den Genitiv. Theologisch stinken die Versalien hier nicht; es 
istist ja als etwas Durchgeführtes noch nie gemocht. Eher wirkt es zu geheimnisvoll; 
aberaber das soil die Tatsache dass Gott mit einem Namen genannt wird ja 
schliesslichschliesslich auch. Und dass das Geheimnis auf tausend Blattern ausgesprochen 
wirdwird und doch Geheimnis bleibt, das ist ja das Wesen dieses Buchs und der 
GrundGrund aus dem es - das Buch der Offenbarung ist.m 

Dee beslissing is genomen en in de Verdeutschung van 1925 zien we de omschrijving 
vann de Godsnaam van meet af aan in kapitalen weergegeven.104 Waar het om gaat 
iss dat God met een naam genoemd wordt. In de brief aan Martin Goldner maakt 
Rosenzweigg duidelijk dat het niet meer om puur een naam gaat, maar om de naam 
diee tegelijk een begrip is. Hier laat de invloed van Jacob zich gelden die Rosenzweig 
heeftt overtuigd van de betekenis van de Godsnaam. Pamela Vermes wijst er 

Rosenzweigg (1979) BT p.1161. 
Rosenzweigg (1984) A p. 13. 
Rosenzweigg (1979) BT p. 1058. Vermes heeft gelijk dat het hier om een novum gaat. De brief 
waarr zij naar verwijst is van de reeds genoemde datum, 2 augustus 1925, en niet van januari 
1926.. Het door haar geciteerde fragment komt uit een ongedateerde brief, vergelijk Rosenzweig 
(1984)) A p,94. Vermes (1980) p.91. 
Rachell  Bat-Adam meldt in een voetnoot dat er verschillende drukproeven nodig zijn geweest 
eerr Buber en Rosenzweig tevreden waren met de grootte van de hoofdletters waarbij de E van 
ERR iets groter was dan de R zodat er ER werd afgedrukt. Rosenzweig (1984) A p.34. Zo ook 
ICH,, DU, SEIN etc, maar vergelijk ook GOTT en GOTTES in Genesis 22:14 in de uitgave van 

1925. . 
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bovendienn op dat Rosenzweig hierin verschilt met Buber die mT enkel als een naam 
opvat,, terwijl Rosenzweig er niet alleen een naam, maar ook een titel in ziet.105 

Niett alleen lm Namen Gottes, maar vooral ook het reeds genoemde Mose am Dorn-
buschbusch heeft een rol gespeeld in de besluitvorming van Rosenzweig over de weergave 
vann de Godsnaam. Drie cruciale gedachtenstromen spelen daar een rol. Ten eerste 
wijstt Jacob alle vermeende magie van de Godsnaam af. Magie is het jodendom 
vreemd,, sterker: Jacob wijst erop dat daarvan geen spoor te vinden is in het Oude 
Testament.1066 Ten tweede speelt door heel het artikel de relatie tussen het verleden 
enn de toekomst een rol in de betekenis van de Godsnaam. Dat God de God heet van 
dee drie aartsvaders heeft naast de betekenis van deze drie beschreven figuren in hun 
verdienstelijkheidd ook betekenis vanwege de drie generaties. Daardoor wordt alle 
toevalligheidd uitgesloten.107 Maar wat voor de relatie tussen verleden en toekomst 
bovenall  bepalend blijkt te zijn, is de weergave van de Godsnaam en dat is het derde 
aspect:: wanneer in Exodus 3:14 rrn« TttJ» rrriK klinkt, vult Jacob dat in met zijn 
vertalingg Ich werde sein, ich werde (in Machterweisen) auftreten. Dit Sein beperkt 
zichh niet tot 'existeren' of 'werkelijkheid hebben', want dit leidt tot onbeweeglijkheid, 
maarr het beperkt zich evenmin tot de platonische betekenis die Sein definieert tegen-
overr Schein. Het gaat om de activering van het Sein en Jacob verwoordt dit uiterst 
kernachtigg door de zegswijze uit de hem vast en zeker bekende Vulgaatvertaling Ego 
sumsum qui sum om te buigen in Fiam talis qualis fiam.m Hij doet dat in dit artikel, 
maarr ook wanneer hij in zijn Exodus dit vers toelicht.109 Niet alleen taalkundig is dit 
eenn vondst van belang vanwege de invoering van het werkwoord fieri dat duidelijk 
minderr statisch is dan esse, maar het is even ritmisch als HTIK TttfR HTTN en kent ook 
hetzelfdee binnenrijm. Hierdoor wordt de bedoeling duidelijk."0 Rosenzweig heeft 
doorr de invloed van Jacob gekozen voor de vertaling van nviK "ia?K .THK in Ich werde 
dasein,dasein, als der ich dasein werde, daarmee enigszins het binnenrijm handhavend, 
noodzakelijkk gevolgd door de zegswijze 'ICH BIN DA' . Deze vertaling zien we in de 
VerdeutschungVerdeutschung van meet af aan. 

Dee beïnvloeding van Jacobs lm Namen Gottes en Mose am Dornbusch die leidde tot de 
weergavee van de Godsnaam met Er is duidelijk merkbaar in Rosenzweig (1979) BT p. 1160-
1161,, waar Jacobs naam expliciet genoemd wordt. Zie verder Vermes (1980) p.91: It will  be 
noticednoticed that whereas Buber argues that YHWH is a name name and not not a title, Rosenzweig considers 
itit  to be both a name and a title. 
Jacobb (1922) p.15. 
A.a.. p.21. 
Jacobb (1922) p. 129. 
Jacobb (1997) p.66. 
Anderss dan Vermes die meent dat Jacob 'der Ewige' als benaming overneemt. Hij heeft het daar 
overigenss uiterst zelden over, maar gaat net als Buber en Rosenzweig uit van de eenheid van 
dee Naam. De handelingen {Machterweisen) van God zijn de uitingen van diens betrokkenheid 
diee verleden en toekomst met elkaar verbinden; zonder die handelingen zou het immers gaan 
omm abstracties in het zijn van God. Daarmee geeft Vermes blijk Jacobs vertaling Fiam talis 
qualisqualis fiam die zij bovendien niet correct citeert, niette hebben begrepen. Vermes (1980)p.96-
97. . 
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3.23.2 Opbouw en indeling 

Wiee het boek ter hand neemt, heeft een ruim duizend pagina's tellend werk voor zich. 
Dee uitgave van KTA V Publishing House, New York, 1974 is een volstrekt ongewij-
zigdee herdruk van de eerste druk die bij Schocken Verlag, Berlin, 1934 verscheen. 
Hett boek is opgedragen aan Jacobs kort daarvoor overleden Lebensgefdhrtin Helene 
JacobJacob geb. Stein. 
Hett geheel begint met een Vorwort waarin Jacob de lezer zijn geloofsbrieven over-
handigtt en het beschrijft twee belangrijke onderwerpen: de afwijzing van de Quellen-
scheidungscheidung en het belang van de uitleg van de oertekst voor de joden van nu. In de 
VorbemerkungVorbemerkung die hier op volgt onthult Jacob de vertelmotieven van Genesis en 
daarmeee brengt hij met een boog de verbinding tot stand tussen heden en verleden 
mett als sleutelbegrip het bondgenootschap tussen God en Israël: 

AlsoAlso erzahlt die Genesis die Geschichte der drei Erzvater und der göttlichen 
VerheissungVerheissung an sie.ferner wie die Söhne Jakobs zu den >bene Jisrael *wurden 
undund durch welche Verkettung der Umstande sie nach Agypten gelangt sind. Um 
weiterhinweiterhin zu zeigen, welche Abkunft Abraham hatte, wird sein Stammbaum bis 
zuzu Noah, dem Frommen der Sintflut, und Adam, dem gottges chaff enen ersten 
Menschen,Menschen, hinaufgeführt. Es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und der 
UrheberUrheber aller Menschengeschlechter, der Israel erwahlt hat und dem es das Land 
derder Heimat verdankt.U] 

Genesiss vindt zijn reden in het heden, zegt Jacob hiermee en de joden van nu vinden 
hunn basis in Genesis. Geschichte en Religion zijn met elkaar verbonden. Bovendien 
klinktt het, Jacob kan het niet laten, met een knipoog naar de Quellenscheidung. 

DerDer Jude hat die Pflicht, aus der Quelle zu schöpfen, d.h. seine Bibel im Urtext 
zuzu studieren. Übersetzungen und Kommentare sollen und können dazu nur 
helfenhelfenm m 

Bennoo Jacob heeft zijn boek opgebouwd in twaalf delen conform het jaarlijkse lees-
roosterr op sabbat. Elke sabbat heeft een vaststaande lezing ofwel een wekelijkse afde-
ling,, de sidra, waardoor in een jaar tijd de gehele Tora wordt gelezen. De kalender 
vann de Toralezing is zo ingedeeld dat op de laatste dag van het Slotfeest de rij der 
feestenn wordt besloten. Dan wordt het slot van Deuteronomium gelezen, de zegenin-
genn en de dood van Mozes. Meteen daarna, onmiddellijk na het uitlezen, wordt 
opnieuww begonnen met Genesis. Deze dag van het Slotfeest draagt hierom nog de 
extraa naam van Vreugde der Wet, Simchat Tora!113 Dit alles betekent dat op de vierde 
sabbatt vanaf Simchat Tora de sidra «Tl wordt gelezen en die behelst Genesis 18:1-
22:24.. In het boek staat Genesis 22 dus bij de vierde sidra. Op elke bladzijde staat 

Jacobb (1934) p.15. 
A.w.. p.12. 
Dee Vries (1968) p.21-22. 
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bovenaann wisselend rechts en links de naam van de sidra vermeld die bij het te lezen 
gedeeltee van toepassing is. Er is dus een doorgaande lezing zoals Rosenzweig zich 
diee voor ogen had, 'sidraus'-weise waarvan Jacob aan het eind van zijn Vorbemerkung 
eenn verantwoording geeft.114 Daar blijf t het dan ook bij, want Jacob schrijft geen 
inleidingg bij de sidra. Integendeel, er volgt een vers-voor-vers commentaar na Jacobs 
vertalingg van het te lezen Genesisfragment. Was het voor Rosenzweig zonneklaar dat 
jodenn nauwelijks meer Hebreeuws kennen, voor Jacob ligt dat anders. Er is één 
QuelleQuelle voor Jacob en dat is de Urtext en die moet de jood kunnen lezen. Jacob komt 
dee lezer te hulp met een eigen vertaling, maar Hebreeuwse uitdrukkingen die 
betrekkingg hebben op de gelezen fragmenten in het commentaar worden getranscri-
beerdd noch vertaald. Zelfs wanneer de classicus Jacob zich uitleeft, geeft hij citaten 
inn het Grieks en Latijn zonder vertaling. De Hebreeuwse tekst van Genesis wordt niet 
opgenomen,, hoewel Rosenzweig voorstelde om dat wel te doen. Er volgt dus nooit 
eenn inleiding bij de sidra, maar doorgaans wel een Sinn der ErzahlungUi na een 
gelezenn hoofdstuk waardoor de vertelling haar plaats krijgt binnen het geheel. De 
eerstee hoofdstukken worden gelardeerd met thematische beschrijvingen als Schöp-
fungsmythen,fungsmythen, Paradiessagen en babylonische Flutsagen. Een populair weten-
schappelijkk werk is Genesis bepaaldelijk niet geworden. Daarvoor veronderstelt de 
auteurr een grotere voorkennis van zijn lezers dan Rosenzweig, die graag een 
commentaarr had gezien dat voor zowel jood als christen toegankelijk was.116 

Rosenzweigg heeft het boek weliswaar niet gelezen, maar kennelijk heeft Jacob hem 
well  een aantal hoofdstukken toegestuurd. Op 17 mei 1927 bedankt Rosenzweig Jacob 
voorr het Kommentar in de veronderstelling dat hij het manuscript tot het einde van 
dee maand mag houden, maar zes dagen later laat hij Jacob al weten dat hij het nu 
tochh voor de helft gelezen heeft waarbij hij zich beklaagt over Jacobs priegelschrift 
datdat hem pijnlijke ogen bezorgt. Zijn indruk is positief.117 Zes dagen later, op de 23e 
mei,, heeft Rosenzweig Jacob zijn laatste brief geschreven. 

Opvallenderr dan de sidragewijze lezing is de indeling die Jacob geeft waarbij hij om 
tee beginnen Genesis verdeelt in een Urgeschichte en een Erzvatergeschichte. Door 
dezee twee delen loopt een structuur volgens nn'Tin, nader geduid als Geschlechterfol-
gen.gen. Die laten zich niet onderbreken, dus gaat het om de geschiedenis van de vaders 
diee ook altijd die der zonen is en omgekeerd. Jacob geeft vervolgens een indeling 
diee later in het boek zelf niet meer is terug te vinden: 

Jacobb (1934) p. 16. 
Benamingg varieert Sinn des Abschnittes,Absicht der Erzühlung, Absicht des Kapitels, Tendenz 
derder Erzöhlung, Sinn der Geschichte, Zweck dieser Erz&hlung enzovoort en stopt bij Genesis 
41. . 
Rosenzweigg (1979) BT p.708. 
.... es ist in grosseren Portionen ein rechtes Augenpulver, sodass ich gestern die Schabbos-
nachmittagslektürenachmittagslektüre vor Augenschmerzen nicht fortsetzen konnte; ein weiterer Grund dass es 
baldbald gedruckt werden muss. Es ist eine tolle Sache. (...) Wenn aber 'Band I: Genesis' vorliegt, 
kannkann niemand mehr dran vorbei; und dann haben auch Aufsatze die richtige Resonanz. Zie 
Rosenzweigg (1979) BT p.1143,1148. 
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Inn de Vorbemerkung: Inn het boek: 

I.. Die Urgeschichte c. 1-11 Die Urgeschichte 1-11 
II .. Abraham und seine Söhne c.12-2518 Die Vatergeschichte 12-36 
III .. Isaak und seine Söhne c.2519-36 Die Josephsgeschichte118 37-50 
IV.. Jakob und seine Söhne c.37-50 

Hett is niet eenvoudig een systematiek te ontdekken in het geheel, te meer daar een 
overzichtelijkee inhoudsopgave ontbreekt. Weliswaar heeft Jacob het aantal rvn în in 
dee kopjes verwerkt,119 maar het gaat hem bovenal om de voortgaande lij n van het 
verhaall  dat Genesis heet. 
DieDie Urgeschichte kent geen strikte onderverdeling, zij moet gezien worden als één 
geheel.. Dit verandert ïnDie Vatergeschichte. Vanaf Genesis 12 ontrolt zich het leven 
vann Abraham in veertien hoofdstukken tot aan Die Toledot haaks waarmee Genesis 
25:199 begint. Van daar zijn er tien hoofdstukken te tellen tot aan Genesis 36, Die 
ToledotToledot Esaus. Dit deel, dat slechts één hoofdstuk in Genesis telt, wordt in Jacobs 
betoogg maar liefst vier hoofdstukken toegekend. Die Josephsgeschichte, te beginnen 
vanaff  Genesis 37, wordt opgedeeld in vier hoofdstukken. Het geheel wordt afgesloten 
mett Jakobs Abschied vanaf Genesis 49 en telt een twaalftal hoofdstukken. Met de 
verhandelingg over Jakobs Begrabnis - Schluss des Buches sluit Jacob zijn uitleg van 
hett bijbelboek af. Het zijn de kopjes bovenaan elke pagina die het daaronder be-
handeldee thema in één trefwoord weergeven. 

Dee Quellenscheidung vermag uiteraard niet tot het eigenlijke deel van het boek te 
behorenn en Jacob heeft het om die reden Anhang genoemd.120 Op licht ironische toon 
meldtt Jacob hoe de christelijke geleerden worstelen met lacunes en doubletten in de 
tekstenn en alles in het werk stellen om de naden dicht te krijgen door het poneren 
vann discutabele veronderstellingen. Het zal duidelijk zijn dat Jacob hier een andere 
uitlegg tegenover zal stellen. 

Inn tegenstelling tot bij p. 17-18 DIE URGESCHICHTE en bij p.311-312 DIE 
VATERGESCHICHTEVATERGESCHICHTE is er tussen p.692-693 geen aparte pagina opgenomen voor Die 
JosephsgeschJosephsgesch ichte. 
p.711 Die Toledot des Himmels und der Erde; 157 Die Toledot Adams; 183 Die Toledot Noahs; 
2722 Die Toledot der Noahsöhne; 304 Die Toledot Shems; 324 Die Toledot Terachs; 537 Die 
ToledotToledot Ismaels; 541 Die Toledot Isaaks; 670 Die Toledot Esaus; 678 Esau in Seir, seine 
Toledot,Toledot, 693 Einleitung Die Toledot Jakobs. 
Inn de Anhang ontbreekt een toelichting op de Quellenscheidung van Genesis 4, 14 en 38. In 
DerDer Sinn des Kapitels over Genesis 4 klinkt echter wel een contrasterend loflied op de 
einheitlicheeinheitliche Abfassung von c.I-4. (...)Man zöhle nach! Jacob (1934) p.155-157; ten aanzien 
vann hoofdstuk 14 dat Jacob het meest omstredene van Genesis noemt, houdt hij een verhande-
lingg aan het einde van het hoofdstuk zelf over de Geschichtlichkeit, Quelle, Tendenz der 
Erzdhlung,Erzdhlung, a.w. p.382-386, en evenzo legt hij verantwoording af bij de uitleg van Genesis 38, 
a.w.. p.721. 
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3.33.3 De ontvangst van 'Das erste Buch der Tora: Genesis'. 

TheThe 1930's were poor years for publication in the German language, and many 
copiescopies of the Genesis commentary were destroyed. 

meldtt W. Jacob.121 Het is tevens de tragedie rond dit commentaar geworden, want 
hoewell  Jacobs naam gevestigd was binnen de joodse gemeenschap en zijn boek die 
nogmaalss bevestigd heeft, is er nauwelijk een discussie over op gang gebracht. De 
academischee wereld reageerde afstandelijk, schrijft W. Jacob en daar zijn enkele voor-
beeldenn van terug te vinden, zoals hieronder beschreven. Maar om te beginnen werd 
Jacobb opgemerkt in een onverwachte hoek: in die van de literatuur. 

3.3.13.3.1 Thomas Mann 

Dee eerste keer dat Thomas Mann de naam van Benno Jacob noemt is in zijn dagboek 
opp donderdag 29 november 1934. Las in Jacobs Tora-Kommentar. Zaterdagavond 
daaropp is hij iets uitvoeriger. Hij meldt dan dat hij de lectuur van Jacobs commentaar 
opp de Josephsgeschichte zeer inspirerend vindt, maar ook enigszins komisch vanwege 
dee vrome en antikritische vasthoudendheid aan de eenheid van de bijbeltekst. Drie 
dagenn later verbaast Thomas Mann zich kennelijk nog steeds, want op 4 december 
merktt hij de combinatie van eenvoud en geleerdheid op van het commentaar, maar 
ookk de scherpzinnigheid; dit alles heeft voor hem iets verwonderlijks en amusants. 
OverduidelijkOverduidelijk zet het Thomas Mann aan het denken en wordt hem informatie 
verschaft.122 2 

Hoee komt Thomas Mann het commentaar al in de nadagen van 1934 te lezen toen 
hethet boek nog maar net uit was? Hij was al in 1926 begonnen met het schrijven van 
dee vierdelige roman Joseph und seine Brüder en zou die voltooien in 1943. In 1933-
19344 waren de eerste twee delen Die Geschichten Jaakobs en Der junge Joseph 
verschenenn terwijl in 1936 Joseph in Agypten en pas in 1943 Joseph, der Ernahrer 
zoudenn volgen. Katia Mann-Pringsheim heeft ooit verklaard dat haar echtgenoot zijn 
Joseph-romann als zijn liefste, zijn beste, meest essentiële en belangrijkste werk heeft 
beschouwd.1233 Wat Thomas Mann onderkent, is dat de bijbelse vertelling over Jozef 
eenn menselijke samenleving voor ogen heeft waarin humanisering een sleutelwoord 
is.. Met zijn Joseph heeft hij de verhalende overlevering van het slot van Genesis tot 
inn alle hoeken van de taal gehumaniseerd.124 

Thomass Mann heeft een heel eigen doel voor ogen met zijn Joseph en het is niet 

1211 W. Jacob (1992) p.xxvi. 
1222 Mann (1977) p.577-580. 
1233 K. Mann (1975) p.106-107. 
1244 Vergelijk het fraaie Schlusskapitel Humanitöt in Hamburger(1981),p.l65-173 waarin zij de ver-

houdingmythee en humaniteit 'm Joseph und seine Brüder beschrijft. Zo ook. Kurzke (1997) p. 131, 
1344 waar de betekenis van de mythische vertellingen bij Thomas Mann omschreven wordt als 
eenn ordening in de chaos: das Leben, das an und fur sich Grauen, Wirrsal, Krieg und blinder 
TriebTrieb ist, zu humanisieren durch begriffslos begreifende Erkenntnis, zu durchheitern durch das 
SpielSpiel der Kunst. 
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duidelijkk in hoeverre hij Jacobs Genesis als bron heeft gebruikt voor zijn boek.125 Een 
enkelee maal wordt nog gemeld in het dagboek dat er die dag in Jacobs commentaar 
iss gelezen. Thomas Mann vindt het zeer interessant allemaal, maar eenmaal werkt 
dee antikritische jodenverheerlijking hem op de zenuwen.126 Hij blijf t het boek ter hand 
nemen.. Zijn bibliotheek wordt node gemist bij de verhuizing naar Pacific Palisades 
inn Californië waar hij van 1941 tot 1952 zal blijven wonen, maar het is met name 
hett met potlood bestudeerde Thora-Kommentar dat hij ontbeert.127 Veel komen we 
uitt de dagboeken niet te weten over de invloed van Jacob op Thomas Mann. Een van 
dee laatste keren dat het boek genoemd wordt is op 17 mei 1942 als hij na tafel erin 
heeftt zitten lezen: sonderbarstes Produkt durch seine au f das Kindliche unerschüt-
terlichterlich angewandïe Gelehrsamkeit.l2s Abraham mag voor Thomas Mann degene zijn 
diee 'God ontdekte', maar hij wordt toch vooral beschreven als een problematische 
figuur.. Dat ligt anders voor Jakob, die in tegenstelling tot Abraham geschetst wordt 
alss een zwakke persoonlijkheid, maar hij lijd t tenminste niet aan blinde gehoorzaam-
heid!!  Jakob is de humane mens, terwijl Abraham zijn offer wil brengen.129 Thomas 
Mannn heeft respect voor het boek van Jacob, zoveel is zeker, maar de invloeden van 
Jacobb op Joseph in Agypten en Joseph, der Ernahrer zouden diepgaand onderzocht 
moetenn worden eer het commentaar een bron kan worden genoemd waar Thomas 
Mannn uit heeft geput.130 

3.3.23.3.2 Ludwig Feuchtwanger 

Inn Der Morgen van 1934 bespreekt Ludwig Feuchtwanger131 het commentaar van 
Jacobb onder de titel Erneuerung der Bibelwissenschaft. Hij stelt eerst dat de Bijbel 
gelezenn wordt in twee afgesloten kringen die van elkaar niet willen weten. De eerste 
iss de joodse kring van Wetsgetrouwen die de Schrift als geopenbaarde leer be-
schouwen,, volkomen en zonder dwaling. De tweede kring wordt gevormd door de 
oudtestamentischee wetenschap aan de theologische faculteiten van christelijke snit. 
Hett kenmerkende van deze wetenschap is dat de oudtestamentische begrippenwereld 
eenn voorstadium is van het christendom. Het gaat deze kring om taalkundige, 
godsdiensthistorischee en archeologische vragen. Hier tegenover staat het machtige 
commentaarr van de rabbijn Benno Jacob dat gekenmerkt wordt door een liefdevolle 
bemoeieniss met de woordelijke inhoud van de overgeleverde tekst. Feuchtwanger 
signaleertt dat Jacob de bronnensplitsing beschouwt als de grootste hindernis tot een 
goedee interpretatie van de Bijbel, maar ook dat Jacob zelf zegt dat zijn bestrijding 
vann de bronnenhypothese niet betekent dat de verteller van de Tora het gehele werk 

Anderss dan W. Jacob (1992 )p.xxvi die naar pagina's verwijst uit Tagebüchervw Thomas Mann, 
diee niets zeggen over Genesis als bron. 
Mannn (1982) p. 125. 
A.w.. p.354. 
A.w.. p.430. 
Kurzke(1997)p.l34,137. . 
Genoemdee K. Hamburger die een monografie publiceerde over de zo genoemde bijbelse romans 
vann Thomas Mann, kent Benno Jacob niet. 
Feuchtwangerr (1934) p.53-58. 
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opp eigen kracht heeft uitgesponnen of dat hij geen bronnen gebruikt zou hebben. 
Feuchtwangerr laat zien dat Jacob dus een boodschap heeft aan beide voornoemde 
kringen.. Genesis vormt een eenheid en het komt op een verklaring aan die deze 
eenheidd recht doet. In zijn bewondering voor dit grote werk van Jacob heeft Feucht-
wangerr ook kritiek. Jacob wil weliswaar de eenheid van het bijbelboek Genesis 
benadrukken,, maar het gaat dan wel om een eenheid gecreëerd in een kunstzinnige 
scheppingg van latere tijden, een geniale literaire schepping die uit de overlevering 
heeftt geput en het werk tot een eenheid heeft gevormd. Waar gaat het om, lijk t 
Feuchtwangerr Jacob voor te houden, om de betekenis van de aartsvaders of om de 
strijdd tegen de bronnen? 

WieWie sehr das Gesamturteil bei einer isolierten Betrachtung und Kommentierung 
desdes ersten Buches gehemmt sein muss, erhellt beispielsweise etwa auch daraus, 
dassdass die Genesis ersï von der Auszugstradition die eigentliche Beleuchtung 
erfahrt,erfahrt, da die Erzvater tradition als Vordatierung der Rechtsansprüche auf 
KanaanKanaan xvohl mit Handen zu greifen ist; das Erwdhlungsbewusstsein Israels wird 
durchdurch die Schicksale der Erzvater erhdrtet. Jacob kampft mehr gegen die nach 
seinerseiner Ansicht nicht logische, sondern höchst willkürliche Zuteilung der Einzelpar-
tien,tien, Satze und Halbsatze zu 'P', 'J' oder E' an}12 

Maarr voor Feuchtwanger is het duidelijk dat hij te maken heeft met een meesterwerk. 
Hett confronteert de lezer met klassieke joodse commentaren van de middeleeuwen, 
oudee vertalingen en verklaringen en met een eigen indringende interpretatie. Het is 
mett recht een joods commentaar dat ook voor de leek bedoeld is, juist omdat er zo 
weinigg toegankelijke literatuur beschikbaar is over dit onderwerp. Van belang is dat 
hett niet alleen onderricht over de geschiedenis van Israel, maar dat het ook leidt tot 
dee basis van Wiedererlernung unseres seit der Emanzipation so vernachldssigten 
Wissensgutes.Wissensgutes. Maar het grootste compliment voor Jacob is de mening van 
Feuchtwangerr dat de inhoud zich laat lezen als een roman waarin wir selbst de hoofd-
figuurr zijn. 

3.3.33.3.3 G.R.D. 

Inn The Journal of Theological Studies van 1935 wijdt Godfrey Rolles Driver133 onder 
zijnn initialen nog geen hele pagina aan Genesis. De eerste mededeling is dat hij het 
boekk vanwege de omvang diagonaal heeft gelezen en niet kan ontdekken dat hij daar-
doorr veel heeft gemist. De gezaghebbende oriëntalist uit Oxford met publicaties op 
zijnn naam over de Hebreeuwse taal en het recht in Assyrië en Babylonië, meldt dat 
hett hier gaat om een werk van een jood wiens positie meteen duidelijk is door diens 
visiee dat de bronnensplitsing de grootste hindernis is voor een goede interpretatie van 
dee Bijbel. De auteur komt in Drivers ogen maar tot vreemde zienswijzen. Zo verklaart 
Jacobb in de vertelling van de zondvloed de wisseling van miT naar t7K uit het feit 

mm A.a. p.57. 
1333 Driver (1935) p.80-81. 
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datt mn1 wordt gebruikt wanneer mensen worden aangesproken en 17« als het om 
beestenn gaat. Deze verklaring acht Driver juist, maar triviaal.134 Driver is duidelijk 
geïrriteerdd als hij afsluit met de opmerking dat een ueyot (3ipX.iov een uéya 
KaKovv is.135 Hij ziet in Jacobs commentaar niets meer dan een traditionele visie van 
dee Pentateuch. En zo die al correct zou zijn, dan vereist die niet zo'n langdradige 
verdediging. . 

3.3.43.3.4 G. Beer 

Inn Orientalistische Literaturzeitung van 1935 noemt de Heidelbergse oudtestamenticus 
G.. Beer136 Jacobs commentaar op Genesis een mijlpaal in de exegetische literatuur 
vann de Pentateuch. Naar Beers mening is de studie van Jacob afkomstig uit konserva-
tivtiv jüdischem Lager en hoewel Beer zich daarover niet verantwoordt wordt duidelijk 
waaromm hij dat denkt. De belangrijkste uitkomst van de studie is dat Jacob alle 
QuellenscheidungQuellenscheidung voor Genesis afwijst en daarmee zou Jacob in zowel joodse als 
christelijkee kringen instemming ontvangen. Ook Beer gaat in op een enkel facet uit 
hett boek, dat kan niet anders binnen de ruimte die hem is toebedeeld. Het lijk t erop 
datt Beer Jacob die waardering wel gunt, maar werkelijk serieus kan hij hem toch niet 
helemaall  nemen. Want Jacob mag de in Genesis 1 en 2 vertelde scheppingsge-
schiedeniss van één auteur laten komen waarbij de mens in Genesis 1 aan de top van 
dee pyramide staat en in Genesis 2 het middelpunt van de kring is, een werkelijk 
nadenkendd mens ziet toch de verschillen. Die laten zich nu eenmaal niet 
wegmasseren!!  En werkelijk ergötzlich noemt Beer Jacob wanneer hij de huidige 
wetenschappelijkee tegenstellingen tussen Genesis 1 en 2 in discrediet wil brengen 
doorr enkel de verouderde visie te noemen op Genesis 1 als poëzie en Genesis 2 als 
proza.1377 Beer wil Jacob niet in de orthodoxe hoek plaatsen en citeert met graagte 
datt de zondvloed volgens Jacob natuurwetenschappelijk niet mogelijk is geweest en 
doorr deze visie van Jacob breekt voor Beer het rationele door het traditionele heen. 
Jacobss grilligheid en onverbeterlijke eigenwijsheid laten onverlet dat het hier om een 
bijzonderr studieboek en naslagwerk gaat waarin de gehele geschiedenis van de uitleg 
vann Genesis, van zowel joodse als christelijke zijde, bijeen te vinden is. Ondanks een 
aantall  ernstige bedenkingen kan Beer de lezer dit boek van harte aanbevelen. 

Driverr heeft zijn oog laten vallen op Genesis p.197 waar Jacob Genesis 7:1 becommentarieert. 
Jammerr dat Driver te snel over de tekst van p.208 is heengevlogen waar Jacob uitlegt dat het 
alleenn nvr zijn kan die de elementen bedwingt. Overigens wil Jacob op p.197 duidelijk maken 
datt het n\T is die tot de mens spreekt omdat deze een persoonlijkheid is; de overige schepping 
begrijptt nur DTI1». 
Eenn groot boek is een grote ellende. 
Beerr (1935) p.618-621. 
Beerr bedoelt de tekst op p.952 van Jacobs Genesis. Daar noemt Jacob inderdaad de verouderde 
visie,, maar zegt daar ook bij dat er in nieuwere visies niets is veranderd. De oude mag komisch 
overkomen,, maar alles is vooronderstelling, zegt Jacob in alle stelligheid en alle vooronder-
stellingenn zijn pertinent onbetrouwbaar ofwel falsch. 
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3.3.53.3.5 Joseph Reider 

Inn 1939 komt Joseph Reider, verbonden aan het Dropsie College for Hebrew and 
CognateCognate Learning in Philadelphia, Pennsylvania en uit dien hoofde redacteur van The 
JewishJewish Quarterly Review, met een overzicht van recent verschenen Biblical literature. 
Jacobss Genesis is dan bijna vijfjaar oud; de omstandigheden waaronder het boek ver-
scheenn en het feit dat slechts een beperkt aantal exemplaren de Verenigde Staten heeft 
bereikt,, zullen ook hier een rol een rol hebben gespeeld. 

Dee recensent vindt het boek weliswaar erg dik, maar de inhoud bijzonder rijk . Het 
commentaarr heeft naar zijn mening niet enkel filologische, maar ook exegetische en 
homiletischee aspecten en het is de combinatie van dit alles die Genesis tot een theolo-
gisch,, maar ook literair commentaar heeft gemaakt waarbij geput is uit joodse en niet-
joodse,, maar ook uit westerse en oosterse bronnen. Direct na de lovende woorden, 
maarr nog voordat Reider het boek bespreekt, typeert hij Jacobs visie als orthodox. 
Hijj  beschouwt hem zelfs als een kampioen-verdediger van de traditionele visie die 
dee Pentateuch als een eenheid beschouwt. Reider is zich ervan bewust dat de meeste 
commentarenn op de Pentateuch afkomstig zijn uit christelijke kring en dat daarin van 
hett vooroordeel wordt uitgegaan dat het Oude Testament een voorbereiding is van 
hett Nieuwe Testament. Jacob daarentegen heeft een commentaar willen schrijven met 
hett joodse concept van de Bijbel daarin weerspiegeld. Reider merkt op dat Jacob oog 
heeftt voor het gegeven dat de Pentateuch gebruik maakt van verschillende bronnen, 
maarr dat de Pentateuch als geheel wijst op één auteur, want in de ene grote stroom 
zijnn de verschillende bronnen niet meer te onderscheiden. Jacob gaat het om de ene 
geestt en stem, waarbij hij uitgaat van de superioriteit van de Hebreeuwse tekst boven 
diee van bijvoorbeeld de Septuagint. Daarin is hij orthodox, meent Reider, maar 
evenzeerr is Jacob orthodox in zijn afwijzing van onder meer de moderne theorie van 
dee ontwikkeling in de geschiedenis van de religie van Israël. Reider kan niet anders 
dann in deze complexiteit veel nadelen zien, want Jacob verliest zich naar zijn stellige 
meningg in allerlei details. Bovendien zijn de becommentarieringen enigszins 
omhangenn met homiletische luchtjes en tenderen polemieken naar doorzichtige apolo-
gieënn die nergens hun steun vinden, maar wel haggadische beweringen voortbrengen 
uitt de Midrasj en de Talmoed. De achilleshiel is Jacobs veronderstelling van woor-
delijkee inspiratie, waarbij hij in moeilijkheden komt bij teksten die overduidelijk van 
eenn latere hand zijn. Dat Yahweh wordt weergegeven met £>, vindt Reider een notitie 
waard.138 8 

Woordenn die in deze bespreking direct opvallen zijn orthodox en apologie. De 
recensentt signaleert tegenstellingen in de wereld van de uitleg van het Oude Testa-
ment,, maar hij blijk t geen oog te hebben voor de politieke en maatschappelijke 
verhoudingenn waarin Jacobs Genesis is ontstaan. Zoals bekend, verscheen deze 
besprekingg in 1939. Jacob is dan zojuist verdreven uit zijn vaderland en leidt een 
bestaann als vluchteling in Londen. Voor zover te overzien,139 is de bespreking van 

"'"'  Reider (1939) p.189-190. 
1399 Het is Almuth Jürgensen die kontakten heeft met W. Jacob en toegang tot het familie-archief 

datt huist in Pittsburgh, Verenigde Staten, vergelijk Jürgensen (1999) p.93-104. 
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Reiderr de enige waarop Jacob heeft gereageerd. In zijn ballingschap lijk t het hem 
niett uit te maken dat hij als orthodox bestempeld wordt. Wel is hij ronduit verbolgen 
datt de recensent niet inziet dat er een samenhang is tussen het antisemitsme en de 
modernee Duits-protestantse wetenschap van het Oude Testament. Jacob vraagt zich 
aff  of men enig idee heeft wat de Duits-protestantse wetenschap teweeg heeft gebracht 
enn wat voor visie men op het jodendom heeft waarvan Hitler gebruik kon maken: 

TheirTheir patriarchs had been deceivers and villains, their God a tribal idol, their 
religionreligion a dissolute and low superstition, the nation entering Canaan a gang of 
robbers,robbers, and Jesus not a Jew at all, but an Aryan ... Then Hitler came and made 
hishis henchmen draw the practical consequences ... In commenting on the first book 
ofof the Jewish and Christian Holy Scriptures, I had to deal with this satisfactorily; 
II  have already dared to pronounce this in the preface (published in Germany on 
thethe 13th Dec. 1933!). These are my apologetics.UQ 

3.3.63.3.6 Bruce Vawter 

Zo'nn 35 jaar na de bespreking van Reider verschijnt in Book Reviews van The Catho-
liclic  Biblical Quarterly een korte notering van Bruce Vawter.141 Hij begint met de 
opmerkingg dat het boek van Jacob bij verschijning in 1934 gesneuveld is in de nazi-
barbarij.. Maar nu, anno 1975, hebben we dan te maken met niet alleen een integrale 
heruitgave,, maar ook met een verkorte Engelstalige editie. De Duitse uitgave is van 
eenn indrukwekkende scherpzinnigheid, meent Vawter, maar met de Engelse uitgave 
zijnn de twee vertalers hun vader en grootvader niet van dienst geweest zoals eens de 
kleinzoonn van Jezus Sirach diens Wijsheid in vertaling bracht. Vawter durft zelfs de 
boudee bewering aan dat hun liefdevolle arbeid het werk van Jacob wel eens meer 
dann op één plaats vernietigd zou kunnen hebben. Dit is niet veroorzaakt door gebrek 
aann precisie, maar door de inkorting tot eenderde van de tekst, die daarom buiten alle 
proportiess gekortwiekt genoemd mag worden. Deze inkorting, hoezeer ook geprobeerd 
iss om die verantwoord te bezorgen, eindigt hier en daar zelfs in een onbedoelde 
karikatuurr van het origineel. Aan het Engels ligt het niet, het taalgebruik is doorgaans 
goedd en het idioom klopt, maar het boek is armzalig uitgegeven en het wemelt van 
drukfoutenn en onvolkomenheden. 
Voorr Vawter ligt de kern van Jacobs onderzoek naar Genesis in zijn afwijzing van 
dee bronnenhypothese zoals die discussie in zijn dagen werd gevoerd, maar ook in 
hett uitgangspunt dat de eenheid van de bijbelse tekst kan worden uitgelegd als het 
gegevenn van een geloofsgemeenschap, vormgegeven vanaf de tijd van de Misjna door 
dee rabbijnse tradities. Die zienswijzen worden door Jacob besproken en in diens 
ontspannenn Duits krijgen ze een alleszins redelijke verdediging. Anders ligt dat in 
dee Engelse uitgave, want daar ziet men door de inkorting geen onderlinge verbanden 
meerr en dat levert grillige interpretaties van Jacob op die zelfs niet vrij zijn van 

Ziee Gesundheit (2000) p.6-7 die gebruik mocht maken van de vondsten van Almuth Jürgensen 
inn de nalatenschap van Jacob te Pittsburgh, zie vorige noot. 
Vawterr (1975) p.264-265. 
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banaliteit. . 
Tott slot is over de bronnensplitsing van mening te verschillen, meent Vawter, maar 
Jacobss werk heeft niets van doen met christelijk fundamentalisme of obscurantisme. 
Jacobb onderkent de mythologische en onhistorische elementen in Genesis, hij ziet 
dee aanwezigheid van doublures en vermoedt hier en daar gebruik van bronnen. Wat 
Jacobb biedt in de visie van Vawter, is een zicht op Genesis als één geheel. 

3.3.73.3.7 Vinzenz Hamp 

Ookk Vinzenz Hamp142 heeft, als hij een bespreking maakt voor Biblische Zeitschrift 
inn 1977, de twee uitgaven van 1974 voor zich liggen: de Duitse herdruk en de 
Engelsee ingekorte editie. Voor hem is het niet meer dan logisch dat Jacob alle 
QuellenscheidungQuellenscheidung volstrekt afwijst. De rabbijnse exegese van verleden en heden gaat 
nuu eenmaal uit van de eenheid van de Tora die gedragen wordt door een religieuze 
doelstelling.. Het valt Jacob niet kwalijk te nemen dat hij de zogenaamde höhere 
BibelkritikBibelkritik uitsluitend negatief beoordeelt, want die levert niet veel anders op dan 
moeilijkhedenn en onzekerheden. Anderzijds is daar de talmoedisch-rabbijnse exegese 
diee door alle tijden heen in haar interpretatie te gekunsteld is en ten onder gaat in 
haarkloverijen.. Die visies mogen interessant zijn, overtuigend zijn ze niet meer. Hamp 
geeftt zes voorbeelden van visies die typerend zijn voor Jacob. Eén zo'n voorbeeld 
iss het lachen van Abraham wanneer hem als honderdjarige wordt aangezegd dat hij 
uitt Sara een zoon zal krijgen. Jacob meent dat het met Genesis 17:17 niet gaat om 
hethet lachen van Abraham alsof hij gebrek heeft aan geloof, maar om zijn jubel.143 De 
verkortee uitgave van Genesis is een uitnodiging voor Engelssprekende joden om 
kenniss te maken met de kern van Jacobs denken, meent Hamp. De Engelse uitgave 
iss een praktische en financieel gunstige uitgave, maar de specialist zal de Duitse 
uitgavee moeten bestuderen. Over de Engelse editie heeft Hamp geen mening omdat 
hijj  niet bij machte is te beoordelen of het om forthright and lucid English gaat zoals 
dee inleider van die uitgave wil , daarbij verwijzend naar Vawter. 

Hampp (1977) p.281-282. 
Vergelijkk Jacob (1934) p.427-429, 443-445. Jacob heeft opgemerkt dat in Genesis 17:16 voor 
hett eerst het woord zoon heeft geklonken: een zoon voor Sara, de vrouw van Abraham. Zij is 
daarmeee gelijkgesteld aan Abraham, van beiden is immers de naam veranderd! Met dit alles, 
alduss Jacob, is de spanning gebroken die Abrahams hele leven heeft beheerst. Het is die gebroken 
spanningg die tot jubel leidt. Hamp signaleert uitsluitend, maar ziet wel bijzonderheden. Zo'n 
bijzonderheidd is dat Jacob Abrahams vreugde existentieel benadert in tegenstelling tot bij-
voorbeeldd Gunkel die Abraham een gespletenheid toedicht in het neervallen voor God en in het 
lachenn in de zin van schertsen om diens beloften. Etwas mehr Menschenkenntnis bringt wetter 
alsals sich aufs hohe Pferd gelehrter Theologie setzen. Wenn jemandem ein ganz grosses Glück 
verkündetverkündet wird, so verbirgt er wohl ( ... ) seinen Jubel hinter Ausrufen scheinbaren Zweifels: 
SoilSoil das wahr sein? Voor Jacob is het duidelijk dat ook God zich verheugt, mét Abraham. Sara's 
lachenn is evenmin een kwestie van ongeloof en Jacob houdt vast aan zijn existentiële benadering. 
Dee scène is naar Jacobs mening enkel te begrijpen als men Genesis 17, de naamsverandering, 
voorr ogen houdt. Hun beider lachen rechtvaardigt de naam Isaak: jubel! Zie ook mijn Deel 2, 
p.. 143. 
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3.3.83.3.8 F.H. Breukelman 

Hett is Frans Breukelman (1916-1993) die omwille van zijn studie in de bijbelse 
theologiee zich zijn leven lang heeft verdiept in het eigene van de Schrift. Hij 
worsteldee met Mattheüs en woog de woorden van Genesis. Die twee bijbelboeken 
hebbenn hem het meest bezield. In het kader van zijn levenslange studie van Genesis 
heeftt Breukelman vele bronnen geraadpleegd en Jacobs Genesis heeft hij dan ook 
grondigg bestudeerd.144 Hierbij past een kanttekening. Breukelman heeft Jacob gelezen, 
maarr uitsluitend ten dienste van zijn eigen visie op het eerste bijbelboek als het boek 
vann de rTH^Ti. In dit licht maakt Breukelman in zijn nagelaten geschriften de 
veelbetekenendee opmerking: 

B.B. Jacob baseert zijn commentaar niet op de bronnentheorie. Hij gaat uit van het 
BoekBoek zoals het overgegeven is en vraagt naar de zin van de teksten zoals ze nu 
inin het Boek voorkomen. We verwachten derhalve bij hem zo iets te vinden als wij 
inin het eerste hoofdstuk hebben geschreven.145 En dan moeten we zeggen: a) hij 
isis er telkens vlak bij, hij zegt het bijna, én: b) hij zegt het net niet. (... ) Wanneer 
wewe vanuit onze eigen exegese tot deze commentaar ons wenden en deze be-
studeren,studeren, dan zien we aan verschillende formuleringen van B. Jacob, dat hij niet 
zozo heel ver van ons afstaat (hij kent de compositie van het Boek Genesis als een 
geheel,geheel, eengeheel tot in alle details van de in stilistisch opzicht zeer verschillende 
delen).delen). Het blijkt echter eveneens, dat hij onze visie op dit Bijbelboek niet kent.146 

Breukelmann is ten diepste niet bijster geïnteresseerd in wat Jacob in den brede te 
vertellenn heeft. Jacobs strijd tegen de bronnentheorie is ook voor Breukelman een 
gedateerdee strijd, maar Breukelman heeft geen oog voor Jacobs polemische toon om 
dee eenheid van Genesis over het voetlicht te brengen waarbij hij in gesprek is met 
zowell  joodse als christelijke uitleggers. Dit betekent niet dat het niet van belang zou 
zijnn Breukelman aan het woord te laten. Waar in de bijbelse theologie en de exegese 
vann Genesis Jacob hier en daar in een enkele voetnoot terechtkomt,147 heeft Breukel-
mann zijn werk dieper gepeild. 

Naastt de stencils, fotokopieën, geluidsbanden en enkele videobanden die de Stichting Breukelman 
beheertt en deels uitgeeft, zijn tot nog toe een aantal delen verschenen onder de koepeltitel 
BijbelseBijbelse Theologie (BTh) Kampen, 1980-. Zie Literatuurlijst. In BTh 1/1 (1980) komt de naam 
nochh het gedachtegoed van B. Jacob ter sprake, in BTh 1/2 (1992) daarentegen wel. In Registers 
opp dit laatste deel wordt zijn naam 25 maal genoemd. Zie Breukelman (1997). In de helft van 
dee verwijzingen wordt Jacobs naam positief geciteerd, in de andere helft niet. 
Vermoedelijkk bedoelt Breukelman de tekst die terechtgekomen is in BTh 1/2 die in wezen slechts 
éénn hoofdstuk omvat. 
Breukelmann (z.j.), handgeschreven teksten. 
Clauss Westermann heeft B. Jacob een aantal keren geciteerd in diens Genesis en lang niet altijd 
afwijzend!!  Dat Gunkel en Jacob zeer verschillende standpunten zijn toegedaan is uiteraard ook 
Westermannn niet ontgaan; in zijn verhandeling over de dochters van Lot (Genesis 19:30-38) 
signaleertt hij dat Jacob schrijft over dit bijzondere geval van zwangerschap: 'Ihre Tal zengt vort 
grossartigemgrossartigem Heroismus', hier emmal mitHGunkel übereinstimmend. Westermann (1981) p.382. 
Ookk G. von Rad citeert Jacob een aantal keren. 
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a.a. Het eerstelingschap van Israël 

Inn de eerste plaats is daar Breukelmans doorwrochte studie over het eerstelingschap 

vann Israël die een Fundgrube vermag te zijn aan materiaal en gegevens.148 Het boek 

bestaatt uit één hoofdstuk en in kapitalen wordt daar heel Breukelmans visie op de 

betekeniss van Genesis in één zin verwoord: Het Boek Genesis als het boek van de 

nn^Tll  van Adam, de mens, over de wording van Israël temidden van de volkeren op 

dede aarde.1* 9 

Hett is het woord nrfrvi dat naar Breukelmans stellige overtuiging leidraad moet zijn 

bijj  alle exegetisch onderzoek. Breukelman stemt in zijn voetnoten een aantal keren 

inn met Jacobs vertalingen van Genesis, maar wanneer Jacob stelt dat T\vbx\ "ISO geheel 

hetzelfdee is als het nieuw-Hebreeuwse I'QIT "iso, beginnen voor Breukelman de 

problemen.. Niet Jacob maar Breukelman meldt dat yow "iso150 een genealogisch do-

cumentt was in na-exilische tijd waarmee de joden de legitimiteit en de adeldom van 

hunn afkomst konden aantonen. De twee begrippen mogen echter naar Breukelmans 

meningg beslist niet met elkaar worden verward, het gaat in Genesis ten enenmale niet 

omm genealogie om daarmee iemands afstamming te bepalen! Het gevolg is dat Breu-

kelmann zich ten doel gesteld ziet om uit te leggen dat Jacobs verwarring bepalend 

iss voor zijn opvatting van het thema en de compositie van Genesis, maar daar Jacob 

niett altijd recht mee doet.151 

Zoo Jagersma (1994) p.160. 
BreukelmanBreukelman (1992) p. 11. 
Lett wel: zonder leestekens! 
BreukelmanBreukelman (1992) p.58-59 noot 57, verwijzend naar Jacob (1934) p. 161. In het betoog van Jacob 
gaatt het bij Genesis 5:1 op p. 161 om het vervolg van de geslachten van Adam tot Set durch 
wirklichewirkliche Zeugung (T'nn). Over de hoofdlijn T^ Ï I en de zijlij n "i'r vergelijk zijn visie in Jacob 
(1903)) p.602. [Bij de besnijdenis van zijn oudste zoon heeft Jacob een verhandeling geschreven 
onderr de veelzeggende titel: Yolad und Holid - Erzeuger und Erzieher; eine bibelexegetische 
UntersuchungUntersuchung meiner lieben Helene gewidnet zur Geburt und Beschneidung unseres 
ErstgeborenenErstgeborenen - Jacob Ernst Yaakov Eliyohu. Göttingen, 1899. Het betreft een ongepubliceerd 
handschrift,, vergelijk Jürgensen (1997) p.1091.] Deze lijn van wirkliche Zeugung geldt Adam -
Set,, enzovoort. Vervolgens zegt Jacob: 

nn'Tirii  "IDO istganz dasselbe wie neu-hebröisch l'OTP rfrin (Singular Cf!".), auch ° "1BD (Pes.62b) 
undund fDirrïi (Es. Neh, Chr) ist nach i ^ m gebildet. 

Dezee zin is cryptisch en behoeft uitleg. Het bijbelse zelfstandig naamwoord torr dat aan ar ten 
grondslagg ligt, komt uitsluitend voor in Nehemia 7:5 in de uitdrukking üw "ipp en is verwant 
aann " ~IBO waar Jacob naar verwijst. Waar Jacob vervolgens impliciet op lijk t te wijzen is de hit-
pa'elvormm van öir die uitsluitend voorkomt in Ezra, Nehemia en Kronieken alsmede op de hit-
pa'elvormm van l'r. Beide werkwoorden hebben de betekenis 'zich in de gestachtsregisters laten 
opnemen',, waarbij het niet zozeer gaat om gedocumenteerde stambomen, maar om de toeschrij-
vingg aan het familieverband waartoe men behoort, vergelijk TWAT 111:612,635. Waar het ten 
aanzienn van Breukelman om gaat zijn de eerste twee woorden van zijn citaat: 

nn^inn ISO ist ganz dasselbe wie neu-hebröisch ycrf n̂ JO, auch yw ~IBO. 

Breukelmann gaat niet alleen voorbij aan Jacobs opmerkingen over de bijzondere vormen van ©ir 
enn i1?1, maar vooral ziet hij Jacob verder afdrijven van de betekenis van rrnVin als hij i'orv noo 

39 9 



Vervolgenss belooft Breukelman zijn lezers een bespreking van Jacobs Vorbemerkung 
inn een aparte bijlage.152 Dat blijkt noodzakelijk, want zelfs Benno Jacob heeft zich 
latenlaten misleiden, meent Breukelman. Jacobs misinterpretatie wordt zijns inziens ver-
oorzaaktt door het gegeven dat Jacob zich niet laat leiden door de structuur van de 
elfmaall  voorkomende uitdrukkingnn n̂ die bepalend is voor de opbouw van Genesis. 
Hett is nog veel erger! Jacob laat zijn commentaar uit twee delen bestaan, Die Urge-
schichteschichte naast Die Vdtergeschichte die bovendien strikt van elkaar gescheiden dienen 
tee zijn, zoals Jacob zelf vermeldt. Breukelman is duidelijk zeer teleurgesteld als hij 
opmerktt dat Jacob reeds in de Vorbemerkung meldt dat hij de Gliederung nach 
toledottoledotaanaan de onderscheiding tussen 'Urgeschichte' en 'Vatergeschichte' ondergeschikt 
maaktt en dat met redenen omkleedt,1" maar om welke redenen het gaat, daarover 
laatt Breukelman zijn lezers in het ongewisse. De beloofde bijlage is niet in zijn boek 
overr de structuur van Genesis opgenomen. Jacob heeft een geheel andere visie op 
dezee termen die overgenomen lijken van de gangbare beschouwing over Genesis. De 
UrgeschichteUrgeschichte wordt bepaald door de opsommingen. Wie feitelijke geschiedenis wil 
vertellen,, doet dat in duidelijke taal van proza. De Vatergeschichte daarentegen heeft 
hett over heel verschillende Godsnamen waar de Urgeschichte daar eenvoudiger over 
is.. De bijbelse gestalten hebben bovendien in de Vatergeschichte te maken met een 
keurr aan verschijningen, gezichten, dromen. Ging het in de Urgeschichte om een 

uitlegtt als een document van legitimiteit en afstamming dat al voor de uitleg van Genesis van 
belangg zou zijn. Met het document waar Breukelman niet naar de vorm, maar wel naar de inhoud 
naarr verwijst: yon\ nop, in zijn tekst zonder leestekens, gaat het echter om een omstreden 
aangelegenheidd waarbij genealogisch onderzoek zou kunnen ontaarden in zuivering van leiding-
gevendee namen. Was David niet voortgekomen uit een Moabitische? Misbruik ligt op de loer 
enn dit is de reden waarom Jochanan ben Zakkai ten tijde van de verwoesting van de Tempel 
besloott dat geen rabbinaal hof zou mogen onderhandelen over genealogische kwesties. Een 
vergelijkbaree overweging leidde tot een vroege afwijzing van het yon\ ipp dat een Midrasj 
geweestt schijnt te zijn bij Kronieken waarbij verwezen wordt naar bPesachiem 62b. Verg EJ 
7:3811 en 11:1231. Jacob noemt bPesachiem 62b wel, maar waar hij in zijn cryptische zin naar 
verwijstt is ar -» torr -» torr (Hitp.) -» i1?1 (Hitp.), terwijl Breukelman alle accent legt op de 
afgewezenn Midrasj l'orr "i?0 als hij zegt: Een 1'OIT "iDO was in de na-exilische tijd een 
genealogischgenealogisch document, waarmede Joden de legitimiteit en de adeldom van hun a/komst konden 
aantonen.aantonen. In de bespreking van B. Jacobs commentaar zullen we zien, hoe die gedachte dat de 
rrnVinn iDO van het Boek Genesis geheel hetzelfde zou zijn als zo'n l'orr noo bepalend werd voor 
zijnzijn opvatting van het thema en de compositie van het Boek Genesis. 
Ookk in de handgeschreven teksten maakt Breukelman geen onderscheid tussen Jacobs summiere 
verwijzingg naar var n^n en de talmoedische i'onr rfoD als hij zegt: Maar zijn (bedoeld wordt 
Jacob,, HB) commentaar wordt nu toch helaas uitsluitend daardoor bepaald - een andere 
GliederungGliederung zet hij er naast -, doordat hij de sépher töledhoth opvat als een joodse sépher 
(m(meegillath)yühasïn.gillath)yühasïn. Breukelman (z.j.). Het opvallende is echter dat Jacob uitgerekend dat beladen 
porrr niet uit zijn pen laat vloeien. Bovendien wil Jacob voort! Het gaat hem erom dat Adam 
imim Ebenbilde Gottes nicht nur geschaffen ist, maar ook dat alle Menschen ihren gleichen 
Adelsbriej~hebben.Adelsbriej~hebben. Hem gaat het dus niett om legitimerende genealogische documentatie. Jacob, 
diee zijn bronnen kent, en in de werkelijkheid leefde van het Duitsland in de jaren dertig in de 
vorigee eeuw, zal beslist niet uit zijn geweest op een bevestiging van het begrip genealogie als 
legitimatie! ! 
Breukelmann (1992) p.70, noot 18. 
A.w.. p.66, vergelijk ook p.68. 
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eenrichtingsverkeerr tussen God en de mens, in de Vdtergeschichte ligt dat anders.154 

b.b. Nagelaten werk 

Hadd Breukelman de stof voor de beoogde bijlage al gereed liggen? In zijn nalaten-
schapp zijn een aantal handgeschreven teksten te vinden waarin hij Jacobs werk onder-
zoekt,, maar de aantekeningen zijn ongedateerd. Net als in zijn boek gaat het niet om 
eenn beschrijving van Jacobs Genesis zelf, maar om diens visie op de betekenis van 
hett woord nrbr\. Wel komt de Vorbemerkung al heel snel in beeld. Daarin gaat het 
Breukelmann om wat Jacob niet ziet, namelijk dat het gaat om het eerstelingschap van 
Israëll  aan de hand van de tïrbin. Breukelman signaleert wel in een kleine kantteke-
ningg dat het Jacob met de nn^in gaat om het vaststellen van de herkomst van de bene 
Jisrael.Jisrael. Breukelman let daarbij op de zin waarin Jacob ontvouwt hoe hij Genesis 5-11 
will  lezen en hij noteert van Jacob: 

UrnUrn weiterhin zu zeigen, welche Abkunft Abraham hatte, wird sein Stammbaum 
bisbis zu Noah, dem Frommen der Sintflut, und Adam, dem gottgeschaffenen ersten 
Menschen,Menschen, hinaufgeführt. Es ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und der 
UrheberUrheber aller Menschengeschlechter, der Israel erwahlt hat und dem es das Land 
derder Heimat verdankt}*5 

Breukelmann heeft grote bezwaren tegen de woorden Abkunft en Stammbaum en in 
zijnn handgeschreven teksten wordt duidelijk dat de denkwegen van Jacob en hem niet 
mett elkaar sporen. Het is opvallend wat Breukelman citeert, maar ook wat hij over-
slaat.. Zo wordt de Vorbemerkung van Jacob ingezet met de vraag naar de betekenis 
vann de Tora. Die is voor Jacob gelegen in: das Volk der >bene Jisrael «fur seine 
geschichtlichegeschichtliche Aufgabe auszurüsten. Deze zin kan wel het uitgangspunt genoemd 
wordenn van Jacobs denkweg. Wanneer Israël uit de Egyptische slavernij is bevrijd 
enn in het eigen land als het volk van de enige God zal leven, klinken er vragen als: 
hoee zijn de *  bene Jisrael * überhaupt in Egypte terecht gekomen? Hoe komen zij 
tott hun aanspraak op het land? Waarom heeft de enige God juist hen tot deze taak 
geroepen?? Weil, antwortet der Israelii, wir, das Volk Israel, die Nachkommen von 
Abraham,Abraham, haak und Jakob sind. Zij zijn de aartsvaders, met hen heeft God een 
verbondd gesloten: 

AlsoAlso erzahlt die Genesis die Geschichte der drei Erzvater und der göttlichen 
VerheissungVerheissung an sie.ferner wie die Sóhne Jakobs zu den *bene Jisrael «wurden 

Jacobb (1934) p.310. Breukelman verwijst wel naar deze pagina, maar noemt Jacobs opvatting 
overr wat hij onder Urgeschichte en Vatergeschichte verstaat, niet, zie Breukelman (1992) p.68. 
Opp p. 15-16 heeft Jacob al de continuering willen benadrukken die Genesis kenmerkt in zijn twee 
hoofddelen:: Urgeschichte - Erzvütergeschichte. denn die Toraselbst behandeltdiese beiden Epo-
chen,chen, wie sich sich zeigen wirdganz verschieden. Durch beide Teile hindurch hindurch abergeht eine Gltede-
rungrung nach toledot, Geschlechterfolgen, die sich nicht unterbrechen lassen. (... ) Denn die Ge-
schichteschichte der Sóhne ist immer auch die des Voters und umgekehrt. 
Vergelijkk Jacob (1934) p. 15. 
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undund durch welche Verkettung der Umstdnde sie nach Agypten gelangt sind. 

Hett is deze zin die direct aan de zin voorafgaat waar Breukelman op wijst, maar die 
iss niet in zijn verwoording van Jacobs gedachtegoed opgenomen. Voor Jacob heeft 
AbkunftAbkunft en Stammbaum alles te maken met de verbinding tussen de kinderen Israels 
enn Adam, de door God geschapen eerste mens. 

c.c. 'Adel der Abstammung' 

Iss voor Breukelman het woord nrfrn allesbepalend om het bijbelboek Genesis te be-
grijpen,, voor Jacob is de betekenis van de Tora gelegen in de toerusting van het volk 
derr bene Jisrael voor zijn historische opgave. Daarbij is Genesis van betekenis om 
hett verhaal te vertellen van de drie aartsvaders en van de goddelijke belofte waardoor 
dee zonen van Jakob tot bene Jisrael zijn geworden. Daarbij zouden we het kunnen 
latenn en kunnen constateren dat Jacob niet aan de criteria van Breukelman heeft vol-
daan. . 
Tochh brengt Breukelmans studie zienswijzen aan het licht die iets vertellen over de 
verschillendee uitgangspunten en invalshoeken van zowel Jacob als Breukelman. Waar 
Jacobb de joden van zijn tijd wil toerusten zoekt Breukelman de diepe gronden van 
Genesis.. Breukelman meldt het en passant in zijn handschriften als hij Jacob citeert 
waarr deze zegt: 

KeinKein Volk der Erde hat etwas Ahnliches wie dieses Epos von den Urvatern 
Israels,Israels, in dem sich eine grenzenlose Hingabe an die Volksgemeinschaft undLiebe 
zurzur Heimat spiegein durfte.m 

Breukelmann kan niet anders dan dit beamen, maar hij heeft óók verwachtingen: 

WatWat wij in het boek Genesis te horen krijgen is inderdaad 'onvergelijkelijk' omdat 
IsraëlIsraël temidden van de goylm even onvergelijkelijk is als de HERE onder de 
godengoden ... tenminste: dat verwachten we, dat B. Jacob zeggen zal, maar neen: we 
horenhoren dingen, die allesbehalve onvergelijkelijk zijn; 'grenzenlose Hingabe an die 
VolksgemeinschaftVolksgemeinschaft und Liebe zur Heimat' - het kan eigenlijk niet droeviger 
('heidenser'('heidenser' zouden we bijna zeggen).157 

Dezee zinnen zijn onthullend in hun contrasten. Voor Breukelman is de vraag van 
belangg hoe Israël zal bestaan tussen de volken en hoe de zoon zal leven tussen de 
zonen.. Met andere woorden: Genesis is één pars pro toto voor Breukelman waarin 
hett in wezen gaat om de ene Zoon: Immanuel.158 Het gaat hem om de eenvoud van 

Jacobb (1934) p.314. 
Breukelmann (z.j.) handgeschreven teksten. 
Ziee Breukelman (1980) p.9-18, maar speciaal p.16 waar hij er een zelfstandige alinea aan wijdt: 
HetHet gaat in de bijbelse teksten over wat er geschiedde tussen God en Israël op de pK, die Hij 
hunhun gaf. Deze geschiedenis van God met Israël op het land, dat Hij hun gaf. is pars pro toto 
dede geschiedenis van God-met-ons allen y~\t*n ^ro, op de ganse aarde. Zij is de geschiedenis van 
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allee verwijzing en dit is typerend voor de denkweg van Breukelman. Tegenover het 
modell  van Breukelman van de ene voor heel de mensheid staat de toerusting van 
Jacobb voor de joodse lezers. Hij benadert de tekst vanuit Exodus. En als Jacob terug 
ziet,, gaat het hem evenzeer om de ene mensheid. Dit brengt Jacob tot uitdrukking 
inn woorden als Folge der Geschlechter,Abkunft,Stammbaum, Adel der Abstammung. 
Maarr Breukelman stoort zich aan deze woorden en wanneer Jacob ook nog eens stelt 
datt er geen volk ter aarde is dat iets overeenkomstigs heeft als dit epos waarin sprake 
iss van een grenzenlose Hingabe an die Volksgemeinschaft und Liebe zur Heimat, 
heeftt Breukelman hier maar gemengde gevoelens bij. Jacob blijf t echter na deze 
woordenn niet bij de liefde voor het vaderland en zijn betoog loopt uit op God die 
hett laatste handelende subject is: 

DassDass er der Ewige und Eine ist, macht die Geschichte zu einem sich über die 
GenerationenGenerationen erstreckenden sinnvollen Plan. Dass er der überweltliche und 
heiligeheilige Gott ist, musste vor dem Dünkel des Nationalismus bewahren, d.i. der 
ErhebungErhebung der  nationalen Belange * zum einzigen Mass aller Dinge, vor der 
VergötterungVergötterung und Selbstanbetung des eigenen Volkes mit allen seinen 
MenschlichkeitenMenschlichkeiten und Fehlern.^9 

Mett andere woorden, het gaat Jacob om de aperte afwijzing van het nationale belang 
alss maat aller dingen, maar ook van alle vergoddelijking en zelfverheerlijking van 
dee mens, maar niet dan nadat hij eerst de mens in het midden heeft gesteld. 

d.d. 'Die toledot Abrahams fehlt' 

Gaatt het Breukelman a priori om de rvn^in als leeswijzer van Genesis, ook Jacob 
heeftt zijn zienswijze al is hij ruimer in zijn woordkeus dan Breukelman wil . Pregnant 
iss hun verschil in visie zichtbaar waar Jacob het probleem aan de orde stelt dat er 
geenn sprake kan zijn van de rvn^in van Abraham. De belangrijkste overwegingen voor 
Jacobb zijn dat het bij het begin van Abrahams geschiedenis niet kan gaan om de 
nn^inn van Abram, want voor de rij der geslachten is heel eenvoudig de naam 
Abrahamm nodig en die verkrijgt hij pas in Genesis 17. Vervolgens merkt Jacob ook 
opp dat bij de zegswijze nrr'PTi n"7t*  de namen horen van de geborenen, terwijl Abraham 
aann het begin van zijn geschiedenis nog heel lang moet wachten op de zoon. Evenmin 
onbelangrijkk is de opmerking van Jacob dat het bij Abraham gaat om de ene zoon 

Immanuël.Immanuël. Bij deze tekst hoort noot 56 waar instemmend naar Karl Barth wordt verwezen: Die 
HeiligeHeilige Schrift ist das Wort von solchen Menschen, die dieses 'Immanuël' ersehnt, envartet, 
erhqffierhqffi und endltch in Jesus Christus gesehen, gehort und betastet haben. Sie sagt, bezeugt, 
verkündigtverkündigt es. Und sie verheisst durch ihr Sagen, Bezeugen und Verkündigen, dass es auch und 
geradegerade fur uns gilt. Vergelijk Barth (1975 )p.l 10. Breukelman (1980) p.31. In Breukelman (1989) 
p.822 wordt naar aanleiding van dit thema zeer beeldend de link gelegd naar Barth aan wie 
Breukelmann deze visie heeft ontleend. 
Jacobb (1934) p.314-315; niet zonder reden heeft de uitgever uitgerekend deze bladzijden tot voor-
aankondigingg verheven, vergelijk Almanack des Schocken Verlags (1934) p.34-37. 
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terwijll  het woord riH^n de enkelvoudsvorm verbiedt,160 maar al deze overwegingen 
tellenn voor Breukelman niet. Hém gaat het om het ene geheel van Genesis 11:27 tot 
25:111 waarbinnen alles vanuit 11:27-32 tot ontwikkeling komt. Daartoe geeft Genesis 
allee aanleiding, aldus Breukelman, mits we ons streng houden aan het schema van 
dee toledot. Maar Jacob ziet het anders. Het gaat hem niet om de strenge lij n van de 
nri^T)) van Terach, maar om Abraham und seine Söhne en dat is wel heel mooi, vindt 
Breukelman,, maar het zijn Jacobs eigen woorden en niet die van Genesis!161 

Dee manier waarop Breukelman Jacob benadert belicht niet alleen hun beider 
interpretaties,, maar schept ook helderheid. Breukelman gaat het om de lezing van 
Genesiss in eenvoud naar Immanuël toe en dit vormt een scherp contrast met Jacob 
vann wie we door dit alles sterker zien dat het hem in zijn Genesis om twee thema's 
gaat.. Het eerste thema is dat de mens geschapen is naar Gods evenbeeld. Het is niet 
zonderr reden dat het commentaar op de eerste twee hoofdstukken van Genesis maar 
liefstt 82 pagina's telt op het geheel van 926 pagina's dat Jacob voor de vijfti g 
hoofdstukkenn van Genesis nodig heeft. Jacob wil zijn lezers inprenten dat elk mens 
ditt beeld in zich meedraagt. Het tweede thema is hoe - vanuit Exodus gezien - de 
menss zich gedraagt, uitlopend op Abraham die als voormozaïsche gestalte de enige 
iss die door Jacob Heros der Religion wordt genoemd. In dit alles zijn de niT^n ook 
voorr Jacob van belang, maar enkel voorzover het de geschiedenis van niet alleen de 
zonen,, maar ook de vaders betreft. Door de vragen die Breukelman aan Jacob stelt 
wordtt duidelijk hoezeer hun beider invalshoek verschilt. Breukelman gaat het 
uiteindelijkk om een Genesis dat de grondslag is van de geschiedenis van God met 
Israëll  als pars pro toto voor de geschiedenis van God met de mens, waarbij Immanuël 
alleenn christologisch geduid kan worden als vere Deus - vere homo.162 Jacob heeft 
alss doel de joodse lezer van zijn tijd, in een tijdsgewricht waarin diens traditie 
ontkendd werd, mens te leren zijn op aarde. 

3.43.4 Overzicht 

Hett is noodzakelijk om bij lezing van Das erste Buch der Tora: Genesis bedacht te 
zijnn op een aantal voetangels en klemmen waarin de lezer verstrikt kan raken. Aller-
eerstt is het moment waarop het boek ontstond van belang. Een gegeven is dat er in 
hett publicerend leven van Jacob geen modern joods commentaar op Genesis voorhan-
denn was, terwijl in de christelijke wereld de ene na de andere publicatie verscheen. 
Wanneerr Rosenzweig en Jacob een voorganger noemen aan wie zij zich verwant voe-
len,, komen ze uit bij de negentiende eeuw waarin Salomon Herxheimer zijn vertaling 
enn commentaar van de Hebreeuwse Bijbel in het Duits publiceerde met een laatste 
herdrukk in 1863. Wanneer er aan een opvolger wordt gedacht leven zij ondertussen 
well  zestig jaar later! Een jongere tijdgenoot van Jacob is Cassuto, maar Cassuto staat 
zekerr niet afwijzend tegenover de wetenschappelijke basis van de Quellenhypothese 

Vergelijkk Jacob (1934) p.332. 
Breukelmann (z.j.), handgeschreven teksten. 
Waarachtigg God - waarachtig mens. 
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enn kent niet de kramp om vooral de eenheid van de tekst te willen bewijzen. 
Bovendienn verscheen de vertaling van Cassuto's commentaar dat weliswaar slechts 
twaalff  hoofdstukken Genesis behandelt, reeds in 1961 integraal in het Engels. 
Dee kritieken op Jacobs boek direct na de verschijning zijn getekend door sympathie 
dann wel antipathie jegens de felheid waarmee de auteur zijn strijd voert. Thomas 
Mannn vindt hem geleerd maar toch ook naïef en Feuchtwanger, toch afkomstig uit 
dee kring waarin Jacob verkeert, weet niet altijd of het de auteur nu gaat om de 
betekeniss van de aartsvaders of om de strijd tegen de bronnentheorie. Reider is de 
enigee recensent die Jacob orthodox noemt. Het is dan 1939, maar dat betekent niet 
datt hij oog heeft voor de wereld waarin Jacob in zijn arbeidzaam leven heeft 
verkeerd.. Er bestaat onmiskenbaar een samenhang tussen Jacobs strijd tegen de 
QuellenhypotheseQuellenhypothese en het antisemitisme dat uitliep op de nazibarbarij. 
Anderss wordt het wanneer de herdruk van 1974 is verschenen. De kramp is eruit en 
datdat wordt schrijnend duidelijk wanneer de Engelse verkorte uitgave verschijnt, waarin 
dee verhandelingen over de bronnensplitsing eenvoudig zijn weggelaten. Was het 
daarbijj  gebleven, dan was de ramp nog te overzien geweest, maar er is zoveel in 
gesnedenn dat óók Jacobs minieme, maar vaak cruciale notities verdwenen zijn. 
Hett boek is de erfenis van jarenlange lezing die al begon in Jacobs jonge jaren in 
Dortmund.. In die zin is het boekje Die Thora Moses dat in 1912 verscheen misschien 
well  als een basis te beschouwen. Het was het eerste boekje van Jacob waar Rosen-
zweigg mee te maken kreeg. In dit licht is de naam van Rosenzweig van belang voor 
dee totstandkoming van Jacobs grote werk. Het is daarom des te spijtiger dat 
Rosenzweigg het boekwerk niet meer heeft kunnen aanschouwen. Is het commentaar 
gewordenn zoals hij zich dat in 1921 voor ogen stelde? Die vraag is niet te beantwoor-
den,, maar het is Jacob zelf die al in zijn Vorwort meldt dat het Rosenzweig om een 
veell  bescheidener boek ging. Hém ging het om een populair modern commentaar, 
maarr Jacob heeft weliswaar een modern, maar toch vooral wetenschappelijk boek 
voorr ogen gestaan. Dat is het dan ook geworden. En in zijn wetenschappelijk bedrijf 
iss Jacob daarenboven zeer polemisch. Hij heeft, Viadrina indachtig, zijn eer te verde-
digen!!  Deze invalshoek van Jacob wordt vooral duidelijk wanneer Breukelman diens 
GenesisGenesis in handen krijgt. Hoewel Jacob de compositie van Genesis, zoals Breukelman 
enn passant meedeelt, kent als een gehéél tot in alle details van de in stilistisch opzicht 
zeerr verschillende delen, ontbreekt het model waarop Breukelman hem bevraagt. Juist 
doorr de vragen die Breukelman stelt wordt duidelijk hoezeer Jacob voort moet en 
alless kwijt wil wat hij zijn joodse lezers wil vertellen. 

Ditt komt aan de dag door een enigszins onverwacht aspect. Benno Jacob heeft welis-
waarr zijn leven lang aan de uitleg van de Tora gewerkt en hij betitelde zijn boek niet 
voorr niets als Das erste Buch der Tora: Genesis. Toch is er een niet onbelangrijk 
verschill  met zijn Exodus. In het tijdschrift Der Morgen heeft Jacob een werkelijk 
populairr verwoorde visie op Genesis ontvouwd. Deze artikelenreeks waarop in het 
volgendee hoofdstuk wordt ingegaan, verscheen tussen 1925 en 1929. De reeks loopt 
weliswaarr tot Genesis 38, maar opvallend is dat Jacob zijn publicaties vrij abrupt 
beëindigt.. Het gedachtegoed van deze reeks is duidelijk terug te vinden in het com-
mentaar,, maar dat commentaar gaat dieper. Tussen 1929 en 1933 ligt een viertal 
jaren.. In die jaren moet het dan ook gebeuren! En Jacob blijf t bij de tijd, want wie 
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zijnn bibliografie doorneemt, ziet dat deze zeer actueel is. Het overlijden van zijn 
vrouw,, aan wie hij zijn boek opdraagt, was een zeer ingrijpende gebeurtenis voor 
Jacobb en bovendien leeft hij in een allerminst rustig tijdsgewricht. Hij klaart zijn 
karweii  dan ook met de woorden: 

IchIch lege die Feder aus der Hand mit Dank gegen den Gott unserer Voter, dass 
ichich dies Werk haben vollenden dürfen, und in derHoffnung, dass ich nach meinen 
KraftenKraften zur wissenschaftlichen Erkenntnis der Bibel habe beitragen und meinem 
VolkeVolke dienen können - HK?̂  rnïrvrnt*  "WOn1?, * die Tora zu ihrem alten 
GlanzeGlanze zurückzubringen < njl^ri 1?! rrfin ^lin1?.163 

Ruimm vijfjaar later is Rabbiner B. Jacob van huis en haard verdreven. 

Jacobb (1934) p.12. De eerste zin is een variant op de uitdrukking nxöv mi» i'rnn 'in oude glorie 
herstellen'.. De tweede zin is een variant op Jesaja 42:21 en een standaarduitleiding in mMakkot 
3,166 bij de lezing van mAwot 1. Jacob vertaalt dit fragment niet, maar de vertaling luidt: om 
dede Tora steeds groter en prachtiger te maken. Vergelijk Dasberg (1979) o.m. p.193. 
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Hoofdstukk 2 
Dee gestalten van Genesis 22 bij Benno Jacob 

Jacobb maakt in zijn commentaar reeds aan het begin van zijn verhandeling over 
Genesiss 22 duidelijk dat dit verhaal een compositie bevat met een verrassende om-
wenteling.. ' Het tweeëntwintigste hoofdstuk van Genesis wordt becommentarieerd als 
hoofdstukk XI in Die Vdtergeschichte. Die Bindung haaks zum Opfer en Die 
NachkommenNachkommen Nahors des Bruders von Abraham. Door de opbouw van het verhaal 
gaatt het om een afgerond geheel met een duidelijk begin en einde. In dit verhaal zien 
wee een aantal gestalten optreden. 

44 D E NAMEN ZOALS ZE VOORKOMEN IN GENESIS 22 

4.14.1 Onzichtbare gestalten, een signalering 

Err zijn naast de zichtbare gestalten ook onzichtbare figuren aan het werk in Genesis 
222 en ook zij spelen hun eigen rol in het verhaal. Het gaat om wröx en nvr en 
variantenn van deze namen. Met deze namen beginnen we. 

DTI1?!**  en varianten mrr en varianten 
22:11 DVÜKTT) 22:11,15 mm ybo 

22:3,99 cm"?Hn 22:14,14 mm 
22:8,122 crn1» 22:16 mn'TDW 

Beidee Godsnamen komen elk vijfmaal voor. Letten we op de Godsnamen zoals ze 
inn deze teksten klinken in al hun varianten met daarnaast de vertaling die Jacob in 
zijnn commentaar geeft; opvallend is dat die varianten niet willekeurig zijn maar een 
zekeree volgorde laten zien van DTi^n) naar m.T: 

22:1 1 
22:3 3 
22:8 8 
22:9 9 
22:11 1 
22:12 2 
22:14 4 
22:14 4 
22:15 5 
22:16 6 

i i 

DT^KTI I I 

D'H^K H H 

D'n1?** * 
wrövsn wrövsn 

ffrf?»ffrf?» (KT_,:>) 

Jacobb (1934)p.491. 

mmm yöa 

mm m 
nww im 
mrrr -\vfto 
mrrüw w 

derr Elohim 
Gott t 
Gott t 
derr Elohim 
SEINN Engel 
gottesfürchtig g 
ER R 
auff  SEINEM Berge 
SEINN Engel 
SEINN Spruch 
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4.24.2 Zichtbare gestalten, een signalering 

Dn"DRR wordt 20 keer bij name en 3 keer verhuld genoemd: 

22:1,3,4,5,6, , 
8,9,10,11,11, , 
13,13,14,19, , 
19,23 3 
22:1 1 
22:6 6 
22:7 7 
22:7 7 
22:8 8 
22:15 5 
22:20 0 

Dn-QK K 

R R 
nn""  crrx? 
TDKK Dn-ojr'w 
'2K K 
Hrrr Dn,K? 
Dn-atr1?» » 
nrrasö nrrasö 

Abraham(s) ) 

denn Abraham 
siee beide selbander 
zuu Abraham seinem Vater 
Vater! ! 
siee selbander 
demm Abraham 
demm Abraham 

priTT wordt 5 keer bij name en 9 keer verhuld genoemd: 

22:22 prcrTiR rontot&K -[-rrrriK -p-nK 
deinenn Sohn - deinen Einzigen, 
denn du liebst - den Isaak 
seinenn Sohn Isaak 
undd der Knabe 
auff  seinen Sohn Isaak 
siee beide selbander 
Isaak k 
meinn Sohn 
siee selbander 
seinenn Sohn Isaak 
seinenn Sohn 
nachh dem Knaben 
deinenn Sohn, deinen Einzigen 
anstellee seines Sohnes 

ffiD),ffiD),  dit zelfstandig naamwoord komt 5 keer voor: 

22:3 3 
22:5 5 
22:6 6 
22:6 6 
22:7 7 
22:8 8 
22:8 8 
22:9 9 
22:10 0 
22:12 2 
22:12,16 6 
22:13 3 

inn pw nto 
iwm m 
mm pnü,-u?u 
*nrrr an'32? 
pnü' ' 
"33 3 
nrrr or™ 
inin pmrTW 
ra-na ra-na 
-iwn-1?» » 
"[Tn,_n«« yj-m 

i nn nnn 

22:3 3 
22:5 5 
22:5 5 
22:12 2 
22:19 9 

vil?]]  "IXBTIK 

r-irr^H H 
iwm m 
-ir]n _t?« « 

viw 1?» » 

seinee beiden Knaben 
zuu seinen Knaben 
undd der Knabe 
nachh dem Knaben 
zuu seinen Knaben 

Tott slot horen we in vers 20-24 de namen 

22:20,233 ro^ö Milk a 
22:20,233 "iinfr dem Nahor 
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22:21 1 

22:22 2 

22:23 3 
22:23 3 
22:24 4 

nirnKii  fiirri K 
W W 

OIRR '3« 
itrrnKii  -rarrriKi 
^TTIK II  ttf-frs'nR" 
^KTOO m\ 
'wiroi i 
npnTm m 
ratm»ratm» nmto 
ttfnrrnsii  onrnKi 
roamm m 

denn 'Us una den Buz 
undd den Kemuel 
denn Urvater Arams 
undd den Kesed und den Hazo 
undd den Pildas und den Jidlaf 
undd den Betuel 
undd Betuel 
diee Ribka 
R'uma,, den Tebah 
undd den Gaham und den Taha§ 
undd den Ma*akha 

4.34.3 Beschrijving der namen 

Jacobb is er veel aan gelegen om de namen in detail te bekijken en te vertalen. Het 
valtt echter op dat Jacob ten aanzien van de Godsnamen nogal wat varianten gebruikt 
inn zijn vertaling. Om te beginnen zijn er drie varianten van w?bx. waar Jacob op z'n 
minstt twee vertaalvormen voor nodig heeft, met daarin Elohim en Gott. DTî KnO) 
zoalss we in 22:1 en 9 de Godsnaam lezen, wordt door Jacob met der Elohim weerge-
geven;; opvallend is dat Jacob dezelfde naam DTî wi in vers 3 vertaalt met Gott. 
Dezelfdee uitdrukking Gott wordt echter ook gebezigd bij de Godsnaam W7t>\k in vers 
8.. Is daarmee DTi'mi = wrbx = Gott in contrast met ER1 
Elkee keer dat de naam mir klinkt wordt dit aangegeven met kapitalen en 
omschrijvendd vertaald met derde persoonsnaam enkelvoud, daarin is Jacob con-
sequent.. De Godsnaam mrp springt er door deze vertaalwijze altijd uit. Jacob heeft 
inn zijn Vonvort de redenen uiteengezet waarom hij deze schrijfwijze volgt.2 

Nuu introduceert Jacob in zijn commentaar echter nóg een hemelse gestalte waarvan 
uitdrukkelijkk moet worden gesteld dat die niet voorkomt in de tekst van Genesis 22; 
dezee gestalte noemt Jacob ]üto.3 Hoewel de tekst nergens van |üfo spreekt, speelt die 
wéll  een belangrijke rol in Jacobs uitleg en dit heeft consequenties voor zijn visie op 
hett verloop van de beproeving. 

Bijj  de zichtbare gestalten lukt het Jacob wonderwel om de namen concordant te 
vertalen.. De contrasten en overeenkomsten weet hij in zijn vertalingen te handhaven. 
Zoo valt op dat wanneer er sprake is van het voorvoegsel (")n« bij de eigennaam, die 
naamm een lidwoord mee krijgt. In de Duitse taal is dat mogelijk. 
Abrahamm wordt 23 maal genoemd waarbij de eigennaam zonder enige toevoeging 
hett veelvuldigst voorkomt, 16 maal. Zijn gestalte kent enkele variaties. 20 maal horen 
wee zijn eigennaam, waarvan viermaal met toevoegingen T)K (1), -l?« (7,15) en *? (20). 
Eenmaall  is er sprake van een toegevoegd zelfstandig naamwoord V3« QT13K"1}», zu 
AbrahamAbraham seinem Vater (7) en eenmaal is hij niet meer dan ,n» Vater (7). In 22:6 en 

A.w.. p.11. 
Ikk houd zoveel mogelijk de Hebreeuwse schrijfwijze aan, ook wanneer Jacob het over bijvoor-
beeldd ha-Elohim of Satan heeft, tenzij het gaat om een letterlijke weergave van zijn tekst. 
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88 wordt Abraham in de uitdrukking HIT Dirxtf samen met Isaak geduid in hun op weg-
gaan,, zij het dat beide van 6 in 8 ontbreekt. 

Vann Isaak horen we 14 keer en in de aanduidingen voor hem is een grotere variatie 
tee zien. Zijn naam klinkt slechts eenmaal zonder toevoeging in 22:7; alleen daar gaat 
hett om Isaak tegenover zijn vader. Het is bovendien de enige keer in Genesis dat 
Isaakk en Abraham met elkaar in gesprek zijn. De naam Isaak horen we slechts vijf 
keer.. Hij is niet alleen p Sohn, hetgeen achtmaal vermeld wordt, maar hij is ook 
ITlTTiKK  deinen Einzigen dat driemaal klinkt in 22:2,12 en 16 en "iJJl Knabe, tweemaal 
vermeld;; tenslotte is Isaak rüntTTüR den du liebst en dit horen we slechts eenmaal. 
Inn 22:5 en 12 is Isaak "iui"t; daarom staat Isaak niet alleen bij zijn naam, maar ook 
alss ~UJ] bij de D'-tfJ] vermeld. In 22:6 en 8 wordt hij in de uitdrukking Drvxö HIT samen 
mett Abraham geduid in hun op weg gaan. Opvallend is dat de naam van Abraham 
viermaall  zo vaak klinkt als die van Isaak. Abraham mogen we wel met recht de 
kerngestaltee noemen. 

Dee D'IJ?] verschijnen in twee gestalten, in totaal vijf keer: driemaal gaat het om niet 
naderr aangeduiden en tweemaal, zoals reeds boven gemeld, om Isaak. De andere ,1W 
blijvenn alleen als Knaben zichtbaar, meer vermeldt de tekst van hen niet. 

Vann Nachor hebben we na Genesis 11:27-29 niet meer gehoord, maar hij staat bekend 
alss Abrahams enige nog in leven zijnde broer. Van zijn verwekkingen horen we vanaf 
Genesiss 22:20 waar hij uitsluitend als de broer van Abraham optreedt. Hij wordt 
tweemaall  genoemd, evenals Milka, van wie we uit Genesis 11:29 weten dat zij de 
dochterr is van de reeds gestorven Haran. Zij wordt hier in Genesis 22:20 geïntrodu-
ceerdd als zelfstandige figuur; de hoorder moet nog weet hebben van Genesis 11:29. 
Milk aa baart Nachor acht zonen weet de tekst en de namen van haar zonen worden 
genoemdd evenals nakomelingen van twee hunner: Aram, zoon van Kemuël en 
Rebekka,, dochter van Betuèl. De naam van Reuma is nieuw en horen we slechts een-
maal;; van haar wordt verteld dat zij de bij vrouw is van Nachor; zij baart vier zonen, 
datt is alles wat we over Reuma vernemen. De zonen van Nachor worden weliswaar 
mett name genoemd, maar het zal niet als een verrassing voorkomen dat men bij het 
horenn van de namen acht en vier optelt tot twaalf. Des te verrassender is daartussen 
dee naam van Rebekka. 

Horenn we de namen van Abraham en Isaak veelvuldig, die van de zeventien gestalten 
uitt de laatste vijf verzen van Genesis 22 slechts eenmaal, op die van Milka, Nachor 
enn Betuèl na. Het vergrootglas ligt in dit verhaal op de namen van Abraham en Isaak. 
Doorr de wijze waarop de namen klinken in de vertelling worden hun betekenissen, 
gaandee het verhaal, duidelijk. 
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55 DE NAMEN D^K EN DTftan 

Dee Godsnamen verkrijgen niet pas hun betekenis in Genesis 22. Ze komen voor in 
heell  het bijbelboek en Jacob heeft daar zijn eigen visie op. Ook is zeker dat die visie 
niett pas ontwikkeld is ten behoeve vjm zijn commentaar in 1934, maar reeds eerder. 
Hijj  schreef uitvoerig over de Godsnamen in deel 5 van The Jewish Encyclopedia dat 
inn 1903 verscheen en 'm Der Morgen tussen 1925 - 1929. De eerste naam die opvalt 
iss DTî Kn omdat Genesis 22:1 hiermee begint en deze naam het werkwoord H03 bij 
zichh draagt. Deze naam is ook belangrijk omdat hij in zelfstandige vorm een beperkt 
aantall  keren voorkomt in Genesis. 

5.15.1 Over de namen DYÎ K en DTÎ KH in 'The Jewish Encyclopedia' 

Zoalss reeds gezegd, niet pas in zijn Genesis, maar al veel eerder heeft Jacob over 
dee Godsnaam WTtxt, nagedacht. Daarover valt voor de eerste keer iets te vernemen 
inn The Jewish Encyclopedia, waarvan deel 5 uitkwam in 1903; Jacob heeft hierin het 
lemmaa The Book of Genesis voor zijn rekening genomen. In de paragrafen 17 tot en 
mett 22 komen achtereenvolgens 'YHWH', 'Elohim', 'ha-Elohim' en 'Mal'ak of God' 
aann bod. We lezen daar iets over zijn opvattingen, 31 jaar voor zijn verwoording in 
GenesisGenesis in 1934. 
Jacobb stelt, om te beginnen, dat er weliswaar één God is die de hemel en de aarde 
heeftt geschapen en al het zijnde tot leven riep, maar het belangrijkste facet van de 
theologiee van Genesis is wel de opzettelijke variatie van de Godsnaam, nu eens DTT'PK 
enn dan weer mn\ Die variatie is de sleutel tot het gehele boek Genesis en zelfs van 
dee Pentateuch.4 Vervolgens merkt Jacob op dat we te maken hebben met onderschei-
denn namen die niet door elkaar mogen worden gehaald en om te beginnen inter-
preteertt hij DTt̂ K als een soortnaam. Hij beschouwt DTî K als de algemene benaming 
voorr de godheid, een wezen buiten ons. Diens existentie wordt gevoeld door alle 
mensen. . 
DTt̂ KK is voor Jacob in dit lemma een enigszins vage persoonlijkheid die vooral als 
eenn morele macht opgevat kan worden. DTI1?**  staat tussen de mrp-gelovige en de aan-
hangerr van een andere religie. In het verlengde hiervan is D,nL?K voor Jacob óók de 
benamingg van God in relatie tot iemand die HTTP genegen is, maar wiens geloof niet 
verderr ontwikkeld is. In die zin is iemand godvrezend te noemen, waartoe Jacob naar 
Genesiss 22:12 verwijst waar van de godvrezendheid van Abraham getuigd wordt. 
Hierbijj  blijf t het niet, want Jacob betoogt verder dat wrbb ook een aanduiding kan 
zijnn van de verschijning van de godheid wanneer WTtïK ~\vhfo klinkt. 

Enn hoe is het vervolgens in dit lemma gesteld met GTî Kn? Daarover maakt Jacob 
enkelee opmerkingen die een signalering vragen. Zo stelt hij dat het toegevoegde lid-

Jacobb (1903) p.603. 
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woordd n bij Cn K̂ een uitdrukkelijke definitie betekent; met 'de Elohim' of 'van de 
Elohim'' gaat het om een nadere definiëring van een DTt̂ K. De enkele, ondubbelzinnig 
alss zodanig vermelde verschijning van een WTÖx wordt DTt^n genoemd. Dit is van 
belang,, want Jacob meent hier dat deze DTî sn gelijk is aan mn' "]t*^0, waarbij hij niet 
alleenn Genesis 22:1,3 en 9 maar ook 11 en 15 noemt. Wanneer DTt̂ Kn afkomstig is 
vann DTt̂ K, gaat het om een voorbereiding van m.T en dit wordt nog eens bevestigd 
wanneerr hij de boodschapper van nVT de goddelijke gids voor de mens noemt; deze 
boodschapperr kan naast de twee genoemde namen ook nog eens DTi^to "jt^D luiden.5 

5.7.77 Samenvatting 

Hett gaat Jacob om één God die de hemel en de aarde schiep, maar deze heeft 
verschillendee namen die niet door elkaar mogen worden gehaald. De variatie in de 
Godsnamenn noemt hij zelfs de sleutel tot het verstaan van Genesis. Tevens is D'Ĥ K 
voorr Jacob een wezen met een eigen wil dat existeert in onze werkelijkheid, tegen-
overr de menselijke macht. In die zin is OTî K de laatste oorzaak van al wat leeft en 
gebeurt.. Ook stelt hij dat er geen andere DTî K is dan mrv, die 'DTr̂ fc' is in de zin van 
dede godheid. 
Jacobb wijst er vervolgens op dat D'Ĥ K een zelfstandige aanduiding kan zijn van de 
verschijningg van de godheid en als zodanig synoniem is van "I^D.6 Er is Jacob veel 
aann gelegen om tot een omvattende duiding te komen, maar uitsluitende en 
beperkendee definities formuleert hij niet. Enerzijds is QT K̂ een macht die onderge-
schiktt is aan mn\ anderzijds heeft die toch een zelfstandige en morele functie. Dit 
wordtt benadrukt door Jacobs visie op Genesis 22:16 als hij stelt dat zowel DTî Kn als 
mn11 "[t^o spreken voor mn" die in Genesis 22:16 wordt bedoeld. Jacobs visie op de 
Godsnaamm lijk t daarom in 1903 nog lang niet uitgekristalliseerd. In zijn poging om 
dee eenheid van Genesis te beklemtonen tegenover de bronnentheorieën wijst hij weer 
opp de ene God met de vele namen, waarbij hij tot de conclusie komt dat in Genesis 
222 één God aan het werk is.7 We zullen zien dat zijn visie hierop zich ontwikkelt. 

5.25.2 Over de namen WTbb en DTî tVl in 'Der Morgen' 

5.2.15.2.1 Niet in 'Die Schöpfung' 

Voorr Der Morgen schrij ft Jacob 19 j aar na zijn publicatie in The Jewish Encyclopedia 
weerr uitvoerig over Genesis. We schrijven dan 1925.8 Jacob zet een artikelenreeks 

A.a.. p.604. 
A.a.. p.604. 
A.a.. p.604. 
DerDer Morgen is een tijdschrift van na de Eerste Wereldoorlog toen er een hausse ontstond van 
joodsee periodieken. Men wilde zich weren tegen het opkomend antisemitisme en bladen als Der 
JudeJude waar Jacob tussen 1921-1923 ook in publiceerde, alsmede Der Morgen vonden hun weg 
naarr de joodse lezers; ze zijn onveranderlijk Duitstalig. Het (twee)maandelijks blad Der Morgen 
verscheenn tussen 1925-1938 en behandelt religieuze, wetenschappelijke en politiek-culturele 
onderwerpen,, maar ook literatuur komt erin aan bod. Het beleid is afgestemd op een 'Duits-
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opp getiteld Einführungen in das erste Buch Mose. In twaalf artikelen zal hij voor niet 
Hebreeuwss geschoolden Genesis uitleggen langs de grote thema's die het bijbelboek 
chronologischh aanbiedt. In het dertiende en laatste artikel Gott sehen gaat het Jacob 
omm een thematische beschrijving van het wederkerigheidsbegrip dat het zien van God 
behelst.. Jacob komt daarin tot de conclusie dat men God ziet als men zich realiseert 
datdat God ziet.9 In het eerste artikel getiteld Die Schöpfung valt op dat daarin Genesis 
11 weliswaar aan bod komt, maar ook dat er geen enkele keer wordt verwezen naar 
ïïvbxïïvbx of het moet zijn in het zinnetje dat de God Israels de God van de wereld is, 
dee God van alle mensen en volkeren. Het gaat in dit artikel eenvoudig over Gott™ 
Watt de Tora vooral leren wil is het aanvangswoord: lm Anfang schufGott Himmel 
undund E'rde." Deze waarheid kan men loochenen, maar geen wetenschap kan haar weer-
leggen,, meent Jacob; de waarheid van de Tora en die van de wetenschappen sporen 
niett samen. Hoe komt de mens tot dit geloof, vraagt Jacob aan zijn lezers en wat 
betekentt hier 'Gottl12 Reeds eerder in dit artikel heeft hij betoogd dat de wetenschap 
will  vaststellen wat is, maar dat religie en geboden willen voorschrijven wat zijn moet, 
watt de mens doen moet (cursivering van mij, HB). Religie en geboden vragen niet 
naarr feiten, maar naar waarden. Ze vragen evenmin naar oorzaken, maar naar 
voornemenss en doeleinden. Religie en geboden vragen naar wat er te doen staat. En 
preciess dit is de reden dat zij onherroepelijker zijn dan alle wetenschap.13 Jacob drukt 
zichh pregnant uit als hij concludeert dat een wetenschappelijke scheppingsge-
schiedeniss een contradictio in terminis is, een innerlijke onmogelijkheid.14 Het gaat 
duss niet om een gezochte oorzakelijkheid in een afgeleid begrip en ordening, maar 
omm Gott als ihrem Schöpfer15 en dat verwijst naar de toonzetting van een hymne, een 
belijdenn ofwel het eerste onderricht van de vreze Gods. De omkeer van alle weten-
schapp wordt door Jacob verwoord in zijn prachtige ironisch getinte opmerking dat 
dee natuur het door Gott samengestelde leesboek is van de mensheid en van de weten-
schap.16 6 

joodse'' of assimilationistische politiek. De redactie werd aangevoerd door Julius Goldstein 
(1873-1929),, Duits filosoof en docent aan de Technische Hochschule in Darmstadt; hij was 
redacteurr tot zijn dood en het blad verscheen bij de Centralverein deutscher Staatsburger 
JüdischenJüdischen Glaubens dat gold als de grootste en belangrijkste organisatie die emancipatie van 
dee joden voorstond. De Centralverein zocht naar een mogelijke samenhang tussen jodendom 
enn Duitse cultuur, maar kwam ook beslist op voor de joodse burgerrechten en ze had ook oog 
voorr het jodendom als geïntegreerd deel van de Duitse bevolking. Jacob publiceerde tussen 
1925-19299 zijn artikelenreeks onder de titel Einführungen in das erste Buch Mose; zijn eerste 
artikell  verscheen al in het eerste nummer van het nieuwe tijdschrift. Zie EJ 7:478,748 en EJ 
13:1033,1373. . 
Jacobb (1929) p.386-392. 
Jacobb (1925) p.35. 
Inn zijn Genesis vertaalt Jacob Genesis 1:1: lm Anfang schufGott den Himmel und die Erde. 
Jacobb (1925) p.41. 
A.a.. p.37. 
A.a.. p.44. 
A.a.. p.42. 
A.a.. p.44. 
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5.2.25.2.2 Wel in 'Das Paradies' 

Inn zijn tweede artikel getiteld //. Das Paradies gaat Jacob in op het einde van de 
scheppingg waar de mens naar voren treedt als haar onbeperkte heerser. Al s evenbeeld 
vann God kan deze zichzelf voor een god houden. Bovendien is de mens het enige 
wezenn met een vrije wil en daarom in staat de orde van de schepping en de harmonie 
tee verstoren. Dit nu kan de auteur van de schepping niet dulden.17 In het eerste hoofd-
stukk was de mens slechts één van de scheppingen Gods, hoezeer ook het meest uitne-
mende,, waardig gekeurd als doel en zin, maar nu moet hij zich voegen in het kader 
vann de gehele schepping. De mens staat in het tweede hoofdstuk in het middelpunt 
enn nergens verschrijft Jacob zich door over een tweede scheppingsverhaal te spreken, 
wantt het gaat niet om een hervertelling die opnieuw van een scheppingsordening ge-
waagt.. Voor zover er van akker en dieren gesproken wordt, gebeurt dat enkel en 
alleenn omwille van de mens. Jacob vertolkt op haast poëtische toon hoe hij Genesis 
benadert,, want naar zijn bevinding lijk t het of in het tweede hoofdstuk van Genesis 
eenn tweede wereld wordt ontvouwd die zich over de eerste welft zoals de hemel over 
dee aarde, de zedelijke over de natuurlijke wereld.18 Het kan niet anders of dit heeft 
gevolgenn voor zijn visie op de Godsnamen: W7t>K in Genesis 1 en DTÎ K mn1' zoals 
GottGott vanaf Genesis 2:4 genoemd wordt. In het eerste hoofdstuk van Genesis gaat het 
omm de wereld en haar schepper, in het tweede om het geweten en zijn wetgever; er 
zall  gesproken moeten worden over plicht, schuld en straf. Dit spoort met Jacobs visie 
datt religie en geboden willen voorschrijven wat zijn moet, wat de mens doen moet, 
waardoorr Genesis een program bevat. Het tweede hoofdstuk van Genesis volgt dus 
noodzakelijkk op het eerste en dat geeft zicht op een zeer belangrijk taalkundig 
kenmerkk in de beide hoofdstukken, waarvan Jacob meent dat dit de lezer direct moet 
opvallenn en dat zijn de twee hoofdbetekenissen die de Bijbel kent voor God. Jacob 
tekentt de eerste betekenis in de kolommen van Der Morgen op als 'ELOHIM' en om-
schrijftt die als de soortnaam voor god of godheid. De andere hoofdbetekenis van God 
spreektt de jood uit eerbied niet uit omdat het gaat om de eigennaam van God. De 
naamm is niet meer correct uit te spreken, vertelt Jacob zijn lezers, er is onzekerheid 
overr de klinkers. De vier letters die voor deze naam staan laat Jacob afdrukken als 
J-H-W-H.19 9 

Opvallendd is dat Jacob hier in DTI1?» een soortnaam ziet verscholen en in mrv een 
eigennaam.. Hij verklaart de naam OTî K als een begrip dat alle mensen en religies 
gemeenschappelijkk hebben, want er is geen volk op aarde dat - in heel zijn verschei-
denheidd - geen DTI1?»*  ZOU hebben. Dus enerzijds is er met DTI1?**  sprake van een soort-
naam,, maar anderzijds heeft Jacob met Genesis te maken waar over één God 
gesprokenn wordt en die heeft verschillende namen. Hij kan gelukkig zijn lezers voor-
houdenn dat D,nL'K staat voor de goddelijke gerechtigheid en mm voor de goddelijke 
genade.20 0 

Jacobb (1925) p. 195. 
A.a.. p.196. 
A.a.. p.196. 
A.a.. p.196. 
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Mett de zienswijze van de goddelijke gerechtigheid en de goddelijke genade baseert 
Jacobb zich op de Traditie.21 In het tetragrammaton zien de rabbijnen de omschrijving 
vann God als degene die zich ontfermt en in Elohim het kenmerk van God als rech-
ter.222 Het scheppingsverhaal bezigt zonder uitzondering de naam DTI^K en dus is deze 
dee God van de schepping. De schepping is het werk van God en dat zien we terug 
inn de natuur. Van natuur is echter geen sprake wanneer het gaat om de Wet en de 
geboden,, want die zijn niet uit de natuur afkomstig. Dan gaat het om de religieus-
morelee wereld. Het is de God van de Wet en de geboden die door de Israëliet bij 
voorkeurr n\T wordt genoemd. Eén God en niet twee verschillende goden. De God 
buitenn in de natuur en binnen in het geweten is één en dezelfde. De vertelling van 
Genesiss 2 heeft dezelfde bedoeling als die van het het eerste hoofdstuk: het onderricht 
vann de vreze Gods. Met andere woorden: 'JHWH = der Elohim'.23 

5.2.35.2.3 Samenvatting 

InDieInDie Schöpfung is het voor Jacob niet noodzakelijk om de verschillende Godsnamen 
toee te lichten. Hij spreekt eenvoudig over Gott. Door D'n K̂ van Genesis 1 te laten 
samenvallenn met Gott wordt Genesis een scheppingshymne die geen verduidelijking 
vann de namen behoeft. Dit verandert in Das Paradies. Al s mrp de DTIT-K is, lijk t er 
eenn zekere rangorde in de benamingen te worden aangebracht, maar Jacob maakt 
meteenn duidelijk dat het gaat om de Godsnamen binnen de eerste twee hoofdstukken 
vann Genesis, die niet zonder elkaar bestaan, temeer daar Genesis 2:4 vv. spreekt van 
wrtmwrtm mn\ 

5.2.45.2.4 'Jede elohimische Überhebung' 

Inn het artikel getiteld IV. Übermenschen undSintflut - Völkertafel und Turmbau geeft 
Jacobb onder het kopje Die Übermenschen een toelichting op Genesis 6 waarin de 
godszonenn zeer bekoord zijn geraakt door de dochters der mensen. De sagen van de 
volkerenn en in het bijzonder de Griekse mythologie, kennen verhalen van goden die 

Ziee GenR 12:15 naar aanleiding van Genesis 2:4 waar gezegd wordt dat JHWH God aarde en 
hemell  maakte. Dit kan worden vergeleken met een koning die een paar lege glazen had. Zei 
dee koning: "Als ik daar louter heet water in doe, zullen ze barsten; doe ik er koud water in, dan 
zullenn ze inkrimpen [en knappen]." Wat deed toen de koning? Hij mengde heet en koud water 
enn goot dat in de glazen en zo bleven ze intact [ongebroken]. Precies zo, zei de Heilige, 
geprezenn zij Hij : "Als ik de wereld schep op basis van louter erbarmen, dan zullen haar zonden 
groott zijn; op basis van enkel recht, dan kan de wereld niet bestaan. Daarom zal ik die scheppen 
opp basis van recht en van erbarmen, en zo kan zij standhouden." Vandaar de uitdrukking: JHWH 
God.. In een voetnoot meldt Freedman dat de rabbijnen menen dat JHWH verwijst naar God 
onderr zijn kemmerk van erbarmen, terwijl Elohim hem beschrijft als een God van recht. 
Ziee hiertoe Kadushin (1972) p.215-217 die in dit verband wijst op de rabbijnse termen middat 
hadinhadin en middat harachamim als concepten die Gods handelingen verduidelijken, zijn rechtvaar-
digheidd en zijn erbarmen. Zo is het een regel van de rabbijnen dat het tetragrammaton in de 
Bijbett verwijst naar D'Dmn rnn zoals bedoeld in Exodus 34:6 en Elohim naar pn rnn in Exodus 
22:8. . 

Ziee ook EJ 7:684. 
Jacobb (1925) p.197. 

55 5 



inn liefde ontbranden voor mensendochters en van parende godinnen met sterfelijke 
mannen.. Jacob kan er zeer wel inkomen dat er geloof is ontstaan aan godenzonen 
waarbijj  mensen tot goden worden verheven en goden tot de mensen afdalen. Jacob 
komtt zijn lezers tegemoet door te verwijzen naar menig bericht in de Bijbel dat 
daarbijj  lijk t aan te sluiten. Henoch wordt 'weggevoerd', Elia vaart ten hemel, Mozes 
stijgtt op en bovenaardse wezens uit de hemel dalen als goddelijke boden ofwel 
engelenn neer. Dit alles mag zo in de Bijbel staan, maar Jacob maakt duidelijk dat wat 
inn Genesis 6 bedoeld wordt, niet spoort met een geloof aan godszonen met een 
mythischh gehalte. Ten eerste heeft de Israëlitische geest nooit een voorstelling 
gemaaktt van een vrouwelijke godheid zodat er in het Hebreeuws nergens een woord 
tee vinden is voor 'godin'. Ten tweede vindt Jacob het van belang te vermelden dat 
dee engelen naar hun aard geen mensen zijn, waarbij hij aantekent dat een engel die 
zichh tegen God verzet in het bijbelse denken net zo onverdragelijk is als de gedachte 
datdat de natuurelementen hun dienst zouden kunnen weigeren.24 De uitdrukking 
D ^ t c rnn van Genesis 6:2 die Jacob weergeeft met Gottessöhne is niet het meervoud 
vann Gottessohn maar duidt meer op die Göttlichen in de betekenis van Herrenmen-
schen.schen. Dit zijn wezens die zich op basis van hun levenskracht en heersersdrang 
goddelijkk wanen en dat is iets van alle tijden. Wat Jacob hier doet is de wereld van 
dezee D'n^tcr'n midden in de werkelijkheid plaatsen van zijn lezers door deze 
HerrenmenschenHerrenmenschen te plaatsen in het licht van de actualiteit. Deze Göttlichen zijn ooit 
vanwegee hun verdiensten aan de top gekomen en handhaven zich in een economische 
hoogconjunctuurr en maatschappelijk bestel die hun gunstig gezind zijn. Altij d vinden 
zee wel in geestdrift geraakte machtsaanbidders of kruiperige meelopers die hierop 
eenn wijsbegeerte en een gottgewollte Weltordnung baseren. Voorheen zag men dit 
verschijnsell  zich voordoen in een vermeend hoger mensentype dat leefde in een om-
hooggevallenn en verfijnde cultuur zoals bijvoorbeeld in het Egypte van de farao's en 
dee tijd van de Romeinse keizers, maar ook nu in onze tijd is het gedachtegoed van 
dee Übermensch gemeengoed in de taal geworden, schrijft Jacob en het kan geen 
kwaadd te bedenken dat het dan 1925 is.25 Er zijn geen groten zonder zwakken in de 
samenlevingg en niemand staat boven goed en kwaad. De Übermensch heeft te maken 
mett twee extremen die hem in de ban houden: hij heeft niet alleen een geniale en 
weldadigee aanleg die kan omslaan in demonische overdaad, maar hij heeft - en dat 
iss ingrijpender - óók een aanleg in zich die te gronde richt en vernietigt. Door dit 
alless worden zij tirannen, een gesel van de mensheid. De Übermensch wordt een Un-

mensen. mensen. 
Hett is dit type mens dat volgens Jacob in Genesis 6 wordt bedoeld en na het kopje 
DieDie Sintflut legt hij uit dat het gaat om een Sündflut, een strafgericht voor de gehele 
aardee die door deze D'H^T'D verontreinigd is en vergiftigd. Heel de aarde moet 
wordenn ondergedompeld en dit duidt Jacob als één van de markante verschillen met 
hethet zogenoemde Gilgamesj-epos waarin één lieveling van één godheid wordt uitver-

244 Jacob (1925) p.464-465. 
""  A.a.p.466. Jacob zegt letterlijk:... inumerer Zeit istderBegriffdes 'Übermenschen''Gemeingut 

derder Sprache geworden. 'Begriff zie ik in deze context vooral als een gedachtegoed, in de zin 

vann een denkbeeld, opvatting. 
166 A.a. p.467. 
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korenn om te worden gered. Geheel anders Noach die de tegenpool is van de 
D'n^KTPn.. De Noach in de ark is dezelfde als de Noach voor de vloed, waar hij in 
dee oervloed van verdorvenheid en ontsporingen het enige rustpunt is van deugd en 
godvrezendheid.. Met hem sluit God een nieuw verbond, het hoogtepunt van Genesis 
9,, waarop Noach een offer brengt als uitdrukking van toewijding. Het is deze 
handelingg van Noach die aan Jacob de volgende uitspraak ontlokt: 

EsEs ist die Selbstweihe der neuen Menschheit, die in diesem Urvaterjeder elohimi-
schenschen Überhebung absagt und sich dem Ewigen völlig unterwirft. Erst damit ist 
diedie Menschheit gerettet und die Schöpfung eigentlich vollendet}1 

5.2.55.2.5 Samenvatting 

Jacobb spreekt oveijede elohimische Überhebung alsof een G'it̂ t*  het vermogen heeft 
omm aan zelfverheffing zich te buiten te gaan. Jacob kan deze uitspraak doen omdat 
hijj  in de twee reeds genoemde artikelen uitvoerig het begrip DYî K heeft uitgelegd. 
Inn zijn artikel Das Paradies ziet hij in DTî K een soortnaam verscholen en verklaart 
hijj  de naam als een begrip dat alle mensen en religies gemeenschappelijk hebben; 
err is geen volk op aarde dat het aan OTÎ K ontbreekt. 

Vervolgenss geeft hij aan dat de ene God verschillende namen heeft en door Genesis 
22 uit te leggen aan de hand van Genesis 1 zien we dat de zedelijke wereld de 
natuurlijkee wereld omspant; op basis van Genesis 1 wordt nVT" erkend als de D'n^K. 
Jacobb beziet de tekst binnen het raam van het grote scheppingsverhaal waarin de 
menss de bekroning is, maar die wel leren moet dat hij niet G'n1?» is. 

Dee eerstvolgende keer dat er weer sprake is van DTt'PK is in zijn artikel Übermenschen 
undund Sintflut en daar blijk t de mens heel ver verwijderd te zijn geraakt van de 
natuurlijkee wereld die door de zedelijke wordt omgeven. Jacob ziet zich 
geconfronteerdd met de uitdrukking D ' n ^ r rn en er is hem alles aan gelegen deze 
gestaltenn te schetsen in een natuurlijke wereld die in Genesis 6 niet door de zedelijke 
wordtt omspannen; hier zijn figuren opgestaan die niet een mythische functie hebben, 
wantt Genesis spreekt niet van gevallen engelen of halfgoden. Deze DTitWHB hebben 
-- hoe dan ook - niet begrepen dat de mens te maken heeft met begrenzing. Jacob 
vindtt zelfs een uitweg door ze niet Godszonen te noemen, maar het veel ironischer 
klinkendee Göttlich in meervoudsvorm dat voornamelijk in bijwoordelijke betekenis 
wordtt gebruikt en eveneens in de betekenis van de uitroep van genot wordt gehoord. 
Vann daaruit is de visie op de Übermensch die Unmensch wordt eenvoudig te 
verklarenn en kan Jacob deze visie voluit actualiseren. Deze gestalten hebben niets 
vann doen met D'n^WPD van Job 1 en 2, Jacob noemt dit bijbelboek hier niet. Duide-
lijkerr wordt dat de naam WTÖVs zonder Genesis 1 en 2 geen rechtsgeldigheid krijgt. 

A.a.. p.471-472. 
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5.35.3 Over de namen DTI1?»*  en WVb^Ti in 'Genesis' 

5.3.15.3.1 De naam W7t?$. in 'Genesis' 

Wanneerr Jacob zijn uitleg van het bijbelboek Genesis begint, lezen wij zijn eerste 
woorden:: Das Leitmotiv der Genesis sind die toledot, die Generationsfolgen. De 
eerstee nn^in zijn die van hemel en aarde, zo wil het Genesis 2:4. Hoe komen die tot 
stand?? Genesis is niet geïnteresseerd in wetenschappelijke speculaties en definities, 
maarr gaat uit van een praktisch-religieuze interesse. De zin van de wereld moet 
begrijpelijkk worden gemaakt met daarin de mens die er een plek krijgt. Dat gebeurt, 
verteltt Jacob, in een omkadering van zes dagen. Niet om de schepping als een 
historischh verloop voor te stellen en om een kroniek te schrijven, maar om het heelal 
naarr zijn constructie te verwoorden, uitlopend op de zevende dag die hierom 
gezegendd wordt. Dit werk van zes dagen begint met Genesis 1:2. Vanaf dat moment 
wordtt de aarde toebereid benevens de hemel daarboven die voor het aardse leven van 
dee mens de vervolmaking is, het zichtbare firmament. Daar ziet hij de vogels vliegen 
enn de sterren lichten. Wanneer Jacob hiermee zijn aanvangswoord geschreven heeft 
kann hij vervolgen: 

NichtNicht das All geschaffen hat Gott in diesen sechs Tagen, sondern Himmel und 

ErEr de gemacht.28 

Godd is weliswaar het enige subject aan wie tCO toegeschreven wordt, maar hierbij 
hoortt ook het werkwoord ntou. Aan de hand van Genesis 1:7 legt Jacob dit nader uit. 
Dee hemelgewelven worden niet uit water gemaakt, maar bevinden zich daar 
middenin,, ze zijn in principe al aanwezig, ze moeten als het ware alleen nog maar 
tee voorschijn worden geroepen. O^K noK,l onderscheidt zich samen met WTO*, tom 
vann t m hierin dat er al een stof aanwezig is waaruit iets wordt verlangd als tegenhan-
gerr van het scheppen uit het niets. Voor het scheppen uit het niets staat het 
werkwoordd ton borg. Het menselijk maken daarentegen heeft een andere toonzetting 
waarbijj  Jacob verwijst naar Exodus 25 vv. en 35 vv. waar het werkwoord ntoJ? 
veelvuldigg voorkomt en klinkt wanneer het gaat om het tot stand brengen van het 
heiligdomm en het maken van de priesterkleding. De enige vergelijking tussen het 
goddelijkee en het menselijke maken die Jacob mogelijk acht, is die van de zinvolheid 
enn de doelgerichtheid.29 Pas wanneer dit alles gezegd is komt Jacob ertoe over Gott 
tee spreken. Hij is niet alleen het enige subject aan wie KID wordt toegeschreven, God 
iss het eerste subject in de Bijbel, preciezer: D,nL?K. Het is opvallend dat Jacob deze 
volgordee creëert om nu pas over DTr̂ fc te gaan spreken. Eerst de werkwoorden, dan 
dee naam. 

Inn zijn grammaticale vorm is Wtöx in het meervoud geschreven, waardoor men altijd 

Jacobb (1934) p.19. 
A.w.. p.39. Vergelijk p.73 waar Jacob kernachtiger is en met «in op 'die Schöpfung' duidt en 
mett TWV op 'die Herrichtung von Erde und Himmel'. 
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weerr op oorspronkelijke veelgoderij als voorloper van de Israëlitische godsdienst 
meentt te moeten wijzen, maar daar moet Jacob niets van hebben. Het bijbelse spraak-
gebruikk gaat doorgaans uit van de enkelvoudige variant van de werkwoordsvorm tro 
bijj  DTî K en dat wijst op een monotheïstische opvatting.30 Van groter belang is wat 
Jacobb te melden heeft over het voorkomen van de Godsnaam ,n'7«. Die wijst niet 
zozeerr op elementen van een onbekend religieus voorstadium, maar op het gegeven 
dat dat 

ElohimElohim vorzüglich in diesem ersten Buche mit dem Eigennamen Gottes (rUT) 
konkurriert konkurriert 

Ditt wedijveren heeft niets van doen met verschillende bronnengeschriften die 
verschillendd spraakgebruik verraden. Net als de uitdrukking 'eigennaam' wordt 'bewus-
tee theologie' in de tekst door een afwijkende typografie benadrukt.31 Jacob stelt hier-
meee dat het bewuste theologie is van Genesis om de beide namen W7b\* en mrr met 
elkaarr te laten wedijveren. Wedijver dus, maar direct hierop meent Jacob dat beide 
uitdrukkingenn uitgaan van de enige ware God. De ene keer zal het gaan om het 
woordd DVî K, de andere keer om de Wortformn nw, maar wel zo dat mT de boven-
toonn voert ten aanzien van het Gattungswort D'n̂ K dat ondertussen wel met niT ver-
wantt is. Dit nu ligt echter in de aard van het begrip, meent Jacob. All e dingen zijn 
err door God en dat is in het bewustzijn van alle mensen gemeenschappelijk. Daarom 
gaatt het hier om ÜTÖR. 

Wanneerr Genesis 2:4 vv. om uitleg vraagt, resumeert Jacob dat we uit Genesis 1 we-
tenn wie DTI1?**  is: de schepper van de hemel en de aarde, benevens de mens. All e 
dingenn uit de natuur zijn DTî K ''fflUD,33 werken Gods, de mens is daarenboven D*?ü 
O-n̂ K,, beeld van God, en dit verschaft hem in de natuur heerschappij. All e dingen 
zijnn naar hun aard aan God gehoorzaam. De vraag rijst hoe de mens, die niet naar 
zijnn aard maar naar Gods beeld geschapen is, tegenover God zal staan. Op dat 
momentt volgt op het scheppingsverhaal van Genesis 1 de vertelling van het gebod 
inn Genesis 2 en horen we de naam W7t>$, mn\ 
Jacobb legt in zijn commentaar van die Josephsgeschichte uit waarom de Godsnaam 
mrpp enkel in Genesis 39 op acht plaatsen gehoord wordt, maar daarna niet meer. Hij 
steltt dat de Tora in die Josephsgeschichte de Wet heeft geobserveerd. De Tora zelf 
spreekt,, wanneer zij het over Jozef heeft in Egypte, over niTP en nooit over DTr̂ K; de 
handelendee figuren daarentegen spreken over wn^R alsmede DM̂ fcn, maar nooit over 
mnvv Dat is niet zonder reden meent Jacob, want het heeft alles te maken met Genesis 
alss voorbereiding van Exodus. De Tora verhaalt hoe het volk uit de nazaten van Israel 
iss ontstaan en naar Egypte afgedaald, tot het moment gekomen is dat het door mn\ 

A.w.. p.22. 
A.w.. p.23. 
Niett in zijn Genesis, maar wel in Der Morgen legt Jacob uit dat de Godsnaam JHWH niet meer 
correctt uit te spreken is omdat leestekens onzeker zijn. Jacob (1925) p. 196; daar verwijst 
waarschijnlijkk Jacobs uitdrukking Wortform naar ten aanzien van JHWH. Zie Jacob (1934) p.23. 
Ditt is geen uitdrukking van Genesis. In Exodus 32:16 lezen we van crn1» rói>D. 
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dee God van zijn vaderen, wordt bevrijd. Zoals de aartsvaders hebben moeten 
ontdekkenn wie mrr is, moet ook het volk in den vreemde daar achter komen. Dit is 
dee reden waarom vanaf het moment dat de Godsnaam in het land Egypte klinkt, die 
niett langer mrr luidt. Het zal pas bij de roeping van Mozes zijn dat we deze naam 
weerr horen.34 

Tochh klinkt de naam miT nog eenmaal en wel in Genesis 49:18 wanneer Jakob zijn 
zonenn toespreekt: miT ^rvip "inw1?. Dit vertaalt Jacob opvallend: Aufdeine Hilfe hoffe 
ich,ich, Ewiger. Dit is een vertaalbeslissing die Jacob een enkele maal neemt in zijn 
Genesis,Genesis, op deze plaats en bijvoorbeeld wanneer hij de vertaling van D,nl?Nn uit 
Genesiss 17:18 in kapitalen met 1HM Gott weergeeft. Jacob vindt de plaats en het doel 
vann deze drie woorden die 49:18 vormen maar moeilijk te begrijpen. Het is voor 
Jacobb vooral van belang dat dit de eerste en laatste maal is dat Jakob sinds Genesis 
32:100 de naam mrr uitspreekt. Hij komt niet tot een bevredigende verklaring en zijn 
belangrijkstee vraag is of dit fragment op de hulproep van Genesis 32:10 moet lijken 
waarinn Jakob tot de uitroep komt: 

DTTOKK 'n« "H^K 

nvr r 

inn de vertaling van Jacob: Gott meines Voters Abraham und Gott meines Voters 
Isaak,Isaak, DU f.../5 Bevredigend is het kennelijk niet, want tegenover het DU van 32:10 
staatt Ewiger zoals mrr in 49:18 wordt vertaald.36 

5.3.25.3.2 De naam DTl̂ Kn in 'Genesis' tot Genesis 22 

Dee naam DTi^n heeft betekenis in het bijbelboek Genesis, meent Jacob, en dat komt 
tott uitdrukking wanneer hij enerzijds stelt dat het DTI1?**  is die de Tien Woorden 
bekendd maakt, beginnend met: kh J-h-w-h bin dein Elohim, terwijl er nur een DTî K 
inn donder en bliksem, bij bazuingeschal en in het beven van de berg wordt waargeno-
men,, aldus Exodus 20:20. Vervolgens klinkt het: Darum ist ha-Elohim gekommen, 
urnurn euch zu prüfen und damit seine Furcht aufeurem Angesichte sei, damit ihr nicht 
sündigt?sündigt?11 Het is uitgerekend de naam DTi^n die een gewichtige rol is toegedacht in 
Genesiss 22. In Genesis 22:1 is DTibKH subject van het werkwoord nol Het is DVbtfn 
diee een sleutelpositie inneemt in de beproeving en Jacob stelt de vraag: 

Jacobb (1934) p.726. 
A.w.. p.632. 
A.w.. p.917. In de joodse en christelijk e traditi e is geen bevredigende verklarin g gevonden voor 
dezee moeilijk te begrijpen zinswending, stelt Jacob. Hier  speelt Jakob een rol die na Genesis 
32:100 de Godsnaam niet meer  uitspreekt, maar  ook is van belang dat het in Egypte gebeurt, 
vergelijkk  Jacob (1934) p.726. 
Inn Jacob (1997) p. 584 klink t Exodus 20:20: Da hatteMose zu dem Volke gesprochen: förchtet 
nichts,nichts, deun um euch zu prüfen ist Er, Gott. gekommen und damit seine Furcht euch 
gegenwürtiggegenwürtig sei, aufdass ihr nicht sündigt. Vergelijk Jacob (1934) p.77. 
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Werr 15/ DTÎ KTI, der sich hier zum ersten Male an Abraham wendet, wdhrend es 
sonstsonst immer '" oder WïÖ\* gewesen war (denn 17:18, 20:17 war 'RH ein vorher 
genanntergenannter DTl̂ R, an den sich Abraham wandte)?iS 

Dee naam DTî Rn komt in Genesis vierentwintig keer voor in zeven varianten. 
Dee zeven varianten van GYî RTi: 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

DTl'W W 

DTî Rrr r 

trn'pKn n 

D^KT I I 

n» » 

'33 3 
'33 3 

'E1? ? 

crn^tcr1?» » 

D'n^xm m 

crrftKn n 

5:22,24;; 6:9 
42:18 8 

6:2 2 
6:4 4 

6:11 1 

17:18 8 
20:17 7 

22:1 1 

20:6;; 22:9 
22:3 3 
27:28;; 41:25,28,32 
44:16;; 45:8 
35:7 7 
41:32 2 
48:15,15 5 

mitt Ihm, Gott 
Ihn,, Gott 

diee Göttlichen 
diee Göttlichen 

vorr Ihm, Gott 

zuu IHM , Gott 
zuu Ihm, Elohim 

derr Elohim 

derr Elohim 
Er,, Gott 

Göttliche e 
beii  Ihm, Gott 
derr Gott 

O'n'wnn "into 31:11 sein,, Gottes Bote 

Dee vierentwintig plaatsen waar al deze varianten klinken: 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 0 
11 1 

3S S 

5:22 2 
5:24 4 
6:2 2 
6:4 4 
6:9 9 
6:11 1 
17:18 8 
20:6 6 
20:17 7 
22:1 1 
22:3 3 

Jacobb (1934), p.491 

DTT̂ KrrnR R 
trn^wrn» » 
D'n^ttmD D 

ii  'n 
trn^wrn» » 
D'n^Knn 'ia1? 
D'H^ftT^ ^ 
Errfrwn n 

^ ^ 
DM^^m m 
n-n n̂ n 

mitt Ihm, Gott 
mitt Ihm, Gott 
diee Göttlichen 
diee Göttlichen 
mitt Ihm, Gott 
vorr Ihm, Gott 
zuu IHM , Gott 
derr Elohim 
zuu Ihm, Elohim 
derr Elohim 
Er,, Gott 
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12 2 
13 3 
14 4 
15 5 
16 6 
17 7 
18 8 
19 9 
20 0 
21 1 
22 2 
23 3 
24 4 

22:9 9 
27:28 8 
31:11 1 
35:7 7 
41:25 5 
41:28 8 
41:32 2 
41:32 2 
42:18 8 
44:16 6 
45:8 8 
48:15 5 
48:15 5 

DTt^n n 
ffn^Kn ffn^Kn 
ffn^nffn^n itfpo 
D^tCI I 

DTUKH H 

DT^KH H 

D^KT!!  DDO 
ffn^Kn ffn^Kn 
DTi'wnfc c 
DT^ttn n 
D'rtbKn n 
ffn^ai ffn^ai 
D^WT T 

derr Elohim 
Er,, Gott 
sein,, Gottes Bote 
Göttliche e 
Er,, Gott 
Er,, Gott 
beii  Ihm, Gott 
Er,, Gott 
Ihn,, Gott 
Er,, Gott 
Er,, Gott 
derr Gott 
derr Gott 

Wee zien dat Jacob ten aanzien van de Godsnaam een sterke voorkeur heeft voor Gott; 
D'n^Rmnn van Genesis 6:2 en 4 worden die Göttlichen waarin een afwijzing moet 
doorklinkenn van het woord engelen19 waarvoor Genesis D'OK'TD gebruikt, DTÎ RTI van 
Genesiss 35:7 geeft Jacob weer met Göttliche, maar voor het overige gaat het 16 keer 
omm Gott waarbij eenmaal om diens Bote. Tegenover de vertaling Gott staat het 
gebruikk van de naam Elohim die slecht eenmaal geteld wordt en der Elohim die niet 
alleenn in Genesis 22:1 voorkomt, maar ook in 20:6. De dativus en de accusativus 
wordenn altijd met één hoofdletter aangeduid, maar opvallend is dat de dativus bij Gott 
zoalss Jacob Genesis 17:18 vertaalt in kapitalen is weergegeven. D'n̂ RTt is God, maar 
err zijn gezien Jacobs vertaalvarianten kanttekeningen te maken. 

a.a. Genesis 5:22-24 en 6:9-11 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 

5:22 2 
5:24 4 
6:2 2 
6:4 4 
6:9 9 
6:11 1 

D'rfrwrnK K 
wrbvsrm wrbvsrm 
WTbvsr'n WTbvsr'n 
W7t>K\W7t>K\ 'B 
DT^RTTIK K 
DT f̂fll  'DD1? 

mitt Ihm, Gott 
mitt Ihm, Gott 
diee Göttlichen 
diee Göttlichen 
mitt Ihm, Gott 
vorr Ihm, Gott 

Inn zijn Genesis wijst Jacob erop dat de naam GTî Kn in Genesis 5:22 voor het eerst 
tee horen is wanneer Henoch wandelt mit Ihm, Gott. Tot dat moment hebben we enkel 
DTi1?»» leren kennen alsmede mrr of de combinatie van beide namen. De hier voor de 
eerstee keer voorkomende betekenis van God in de aanduiding DTî Rn is zeer belang-
rij kk voor de theologie van de Tora, weten we al van Jacob, en met deze zegswijze 
gaatt het niet alleen om een soort-, maar ook om een eigennaam. Waar het ontbreken 

A.w.. p. 171-172; opvallend is dat Jacob in dit verband Job 1:6 en 2:1 noemt waar het evenmin 
omm engelen gaat: Der Sprachgebrauch des Buches Hiob ist gerade in theologischen Dingen 
(vgl.(vgl. m'TR, n<D) so singular, dass er fur den gewöhnlichen Erzöhlungsstil nicht massgebend ist. 
Err wordt op deze plaats geen verwijzing gemaakt naar de uitleg van Genesis 22:1 waar Jacob 
spreektt van D'n'wn '33 uit het boek Job, zie p.492-493. 
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vann het lidwoord allerlei vormen van de ene God toelaat, voegt het lidwoord samen 
tott die eenheid. Het is dan alsof dat lidwoord een bepaald aspect van het goddelijke 
will  accentueren, meent Jacob, waarbij hij aantekent dat wanneer a'iî Kn afkomstig 
iss van arfr*,  het gaat om een voorbereiding van mrr. 
Hoee is het echter gesteld met D'n̂ Kn als eigennaam? In eerste instantie lijk t Jacob 
eenn soort gelaagdheid te zien in de Godsnamen bij Set (DTI1?»*), via Henoch (DTfrRn) 
naarr Noach (mrr), maar dan rijst de vraag waarom de aanduiding DTf̂KTl van belang 
zouu zijn voor de theologie van de Tora! Jacob vindt een uitweg als hij stelt dat de 
soortnaamm nrbvt met het lidwoord n betrekking heeft op het nomen proprium40 dat 
dee ene God omvat. Het is dus hier, op deze plaats in Genesis 5:22 en 24, DTfrttn die 
inn het midden staat en Jacob benadrukt dat de Tora een geheel eigen bedoeling heeft 
mett die naam. Is hij hier niet afgeweken van zijn visie in 1903 waar van nvf gezegd 
wordtt dat die DTî RTi is? Met Genesis 6:9 daarbij geteld, gaat het om DTfrKTi met wie 
niett alleen Henoch maar ook Noach wandelt.41 Het is daar alsof er sprake is van een 
viermaall  voorkomend 'M 'Eb*2 Opvallend is dat Jacob in de teksten leest dat QTfrM 
eenn eigen aangezicht heeft. 
Scherpp en omlijnd is Jacobs visie dus nog niet op deze plaats, hij lijk t vooral te 
signaleren.. Het is voor hem op deze plaats van belang dat DTfrM wordt opgemerkt 
alss een zelfstandige term en Jacob besluit dan ook met de opmerking dat elke keer 
wanneerr dit DVî M klinkt, de bijzondere reden van deze uitdrukking moet worden 
doordacht.43 3 

b.b. Genesis 17:18 

77 17:18 trn'w.T'?» zu IHM, Gott 

Dee eerstvolgende keer dat een bespreking volgt van de naam G'n M̂ is wanneer Gene-
siss 17:18 ter sprake komt. In dit hoofdstuk doet God voor de vijfde keer de gelofte 
datt Abram vermeerderd zal worden en Abram valt terneer op zijn aangezicht waarna 
zijnn naam niet langer Abram maar Abraham zal luiden, want hij zal zoals Jacob dat 
zoo beeldend vertaalt zu einem * Vater *  eines Gewoges von Völkern werden. Niet 
alleenn Abraham worden nazaten beloofd, ook - en nu expliciet - Sarai die vanaf dat 
momentt Sara zal heten. Uit haar zal Abraham een zoon gegeven worden. Het is deze 
geloftee die net zo overweldigend is als die welke aan hem gericht werd in het begin 
vann Genesis 17. Voor de eerste keer spreekt God het woord 'zoon' uit tegenover 
Abraham,, maar dat gebeurt pas in samenklank met Sara. Abraham werpt zich weer 
voll  deemoed en dank neer, ditmaal voor ïïvbto, weet Jacob,44 en Abraham verheft 
vervolgenss zijn stem: 

Weerr te geven als: de meest wezenlijke naam. 
Ditt is voor R. Rendtorff reden hier een vroomheidsaspect in te zien; ovrmn keert met regelmaat 
terugg in dit verband, zo ook in 42:18. Rendtorff (1994) p.15. 
Jacobb meldt niet dat de uitdrukking »nn rgh strikt genomen slechts eenmaal in de door hem 
geciteerdee fragmenten voorkomt en wel in Genesis 6:11. 
Jacobb (1934) p.164-165. 
A.w.. p.427. 
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D ,n ,W?RR Dn-QR "lOR'l 

Opvallendd is dat Jacob dit fragment, Genesis 17:18, aldus vertaalt: Und Abraham 
sprachsprach zu IHM, Gott: Möchte doch Ismael leben vor dir! De dativus bij Gott is hier 
inn kapitalen weergegeven alsof deze aan ER toebehoort zoals Jacob HIT getrouwelijk 
weergeeft.. Jacob verantwoordt zich niet, maar zijn commentaar helpt ons verder. 
Hett begin van Genesis 17 vertelt dat het nw is die zich aan Abram laat zien en zich 
bekendd maakt als HB ^K, maar tot hem spreekt als D-n^K, of zoals Jacob het stelt: 
vanaff  dat moment spreekt God als wrbx. De reden hiervan is dat van nu af het 
bondgenootschapp naar zijn wezen en inhoud precies omschreven zal worden.45 Hier 
wordtt DT^Kn dus voorafgegaan door wrfïK die zich als mrr aan Abram liet zien. Jacob 
geeftt zelf die verklaring als hij in zijn commentaar op Genesis 22:1 dit fragment uit 
Genesiss 17:18 noemt.46 Deze opmerking sluit aan bij zijn visie in 1903 dat er geen 
anderee OTT K̂ is dan mn\ die 'DTi^n' is in de zin van de godheid. Op dit moment blijf t 
Jacob,, anders dan ten aanzien van Genesis 5 en 6 zoals hiervoor besproken, dicht 
bijj  zijn visie van 1903. Abraham pleit bij God dat Ismaël de zoon is alsof hij zegt, 
inn Jacobs woorden: ich habeja Ismael (Gott erhalte ihn!) alsof Gods belofte hiermee 
iss ingelost. Wil ygb niet zeggen '" 'SS1? en drukt dit niet Gods hulp uit en zijn 
beschutting?? Het lijk t erop dat door de inlossing van de belofte Jacob op dit moment 
dee naam DTî Rn verklaart die mrr vervangt.47 

c.c. Genesis 20 

Inn zijn commentaar op Genesis 22:1 noemt Jacob niet alleen Genesis 17:18, maar 
ookk 20:17 waar D'n'PKn wordt beschouwd als een reeds eerder genoemde DTI^K. Over-
eenkomstenn in vertaalwijze zien we niet, want hoewel de zegswijze DT^Krr^K slechts 
opp deze twee plaatsen identiek voorkomt vertaalt Jacob 17:18 met zu IHM, Gott en 
20:177 met zu Ihm, Elohim. Ging het in Genesis 17:18 om een verwijzing naar mrr, 
inn 20:17 is dat kennelijk niet het geval. Niet alleen Genesis 20:17 heeft het over 
DTî Wi,, ook in 20:6 wordt deze Godsnaam gemeld wanneer QTî Rn in de droom tot 
Abimelekk spreekt. 

ca.ca. Genesis 20:6 

88 20:6 DTt^n der Elohim 

Dee vertelling van dit hoofdstuk wi l dat Abraham als vreemdeling in Gerar woont 
waarr hij van zijn vrouw Sara zegt dat zij zijn zuster is. Meteen hierop vertelt Genesis 
20:2-33 dat Abimelek Sara neemt: Darauf sandte Abimelech, der König von Gerar 
undund nahm die Sara. Da kam ein Elohim zu Abimelech im Traum der Nacht, zo 

A.w.. p.421. 
A.w.. p.491. 
A.w.. p.428-429. 
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vertaaltt Jacob dit fragment. Wie is deze DTî K? En in welke verhouding staat deze 
tott WTÖvm van vers 6? 
Dee uitdrukking (n^n üt>ri2)  ̂ DTt̂ K to is verhelderend voor de Godsleer van de 
Tora,, meent Jacob, daar de zegswijze slechts driemaal hierin voorkomt: in dit be-
sprokenn fragment van Genesis 20:3, bij Laban de Arameeër volgens Genesis 31:24 
alss hij Jakob achternazit en tot slot bij Bileam volgens Numeri 22 als deze op 
verzoekk van Balak, koning der Moabieten, zal meegaan om Israël te vervloeken. 
Israëll  is dan gelegerd in de velden van Moab en Moab vreest voor Israël dat sterk 
iss en groot. Balaks vrees is gegrond op wat Israël de Amorieten heeft aangedaan, 
maarr met Bileams hulp denkt hij Israël te kunnen verdrijven. Bileam laat zijn 
medewerkingg afhangen van wat mrr hem in de nacht zal zeggen. Dan lezen we in 
Numerii  22:9 dezelfde uitdrukking die in Genesis 20:3 en 31:24 klinkt K̂ DTfrR ta. 
Hett is vervolgens deze 1?K die Bileam verbiedt Israël te vervloeken, want het is 
gezegend.. Ook wanneer Bileam voor de tweede maal de dienaren van Balak te woord 
staatt en het ook nu van m.T wil laten afhangen of hij, Bileam, het reeds uitgesproken 
bevell  van nliT zal overtreden, lezen we in Numeri 22:20 de zegswijze ^8 O'rfPK tO. 
Jacobb concludeert hieruit dat telkens wanneer het gaat om figuren die de uitverkore-
nenn van mn1 iets aan dreigen te doen, deze zegswijze opklinkt. Bileam weigert in 
eerstee instantie niet om Israël te vervloeken. Het is pas na het spreken van de ezelin 
datdat mn1 (~]$bti) het woord tot Bileam zal richten. Bileams toezegging zal de reden zijn 
datdat Jacob hem religieus minder hoogstaand noemt, hoezeer hij ook zijn medewerking 
laatt afhangen van wat miT hem in de nacht zal zeggen. Maar ook Laban wordt 
religieuss minder hoogstaand genoemd omdat hij Jakob achterna zit en zo is het ook 
gesteldd met Abimelek die Sara wegneemt. 

Hoewell  Bileam zijn oor te luisteren wil leggen bij mrv is het niet mn1 zelf die zich 
tott Bileam verlaagt, aldus Jacob, evenmin een bode. Onveranderlijk horen we dat 
dezee D'n̂ K bij de drie genoemden Abimelek, Laban en Bileam komt in de droom van 
dee nacht. Wat zij horen is een stem uit de buitenaardse wereld en Jacob noemt deze 
stemm een Souuóviov, te interpreteren als een lagere goddelijke macht.48 Diens 
waarschuwingg is zo indrukwekkend dat zij zich er niet aan kunnen onttrekken, maar 
frappantt is Jacobs concludering dat het met deze DTî w om niets minder gaat dan om 
eenn algemeen menselijk psychologisch fenomeen, door de Tora in haar taal aangereikt 
onderr de omvattende categorie Elohim, waar Jacob nog aan toevoegt dat ook op de 
Sinaï,, waar alle volken de openbaring ten deel valt, sprake is van eirt Elohim, das 
>>  gekommen ist, dass ihr nicht sündigt. < Het is deze lagere goddelijke macht met 
wiee Abimelek in Genesis 20:3 te maken heeft. Volgens Genesis 20:4 antwoordt 
Abimelekk met 'HK en dit is volgens Jacob niet zonder reden. Hij kan immers niet 

öcuuoviov,, to - niet alleen een goddelijke macht, manifestatie van de godheid: inwendi-
gee stem van het onderbewuste, maar ook een (lager) goddelijk wezen in de Attische betekenis 
vann het woord, aldus Muller (1969). Bauer (1988) geeft als eerste verklaring 'Götter1 en als 
tweedee 'selbstandige Zwischenwesen u. Geister" met een verwijzing naar Plato, maar daarna 
verschuiftt het accent naar wezens die nach d. Volksglauben in d. Menschen eingehen u. Krank-
heiten,heiten, bes. des Seelenlebens, verursachen, met onder meer een verwijzing naar Lukas 8:30. 
Jacobb heeft met zijn visie de Attische betekenis van het lagere goddelijke wezen voor ogen, 
verscholenn als die is in ein Elohim. 
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antwoordenn zoals Abraham dat doet met mrr TIK in Genesis 15:2 en 8, want het gaat 
omm een stem van nur een DTÎ K, hoezeer Abimelek doorheeft dat het niet om zomaar 
eenn stem gaat. Nadat Abimelek zich gerechtvaardigd heeft, zegt de tekst van Genesis 
20:6:: D^ro W7ö$n V^R in tn en dit vertaalt Jacob met Da sprach zu ihm der Elohim 
imim Traum. Dit is buiten Genesis 22:1 de enige keer dat Jacob DTbtO kort en goed 
vertaaltt met 'der Elohim'. Dat is de enige overeenkomst, want het gaat om het vervolg 
vann de droom en daarom is volgens Jacob DT^&n dezelfde als de QTt̂ K die in vers 
33 genoemd wordt.49 Dit is niet zonder belang. Wat voor nrbx, van vers 3 geldt, geldt 
inn de ogen van Jacob dus ook voor D'n^Rrr van vers 6. DTI^KH wordt hier beschouwd 
alss een stem uit de buitenaardse wereld en als zodanig een lagere goddelijke macht 
genoemd,, kortom een 5ouuoviov, maar ook op te vatten als een algemeen 
menselijkk psychologisch fenomeen! Zou dit van belang kunnen zijn voor Jacobs visie 
opp de betekenis van DTbRTi in Genesis 22:1? 

eb.eb. Genesis 20:17 

99 20:17 DTftwr'w zu Ihm, Gott 

Nogg eenmaal heeft Genesis 20 het over DTfmn en dat is wanneer volgens vers 17 
Abrahamm zijn stem verheft en bidt waarna D,n'?K Abimelek en de zijnen geneest. In 
Jacobss vertaling: Da betete Abraham zu Ihm, Elohim, und ein Elohim heilte den 
AbimelechAbimelech und sein Weib und seine Magde und sie gebaren. De uitdrukking D,n'?Nrr'?K 
komtt uitsluitend hier en in Genesis 17:18 voor, maar Jacob vertaalt verschillend. In 
17:188 spreekt Abraham zu IHM, Gott, maar hier in 20:17 zu Ihm, Elohim. 
Inn Genesis 17:18 gaat het om de inlossing van de belofte waarbij de naam DTÎ RTI die 
vann m.T vervangt, in Genesis 20 is dat niet het geval. Hier hebben we de Godsnaam 
miTT nog steeds niet gehoord! Die vernemen we pas in het volgende vers dat daarmee 
hett laatste is van dit hoofdstuk. Dit maakt het er allemaal niet eenvoudiger op. Jacob 
althanss ziet in Genesis 20:17 en 18 maar liefst drie godsbetekenissen verscholen. 
Bovenn alles staat mn\ ER, de almachtige God die het baren in het huis van Abimelek 
heeftt tegengehouden. God gaat over de opening en toesluiting van de baarmoeders, 
zoo wil het Genesis. Maar moeilijker vindt Jacob DVftfc en D'rfrfcn te begrijpen. Beiden 
kunnenn weliswaar nur ondergeschikten zijn, maar een genezende üTt1?**  leert dat deze 
functiee onderdeel is van een bijzondere ondergeschikte godskracht. Dit sluit aan bij 
Jacobss visie over wnbü als lagere godheid uit Genesis 20:3, al heeft deze godheid 
hett vermogen tot genezing. Het is echter DTt̂ Kn die voor complicaties zorgt. Al s DTÎ K 
dezelfdee was als D'n^KTi, dan had crn K̂ ook voorzien moeten zijn van het lidwoord 
n.. Dat is niet geval, dus moet het een ander zijn, meent Jacob. En dan blijf t het nog 
altijdd de vraag of DYI^K van vers 17 dezelfde is als die van vers 3 vv, want als D'n K̂ 
inn vers 3 eenmaal bekend is, heet die in vers 6 D'Ĥ RTI. Maar misschien is O^tCt van 

Jacobb (1934) p.469. Rendtorff(1994) p.17 wijst er in dit verband op dat de verteller het wel 
heeftt over DTi^n, bijvoorbeeld Genesis 6:9-12, maar dat het O'n1?*  is die handelend optreedt. 
Anderss ligt het in Genesis 20 waar deze visie niet opgaat en andere overwegingen gelden. 
Welke,, wordt niet duidelijk uit Rendtorffs betoog. 
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verss 17 wel een heel andere D'n̂ K, één die tot taak heeft het gebed van Abraham aan 
tee nemen en tot Gott selbst te brengen, zoals omgekeerd God bij Abraham zich van 
diversee verschijningen bedient.50 De verschillen in benaming mogen verhelderend zijn 
voorr de Godsleer van de Tora, maar systeem kan ook Jacob er kennelijk niet in zien. 
Dee namen dienen keer op keer te worden gepeild. 

5.3.35.3.3 Samenvatting 

Dee naam ïïTbvz\ wordt elke keer door Jacob zorgvuldig gepeild en op eigen wijze 
vertaald.. In wezen gaat het altijd om het nomen proprium dat de ene God omvat, 
maarr tevens acht Jacob het van belang op te merken dat G'n̂ KTt een eigen aangezicht 
heeft.. Dit komt het sterkst tot uiting ten aanzien van Genesis 5:22-24 en 6:9 waar 
dee naam voor het eerst voorkomt en Jacob er uitvoerig over komt te spreken. Jacob 
will  niet tot definities komen, hij zoekt niet het systeem. 
Tenn aanzien van Genesis 17:18 wordt DV̂KTI verklaard uit mm en daarom vertaalt 
hijj  deze Godsnaam alsof er mm staat. Dit is een vertaalbeslissing die gebaseerd is 
opp het nomen proprium waardoor mm de WTfr* is en deze beslissing maakt tevens 
duidelijkk dat het verbond tot uitdrukking wordt gebracht. 
Anderss ligt het in Genesis 20. Daar horen we tweemaal de naam DTr̂ KTi, in 20:6 en 
inn 20:17. WTÖ^r\ van 20:6 blijkt een Souuóviov te zijn en het is duidelijk dat 
Jacobb met deze naam niet een wezen voor ogen heeft dat naar het volksgeloof bij 
dee mens naar binnendringt en ziekte veroorzaakt, in het bijzonder in het zieleleven. 
Integendeel,, het gaat hem om een 5aiuóviov als een lagere goddelijke macht. 
Ditt is van belang met het oog op.de naam WTbwn die straks, in Genesis 22:1, het 
werkwoordd no) bij zich draagt. Ten aanzien van het gebed van Abraham tot ü'mJKn, 
verwoordd in Genesis 20:17, lijk t Jacob voor raadsels te staan. Wie is de ÜTÎ K die 
daarr in tweede instantie DTT̂ ïO genoemd wordt? Hebben ze wel met elkaar van doen? 
Jacobb komt er niet uit, maar in zijn uitleg blijkt O'rfrKn een godheid te zijn die in een 
lageree rangorde staat. Deze gestalte mag een eigen aangezicht hebben, maar is een 
absoluutt ondergeschikte van mm. 

5.3.45.3.4 De naam DTfrKH in 'Genesis' na Genesis 22 

Naa Genesis 22 komt de naam ffn'mi nog slechts twaalf keer voor waarvan negen keer 
inn de Josephsgeschichte, De hoofdstukken 39-50 van Genesis nemen, zoals reeds be-
toogd,, een bijzondere plaats in bij Jacob ten opzichte van de Godsnamen. De spre-
kendee personen nemen in dit deel die van mm niet in de mond. Het is uitsluitend de 
vertellerr die het in Genesis 39 heeft over mm die met Jozef is; wanneer de nazaten 
vann Jakob afdalen zal die naam niet meer klinken, ook niet uit de mond van Jozef. 
Buitenn de Josephsgeschichte zijn er nog drie fragmenten waar de naam D'übiCt klinkt. 

Jacobb (1934) p.474. 
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a.a. Genesis 27:28 

133 27:28 OT^nn Er, Gott 

Inn Genesis 27 heeft Isaak Esau opgeroepen hem een wildbraad voor te zetten waarna 
dee vader hem als de oudste zoon zal zegenen. Het is vervolgens door de tussenkomst 
vann moeder Rebekka niet Esau die met de spijzen bij zijn vader verschijnt, maar 
Jakob.. Jakob heeft zich daartoe verhuld in de gedaante van zijn broer Esau opdat 
Isaakk geen argwaan krijgt en zo verschijnt hij met het gebraad voor zijn vader Isaak 
wienss ogen zwak zijn geworden. Wanneer Isaak heeft gegeten van de spijzen en 
gedronkenn van de wijn die hij van Esau dacht te krijgen, maar die in wezen van 
Rebekkaa afkomstig zijn, ziet hij niet dat ze hem door Jakob zijn aangereikt. Hij ziet 
weliswaarr niet, maar ruikt wel het veld van Esau. Het is op dat moment dat we in 
Genesiss 27:27 de uitroep van Isaak horen waarin de Godsnaam mrr klinkt. Jacob ziet 
Isaakss neusvleugels trillen als hij vertaalt: ah, der Duft meines Sohnes, wie der Duft 
desdes Feldes, das ER gesegnet hat! Hierop vervolgt de tekst van vers 28: D^KH ~ | ^m 
fifcnn 'ÜOÖOI D'DCön 'XDO, dat Jacob vertaalt met So gebe Er, Gott, dir vom Tau des Him-
melsmels und Fettigkeiten der Erde. We zien dat hier DTt̂KTT volgt als Godsnaam die is 
voorbereidd door mn\ Jacob beschouwt de Godsnaam DTî Nn, zoals te verwachten, als 
eenn karakteristieke wending ten opzichte van vers 27. ' 

b.b. Genesis 31:11 

144 31:11 WTÖm ~\vh>ö sein, Gottes Bote 

Inn Genesis 31:11 gaat het om een DTî ïCi "[^Q en deze godsbode komt in beeld wan-
neerr Jakob de woorden van de zonen van Laban heeft gehoord; ze betichten hem van 
toeèigeningg van al wat van hun vader was. Genesis 31:3 vertelt hierop hoe n\T Jakob 
opdraagtt terug te keren naar het land van zijn vaderen, naar de plaats waar hij 
verwektt is. Jakob meldt dit, aldus vers 5, bij zijn vrouwen en hij heeft het dan over 
"3KK Tî tO aber der Gott meines Voters die met hem is en hierin klinkt duidelijk het 
contrastt met p'SKTiR ofwel eurem Vater dat hier direct op volgt in vers 6. Het is 
vervolgenss Cprr̂R die, naar het oordeel van Jakob, Laban niet de kans heeft gegeven 
hemm kwaad te doen. Integendeel, Laban had met Jakob een overeenkomst gesloten 
overr het loon dat hem toekwam, maar het is in Jakobs woorden DTÎ K die het vee aan 
hunn vader heeft ontnomen en aan hem gegeven. Wanneer dit alles gezegd is vertelt 
Jakobb hoe hem de opdracht gegeven is om terug te keren. Dat gebeurde in de droom, 
maarr het opvallende is dat de Godsnaam mm in vers 11 niet klinkt. Dat heeft een 
reden.. Wat in Genesis 31:3 in één zin is gezegd, wordt in 31:11-13 herhaald. Waar 
mrrr in vers 3 reeds is genoemd, kan nu in vers 11 van DTî Kn 1« D̂ gesproken worden. 
Ookk hier is de naam D'n^n I ^ D voorbereid door mn\ Voor Jacob is het duidelijk. 
Hierr is sprake van een DT^tci "]^n die Jakob op de droom wijst die hij had zodat 
diee niet betekenisloos verdwijnt. Die droom dient door Jakob als een opzettelijke 
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bestieringg te worden opgevat. Jacob ziet dus in Jakobs woorden tot zijn vrouwen 
meerr dan een herhaling. De DTt̂ Kn ~\xh>a heeft een aanvullende betekenis opdat de 
droomm niet verloren gaat. Dat is de reden waarom Jacob meent dat Jakob in de droom 
eerstt bij name is geroepen. De twijfel had anders kunnen toeslaan.52 

c.c. Genesis 35:7 

155 35:7 ü'rfwn Göttliche 

Dee laatste keer voor Die Josephsgeschichte dat we van D'H^sn vernemen is in Genesis 
35:7.. Het fragment begint in 35:1 met de oproep van DTI'PK aan Jakob, na de confron-
tatiee met Sichem die Dina genomen had, om naar Betel te gaan en daar te wonen. 
Jakobb doet dat, maar niet voordat hij al zijn huisgenoten heeft opgedragen de TI^K 
"Dnn te verwijderen. De uitdrukking ~p] na Tl1?» vinden we enkel in Genesis 35:2 en 
4.. Jacob spreekt niet van goden, maar vertaalt de uitdrukking met Idole der Fremde, 
hett zijn Götzen des Auslande s53 Wanneer Jakob de verfoeilijke symbolen en de bron 
vann heidense onreinheid heeft begraven, breken zij op en ontstaat er een DTt1^ mn 
rondd de steden. Het gaat daarin volgens de vertaling van Jacob om ein Schrecken 
GottesGottes en dat heeft impliciet tot gevolg dat men Jakobs zonen niet achternazat. Het 
gaatt om de verschrikking van WTtn* uit vers 1, weet Jacob. Wanneer Jakob een altaar 
bouwtt roept hij , vers 7, de naam uit over die plaats ' w m K̂ en Jacob is van mening 
datt Jakob dit kon zeggen omdat hij daar ' " d i e < Elohim' heeft gezien waarvan 
Genesiss 31:13 verhaalt. Maar toch moeten we nog verder terug, want het fragment 
vann 31:13 haakt in op de droom van Jakob wanneer hij door zijn vader is weggezon-
den,, beschreven in Genesis 28:1 vv. In vers 12 lezen we dat in die droom sprake is 
vann WVb& "OK̂ ft, die Engel Gottes, van een 0*70 eine Leiter ( ...) an ihr aufsteigend 
undund niedersteigend, met daarboven mn', ER, die zich aan Jakob openbaart. Jakob 
noemtt vervolgens die plaats Betel. Aan die gebeurtenis wordt herinnerd als we in 
31:133 lezen: ' w m ^«n 'DDK wat door Jacob wordt vertaald met Ich bin die Gottheit 
vonvon Bet-El. Nu is het opvallende dat Genesis 35:7 het heeft over " w m K̂ als aandui-
dingg voor El ist in Bet-El. Is deze b* een ander dan *7Nn uit Genesis 31:13? Jacob zegt 
daarr niets over, maar wel benadrukt hij een scherp onderscheid tussen "?» van de 
goddelijkee macht enerzijds en de godheid als idee anderzijds die zich voordoet als 
DTr̂ KK en misverstand wekt. Maar voor Jakob is de ware K̂ de macht die hem in een 
droomverschijningg hulp bood, zoals verhaald in Genesis 28. Daarom ziet Jacob in 
DTî Kn,, het Göttliche de basis van wat aan Jakob voorheen is onthuld en verwoord 
inn wat hij zelf over de plaats heeft uitgeroepen.54 

5.3.55.3.5 Samenvatting 

Tenn aanzien van Genesis 27:28 en 31:11 ziet Jacob in uvbvn een Godsnaam die is 
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voorbereidd door mnv Dit komt overeen met Genesis 17:18 waar DTÎ RTI eveneens 
wordtt verklaard uit nnv De laatst genoemde naam luidt in de gegeven zinsconstructie 
vann 17:18 crn^wr1?», door Jacob vertaald met zu IHM, Gott. wrbvn van 27:28 en 
31:111 vertaalt Jacob daarentegen met Er, Gott en sein, Gottes Bote. Het contrast met 
17:188 wordt duidelijk. In Genesis 17:18 staat het bondgenootschap centraal waar 
Abrahamm zijn gedachten over heeft. Hij verlangt niet het onmogelijke: Möchte doch 
IsmaelIsmael leben vor dir! In Genesis 27:28 betreft het daarentegen een uitroep van Isaak 
alss hij Esau voor zich meent te hebben, voorafgegaan door de naam mT in vers 27. 
Inn 31:11 spreekt Jakob tot zijn vrouwen over wat in 31:3 door mn1 is aangekondigd. 
Wee zien hier een zekere wetmatigheid in de namen voor God omdat niT voor DTî sn 
uitgaat. . 
Ingewikkelderr is het ten aanzien van Genesis 35:7 waar de naam van de plaats Betel 
inn het geding is. Duidelijk is dat de 0,n'?K "OtÓO, zoals Genesis 28:12 het vertelt, de 
droomm van Jakob kleur geven en ondergeschikt zijn aan mn1. Jakob ziet mrr dan ook 
'letterlijk'' boven aan de ladder staan. Jakob noemt de plaats Betel en hij haakt daarop 
inn als hij zijn vrouwen overreedt om van Laban weg te gaan. Hij zegt zijn vrouwen 
datt God zich aan hem openbaarde als ^trim ^«n. Dit alles wordt omvat door de 
benamingg DTfrun waarmee 35:7 besluit, door Jacob weergegeven met Göttliche. AI 
dee keren dat de naam D'n̂ wn heeft geklonken na Genesis 22, lijk t die door de 
Godsnaamm mrp te zijn bepaald. 

5.3.65.3.6 'Er, Gott' in 'Die Josephsgeschichte' 

Dee naam DTT̂ RTI komt in het slot van Genesis, tussen de hoofdstukken 41-48, negen 
keerr voor. All e keren vertaalt Jacob DTi^n consequent met Er, Gott, met uitzondering 
vann Genesis 48:15. 

a.a. Genesis 41:25,28,32,32 

D'n^wii  Er, Gott 
tfn^Kntfn^Kn Er, Gott 
DTftKnn QVD bei Ihm, Gott 
D*n*?»nn Er, Gott 

Tenn aanz ien van Genes is 41:25,28 verme ldt Jacob niets over de betekenis vanD'n'PKïï 
i nn zijn commentaar van vers-voor-vers, maar des te meer in zijn Der Sinn dieser Ge-
schichte.schichte. Daar stelt hij z ich de vraag waar in eigenl i jk de wijsheid van Jozef bestaat 
alss hij de dromen van farao duidt. Is zij werkel i jk zo groot? De droomdu id ing is 
we l iswaarr over tu igend, maar hoe k an men nu al weten dat zij ook ju ist is? Is het 
immerss niet alt i jd vers tandig om in t i jden van voorspoed te sparen voor t i jden van 
tegenspoed?? Wat Jacob opvalt, is dat Jozefs wijsheid bovenal is gelegen in zijn kunst 
dee ziel van de ander te lezen. De dromer, farao in dit geval, heeft vage vrees en 
gedachtenn en deze vragen om verduidelijking. Hierop kan deskundige raad worden 
gegeven.. Dat is dan ook wat Jozef doet. Maar niet hij is het die farao zal gaan 
antwoorden!!  Het is, zoals Genesis 41:16 wil , Gott die dat vermag te doen ten gunste 
vann farao! In Genesis 41:25 gaat het om Er, Gott; dit wordt herhaald in vers 28 en 
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benadruktt in vers 32 waar zelfs tweemaal van Gott wordt gesproken. De nadruk 
wordtt ook syntactisch aangetoond, meent Jacob, want in de eerste helft van vers 32 
wordtt het zelfstandig naamwoord DTî tcr (üi>0) genoemd omdat het woord vaststaat 
{bei){bei) Ihm, Gott. De tweede helft van de tekst waar Jozef in de vertaling van Jacob 
meldtt dat Er, Gott zich haast om het te doen, had kunnen volstaan met «in (iron). 
Hett gaat dus om een bijzondere benadrukking en de viermaal voorkomende naam 
DTt̂ Knn vormt in Jozefs rede het eerste en het laatste onderwerp voordat hij tot de 
praktischee uitwerking overgaat. Wat we zien is dat ook hier sprake is van een nadere 
aanduidingg van DT̂ K, want in Genesis 41:16 was het nur DTt̂ K die antwoorden ging, 
maarr nadat Jozef de dromen gehoord heeft, gaat het om DTr̂ tct. Het zijn de dromen 
diee Jozef hebben getoond dat zij van Ihm komen. 

Opmerkelijkk is wel dat Jacob signaleert dat farao de zuivere leer verstaat; in Genesis 
41:388 neemt deze immers voor het eerst de naam QTÖR in de mond als hij zijn diena-
renn de vraag voorlegt of zij wel een man kunnen vinden als deze in wie D ^ K m~i, 
derder Geist Gottes is! Farao erkent dat het Gott is die Jozef alles heeft bekendgemaakt 
enn dit vindt Jacob een contrast met de wereldbeschouwing van het heidendom. Ook 
inn Egypte is de onveranderlijkheid van het natuurproces immers een gegeven, met 
alss allesbepalende factor de Nijl , die wonderbaarlijke stroom. Het land is diens 
geschenkk omdat het telkens terugkerend aanzwellen jaar najaar dezelfde zegen mee-
brengt,, klaarblijkelijk als een natuurwet." 
DieDie Josephsgeschichte wordt algemeen beschouwd als voorbode van de uittocht. 
Wantt hoe anders is deze farao dan die waarmee Mozes te maken kreeg en die hem, 
alduss Exodus 5:2, voor de voeten werpt: 

t>p3t>p3 JJO0R -I0K m,T 'O 

nvr-riKK TMT KÏ 

hetgeenn Jacob vertaalt met: Wer istER, dass ich auf seine Stimme horen sollte, Israel 
ziehenziehen zu lassen! Ich kenne IHN nicht ...56 Met dit contrast raken we de kern van die 
Josephsgeschichte,Josephsgeschichte, aldus Jacob, want het is het politieke doel van deze Geschichte 
omm in Jozefs farao die DTt̂K kent, een tegenhanger te schetsen van de latere farao, 
diee zegt Ich kenne IHN nicht!51 

b.b. Genesis 42:18 

200 42:18 trrfrftTTK Ihn, Gott 

Inn Genesis 42:18 horen we Jozef met nadruk zeggen Ihn, Gott, fürchte ich! Zo geeft 
Jacobb de tekst KT ']» DTi'wnK weer. Jozef is op dat moment geconfronteerd met zijn 
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broerss die naar Egypte zijn afgedaald omdat er in Kanaan honger is. De verteller weet 
datt Jozef hen heeft herkend, maar deze doet alsof hij een vreemde voor hen is. Jozef 
houdtt ze tot tweemaal toe voor dat ze verspieders zijn, wat de broers ten stelligste 
ontkennen.. Ze zullen worden beproefd door Jozef door één van hen hun jongste broer 
tee laten halen, maar niet dan nadat zij allen eerst drie dagen zijn vastgezet. Dan 
komenn we bij het genoemde fragment waarin Jozef het woord neemt, op de derde 
dag.. Hij spreekt ze toe en zegt hen, versterkt door de eerste persoonsvorm ']«, dat 
hijj  D'n^Kn vreest, maar verandert tevens zijn opdracht. Niet één gaat de jongste halen 
waarbijj  de anderen achterblijven, maar negen zullen de jongste halen en de tiende 
blijf tt achter. 

Dee vraag is wat dit met de naam DTî Kn van doen heeft die Jozef hier uitspreekt; hier-
voorr is niet van DTÎ K sprake geweest. Jacob gaat daar niet direct op in, maar de ver-
haallijnn volgend komt hij er wel op terug. Wanneer één van de broers nu de jongste 
zouu gaan halen, zou Jakob die niet laten gaan. Genesis 42:4 laat immers al weten dat 
Jakobb bevreesd was dat ook Benjamin, de broer van Jozef, een ongeluk zou kunnen 
overkomen.. Jacob merkt dan op dat de tien broers liever in Egypte blijven dan hun 
vaderr te confronteren met de mogelijkheid dat hij ook zijn allerlaatste kind niet weer 
terugziet.. Zij zouden er liever één terugsturen dan dat ze allen Jakob onder ogen moe-
tenn komen. 
Opp dat moment spreekt Jozef de woorden K T ']« G'rfrRrmR uit en Jacob interpreteert 
dezee uitspraak alsof Jozef wil zeggen: ik beveel en dreig niet enkel, maar ik adviseer 
tenn beste; ook ik weet van mededogen, schuw de zonde en wil het leven van julli e 
vaderr niet in gevaar brengen.58 Dit wordt bevestigd door het vervolg in Genesis 42:19 
wanneerr één zal moeten achterblijven und ihr geht, bringt heim Eingekauftesfür den 
HungerHunger eurer Hauser. Het gaat in eerste instantie om de leniging van de honger. 
Impliciett wordt hier een beroep op de rechtvaardigheid gedaan, maar Jacob is 
daaroverr pas iets duidelijker wanneer Genesis 44:16 aan bod komt. 

c.c. Genesis 44:16 

211 44:16 WTbvs\ Er, Gott 

Inn Genesis 44:16 klinkt opnieuw de naam D'T^n. Dat is wanneer Jozef zijn broers, 
nuu met Benjamin erbij, het vuur na aan de schenen legt door in de tas van de jongste 
dee zilveren beker te laten verbergen zodat die gestolen lijkt . De beheerder van Jozefs 
huis,, die mede in het complot zit, reist hen achterna en uiteraard wordt de beker 
gevonden.. Benjamin zal sterven, want hebben de broers bij de aanhouding niet 
gezegdd dat als er iets gestolens in hun tassen gevonden wordt, de dief zal sterven, 
maarr ook dat de anderen Jozef als knechten zullen dienen? Het gezelschap scheurt 
zijnn kleren bij de vondst in Benjamins tas, keert terug en komt Jozef weer onder 
ogen.. Zal Benjamin inderdaad sterven en zullen de anderen slaven worden, zoals zij 
dee beheerder voorhielden voordat hij de beker vond? Het is dan Juda die het woord 
neemtt en vaststelt dat D\T?Kn Er, Gott de overtreding heeft gevonden. Hij spreekt niet 
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langerr van dood voor de vermeende schuldige, maar biedt aan dat allen Jozefs knech-
tenn zullen worden. De dood voor deze schuld is reeds door de beheerder afgewezen 
alss hij volgens Genesis 44:10 de broers antwoordt na hun aanhouding. Nu zal het 
gaann om knechtschap voor degene bij wie het gestolene gevonden is. Zo wil het 
Jozef. . 
Hoewell  het gevaar van de dood hiermee is afgewend, kunnen we ons afvragen, aldus 
Jacob,, of hiermee naar de aard van de zaak is rechtgesproken. Is de vondst van de 
bekerr bepalend voor de strafmaat? Betekent dit dat er ook daadwerkelijk sprake is 
vann diefstal en geldt de vondst dan ook als bewijs daarvan? En de diefstal, wie heeft 
diee dan wel gepleegd? Die vragen houdt Jacob zijn lezers voor en hij stelt dat het 
inn theorie mogelijk is dat iemand het gevondene met kwaadwilligheid in diens tas 
kann hebben gestopt. Tot slot is er dan nog de vraag of er getuigen zijn dat Benjamin 
dee beker werkelijk gestolen heeft. Jacob verwijst naar Exodus 22:3 waar staat dat de 
diefstall  eerst bewezen moet zijn wil er sprake zijn van een veroordeling. Kortom, 
dee vraag wanneer en hoe de diefstal, en dan nog wel door Benjamin, mogelijk kan 
zijnn geweest blijf t onbeantwoord, maar Jacob concludeert dat de broers afstand doen 
vann elk rationeel spreken. Daarvan doen ze niet enkel afstand omdat ze geen kans 
hebbenn tegenover de machthebber, maar vooral omdat ze onderdehand begrepen 
hebbenn dat dit ongeluk dat hen overkomt, of de huidige aanklacht vals is of niet, de 
straff  is voor een andere daad die ze hebben begaan. Zij beseffen dat ze hebben te 
zwijgen.. Er is geen rechtvaardiging, weet Juda als hij zijn stem verheft. Is het niet 
DTi'wnn die de schuld heeft gevonden? 

Welnu,, het is niet zonder reden, meent Jacob, dat onomwonden de naam DTî tttT 
klinkt.. Hij vat dit op als het derde stadium van de zondenbekentenis. De eerste ziet 
hijj  in de opmerking van de broers, Genesis 42:21, wanneer zij het slechts eenmaal 
inn Genesis voorkomende woord D'DitfK in de mond nemen59 en in de vertaling van 
Jacobb zeggen: fürwahr, schuldig sind wir urn unsern Bruder, omdat zij reeds lang 
opp het niveau verkeren van de Schuldverpflichtung (D^K)!60 De tweede bekentenis 
klinktt door in de vraag die gesteld wordt in Genesis 42:28 \b DTÎ K itöi? iwriD, door 
Jacobb vertaald met was hat uns da Gott getan! Maar nu, in Genesis 44:16, gaat het 
omm de derde zondenbekentenis en klinkt de naam CPn̂ Kn met wie het gaat om de per-
soonlijkk straffende God, voor wie gezondigd is, meent Jacob, en hij weidt hier 
uitvoerigg over uit. Het is deze Er, Gott voor wie getuigenis moet worden afgelegd, 
vann wie elke straf te aanvaarden is zonder dat men klaagt wat dit lijden met het 
anderee misdrijf te maken heeft. Juist omdat geen uitvlucht wordt gezocht, maar omdat 
dee broers erkennen dat volgens een hogere morele ordening een zeer precieze samen-
hangg bestaat, rijpt het inzicht dat de mensen die hun dit aandoen slechts werktuig 
zijnn van een laatste gerechtigheid. Daarom noemen zij de werkelijke gezaghebber Er, 
Gott,Gott, zij spreken dit openlijk uit en nemen zijn vonnis aan. Het is deze formulering 
vann Juda die hun berouw verwoordt en hun grootheid toont. Jacob wijst erop dat het 

OÖRR komt enkel voor in Genesis 42:21; het zelfstandig naamwoord op« enkel in Genesis 
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werkwoordd Klin zevenmaal voorkomt tussen Genesis 44:8-17, maar niets konden zij 
verborgenn houden. Het gaat om iets anders dat gezocht en gevonden werd. Daarbij 
gaann ze niet terug vóór de schikking met de heerser in Genesis 44:10, want dan 
zoudenn ze Benjamin en - tegenover de vader - ook Juda hebben prijsgegeven. Gedeel-
dee smart is halve smart, weet Jacob, maar wat meer is: Jozef weet op dit moment 
nogg niet of zij omwille van de vrijheid van de jongste bereid zijn duur te betalen met 
hunn eigen slavernij. Daarom zegt hij dat de man bij wie de beker is gevonden, hem 
tott knecht zal zijn. Alleen zo kan Jozef te weten komen of de broers, die hem eerst 
mett hun haat achtervolgden, in staat zijn om ten koste van zichzelf deze andere zoon 
vann Rachel te redden en aan de vader terug te geven. Pas dan zijn zij werkelijk zijn 
broederss en kan er sprake zijn van verzoening. 

Hett is wanneer Jacob de verhoudingen tot het diepst heeft gepeild en duidelijk heeft 
gemaaktt wat in het geding is, verscherpt tot het contrast van het zilver dat Jozef zelf 
inn Benjamins tas had laten verbergen, dat hij Jozefs godvrezendheid kan benoemen: 

AlsoAlso spricht Joseph als ein Mann, der (42,18) DTÎ KH fürchtet, dessen 

GerechtigkeitGerechtigkeit die Manner jetzt eben bekannt haben, der also eine Bestrafung von 

onschuldigenonschuldigen nicht zugeben kann61 

Hierinn zijn de broers nu één. Ze gaan er allen van uit dat het recht zijn loop moet 
hebbenn en dit lijk t niet alleen bepaald te zijn door de woordkeus van Jozef in Genesis 
42:18,, maar ook beaamd door Juda in 44:16 wanneer WVb$n Er, Gott in het midden 
iss geplaatst. 

d.d. Genesis 45:8 

222 45:8 WTftvn Er, Gott 

Nogg eenmaal zal er sprake zijn van ïïTÖtin dat door Jacob met Er, Gott wordt vertaald 
enn dat is wanneer Jozef zich bij zijn broers bekendmaakt. Dat is een gewichtig 
momentt en nu zal de waarheid aan de dag moeten komen. Wanneer de broers op de 
bekendmakingg van Jozef terugdeinzen voor zijn aangezicht en zij op zijn bevel toch 
weerr naderbij komen, onthult Jozef vervolgens in één zin wat God met dit alles voor 
ogenn heeft: noni» TUK DTrDD~*TOR CDTift *pr ^K, Genesis 45:4, wat Jacob vertaalt met 
ichich bin Joseph, euer Bruder, den ihr hierher nach Agypten verkauft habt. Deze zin 
moett duidelijk maken wat de positie is van urbtin waarvan in 45:8 gesproken wordt. 
Jacobb heeft daartoe het nodige uit te leggen en dat gebeurt in de eerste plaats aan 
dee hand van het werkwoord "I3Q waarvan de broers worden beticht. Jozefs uitspraak 
lijk tt het vertelde in Genesis 37:28,36 en 39:1 te weerspreken. Is Jozef nu met behulp 
vann de Midjanieten door de Ismaëlieten naar Egypte verkocht of door de broers? De 
tegenstrijdigheidd is slechts schijn, meent Jacob, want hij hoort Jozef als het ware 
zeggenn dat hij in Egypte terecht is gekomen om in deze hongersnood de redder te 

A.w.. p.799. 

74 4 



zijnn van zijn broers en dat kan uitsluitend een beschikking van God zijn. 
Di tt zegt Jozef met zoveel woorden in 45:8: DM K̂n 'O nrr TIK onrïTtö DDK"»1? nnui, /1/jo 
mc/iff  ihr habt mich hierhergeschickt, sondern Er, Gott zegt Jozef in de vertaling van 
Jacob.. In de lezing van 45:4 zouden de broers Jozef naar Egypte hebben verkocht, 
maarr volgens 45:7 zou deze door D'n K̂ naar Egypte zijn gezonden; in 45:8 lijk t vers 
77 te worden herhaald, maar in 45:8 is niet ürbx, maar DM^Wl onderwerp van vb® 
(zenden).. Waarom? Is D'n̂ KH voorbereid door D'n^K? Allereerst stelt Jacob dat Jozef 
zichh niet bekend had kunnen maken in 45:4 als degene die door zijn broers naar 
Egyptee toe 'gezonden' was. Jozef behoeft, aldus Jacob, een tegenstelling tussen de 
broerss en WVbx. Al s contrast tot D'n K̂ moeten de broers tot onderwerp van "ÏDD 
(verkopen)) worden gemaakt, terwijl rbti van 45:7 voor nrbl* is gereserveerd.62 Daar-
toee gebruikt hij het nuchtere, zakelijke werkwoord *1DQ dat een beroep doet op hun 
schaamtee en vrees. Omdat Jozef toch daadwerkelijk verkocht is, kan tegenover het 
werkwoordd rbti het werkwoord "CCi klinken. Ten opzichte van Genesis 37 zijn er 
kanttekeningenn te maken, zegt Jacob, maar deze woorden zijn tegenover elkaar ge-
plaatstt omwille van het contrast! Bovendien kon Jozef werkelijk geloven dat de 
Midjanietenn hem in opdracht van zijn broers uit de put hadden getrokken, voordat 
zijj  hem verkochten aan de Ismaëlieten. Van Jozef mag men in deze omstandigheden 
geenn uitweidingen verwachten, meent Jacob, zeker is dat het niet de broers waren 
diee Jozef verkochten naar Egypte. Waar het om gaat is dat ten aanzien van Jozefs 
zendingg tot redding van zijn broers wn^K het onderwerp is. Daarvan horen we in 45:7. 
Inn Genesis 45:8 gaat het niet zozeer om een herhaling run TIK Dm1?© DTttTK1?, nicht ihr 
habthabt mich hierhergeschickt ü'n^Rn "O sondern Er, Gott, het gaat om de markering 
vann het werkwoord rbti. Nu kan eindelijk het werkwoord "DO dat bij de broers van 
toepassingg is, worden vervangen door vbti. n1^ en D'n K̂ zijn nu aan elkaar verbonden, 
maarr het opvallende is dat hier sprake is van D'n^tci. Dit is niet zonder reden, meldt 
Jacob,, want wanneer nu Jozef wnbi* met het lidwoord n bepaalt, is dit diens antwoord 
opp Juda's ffn^Wl van Genesis 44:16, de derde zondenbekentenis. Daar weet Juda dat 
err geen sprake is van rechtvaardiging van de daden die de broers hebben gepleegd 
tegenoverr Jozef. Is het niet D'n^Rn die de schuld heeft gevonden, zoals Juda, aldus 
Genesiss 44:16, belijdt? Het is dit woord waar Jozef naar verwijst, meent Jacob, en 
dann niet als de macht der vergelding en straf, maar Jacob hoort als het ware Jozef 
zeggen:: "omwille van de voorziening en het levensbehoud heeft God zich in mijn 
lott willen bewijzen". Als verklaring wijst Jacob heel summier op enkele woorden in 
Genesiss 45:4,5,7 en 8 die veelzeggend zijn en enige uitweiding behoeven. 

verss 4 Dn"DO ihr verkauft habt 
verss 5 DTl"DÖ ihr verkauft habt 

verss 5 WVbto ''irbvi hat mich Gott (euch) vorausgeschickt 
verss 7 ÜTbiï "'Tbtöï Da hat mich Gott (euch) vorausge-

schickt schickt 
verss 8 wrb*T\ 'D nn 'DR UVübv orwrtb nicht ihr habt mich hierhergeschickt 

sondernsondern Er, Gott 

A.w.. p.812. 
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Wanneerr Jozef de broers aanspreekt, gaat het om "DO. Dit vormt een contrast met 
verss 5,7 waar 'in^yti en ,]nl7©,i klinkt en DTI^K als onderwerp voorkomt. Wanneer in 
verss 8 n'yö in ontkennende vorm klinkt ten aanzien van de broers, zijn de contrasten 
aangezett en wordt het werkwoord n1?̂  zuiver belicht. Het is Er, Gott wie dit werk-
woordd toebehoort en die dit alles bewerkstelligd heeft, hetgeen Jozef met zoveel 
woordenn in de mond wordt gelegd. Dit nu doet Jacob concluderen dat Jozefs oordeel 
overeenn komt met de Tora, die zijn verhaal heeft opgetekend. 

e.e. Genesis 48:15 

233 48:15 D'n^n der Gott 
244 48:15 DTî Kn der Gott 

Dee laatste keer dat de naam DT̂ WI klinkt is in Genesis 48:15 en we horen die hier 
tweemaal.. Het moment is gekomen dat Jakob, verenigd met zijn zoon in Egypte, 
Jozeff  heeft laten roepen en hem doen zweren iOffl Jakob niet te begraven in Egypte 
maarr in het graf van zijn vaderen. Jozef doet Jakob de gelofte en in de vertaling van 
Jacobb sluit Genesis 47 hierop vervolgens af met de woorden Da neigte sich Israel 
aufauf dem Kopfende des Bettes. Betekent dit dat dit het moment is dat Jakob 
daadwerkelijkk sterft? Zouden dit Jakobs laatste woorden moeten zijn? Dat is niet het 
geval.. Genesis 48 begint met te vertellen dat men Jozef meldt dat het einde van Jakob 
nadertt n^n "p« nan. 

Hett is de eerste en enige keer dat dit woord n n̂ in Genesis klinkt en Jacob vertaalt 
dee zin met siehe, dein Vater ist krank. Jacob meent dat het Jakob zelf is geweest die 
Jozeff  heeft laten roepen, maar de Tora heeft daartoe niet wederom het woord tOp"1 
willenn gebruiken zoals in Genesis 47:29, maar een bode ingevoerd. Jakob zelf wil 
allee schijn van ziekte vermijden, weet Jacob, en daarom wil de Tora niet aan Jakobs 
ziektee als gebeurtenis refereren. Hierdoor wordt duidelijker waarom Jozef zijn twee 
zonenn meeneemt. Jakob zal ze ongetwijfeld mee ontboden hebben, want de vertelling 
vann Genesis 48:8-20 is niet gebaseerd op hun toevallige aanwezigheid.63 

Jakobb zal Jozef gaan zegenen, zo wil het Genesis. Deze zegen geeft aan dat Gott de 
vaderenn heeft geleid, waarbij Jacob verwijst naar Genesis 32:10, want de God van 
dee vaderen is ook de God van de kinderen. De vaderen van Israel zijn Abraham, 
Isaakk en Jakob. Reeds in Genesis 48:5 wordt de verbinding gelegd tussen verleden 
enn toekomst als Jakob Jozefs zonen de zijne noemt, hetgeen Jacob niet ontgaan is. 
Hi jj  zegt daarover ten aanzien van vers 5 dat Jozef hierdoor voor de latere geschie-
deniss van het volk een onlosmakelijk deel is van Efraïm en Manasse. Omwille van 
verledenn en toekomst worden zowel Jozef als zijn beide zonen genoemd. Efraïm en 
Manassee zegenen betekent Jozef zegenen, weet Jacob, maar ook omgekeerd. In Jozef 
zullenn zijn nazaten worden gezegend. 

Hett gaat Jacob om D'n̂ fcH der Gott, vor dem meine Vater gewandelt sind en om 
D'n^Knn der Gott, der mich geweidet von meinem Dasein bis zu diesem Tag. Verleden 

A.w.. p.864. 
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enn heden komen in deze uitspraak samen. De geschiedenis van Israël zal het hebben 
overr de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob! Vers 15 vertolkt 
eenn eenheid die gevormd wordt door de levende (Jakob) en de doden (Abraham en 
Isaak),, maar er is ook een onderscheid te zien. Jacob wijst erop dat in het eerste deel 
dee TOK, meine Vdter subject zijn, maar dat Jakob in het tweede deel zelf object is. 
Jakobb erkent door een trouwe herder te zijn behoed.64 Evenwel is het opmerkelijk 
datdat hier sprake is van DTt̂ Rn. Hier is over nagedacht in de Traditie. Jacob verwijst 
naarr Seforno65 die in DTt̂ Rn een vocatief ziet, hetgeen door Genesis 32:10 onder-
steundd zou worden omdat Jakob daar God aanroept met pr\T "OK Tf̂ Kl 0!TDK "OK Tî K. 
Hett lidwoord n toegevoegd aan DTI1?**  in Genesis 48:15 zou in die betekenis niet meer 
zijnn dan een nadere aanduiding van de aangeroepene. Veel duidelijkheid geeft dit 
niet,, die komt pas wanneer Genesis 48:16 belicht wordt. Daarin is sprake van "|R"?Dn, 
hetgeenn Jacob vertaalt met der Engel. Jacob ziet een Jakob voor zich die de balans 
opmaaktt van zijn leven, die zich een Schaflein Gottes noemt, maar men denke vooral 
niett dat zijn leven kalm verlopen is. Het gaat om Der Engel, der mich aus allem 
SchlimmenSchlimmen erlöst hat.66 Jakob erkent dat in alle nood hem voortdurend een ~\vbd 
toegevoegdd is geweest en hij doorziet nu de DYÎ R 'OKl?ft van Genesis 28:12 en 32:2. 

Jakobb doordenkt zijn levensverloop en onderscheidt de ingrijpende gebeurtenissen 
inn zijn leven en daarom verandert DTi'wn in "jK̂ ftn. Jacob veronderstelt dat Jakob deze 
~\vbft~\vbft pas nu goed onderkent. Voor de afwisseling mag ook de gedachte een rol spelen 
datt l^QH in tegenstelling tot D,n'?Kn voor de mens uitgaat. Deze "\YÖü zegent zoals 
Genesiss 48:16 en dat hoeft geen problemen op te leveren, want Genesis 32:27 vv. 
kentt ook een Gottesbote die zegent. Dit alles gebeurt in opdracht van Gott en daarom 
hoortt Jacob Jakob denken: 

MogeMoge J-h-w-h (den er nicht nennen will) dent 'ft diesen Auftrag geben. Dies wird 
nochnoch gewisser, wenn 'Kil v.15 Vokativ war. 

Ditt zinnetje is van belang en veelzeggend. DTfrKTl lijk t hier in dienst te staan van 
"[K̂ ftn.. Opvallender is de opmerking dat niet de naam iTliT mag klinken. Dit spoort 
mett de visie dat deze naam niet mag klinken in Egypte. Heeft Jacob niet opgemerkt 

A.w.. p.878. 
Inn zijn Literator und Abkürzungen vermeldt Jacob enkel: Obadjab. Jakob Seforno, geb. ca. 1475, 
starbb in Bologna 1550. Het gaat om Obadja ben Jacob Sfomo (c. 1470-c. 1550). Pas na zijn dood, 
inn 1567, verscheen zijn commentaar op onder meer de Pentateuch, vergelijk EJ 14:1209-1211. 
Inn zijn uitleg van Genesis 48:15 zegt Sfomo dat ig&) betrekking heeft op wat Jakob zei nadat 
hijj  Jozef gezegend had. Jakobs liefde voor Jozef was onvoorwaardelijk en blijvend en dus was 
hett absoluut niet nodig dat Jakob fysiek kontakt met Jozef had om hem te zegenen. Daarom 
slaatt het werkwoord ~iD» in deze tekst niet op de zegening, maar op wat volgt. Het tweemaal 
voorkomendee D'n^n is bepaald niet overbodig. De eerste keer heeft het betrekking op de 
verdienstenn van zijn voorvaderen en de tweede keer op een pleidooi voor zichzelf: O God, in 
thethe merit of my forefathers who walked before You (bless them); de tweede keer op: You, Who 
alwaysalways showed me kindness (bless them). Vertaling Raphael Pelcovitz. Zo zien we dat DTt'pRn 
doorr Sfomo als een vocatief wordt beschouwd. Zie Sfomo (1987) p.229-230. 
Inn zijn vertaling van vers 16 heeft Jacob het over der Engel, der mich von allem Bösen erlöst. 
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inn zijn uitleg van Genesis 39:1 wanneer hij komt te spreken over Gott in der 
JosephsgeschichteJosephsgeschichte dat Genesis in dit gedeelte de voorbereiding bevat van Exodus? 
Dee God van Abraham, Isaak en Jakob zal de God van Israël worden, maar het is pas 
naa de ontdekking dat deze God hen leidt, dat de naam mm zal klinken in Israel. 
Daaromm spreekt tot de zending van Mozes niemand deze naam uit, ook Jakob niet, 
afgezienn van Genesis 49:18. De taal is verhuld, de bedoeling niet. De naam OTT̂Kn 
komtt hier enkelvoudig voor. Jacob verwijst niet meer, het is de naam zelf die een 
verwijzendee functie heeft gekregen naar de God van Israël. 

5.3.75.3.7 Samenvatting 

Inn Genesis 41:25,28,32,32 gaat het nog in één verhandeling om crn^Kn op basis van 
OTÖROTÖR van wie hiervoor gesproken is en wel in Genesis 41:16. Daar toont Jozef de 
bereidheidd de droom te duiden, maar het is üröto die zal antwoorden. Wanneer het 
momentt van de droomduiding aanbreekt, wordt door de naam DTl̂ Kn als het ware 
terugverwezenn naar het begin waar Jozef spreekt van DTI1?**  als de verklaarder van 
farao'ss droom. Ook hier lijk t D'rftRTi door de Godsnaam DTI1?»* te zijn bepaald. 
Gecompliceerderr ligt het ten aanzien van Genesis 42:18, 44:16 en 45:8. Het thema 
iss de ontmoeting met de broers en hoe de verhoudingen zullen worden rechtgezet. 
Wanneerr Jozef volgens Genesis 42:18 de naam DTt̂ Kn uitspreekt, is die niet door 
DTî KK voorafgegaan. Jacob wijst in dit verband op Jozefs godvrezendheid, het is het 
eerstee wat hij zijn broers meldt over zichzelf. Maar Jacob verwijst vooral naar 
Genesiss 44:16 waar de naam üVbtfn klinkt in de derde zondenbekentenis van de 
broerss en waar DTi^n wordt beschouwd als de persoonlijk straffende God tegen wie 
zijj  hebben gezondigd. Om die God gaat het als Jozef voor de eerste keer in Egypte 
tegenoverr zijn broers de Godsnaam noemt. Wanneer dit alles gezegd is loopt de 
vertellingg uit op Genesis 45:8 waar in de sterkst mogelijke contrasten de 
verhoudingenn worden rechtgezet: nicht ihr ( ... ) sondern Er, Gott. De kern van de 
zaakk lijk t te zijn dat het wnisn is die de schuld vindt van de broers en daarmee is 
aann het probleem van de rechtsvinding voldaan. 
Nogg eenmaal klinkt de naam DTî n in één zinsverband en dat is uit de mond van 
Jakobb wanneer hij verleden en heden in één zin samenvoegt, Genesis 48:15. Er is 
geenn verwijzing meer, dan alleen in "|t6on die zijn opdracht heeft gekregen. Met een 
wijdee boog wordt zo herinnerd aan DTÎ K 'Dvbü met wie Jakob vanaf Betel te maken 
hadd in zijn droom. 

5.45.4 Overzicht 

Eenn systematische benadering van de Godsnamen zoals zij in Genesis klinken en be-
doeldd voor een encyclopedische kennisoverdracht dwingt haast tot definities die varia-
tiess uitsluiten.67 Dat zien we als Jacob eerst stelt dat er slechts één God is die hemel 

Ditt is dan ook het opvallende verschil tussen Benno Jacob en de oudtestamenticus Rendtorff. 
Laatstgenoemdee bestrijdt in zijn artikel de toevalligheid en de willekeur ten aanzien van het 
voorkomenn van de naam o'tfwn, maar kan evenmin een heldere lijn ontdekken dan alleen dat 
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enn aarde schiep om na deze fundamentele waarheid te vervolgen dat het juist de 
theologiee is van Genesis om de namen van God opzettelijk te variëren. Deze defi-
niëringg is inclusief te noemen, maar dat geldt niet meer wanneer Jacob verderop zegt: 
YetYet there is no other Elohim but YHWH, who is 'ha-Elohim' (the Elohim). Deze 
definiëringg lijk t hoe dan ook uit te sluiten dat DTVPRTI als een zelfstandige gestalte kan 
wordenn opgevat, maar zij wordt weersproken wanneer Jacob in zijn Genesis het heeft 
overr Genesis 5:22. Daar noemt hij DTl̂RTl uniek in zijn soort en ziet hij er zelfs ook 
nogg eens een eigennaam in verscholen. Het moge duidelijk zijn dat Jacob ook op 
dezee plaats van de ene God uit gaat, maar hij voert de spanning op door bij de 
besprekingg van Genesis 5:22 te zeggen dat de betekenis van urfttin zeer belangrijk 
iss voor de theologie van Genesis. 

Diee spanning weet Jacob vast te houden wanneer hij in Der Morgen in Das Paradies 
bijj  de afwisseling van de Godsnamen spreekt van gerechtigheid en genade, vervat 
inn de rabbijnse termen pn niD en D'Dmn ma als concepten die Gods handelingen 
verduidelijken.. Wel valt op dat Jacob die termen daar niet noemt. In Der Morgen 
legtt hij uit waarom het in Genesis 1 en 2 niet gaat om twee scheppingsverhalen, in 
zijnn Genesis weidt Jacob daar niet over uit. Genesis 1 bevat het scheppingsverhaal, 
Genesiss 2 gaat over het gebod. In dit licht is het tekenend dat Jacob in zijn Genesis 
verderr gaat door het niet te laten bij het variëren van de Godsnamen zoals hij in The 
JewishJewish Encyclopedia doet, maar door te spreken van een bewuste theologie om 
ElohimElohim met de Eigennamen Gottes te laten wedijveren! 

Ditt zien we gebeuren wanneer Jacob Genesis 17:18 en 20:17 becommentarieert. In 
Genesiss 17:18 klinkt DTÎKTI in wie Abraham m<T herkent die zich aan Abraham liet 
zienn zoals 17:1 dat wil. Hier is de ene God aan het woord die het verbond nu verder 
gaatt bekrachtigen, waardoor Jacob de vrijheid neemt om D'iYmT^K te vertalen alsof 
err mrr geschreven staat. Anders ligt het met Genesis 20:17. Ondubbelzinnig is het 
nww die het baren tegengehouden heeft, maar wie zijn nu toch DTI*?» en wvbvsïï 
Beidenn kunnen ondergeschikten van m.T zijn en het is voor het eerst dat deze visie 
vann Jacob zo duidelijk aan het licht komt, pal voor Genesis 22. Jacob komt tot de 
slotsomm dat DTÎ RTI wellicht een andere WTbto is die het gebed van Abraham aanneemt 
enn voor God brengt. 

Wee worden in Jacobs Genesis getuige van zijn zoektocht naar de betekenis van de 
Godsnamenn die op elkaar betrekking hebben, maar die ook in hun zelfstandigheid 
vann betekenis zijn. Het lijk t er op dat Jacob er niet uit komt. Een sluitende definiëring 
moett ontbreken, de Godsnaam is niet in een keurslijf te dwingen. Tot zover is Jacob 
gekomenn als Genesis 22 begint met wrbiïr\ als onderwerp van rt03. Weet Jacob ten 

hett bij D'n'THn gaat om een goddelijk fenomeen, ohne dass dabei offenbar eine bestimmte 
GottheitGottheit im Bliek ist. RendtorfF(1994) p.20. Jacob daarentegen spreekt van variëring in de 
namen.. Let ook op EJ 7:679 waar we lezen: In reference to Israel's 'God' it is used extremely 
oftenoften - more than 2.000 times - and often with the article ha-'elohim 'the [true] God'. Ook 
Cassutoo ziet in de naam uvbtn niet meer dan een algemene aanduiding, zie noot 81 in mijn 
Deell  1, p.20. 
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aanzienn van Genesis 20:17 niet wie hij met DTî RH voor zich heeft, in Die Bindung 
JsaaksJsaaks zum Opfer is het de belangrijkste vraag wie toch DTî fcn is! 
Dezee vraag moet gesteld worden. Zagen we niet dat Jacob in zijn verhandeling over 
20:177 er juist niét uit kwam wie O'n^Kn daar is? Waar hij anders ondubbelzinnig is, 
ontbreektt juist ondubbelzinnigheid ten aanzien van Genesis 20:17. De vraag wie 
CPn̂ Rnn van Genesis 22:1 is, is door de opgevoerde spanning in Jacobs Genesis des 
tee intrigerender geworden, want de vraag wordt ingesloten naar de verhouding tot 
mn11 van wie we ook horen in dit verhaal. Jacob suggereert door zijn vraagstelling 
niett alleen een spanning op aarde bij Abraham, maar ook in de hemel en daarom is 
hett van belang te peilen hoe Jacob denkt over de gestalte DTî Kn, waarvan Genesis, 
enn in het bijzonder Genesis 22, gewaagt. Van niet minder groot belang is de positie 
diee Abraham inneemt in Jacobs Genesis. Als blijk t wie Abraham is, kan ook duidelijk 
wordenn wie we met DTÎ HH voor ons hebben.68 

Naa Genesis 22 lijk t de naam DTt̂ KH Jacob niet meer voor raadsels te stellen. In 
Genesiss 27:28 is DYt^n voorbereid door miT in 27:27 en dat geldt ook voor 31:11 
waarr in 31:3 van mn' gesproken wordt; vervolgens dient Genesis 35:7 in het grote 
verbandd te worden geplaatst van de openbaring in de droom waarvan verhaald wordt 
inn Genesis 28:12 vv. en 31:11 vv. De spanning lijk t te zijn opgelost. Anders ligt het 
tenn aanzien van de Josephsgeschichte waar de sprekende personen in Egypte de 
Godsnaamm mrv niet langer in de mond nemen en dus aangewezen zijn op de naam 
DTt̂ R.. QTî Kn wordt slechts eenmaal door D'n K̂ voorafgegaan in Genesis 41:16 wan-
neerr farao's droom wordt geduid. Wanneer Jozef daarentegen in gesprek is met zijn 
broerss gaat het om GTî tüH, de persoonlijk straffende God tegen wie de broers hebben 
gezondigdd door zich te willen ontdoen van Jozef. De verhoudingen zijn rechtgezet; 
dee broers hebben Jozef verkocht, maar£r, Gott heeft Jozef gezonden. Zo staat DTT^n 
inn het midden, bepaald als dit aspect is door de afwezigheid van de Godsnaam mn\ 
maarr ook omdat er nu recht is gedaan. Tot slot spreekt Jakob nog van DTi^td in 
tweevoudd waardoor een verbinding wordt gelegd tussen zijn vaderen en hem. Maar 
err wordt nog een verbinding gelegd en dat is met de openbaring waarvoor de ^K'TO 
ü'n^ss garant staan. Overigens is het opmerkelijk dat zowel de eerste keer in Genesis 
5:222 als de laatste maal in 48:15a dat we van DTî Kn horen, deze naam verbonden 
iss aan het werkwoord l^n.69 Noach is het eerste onderwerp, Abraham en Isaak zijn 
dee laatsten, maar ook Jakob is onderwerp in 15b als hij in D'n^Kn zijn herder herkent. 

Anderss dan Nooit (2002) p.2 en 5 die eerst memoreert dat Jacob D'H^n vergelijkt met
O-n n̂n en wel met speciaal één van hen ]Dto, maar daarna vaststelt dat de roep van Elohim klinkt 
inn het land van de Filistijnen, dus buiten het territorium van nvr. Op grond hiervan hoeven we 
niett zo verte gaan als Jacob door de Elohim van Genesis 22:1 weg te verklaren als een lid van 
dee goddelijke raadskring, meent Noort. Jacob daarentegen denkt niet aan territoria en bovendien 
voertt hij met zijn verklaring over de goddelijke raadskring, in samenklank met de Traditie, een 
spanningg op in zijn uitleg naar Abraham toe, maar ook naar nin\ zoals verderop zal blijken. 
Rendtorff(1994)) p.15 wijst op de hitpa'elvorm van -^n in Genesis 5:22,24, in 6:9 en in 48:15; 
duss niet alleen Noach maar ook Abraham en Isaak wandelen met D'n'TKn in vroomheid en 
godvrezendheid. . 
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66 DE NAAM mrr 

6.16.1 Over de naam HTTP in 'The Jewish Encyclopedia' 

Inn het lemma The book of Genesis in The Jewish Encyclopedia gaat het Jacob, zoals 
reedss gesteld, vooral om de ene God met de vele namen. Vanuit deze intentie begint 
hijj  zijn paragraaf waarin hij de Godsnamen nader toelicht; Jacob noemt deze varièring 
hethet belangrijkste fenomeen van het boek Genesis en bepalend voor de theologie van 
hethet bijbelboek, nw wordt door Jacob, onder verwijzing naar Exodus 3:12 w , 
beschouwdd als de eigennaam van God die klinkt wanneer de persoonlijkheid van God 
wordtt benadrukt. Dit wordt versterkt door Gods wezen te omschrijven in antropo-
morfee beelden. m.T heeft ogen, oren, een neus en een mond. Deze zintuigen worden 
enkell  HTTP toegeschreven en nooit aan DTi1?», althans, niet in Genesis. Jacob is van 
meningg dat deze antropomorfe duidingen enkel worden aangewend door de verteller 
omm te wijzen op het persoonlijke van God in diens bezigheden en per se niet om die 
duidingenn in letterlijke zin op te vatten. Jacob staaft zijn visie met voorbeelden. De 
'ogenn van mrv' betekent de goddelijke kennis van wat kan worden gezien door 
geconcentreerdee opmerkzaamheid. De 'oren van mrr' duidt op wat kan worden ge-
hoordd en de 'woede van mrr' in de uitdrukking nw K̂ is een weergave van de reactie 
vann Gods morele aard jegens het kwaad.70 In deze betekenis is de uitdrukking YHWH, 
aa personal God, op te vatten. Door deze benaming wordt God ten volle gekarakteri-
seerd.. Jacob stelt dat een persoon of een natie persoonlijke banden kan hebben met 
Godd in de zin van the personal YHWH only, want alleen deze kan het lot van persoon 
off  natie begeleiden met een persoonlijke belangstelling.71 In die zin is het voor Jacob 
noodzakelijkk erop te wijzen dat mrp de God is van de positieve moraal, want de 
voorstellingg van God in Genesis is door en door daadgericht, religieus.72 Hieruit vloeit 
voortt dat dit bijbelboek een optimistische voldoening en plezier in de wereld toont. 
Dee mens is een kind van de aarde, daar is hij uit genomen en daar zal hij weer naar 
terugkeren.733 Met Abraham sluit God een verbond en als teken daarvan heeft mrf zijn 
naamnaam verbonden met die van Abraham en Sara. De naam van de eerstgenoemde zal 
voortaann niet meer D~OK luiden, maar D[rï]"iüK en zijn vrouw zal niet langer Hiö heten, 
maarr [n]~ito en Jacob laat de n daartoe typografisch afwijken. God heeft hiermee zijn 
naamnaam verbonden aan die van hen. Abraham, op zijn beurt, roept de naam van miT 
aan.. Jacob prijst Abrahams deugden waardoor deze zichzelf voorziet van goddelijke 
leidingg en Jacob weet ze te benoemen: Abraham is hulpvaardig, onbaatzuchtig, gast-
vrijj  en menselijk, maar ook oprechtheid kenmerkt hem evenals waardigheid en vrede-
lievendheid.744 Al met al, Abraham is gereed voor het grootste offer, meent Jacob. 

Vann mm *)R is pas sprake in Exodus 4:14, niet in Genesis. 
Jacobb (1903) p.603. 
A.a.. p.604. 
A.a.. p.605. 
A.a.. p.606. 
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6.1.16.1.1 Samenvatting 

Opvallendd is dat Jacob de betekenis van mm pas voluit kan toelichten wanneer die 
geduidd wordt in contrast tot QTÖR. Hij stelt dan dat mn1 de concrete Godheid is en 
DTt̂ RR de abstracte, mrr beschouwt hij als de speciale God en ÜTÎ R als de algemene; 
mmm is persoonlijk en door de antropomorfe duidingen de nabije. Hierdoor wordt sterk 
eenn beroep gedaan op de menselijke moraal. Waar D'n̂ K veeleer een zakelijke bena-
mingg is, zonder gezicht, is die van mm gebaseerd op wederkerigheid. Dit komt tot 
uitingg door Jacobs visie op de goddelijke kennis van wat gezien wordt door 
opzettelijkee geconcentreerde opmerkzaamheid. Niet alleen mm getuigt daarvan, maar 
ookk de mens moet opmerkzaam zijn. mn* is de God van verbondenheid, tot uitdruk-
kingg gebracht door Jacob: ÏHWH is the God of ritual, worship, aspiration, and love, 
maarr die woorden zijn leeg als er geen sprake is van een wederzijdse verbondenheid. 
Tenn aanzien van Genesis 22 lijk t het erop dat Abraham in de visie van Jacob, zoals 
hijj  die in 1903 verwoordt, vooral te maken heeft met mm. 

6.26.2 Over de naam mm in 'Der Morgen' 

6.2.16.2.1 In 'Die Schöpfung' 

Jacobss eerste artikel over Genesis 'm. Der Morgen wordt gekenmerkt door zijn visie 
opp de God Israels die de God van de wereld is,75 in die volgorde. Zoals reeds eerder 
gemeld,, heeft Jacob het hier uitsluitend over Gott. Hij onderwijst zijn lezers dat het 
inn de Tora niet gaat om een wetenschappelijke verhandeling over het ontstaan van 
dee aarde. De Tora heeft één oogmerk en wel het onderricht van de Religion, preciezer 
omschreven:: Godskennis en Godsvrees.76 Dit moet vóór alles aan het licht worden 
gebrachtt eer de namen hun betekenis krijgen. Er is geen religie ter wereld die de 
verhoudingg tussen God en de mens zo helder heeft geïnterpreteerd. Enkel in de 
bijbelsee vertelling wordt de natuur met al haar krachten als een dienende functie be-
schreven.. De natuur zal de mens absoluut gehoorzaam zijn, mits de mens weet van 
gerechtigheidd en genade. Alleen dan kan de mens worden aangezegd: Ich bin dein 
Gott,Gott, - du solist den Ewigen deinen Gott lieben11 waaruit blijkt hoe Jacob mm hier 
vertaalt.78 8 

Waarr het in Die Schöpfung om gaat is dat God schuf - machte (wirkte) - sprach en 
datt dit daden zijn uit het niets. Precies dit bepaalt zijn almacht, het is zijn Gottes-
werk.werk. Niet de natuur is in het geding, waar het Hebreeuws trouwens geen woord voor 
heeft,, maar het scheppingswerk van God. In deze drie woorden komt die 
schöpferischeschöpferische Tatigkeit tot uitdrukking,79 een zegswijze waarin een vorm van 

Jacobb (1925) p.35. 
A.aa p.37. 
A.a.. p.42. 
Vergelijkk a.a. p.40,42 Die Schöpfung waarin hij driemaal over der Ewige spreekt als het gaat 
omm mn- in Ps. 115:16 en 92:6 waarna dan een vrije tekst volgt: Ieh bin dein Gott, - du solist 
denden Ewigen deinen Gott lieben. 
A.a.. p.43. 
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ambachtelijkheidd doorklinkt. Met dit onderricht gaat het bijbelse scheppingsverhaal 
inn tegen alle staatsgodsdienst en natuur vererend heidendom. In hun onderricht - door 
Jacobb Heidenbibel genoemd - moet de aanvang luiden: 'Aan het einde schiepen hemel 
enn aarde de goden'. God echter gaat niet op in de wereld. Jacob maakt duidelijk dat 
Genesiss 1 alle atheïsme, maar ook het poly- en pantheïsme afwijst, evenals het 
materialismee en het pessimisme. Hier wordt monotheïsme gepredikt, maar ook het 
dualismee komt in zicht omdat God en de wereld, schepper en schepsel, tweeërlei zijn. 
Genesiss 1 predikt idealisme en optimisme omdat de idee heerst80 en al eerder heeft 
Jacobb gesteld dat Genesis een optimistisch genoegen en plezier heeft in de wereld.81 

Hett hoogtepunt is de mens, bij wiens schepping God in zekere zin zichzelf uitnodigt 
enn in wie hij zijn majesteit tot uitdrukking brengt.82 

«5.2.22 In 'Das Paradies' 

Jacobb heeft in Die Schöpfung voortdurend over Gott gesproken en pas in het tweede 
artikell  Das Paradies komen de benamingen WTÖK en mm aan bod in de uitleg van 
Genesiss 2. Pas wanneer de wereld van zedelijkheid zichtbaar is zal de natuurlijke 
wereldd zoals die in Genesis 1 aan de dag komt, zijn betekenis krijgen. Die hoofd-
stukkenn ondersteunen elkaar, zij het dat het eerste verklaard lijk t te worden door het 
tweede.. In het eerste hoofdstuk van Genesis gaat het om DTÎ K, want in D'n̂ K kunnen 
allee mensen zich vinden, maar in het tweede gaat het om de unieke benaming mm 
O'mjK,, die hierna nog eenmaal in de Tora opduikt.83 In de naam WTttK wordt de God 
vann de schepping bedoeld, maar met die van mm ligt het anders. Met die naam wordt 
dee God bedoeld van de niet uit de natuur te scheppen Wet en geboden. Wanneer het 
gaatt om de religieus-morele wereld, onderwijst Jacob, heet deze God voor de Israëliet 
bijj  voorkeur JHWHSA Dat wordt vooral duidelijk wanneer Jacob nadenkt over de rol 
vann de mens tegenover Gott zoals hij God consequent noemt nadat hij ELOHIM en 
JHWHJHWH heeft toegelicht.85 In het eerste hoofdstuk van Genesis gaat het om de mens 
doorr Gott geschapen, het tweede hoofdstuk wil er daarentegen op wijzen dat de mens 
eenn vergankelijk maaksel is net als het dier, maar óók evenbeeld van God. De mens 
iss met zijn lij f een kind van de aarde, maar door zijn geest van de hemel, vanwaar 
zijnn geest komt, zijn ziel.86 Halfgod en tegelijk halfdier is de mens, zegt Jacob. Geen 
anderr wezen kent een tweespalt, alleen de mens. De kloof tussen de mens en het dier 
iss niet de menselijke hoogmoed, maar de mens als het evenbeeld van God met de 

A.a.. p.46-47. 
Jacobb (1903) p.605. 
Jacobb (1925) p.54. 
Exoduss 9:30. 
Jacobb (1925) p. 197. 
Eenn enkele maal heeft Jacob het in dit verband nog over 'Gott der Herr*  wanneer hij specifiek 
overr Genesis 2 spreekt. Daar gaat het om de benaming JHWH-Elohim. Strikt genomen zou de 
vertalingg 'der Herr, Gott' moeten zijn, maar de uitdrukking 'Gott der Herr" acht Jacob 
gangbaarder.. Vergelijk a.a. p. 196-201. 
Vergelijkk Ginzberg V (1968) p.66; daarin verwijzing naar onder meer GenR 12:8 waarin het 
dilemmaa wordt opgelost doordat God de mens schept als deel van de goddelijke én de aardse 
werkelijkheid. . 
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doorr God ingeblazen adem.87 Het is deze mens die God in een lusthof zet. 
Jacobb houdt zijn lezers voor ogen dat deze lusthof bepaald niet moet worden opgevat 
alss een luilekkerland waarin de mens zich zwelgend kan overgeven aan genot. 
Integendeel,, het zal gaan om een tuin waarin de mens moet werken en die tuin vraagt 
omm onderhoud. Het is in die tuin dat het eerste gebod klinkt: 'Je zult niet!' Met andere 
woorden:: de mens is geen god, maar een afhankelijk schepsel dat met een gebod te 
makenn heeft. Dit duidt Jacob als een höherer heiliger Wille en die gaat niet uit van 
dee wet op het menselijk welbevinden. Kortom: Mensch betekent Nicht-Gott. Het gaat 
err niet om dat God en de mens bevreesd moeten zijn voor elkaar, maar dat God wil 
verhinderenn dat de mens zich een god waant, het zou zijn ondergang zijn. Anderzijds 
wi ll  God ook weer niet dat de mens als een dier wordt. God en mens zijn geen 
concurrenten.. In die zin is liefde voor God en Godsvrees een eenheid. 
Dezee afbakening is van eminent belang voor Jacob, want ze geeft aan dat de mens 
zichh niet verenigt met Gott in een Einigung, maar dat hij met Gott één is in de zin 
vann Einheit, uitgedrukt in vrees en liefde voor Gottes Wille. Voortdurend gaat het 
omm de verhouding tussen God en mens binnen de omheining van de Tora, van 
Genesis.. Jacob brengt dat zelf pregnant tot uitdrukking door de overtuiging uit te 
sprekenn dat de Bijbel niet de heidense naijver van de godheid kent. Integendeel, het 
iss de kloof tussen de mens en het dier, maar ook tussen de mens en God omdat hij 
hett evenbeeld van God is, juist dit aspect vraagt om een bescherming door God van 
dee mens.88 Deze bescherming wordt bepaald door de invulling van Religion. De 
biblischebiblische Religion is een Gesetzreligion in contrast met het Pantheïsmus. In de 
ReligionReligion gaat het om zelfbeheersing, zelfverloochening en het vermogen om te vasten. 
Daaromm is het eerste goddelijke gebod een beperking van de geneugten, uitgesproken 
inn een eetverbod, een spijswet. Zo verklaart Genesis volgens Jacob zelf zijn 
bedoelingenn met zijn scheppingsverhaal waar de mens geschapen wordt als doel en 
zin,, waarbij die mens in het centrum van de aandacht komt te staan. Op basis van 
dezee visie op Genesis 1 en 2 zegt Jacob dan ook: 'Elohim is die göttliche 
Gerechtigkeit,, JHWH die göttliche Gnade' en hij noemt ze twee hoofdbetekenissen 
vann God.89 

6.2.36.2.3 Samenvatting 

Inn Die Schöpfung spreekt Jacob, zoals reeds eerder gesteld, eenvoudig over Gott, 
wantt het gaat om de ene. In dit licht valt het op dat Jacob graag polemiseert door 
dee Hebreeuwse bijbel te plaatsen tegenover de Heidenbibel waarin de goden opgaan 
inn de wereld. Zo wil hij voor zijn lezers helderheid verschaffen. Door de contrasten 
aann te zetten worden de verschillen zichtbaar. wrbft is de scheppergod naar wiens 
evenbeeldd de mens tot aanzijn werd geroepen en aan mT moet diezelfde mens verant-
woordingg afleggen. Daarom volgt op het scheppingsverhaal van Genesis 1 de toe-

Jacobb (1925) p. 199. 
A.a.. p.200. 
Vergelijkk de reeds gesignaleerde uitleg over mtddat hadirt en middat harachamim van Kadushin 
(1972)) p.215-217, zie mijn Deel 1, p.55, noot 21. 
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spitsingg die de mens behoeft wil deze zich geen dier wanen maar ook zeker geen 
god!!  Jacob weet zijn betoog in een breder spectrum te plaatsen door Genesis 1 als 
eenn afwijzing te verklaren van enige vorm van atheïsme, alsmede poly- en pantheïs-
me.. Ook het materialisme en het pessimisme worden afgewezen. Genesis 1 is een 
ultiemee uiting van Israels monotheïsme, maar daarbij blijf t het niet. De 
dieptedimensiee van het scheppingsverhaal ligt in het dualisme omdat het niet alleen 
gaatt om God, maar ook om de wereld. Schepper en schepsel zijn tweeërlei. Genesis 
11 heeft een positieve kijk op de wereld en de mens die daarin woont. Dit is de reden 
datt God zich hier manifesteert als wrfrR. 

Dee eerste twee hoofdstukken van Genesis ondersteunen elkaar, zij het dat het eerste 
verklaardd lijk t te worden door het tweede. Want Genesis 1 mag plezier hebben in 
dee wereld, maar de mens is daar halfgod en halfdier, zegt Jacob en daarin ligt het 
dualismee van Genesis niet. Dan wordt het pantheïsme. Geen ander wezen kent een 
tweespalt,, alleen de mens. Daarom is toespitsing noodzakelijk, verwoord in Genesis 
2:44 vv. CPn̂K verrichtte zijn Gotteswerk, maar de mens leeft in de religieus-morele 
wereldd die dualistisch is van aard en de mens als het hoogtepunt van de schepping 
beschouwt.. Die religieus-morele wereld is niet gebaseerd op de natuur, want die 
brengtt niet de Wet en de geboden voort. De mens heeft een bewustzijn, denk-
vaardigheidd en een moreel gevoel. Dit bepaalt de kloof tussen mens en dier en 
daaromm wordt de mens aangesproken op zijn wil . Inhoudelijk gaat het Jacob om een 
begrenzingg van de menselijke wil als contrast met de schepping van de mens in 
Genesiss 1. Zo wordt de mens aangesproken op zijn moreel vermogen. Daarom wordt 
hemm een gebod voorgehouden omdat het gaat om e in anderer höherer Wille. In het 
benoemenn van deze begrenzing wordt de Einheit tussen God en de mens tot 
uitdrukkingg gebracht en kan zijn majesteit in zijn volle omvang worden benoemd. 
Daaromm gaat het vervolgens om Gott der Herr, 

Jacobss betoog laat echter ook iets anders zien. Pas wanneer de benaming mm heeft 
geklonkenn wordt duidelijk dat het gaat om de ene God met de vele namen en het is 
CPn̂KK mm die niet alleen een morele begrenzing aan de mens voorlegt, maar ook een 
beroepp doet op de mens. De mens komt, anders dan het dier, tegenover God te staan 
doorr zijn geweten. Impliciet sluit Jacob aan bij de rabbijnse termen pin mo en niD 
D'Omnn zonder ze te noemen. Hij heeft ze inhoudelijk verklaard. 

6.36.3 Over de naam mm in 'Genesis' 

Dee naam mm komt in Genesis in tegenstelling tot bijvoorbeeld [TH^n zo veelvuldig 
voorr dat die niet bij elke tekst expliciet besproken wordt. De betekenis van de naam 
mmm komt ook in Jacobs Genesis pas aan het licht wanneer Genesis 2:4 vv. verklaard 
wordtt en de naam ter sprake komt. Jacob memoreert de grote ontdekking van Jean 
Astrucc (1753), waarop de bronnensplitsing kon baanbreken. Maar reeds bij de eerste 
schredee op het pad van de bronnensplitsing doet zich het probleem voor dat Genesis 
11 weliswaar van D"m?K spreekt, maar dat Genesis 2:4 vv. de beide namen noemt: mm 
DTfrtt.. Deze benaming die hierna alleen nog maar in Exodus 9:30 voorkomt vraagt 
omm een verklaring. In de strijd tussen Mozes en farao waarvan Exodus 9 gewaagt, 
gaatt het om die Anerkenning J-h-w-hs als des (wahren und einzigen) Elohim. Hieruit 
blijk tt dat één en dezelfde auteur niet alleen beide namen gebruikt, maar ze met opzet 
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enn kunst laat afwisselen en ze indien nodig tezamen verbindt. Zo gebeurt dat ook in 
Genesiss 1 en 2. Uit Genesis 1 weten we wie DTT̂R is. All e dingen in de natuur zijn 
DTÎ KK ""DUO, daden van God;90 de mens daarenboven is ,n^K CbX Ebenbild Gottes. Pre-
ciess dit verleent de mens in de natuur heerschappij. All e dingen zijn naar hun aard 
gehoorzaamm aan God, maar hoe zal de mens tegenover God staan? Enkel voor de 
menss gaat het om een sollen, wollen und Nichtwollen, zodat uitsluitend bij de mens 
vann zonde en schuld kan worden gesproken. Daarom volgt op de schepping de 
vertellingg van een gebod. De mens zal volledig van de kracht van het gebod 
doordrongenn moeten raken en hierop treedt God bij dit eerste gebod op in zijn volle 
majesteit,, onthuld in ü'rf?» mn\ Van nu af verschijnt mrr in DTt̂ K of wrb*. in mn\ 
meentt Jacob. Hij lijk t met zijn keuze voor het nevenschikkend voegwoord 'of voor 
dee wederkerigheid van de Godsnamen te kiezen, maar hij laat zien dat daar een reden 
voorr is. De opvoeding van Israël bestaat namelijk hieruit dat het in Elohim J-h-w-h 
erkentt en herkent. De mensheid weet van DTI1?!*, meent Jacob, maar Israel moet in 
mrr''' den Elohim bekrachtigen, waarbij Jacob uit Deuteronomium 4:35 en 39 citeert: 
DTÎ KHH Kin '" 'D. Opvallend zijn hier Jacobs verwijzingen naar de Sinaï waar God voor 
dee eerste en enige keer het hele volk persoonlijk geboden geeft: Ich J-h-w-h bin dein 
ElohimElohim9191 Het gaat om deze twee namen als Jacob zegt: 

ERER ist hinab gestie gen, aber wahrgenommen worden ist nur ein Elohim in Donner 
undund Blitz, 

maarr de kern van de zaak ligt in het slot van deze verhandeling over mrr' als Jacob 
wijstt op Exodus 20:20: 

DarumDarum ist ha-Elohim gekommen, um euch zu prüfen und damit seine Furcht auf 
euremeurem Angesichte sei, damit ihr nicht sündigt.92 

Ditt is op zichzelf al opmerkelijk, want het is de enige keer buiten Genesis 22:1 dat 
err sprake is van DTî Ki"! als onderwerp van PICO. Jacob zegt daar niets over dan alleen 
summierr in zijn Exodus dat Mozes aan de verschijning geen andere betekenis kan 
gevenn dan dat het om Gott selbst gaat die zich als DTî Kn openbaart, maar met wie 
dezelfdee moet zijn bedoeld als miT van wie gesproken wordt in Exodus 19:9.9Ï 

6.3.16.3.1 Samenvatting 

Watt Jacob heeft betoogd in Der Morgen keert terug in zijn Genesis. Ook hier komt 
dee naam miT pas tot helderheid wanneer Genesis 2 om een verklaring vraagt en het 
gebodd klinkt, terwijl D'n K̂ als een algemene basis wordt verondersteld, mrp wordt in 

Ditt is geen uitdrukking van Genesis. Exodus 32:16 kent de enkelvoudsvorm: Dvfw rróan. 
Vergelijkk Jacob (1997) p.933. waar hij deze uitdrukking vertaalt met ein Gotteswerk. 
Vergelijkk a.w. p.552 waar staat Ich bin J-h-w-h dein Gott. 
Jacobb (1934) p.77. 
Vergelijkk Jacob (1997) p. 5 84 waar hij dit fragment vertaalt: denn um euch zu prüfen ist Er, 
Gott,Gott, gekommen und damit seine Furcht euch gegenwürtig sei, aufdass ihr nicht sündigt. 
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ditt licht DTÎ KH genoemd, want voor Israël zal het altijd om mT gaan. Alleen aan 
Israëll  heeft mT zich geopenbaard. Enerzijds zal het dus gaan om mrr als D'Ĥ Kii 
waarbijj  het lidwoord n dat aan D'n̂ K wordt toegevoegd de betekenis heeft van een 
bekrachtiging.. Anderzijds is er sprake van een wederkerigheid in de namen door het 
variërenn van mn"1 en DŶ K. Beide namen doen een beroep op bepaalde aspecten in 
dee verhouding tot God. Door o-n̂ R weet de mens diens evenbeeld te zijn en dat er 
eenn Einheit is met God. Door mT weet hij dat er begrenzing is en geen Einigung. 
Maarr juist het variëren van de Godsnamen en de wederkerigheid laten zien dat beide 
aspectenn van God van belang zijn. De mens is in diens evenbeeld geschapen, maar 
moett tevens weten dat er geen sprake is van Einigung. 

6.46.4 Overzicht 

Inn Jacobs denken gaat het in eerste instantie om Gott, de ene. Om over diens wezen 
tee spreken gaat hij uit van antropomorfe beelden. Opvallend daarbij is dat het in 
Genesiss mn' is die oren heeft en ogen en niet wrb^, terwijl de mens naar het beeld 
geschapenn is van DT̂ K en niet van m«T. In 1903 schetst Jacob mir als een persoonlijk 
Godd waarbij de antropomorfe beelden horen. Het gaat Jacob om a personal God94 

enn hij noemt expliciet de zintuigen. In het verlengde hiervan zijn er de antropomorfe 
beeldenn waarin de psychische aspecten worden belicht als Gods woede, wraak, 
medelijdenn en erbarmen. Hiermee staat hij in de mondelinge traditie die over God 
spreektt in termen van Imitatio hominis9i Zo bezoekt God Abraham op zijn ziekbed, 
condoleertt hij Isaak na de dood van zijn vader en bezoekt hij Jakob als deze, terugge-
keerdd van Paddan-Aram, rouwt na de dood van Debora, de min van Rebekka.96 Het 
persoonlijkee aspect van God dat tot uiting komt in de naam mn1 zien we bij uitstek 
alss Jacob de naamsverandering van Abraham en Sara signaleert als uitdrukking van 
hett verbond. De verhoudingen tussen God en mens worden duidelijk door de 
scheppingg van de mens naar Gods beeld, direct gevolgd door het gebod, maar dit 
geeftt tevens aan hoe anders deze God is. God is anders, maar de mens staat ook 
tegenoverr God door zijn geweten. De term Einheit die de mens met God heeft geeft 
weerr dat het om een dualisme gaat in hun verhouding. Zo is er op de keper 
beschouwdd dus sprake van een variëring in de Godsnamen waarvan miT en DTT̂ N de 
belangrijkstee zijn. De twee eerste hoofdstukken van Genesis zetten de toon. Voor 
Jacobb is duidelijk dat er sprake is van variëring in de Godsnamen, maar tevens dat 
dee wederkerigheid tussen God en mens bepaald wordt door de benaming mn" van de 
enee Gott. 

Terechtt wordt er in EJ 3:52 op gewezen dat de basis voor zulke uitdrukkingen als Gods liefde, 
haatt en vreugde de opvatting huldigt van God as a Being Being who wills in a personal (though not 
exactlyexactly in a human) way. 
Schechter(1961)p.37 7 
GenR8:13. . 
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77 D E TOEGEVOEGDE GESTALTE po 

Watt heeft Jacob met po voor ogen? Waarom voegt hij de gestalte van pD toe in zijn 
uitlegg van Genesis 22? De term komt in de Tora buiten Numeri 22:22 en 32 niet 
voor,, dus evenmin in Genesis. Wanneer Jacob in 1903 in The Jewish Encyclopedia 
overr Genesis schrijft, wordt pD dan ook niet vermeld. De eerste keer dat we expliciet 
vann pD lezen is pas wanneer Jacob in Der Morgen en in Genesis commentaar levert 
opp Genesis 22:1. Dan komt hij te spreken over pD in nauwe samenhang met DvVmi. 
Nogg een tweede keer horen we in Genesis van pD en dat is ten aanzien van Genesis 
322 waar sprake is van een GegnerJakobs aan de Jabbok, van wie Jacob stelt dat ook 
dezee gestalte e in Satan is. 

7.17.1 In 'Der Morgen' 

Hoee ligt het in Der Morgenl Daarin lezen we, net als in Genesis, pas van ]öft> wan-
neerr Genesis 22 aan de orde wordt gesteld. Maar wanneer de vertelling uit Genesis 
322 aan bod komt, komt de term niet ter sprake. We lezen niet dat Jacob dan conclu-
deertt dat dieser Mann een Satan is. Jacob komt weliswaar met diverse interpretaties. 
Zoo zouden we volgens mythologische verklaringen te maken hebben met een over-
bli jj  fsel van een primitieve religieuze voorstelling waarin dieser 'Mann'een mensvijan-
dige,, moordlustige Damon is97 en daar moet Jacob niets van hebben. 
Vann alle interpretaties vindt hij het midrasjfragment waarin deze gestalte de geest, 
ofwell  de hemelse vorst, van Esau wordt genoemd nog het sympathiekst. Jacob zelf 
ziett in de 'Mann' een Godsbode die met strijd en zegen het antwoord brengt op Ja-
kobss gebed. Jakob had immers gebeden om redding uit de hand van Esau! Op Jakobs 
vraagg wie zijn tegenstander is krijgt hij geen antwoord. Engelen in het oude Israël 
hebbenn immers geen persoonlijkheid. Jacob definieert de verschijning van deze bode 
alss der gottgesandte, gottdurchdrungene Augenblick" De term Satan ontbreekt in 
DerDer Morgen in de verhandeling over Genesis 32 terwijl deze in Genesis ten aanzien 
vann hoofdstuk 32 wel een plaats krijgt toegedacht. 

7.1.17.1.1 Genesis 3 

Duidelijkk wordt wel dat Jacob met po iets geheel anders voor ogen heeft dan een 
wezenn met een demonisch gehalte en mythologisch van aard. Dit komt prachtig tot 
uitdrukkingg wanneer hij zijn lezers in Der Morgen onderhoudt over de sprekende 
slangg uit Genesis 3. Een sprekende slang, zegt Jacob, is ronduit kolder! Dieren 
hebbenn ongetwijfeld hun eigen taal, maar die der mensen spreken ze niet. Ook 
kinderenn hechten daar geen geloof aan en Jacob vindt dat volstrekt logisch. Hij maakt 

Jacobb (1928) p.528. 
Vergelijkk Jacob (1934) p.469. 
Jacobb (1928) p.532. 

88 8 



vervolgenss een vergelijking tussen Genesis 3 en de fabels. Wanneer een fabeldichter 
sprekendee dieren inbrengt, is dat om hen als buitenstaanders een diepe waarheid te 
latenn verkondigen. In de Tora komt nog eenmaal een sprekend dier voor en wel in 
Numerii  22, de ezelin van Bileam. In die vertelling gaat het om de ezelin die 
doorheeftt waar het God om gaat in contrast met de profeet Bileam die zich pas laat 
gezeggenn wanneer God hem de ogen opent. Jacob vat dit op als ironie.100 Van precies 
dezelfdee ironie is sprake in Genesis 3. Door wie laten de eerste mensen zich verleiden 
enn worden zij ziende en wetend? Door een beest! De slang is dus een dichterlijk-leer-
zamee belichaming van de begeerte die tegen het gebod ingaat. Daartoe is geen ander 
dierr beter denkbaar dan de slang. Want de slang, dat is de buik, weet Jacob. De spot 
inn het vertelmotief is heel beeldend. De slang was slimmer dan al het gedierte. 
Begerigheidd past bij haar aard, ze is zeer leep en toch kruipt zij door het stof en 
verstaatt het hogere niet, dom is ze zoals het materialisme dat überhaupt is. Kortom, 
dee slang is een dummer Teufel. Jacob houdt zijn lezers voor dat de slang een 
symboolfunctiee heeft, net zoals Adam en Eva die hebben als plaatsbekleders van de 
mensheidsidee.1011 Met ]Bfc? heeft de slang bij Jacob dus niets van doen, integendeel! 

7.1.27.1.2 Genesis 22 

Wanneerr Jacob in Der Morgen een uitleg geeft van Genesis 22, getiteld Die Akeda, 
iss het juni 1927. Dit artikel is het enige dat een opdracht kent: Tranz Rosenzweig 
zugeeignet'.1022 Jacob maakt zijn lezers deelgenoot van de klemmende vraag hoe God 
ditt offer kon verlangen: 1st nicht gerade der Religion, die mit Abraham beginnt, das 
MenschenopferMenschenopfer die schauerlichste Verirrung?m 

Jacobb stelt dus twee vragen. Het gaat hem om Gods positie en die van Abraham. 
Maarr Jacob houdt zijn lezers nog meer vragen voor die antwoord behoeven. Het zijn 
driee subvragen, lijk t het wel, men dient daarop bedacht te zijn eer wordt overgegaan 
tott beantwoording van de twee reeds gestelde vragen. 
Dee eerste subvraag luidt: Weerspreekt dit verlangen van God niet alle beloften tot 
nogg toe? Jacob vermoeit zijn lezers niet langer met de kwestie of God mensenoffers 

Vergelijkk in dit verband de visie op ironie van de literatuurwetenschapper Harold Bloom. Hij 
steltt eerst dat ironie doorgaans is gelegen in het gebruik van taal om iets anders dan de schijn-
baarbaar letterlijke betekenis uit te drukken, meestal het tegenovergestelde; en ook het contrast of 
dede kloof tussen verwachting en vervulling. Bloom heeft echter meer op met de ironie die wij 
dramatisch ofdramatisch of zelfs tragisch noemen, waarmee de ongerijmdheid wordt bedoeld tussen wat zich 
inin een drama of verhaal ontwikkelt, en het effect van wat zich ontwikkelt in woorden en 
handelingenhandelingen die beter begrepen worden door het publiek of de lezer dan door de personages. 
Dezee visie spoort met die van Jacob. Zie Bloom (1992) p.34. 
Jacobb (1925) p.203-204. 

Hett is alleen dit artikel dat een opdracht kent en wel aan Franz Rosenzweig. In Briefe und Ta-
gege bücher wijst niets erop dat Rosenzweig hierop heeft gereageerd. Vergelijk Rosenzweig (1979) 
BTT p.1143, 1148-1150. Brief 1150, gedateerd 23 mei 1927, is de laatste gepubliceerde brief 
aann Jacob. 
Jacobb verwijst daarbij naar Deuteronomium 12:31, Jeremia 7:31-32 en Micha 6:7-8 door ze als 
niett nader aangeduide bijbelfragmenten te citeren, zie Jacob (1927) p.149-150. 
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wil ,, maar dwingt ze om na te denken over al wat in het leven van Abraham is 
gebeurd.. Dit moeten zij voortdurend voor ogen houden. De tweede subvraag die 
Jacobb vervolgens stelt is of het niet juist deze zoon is waardoor de beloften in vervul-
lingg zouden gaan. Door deze vraag moet men naar de positie kijken van Isaak zoals 
hijj  geboren is uit Abraham en Sara, na de sluiting van het verbond dat bekrachtigd 
iss door de besnijdenis. En in de laatste subvraag lijk t God het vuur na aan de sche-
nenn te worden gelegd als Jacob vraagt: Bevat het verlangen van God naar dit offer 
niett een tegenstrijdigheid met zichzelf waardoor al het voorafgaande niets meer is? 
Welnu,, al deze gestelde vragen blijken in Jacobs visie samen te komen in de gestalte 
diee in Genesis 22:1 de beproeving inzet: derElohim. De reden geeft Jacob er meteen 
bij :: Genesis 22 staat onmiskenbaar in relatie tot het boek Job. Daar gaat het om de 
probleemstellingg waartoe de vrome in staat is. Is er een zuivere vroomheid die ook 
doorr de zwaarste beproeving niet te schokken is? Het antwoord van deze vrome is 
bepalendd voor zijn zedelijke grootheid. Daartoe lezen we in Job 1 van een goddelijke 
raadd en in deze goddelijke raadskring wordt besloten tot de beproeving van Job. God 
laatt dit alles toe en het is een der Bne ha-Elohim, een hemelse ondergeschikte die 
overgaatt tot de uitvoering van deze beproeving. Deze ondergeschikte heet Satan. 
Wiee of wat is deze Satanl Jacob legt uit dat het niet gaat om een boze geest, maar 
omm een stoorder, die ijvert voor het goede en geldt als een gepersonificeerd wantrou-
wenn jegens de echtheid van de deugd en godvrezendheid van de mens, totdat bewe-
zenn is dat die bestand is gebleken tegen de sterkste beproevingen. Jacob legt zijn 
lezerss uit dat de Satan de officier van justitie is in het goddelijk gericht. Maar dit 
niett alleen, ook wordt deze Satan opgevat als de naijverige onder de hemelingen 
jegenss de mensen en deze laatkomer in de schepping probeert zich bij de hemelse 
troonn naar voren te dringen om de Bne Elohim te overtroeven. Kortom, we hebben 
hierr te maken met een zich uit de naad werkende Elohim die strenger is dan zijn heer 
enn Jacob drukt zich hier zeer stellig uit. In de lij n van de Traditie stelt Jacob zich 
eenn proloog voor waarin hij der Elohim en der Satan met elkaar in gesprek ziet: 

(Derr Elohim): hast du, der du nie an den Menschen glauben willst, auf meinen 
KnechtKnecht Abraham geachtet? Hat er es nicht verdient mein Freund und Vertrauter 
aufauf Erden zu sein? 

(Derr 'Satan'): Ja, aber hast du ihn nicht mit Segnungen überschüttet, ist er nicht 
reichreich und hochgeehrt, hast du ihm nicht den Sohn geschenkt, durch den er 
glücklichglücklich ist? Fordere aber einmal diesen zurück, dass alle seine Hoffnungen 
zusammenbrechen,zusammenbrechen, und sieh, ob er dein getreuer Knecht bleiben wird! 

(Derr Elohim): Wohlan, so versuche es, nur dass es nicht bis zum Aussersten 

kommenkommen darfm 

Ditt is de reden, aldus Jacob, waarom het hoofdstuk begint met: Es geschah nach 
diesendiesen Begebenheiten. Abraham wordt vervolgens - net als Job - geschetst als der 

Jacobb (1927) p. 151. 
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HeldHeld op het hoogtepunt van zijn geluk. En der Satan wordt niet alleen als aanklager 
geschilderd,, maar ook als een wezen dat bij voorbaat geen vertrouwen in de mens 
heeft. . 
Inn dit alles maakt Jacob één grote kanttekening: Elohim ist Gott, nur nicht sein letztes 
Wort.Wort. Want er ontstaat een nieuwe moeilijkheid en die is dat Abraham niet wordt 
verteldd dat het om nur eine Prüfung gaat. Bovendien kan een Godsstem geen onwaar-
heidd zeggen. Die moet zich zo uitdrukken, onderwijst Jacob zijn lezers, dat Abraham 
dee beproeving voor waar aanneemt, maar toch ook weer niet zo dat hij naderhand 
moett concluderen dat hij voor de gek is gehouden. Hij zou hoogstens kunnen zeggen 
datt hij het niet juist had verstaan. Welnu, zegt Jacob, So wird denn auch verfahren, 
nurnur dass fast kein Erkldrer diese Versuchungsrede ganz begriffen hat.105 

7.27.2 In 'Genesis' 

7.2.17.2.1 Genesis 3 

Wanneerr in Genesis 3 de (tfn: die Schtange in het vizier komt, meldt Jacob dat ook 
ditt wezen een dier is uit de scheppingsdaden van God zoals Genesis 1 die beschrijft. 
Dee betrekkelijke bijzin wrt?» niiT ïrótf "KOR in Genesis 3:1 zou strikt genomen kunnen 
wordenn gemist, want schiep God niet al de dieren? Het is echter wel deze bijzin die 
duidelijkk maakt dat de slang niet de personificatie is van een buitenmenselijk kwaad, 
Jacobb ziet ook in zijn Genesis de slang niet als de duivel of zijn vermomming. Jacob 
maaktt expliciet duidelijk dat zelfs later pD nog niet de gepersonif ieerde macht is 
vann het kwaad, die uit haat jegens God zijn rijk vernietigen wil.106 

Jacobb moet vervolgens ook niets hebben van de christelijk-dogmatische dan wel my-
thologischee opvattingen die in de slang het cliché zien van een onvervalste Damon. 
Omm een Damon kan het niet gaan in Genesis 3, want de slang spreekt! Die sprekende 
slangg kan hoogstens duiden op een ethische allegorie, als een verzinnebeelding van 
dee menselijke zinnelijke begeerte die bij de mens als een rrn 2?D3 inwoont, die ertoe 
prikkeltt om het goddelijk gebod te overtreden. De slang oogt ongevaarlijk, maar ze 
iss toch voorzien van een vreeswekkend verborgen wapen, weet Jacob. Ze is traag 
maarr ook razend snel; heimelijk verborgen maar toch vertrouwelijk. Jacob ziet ook 
inn zijn Genesis verwantschap tussen de slang als sprekend dier en de ezelin van 
Bileamm in Numeri 22:28. Ten aanzien van beide sprekende dieren is onmiskenbaar 
sprakee van ironie.107 Ook ten aanzien van Genesis 3:14 waar DVT^R mT tot de tönj 

A.a.. p. 150-152. 
Overr Satan als Engel des Doods, zie bBaba Batra 16a waar Resh Lakish zegt: Satan, de souf-
fleurr van het kwaad, en de Engel des Doods zijn één. Hij wordt Satan genoemd, omdat er staat 
geschreven:: En Satan ging heen voor het aangezicht van JHWH (Job 1:12). EJ 8:1319. 
Jacobb (1934) p. 102 waar hij bovendien de woordspeling laat zien tussen Genesis 2:25 waar 
gezegdd wordt: Eflynu D,T>Ö vm 'en zij beiden waren naakt met meteen hierop 3:1: Dnv rrn omm 
waarinn het gaat om de slang als de listigste. Jacob ziet hierin een profetisch-irontsch woordspel. 
Dee onvolkomenheid van de slang moet uit de weg worden geruimd, maar eerst zullen de men-
senn die onvolkomenheid voelen en wie daartoe de stoot geeft, dat is de slang. En zie ook a.w. 
p.1077 waar Genesis 3:7 becommentarieerd wordt QH DDTD 's urn 'en ze kregen door dat ze 
naaktnaakt waren'. Met het verrichten van de daad wordt de leugen doorgeprikt en komt de naakte 
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spreekt,, wordt niet uitgegaan van een onafhankelijke rol voor ]Q6?, want aan de slang 
wordtt niet gevraagd waarom zij dit gedaan heeft in tegenstelling tot de mens en zijn 
vrouw.. De slang kan immers niet antwoorden, laat staan zich verantwoorden voor 
God,, want zij is geen morele persoonlijkheid.108 De naam ]tw? komt in Jacobs uitleg 
vann Genesis 3 dan ook niet aan bod. 

7.2.27.2.2 Genesis 22 

Toegespitsterr dan in Der Morgen verdiept Jacob zich in zijn Genesis in de vraag wie 
inn Genesis 22:1 DTî Kn is, om ook hier uit te komen bij ]pD. Het is immers D'n t̂ci 
diee zich voor de eerste keer tot Abraham wendt waar het in deze benaming eerder 
altijdd om mm of DTÎ K is gegaan. Wat Jacob in al zijn denken over "pD te zeggen 
heeft,, komt het scherpst tot uiting wanneer Genesis 22:1 onder de loep genomen 
wordt.. Meteen na de vraagstelling spreekt hij de overtuiging uit dat het antwoord ligt 
inn het woord no]. Wij lezers weten hiermee van begin af aan wat Abraham niet weet. 
Hett is hem niet bekend dat het hier om nur eine Prüfung gaat. Geheel in de lij n van 
DerDer Morgen licht Jacob toe welk doel de beproeving nastreeft. Het gaat niet om de 
vervullingg daarvan, maar om de houding van de gelovige, in dit geval Abraham. Dit 
nu,, meent Jacob, doet denken aan het boek Job.109 Dus in navolging van zijn artikel 
inn Der Morgen legt Jacob het boek Job naast de beproeving van Abraham. Des te 
sterkerr valt daardoor het onderscheid op. Genesis 22 kent wel DTt̂ Kn, maar van }tön 
waarr het boek Job van gewaagt, weet deze vertelling niets! De reden van Jacobs 
vergelijkingg ligt in het motief van de goddelijke raadskring uit Job 1 en 2, want ook 
daarr gaat het om een Familienfest dat aan de beproeving vooraf gaat. In die kring 
wordtt tot de beproeving besloten en het is God zelf die dat toelaat.110 De beproeving 
zal,, zo wil het boek Job, worden uitgevoerd door één der D'n̂ Kn '3D, dat wil zeggen 
doorr een hemelse ondergeschikte, pto, der Satan. 
Inn het verlengde hiervan beschouwt Jacob |tM? als één der DTt̂KH 'D111 en dus ook als 
éénn van de dienaren die links en rechts verblijven rond de goddelijke troon. Wanneer 
hett werkwoord HO] heeft geklonken, weidt Jacob uit over ]02? en het is frappant te zien 

waarheidd aan het licht dat er geen sprake is van godgelijkheid, maar van kwetsbaarheid die doet 
verlangenn naar verhulling. De slang heeft dus gelijk gekregen, zegt Jacob, maar dat gelijk bevat 
eenn bittere ironie. Hierbij moet worden aangetekend dat Oïny, D'ii) in Genesis 2:25 en DTu in 
3:7,10,111 afkomstig zijn van het werkwoord lil ) dat in de nif alvorm ontbloot worden betekent; 
ditt staat in contrast tot Dni) dat van tril) komt in Genesis 3:1 slim, schrander zijn. 
A.w.. p.112. 
A.w.. p.49l. 
Vergelijkk ook a.w. p.448 waar Gods alwetendheid besproken wordt. In diverse oudtestamen-
tischee godsvoorstellingen wordt de godheid in haar lagere vorm nog afhankelijk geacht van 
bodenn en bespieders en is God nog niet alwetend. Geheel anders de joodse godsdienstfilosofen, 
alduss Jacob: zij wijden uitvoerige besprekingen aan een goddelijke voorkennis, de vrijheid van 
dee menselijke wil en de verenigbaarheid van beide. Dat God de beproeving toelaat, behoeft in 
dezee visie niet in tegenspraak te zijn met zijn voorkennis. 
Anderss dan bijvoorbeeld Blei (1978) p.9. Hij is van mening dat er niet wordt gezegd dat de 
satann één van de 'zonen Gods' is. Hij hoort er dus niet bij, maar toch is satan hier nog niet een 
echtee tegen-figuur zoals er later van gemaakt is. 
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hoee hij zich vervolgens niet op de Traditie baseert maar op de bijbelse tekst. Speelt 
dee Traditie dan geen rol? We zullen zien hoe die een heel eigen functie heeft in 
Jacobss uitleg, maar eerst gaat het hem om de tekst. Jacob verwijst namelijk naar I 
Koningenn 22:19 waar de uitdrukking D'otón toü voorkomt. We horen hier de profeet 
Michaa profeteren tot de koning van Israël, maar waar het nu om gaat is dat de profeet 
voorr zijn geestesoog een welbevolkte hemel ziet: 

Enn hij zei: "Daarom, hoor het woord van JHWH 
Ikk zag JHWH zittend op zijn troon 
enn heel het leger van de hemel bij hem staand 
aann zijn rechterkant en aan zijn linkerkant". 

Hett gaat met dit hemelse leger om Gods razend snelle boden, door Jacob tussen 
hakenn aangevuld met BfOWfro, mrrn.112 Jacob vervolgt dat een enkele van deze *» 
DTt^nn ook wel kortweg GTÎ K wordt genoemd, maar dan moet hij niet in functie 
zijn.113 3 

Alss doorslaggevend bewijs van een O'n1?» die niet expliciet in opdracht van God 
spreekt,, noemt Jacob Numeri 22:22 waarin het als onbegrijpelijk voorkomt dat God 
Bileamm eerst toestaat om met de boden van Balak mee te gaan en dan, desondanks, 
inn toorn ontbrandt - DTI1?» *]trir H - als Bileam dat ook inderdaad doet. Buiten dit frag-
mentt en Psalm 78:31 die Jacob tot de Elohimpsalmen rekent, is er nooit sprake van 
D'rr̂ KK *]«. We horen uitsluitend van miT f)». De woede waarmee Bileam te maken 
krijgtt is, aldus Jacob, niet in laatste instantie van God zelf afkomstig, maar van één 
vann zijn hemelse dienaren. In Jacobs opvatting is die dienaar een overijverige onder-
geschiktee in menselijke gestalte die twijfelt aan Bileams ootmoed en zich opstelt als 
eenn toetsende wetshandhaver. Zijn Heer is dit alles echter duidelijk en hij laat het 
gebeuren.1144 Wanneer deze gestalte zich vervolgens op weg bevindt, is hij in functie. 
Dann heet hij mrr ~\vbü, maar hij noemt zichzelf pD tegenstander, aldus Numeri 22:32. 
Enn als tegenstander acht Jacob hem in juridische zin gelijk aan de gestalte uit het 
boekk Job. Welnu, het is deze figuur die we hebben te zoeken in DM^n die Abraham 
beproeft.. Dit is zijn naam en dat betekent voor Jacob dat hij Voor dit ambt beschik-

Misschienn denkt Jacob hierbij speciaal aan Psalm 104:4: 

Hijj  maakt van zijn boden geesten, mrrn VDK'TD noi> 
zijnn bedienden vrntiD 
tott een laaiend vuur. B^ ö» 

Dee meervoudsvorm mn(i)-i komt slechts een enkele keer voor: in Jeremia 49:36,36 en hier gaat 
hett om rïirrn v;n« en H'TICI rïirnn als de vier winden uit de vier hoeken van de aarde en om 
dezedeze winden; vervolgens in Zacharia 2:10 (St.Vert. en NV 2:6) en 6:5; Daniël 8:8 en 11:4 waar 
hett onveranderlijk gaat om O'Dt̂n nïm-i DifiK (met een kleine schrijfvariant) als de vier winden 
vanvan de hemel alsmede in Spreuken 16:2 '" nlnn phi JHWH keurt de geesten, o'^öa 
daarentegenn is een veelvuldig voorkomend woord, maar van O'rr» '3KVD lezen we uitsluitend 
inn Genesis 28:12 en 32:2 en tot slot lezen we eenmaal van wnbxn 'ra D̂ in II Kronieken 36:16. 
Waarmeee Jacob wil zeggen dat een D'n n̂ p die wel in functie is avr n̂ / 0'n1**  / ' " yön heet. 
Jacobb (1934) p.492. 
A.w.. p.491. 
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baarr is en geschikt', net als mm waarvan sprake is in I Koningen 22: 21-22. Dit alles 
iss van belang omdat we naast D'rfrRTi ook van mm ~\$bn lezen in Genesis 22. Vervol-
genss verbindt Jacob de naam D'n̂ ïCi ook nog eens met het woord min uit de tekst 
vann I Koningen 22:21-22 waar te lezen staat: 

Enn de geest ging uit nnn wn 
enn stond voor het gezicht van JHWH nvr '3B1? nDin 
enn hij zei: "Ik-i k zal hem inpalmen" unsn '3K "iDH'i 
enn JHWH zei tot hem: "Waarmee?" nta v'm mrr -iotn 

Enn hij zei: "Ik zal uitgaan en een leugengeest zijn ipö rm 'rvvn KUK -ICR'I 
inn de mond van al zijn profeten" VH'ST^D 'En 
enn hij zei: "iw i 
"Jee zult inpalmen en ook zul je zegevieren, ^Dirrnai nnsn 
gaa uit en doe het." p-rróin ftf 

Hett is maar een klein zinnetje waar de geest zegt: "Ik-i k zal hem inpalmen". De ver-
tellingg die hieraan ten grondslag ligt wil dat het gaat om de profeet Micha die maar 
niett gunstig wenst te profeteren voor de koning van Israël om oorlog te voeren tegen 
Aram.. Hij zag al in een visioen de welbevolkte hemel zoals vers 19 dat beschrijft, 
maarr we horen vervolgens van een visioen waarvan het eveneens aannemelijk is dat 
ditt uit de mond komt van Micha, gezien de kaakslag die hem direct hierop wordt 
toegediendd door een collega-profeet. In dat visioen is sprake van een hemels hof waar 
dee geest als leugengeest zal uitgaan om de koning van Israël en al diens profeten naar 
dee mond te praten. In dit visioen gaat deze geest voor mm staan en kondigt aan 
Achabb te zullen inpalmen. God stemt hiermee in en zo laat Micha zien dat Achabs 
profetenn hem weliswaar naar de mond praten, maar dat God tot zijn onheil besloten 
heeft.. Jacob wil met zijn signalering van het woordje min zeggen dat het in dezelfde 
verhoudingg tot mm staat als ffn^Rn. Meteen hierna wijst Jacob erop dat achter dit-
zelfdee lidwoord n een opzettelijke dubbelzinnigheid verscholen gaat voor zover dit 
lidwoordd op God betrekking heeft. Hij noemt in dit verband I Koningen 22, maar 
hett gaat Jacob vooral om de vergelijking met het boek Job, want het motief van Job 
iss reeds zichtbaar vanaf Genesis 21. Net als ten aanzien van Job zien we in Abrahams 
verhaall  een schildering van huiselijk geluk en van zijn aanzien. Deze motieven spelen 
dee belangrijkste rol als achtergrond voor de komende beproeving. Jacob verwijst 
daarbijj  naar de Midrasj, want we hebben de beproevingen van D'n̂ Kn in dezelfde 
kringg te zoeken als in die van Job. Toch maakt Jacob hierbij nog één kanttekening 
enn daarin zegt hij dat er iets dubbelzinnigs is in het lidwoord n voor zover dit direct 
opp God betrekking kan hebben.115 We zien hoe Jacob wikt en weegt en zich alle 
moeitee getroost om het onderwerp van no) te peilen. 
Jacobb hoort de beproever aan het werk wanneer hij Genesis 22:2 becommentarieert. 
Eerstt moest Abraham het verleden opgeven, nu dan de zoon. En nog steeds heeft 
Jacobb ]öffi op het gehoorbeen als hij de beproever hoort zeggen dat Abraham 
toentertijdd is gegaan, maar wat een zegen werd hem tegelijkertijd beloofd. Lass sehen, 

A.w.. p.492. 
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obob er auch diesen Schritt tun wird!U6 Hierdoor blijf t zichtbaar hoezeer Jacob een 
tegenstanderr in de hemel voor ogen heeft. 
Vann die hemel gewaagt Jacob expliciet wanneer Genesis 22:10 aan bod komt; in de 
typografischee vormgeving van zijn vertaling wil Jacob laten zien dat het hier om een 
zinderendd moment gaat: 

UndUnd Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer - - seinen Sohn zu 
schlachten! schlachten! 

Niett alleen wij mensen hebben de vertelling angstig gevolgd, het is ook een 
verdiepingg van goddelijke wezens in de hemel die dit alles kolkend en gistend heeft 
gadegeslagen.. Jacob ziet voor zijn geestesoog D̂ tOK die er'elim en Q"foD 'DK'TO die 
FriedensengelFriedensengel uit Jesaja 33:7 bitter wenen.117 

Dee omslag in de beproeving brengt het mes in Abrahams opgeheven hand, weet 
Jacob,, en verder zal de beproeving niet gaan. Het is de hemelse Heer die dat niet wil 
enn een bode wordt verordonneerd om vanuit de hemel een einde te maken aan de 
beproeving.. Deze bode, zegt Jacob, - ist jener erste Elohim, der Satan selbst -. En 
dee vraag rijst waarop Jacob zijn visie baseert. De kern ziet Jacob in roton « 1̂ und [...] 
nichtnicht weigertest. Want Abraham heeft Isaak hierheen gebracht en wilde hem offeren, 
watt wil zeggen dat Abraham volledig afstand van hem heeft gedaan. Enkel dat wilde 
Godd als bewijs van Abrahams gehoorzaamheid, niet het bloed van de jongen. Dit 
alless betekent dat de engel in de naam van God zelf spreekt. Als D'n̂ K heeft hij de 
zoonn gevorderd en het is God zelf die bevestigt dat deze wrbto met zijn toestemming 
heeftt gehandeld, zo wil het vers 14, aldus Jacob. Daarom heet deze DTt̂ K nu SEIN 
Engel.Engel. Niet alleen Abrahams handelwijze acht Jacob van belang, hij wijst ook nog 
eenss op de kloof tussen God zelf en zijn hemelse dienaren. Die kloof is goed 
zichtbaarr wanneer de alwetendheid van God wordt verklaard als God nu Satan und 
denden Heiden kan antwoorden hoe het is gesteld met Abrahams godvrezendheid. God 
zelfheeftt de uitkomst wel geweten en dat is een diep contrast met de dienaren omdat 
diee niet alwetend zijn; zij hebben er in de goddelijke raadskring aan getwijfeld of 
Abrahamm in deze beproeving wel stand zou houden.118 ]CDfc? is zo'n dienaar. Niets 
minder,, maar ook niets meer. 

7.2.37.2.3 Genesis 32 

Wanneerr Jakob door de Jabbok trekt, heeft hij te maken met een naamloze tegenstan-
der.. Jakob blijkt stand te houden en een godsstrijder te zijn nog voordat hij de naam 
Israëll  ontvangt, zegt Jacob, want volgens de intentie van de Tora moet t̂ofe?11 zowel 
GotteskampferGotteskampfer als Gotteskampf betekenen. Jakob verdient de naam Gotteskdmpfer 
omdatt hij met iets bovenmenselijks vocht en toch standhield; hij heeft kampfend vol-

A.w.. p.493. 
A.w.. p.498; hier wordt met name GenR 56:5 bedoeld waarin Jesaja 33:7 geciteerd wordt. Zie 
mijnn Deel 2, p.174, noot 79. 
A.w.. p.499-500. 
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hardd en het in de nacht uitgehouden. En een Gotteskampf is het geweest omdat dit 
beslotenn ligt in de naam 'wito\ In alle namen die zijn samengesteld met ^K, is deze 
Godsnaamm subject. En daarom, meent Jacob, gaat het hier om het goddelijke in Jakob 
datt streed en overwon. Jakob streed voor God en met God. 
Hett is na deze uitleg dat Jacob de vraag stelt wie toch met deze Gegner Jakobs be-
doeldd kan zijn. Deze tegenstander is door God gestuurd, daar verwijst Genesis 32:29 
naar."99 Het gaat hier om een vechten dat door God is gewild dan wel toegelaten. Dit 
iss van belang voor Jacob, want hij verbindt hieraan de conclusie dat deze 
tegenstanderr in dezelfde rij staat van de cn K̂ of "[«l7Q, die Job velt, die Bileam de 
voett dwars zet en Abraham beproeft. Auch er ist ein >Satan . Met deze constate-
ringg van Jacob komen de reeds bekende begrippen weer in één rij  te staan. Jacob 
verwijstt vervolgens op Genesis Rabba120 waarin gezegd wordt dat het hier om de 
(hemelse)) vorst Esau gaat en van alle verklaringen vindt Jacob deze visie wel de 
meestt treffende. Jacob gaat er op deze plaats niet aan voorbij dat Esau terecht zeer 
verbolgenn is op zijn broer die hem bedrogen heeft. En weer ziet Jacob hier een 
hemelsee raadskring voor zijn geestesoog. Hij heeft er oog voor dat ]tsto ook hier een 
GotteskampfGotteskampf er is die een goede zaak verdedigt, gebaseerd op een bepaalde vorm van 
recht.. Wanneer vervolgens Jakob in zijn angst bidt om redding uit de hand van Esau, 
wordtt dit in de hemelse raadskring gehoord, meent Jacob. Het recht blijf t immers niet 
onverdedigdd en ten gunste van Jakob horen we de vraag of hij verhoring verdient, 
wordtt het recht aan hem niet voltrokken? Hierop moet God de aanklager net als in 
hett boek Job geantwoord hebben, in de woorden van Jacob: 

nunnun wohl, du Annehmer Esaus, versuche, ob du Jakob überwinden kannst, d.h., 
obob er im Kampfen erlahmen und sich ergeben wird, so dass mein Plan, ihn zu 
einemeinem Israel zu machen, zuschanden werde, und wenn er aushalt, dann rühre 
zuletztzuletzt an seine Hüfte, auf dass dies seine Rettung bei Esau sei.m 

Daarmeee zien we bij Jacob een tweede rol weggelegd voor ]£DÈ? in de vertelling van 
Genesiss 32. Jacob noemde |üto al Gottesbote der Geist, das Recht Esaus. Jakob mag 
weliswaarr de naam t̂nö?"*  verworven hebben, maar hij heeft óók te maken met }®D 
die,, en dat is dan zijn tweede rol, Anklager is vanwege zijn daden jegens Esau! Waar 
Jakobb vervolgens mee vecht, stelt Jacob, dat is met zijn eigen verleden en schuld. 
Zoo blijk t de Gottesbote het recht van Esau te vertegenwoordigen, de hersenschim die 
Jakobb twintig jaar vervolgd heeft en die zich nu levensgroot voor hem verheft. Jakob 
magg dan overwinnen, maar dit betekent niet dat Esau daarmee is verzoend. De 
vredessluitingg met de goddelijke plaatsbekleder is een voorstadium van de verzoening 
mett de broer. Dit geheel duidt Jacob aan als een Selbstprüfung die Jakob heeft onder-

Jacobb noemt ook Genesis 35:10 als bewijs dat de tegenstander door God gezonden was, wat 
duidelijkk moet zijn door de naamsverandering van Jakob in Israël. 
Bedoeldd wordt GenR 78:3 waar ten aanzien van Genesis 32:25 gesuggereerd wordt dat het hier 
gaatt om de beschermengel van Esau. Hierop zinspeelt Jakob als hij tegen Esau zegt: "Aangezien 
ikk jouw gezicht heb gezien zoals iemand ziet het gezicht van Dvfw, en ji j was me welwillend 
gezind". . 
Jacobb (1934) p.642-643. 
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gaan.. Net als in Genesis 22 is hier dus sprake van eenPrüfung, al zijn de verschillen 
legio.. Jacob ziet in deze vertelling van Genesis 32 een tegenhanger van de Akeda. 
Ookk door de rol van ]BÓ is ^tOE een tegenhanger van miD, de plaats waar God ziet 
enn gezien wordt.122 

7,37,3 De gemodelleerde 'Satan' van Benno Jacob 

Hett zal meteen opvallen dat niet altijd even duidelijk is uit welke bronnen Jacob 
citeertt als hij in het spoor van de traditie over Satan spreekt. Hij is uiterst summier 
inn zijn verantwoording. Er zijn drie bronnen die van invloed zouden kunnen zijn op 
Jacobss betoog. De eerste is afkomstig uit Genesis Rabba 56:4, de tweede uit bSan-
hedrinn 89b en de derde bron uit bBaba Batra 16a. Aan de laatste twee fragmenten 
ligtt Genesis Rabba 56:4 ten grondslag: 

7.3.17.3.1 Genesis Rabba 56:4™ 

nvrrionn ]!ÏW to p DK t> in» 12 

nmi'' nrvai 
rutoo VIDTI n'ra bwr\ K1? ia 13 

Ynn n 
i o nn va» oma» b» pn:r i w i U 

'a» » 
'DKK V3K HD̂  15 

D'Dnii  Vto »tofV!D HS 16 
onn D'̂ Jjni utci ron i » i 17 
lu rnn «inn̂  rpr n,L> ir» 18 

rva a 
I1?? mO' D'H1?» OTpD tod 19 

-uii  ncn 
'jaa n̂ u)1? no is1? DKI 20 

nrrr Drvxo *oto 21 
einĉ ^ nr 22 

ürwnbürwnb nn 

11 En haak sprak tot Abraham, enzovoort. 
22 Samaël kwam bij onze vader Abraham 
33 en zei hem: "Wat moet dit betekenen, oude man! Heb je je verstand verloren? Je gaat je zoon, die 

jee op je honderdste is toegekend, slachten?" 
44 "Het is niet anders," antwoordde hij. 
55 "En wanneer Hij jou zelfs voor een nóg grotere beproeving plaatst, denk je dan nóg stand te 

kunnenn houden?", zei hij, zoals er staat geschreven: 
WanneerWanneer men een woord tegen jou opneemt ter beproeving, zul je dan niet moe worden? (Job 4:2) 

66 "Zelfs dan te meer", antwoordde hij. 
77 "Morgen zal Hij tegen jou zeggen: 'Jij bent een moordenaar en schuldig'." 
88 "Het is niet anders," antwoordde hij. 

A.w.. p.642-644. 
Uitt Theodor (1927) p.598-599. Deze tekst geldt als de gangbare wetenschappelijke kritische 
editie. . 

'' ui oma» 7K pny ir»1! 1 
oma»» ir:» ^a* 'WDD t> »a 2 

toto iroo p  man» nao HD t> ir» 3 
vara"?? -pin rw nyo 'pb 

iaa rao to 1"? ir» 4 
inrr i1? »in nom D»I V? ir» 5 

nonn nou1? toy n» p'D 
(aa i av») n»to yb» iai 

pp to i m rv1? in» 6 
ii  ISIÜ to 1D1K inn1? "I1? 1D» 7 

a"nn nn»i nn» 
pp rao to t> ir» 8 

t>t>  «a Dito I:DD 'ruin »to moto |va 9 
pn^11 to» 

tonton «naitoi «ia no V? in» 10 
1?? Kin 

pp ran to t> ir» 11 
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99 Toen hij zag dat hij niets bij hem kon bereiken, sprak hij Isaak aan 
100 en zei: 

"Zoonn van een ongelukkige moeder! Hij gaat jou slachten!" 
111 "Het is niet anders," antwoordde hij. 
122 "Zullen in dat geval", zei hij: "al die mooie kledingstukken die jouw moeder voor je heeft 

gemaakt,, ten deel vallen aan Ismaêl, de gehate in haar huis?" 
133 Als een woord niet helemaal doel schiet, dan toch misschien voor een deel, zoals er staat ge-

schreven: : 
144 En Isaak sprak tot A braham zijn vader en hij zei: "Mijn vader." 
155 Waarom 'zijn vader*  ... 'mijn vader'? 
166 Omdat hij dan over hem met erbarmen vervuld zou worden. 
177 En hij zei: Zie, het vuur en het hout, enzovoort. 
188 "Moge die mens verdrinken die hem hem zó heeft opgehitst", riep hij uit. 
199 In elk geval: "God zal zichzelf van een lam voorzien, enzovoort. 
200 En zo niet: 

"Jijj  bent bedoeld als brandoffer, mijn zoon." 
2211 Zo gingen zij beiden tezamen. 
222 Deze om te slachten en die om geslacht te worden. 

Samaell  is de naam van Satan vanaf de tijd van de Amoraïem en wordt hier getoond 
alss een tegenstander die Abraham toetst op zijn volhardingsvermogen. Maar er is 
meerr in het geding. Het lijk t erop dat Samael vindt dat Abraham te ver gaat. Hij 
houdtt Abraham zelfs voor dat God hem bij het daadwerkelijke offer een moordenaar 
kann noemen. Als Abraham ook hier stoïcijns onder blijft , wordt Isaak aangesproken 
diee evenals Abraham volhardt. De tegenwerping van Samaël over de bereidheid van 
Abrahamm na wat hij te berde heeft gebracht, klinkt op een toon alsof hij van mening 
iss dat Abraham niet meer toerekeningsvatbaar is en door een kracht van elders tot 
dezee daad in staat lijk t te zijn. Althans, als het Samael is die regel 18 uitspreekt. Het 
meestt opvallende is de toevoeging in de tekst in regel 20 '33 Tt>M^ nü lt6 DKl alsof 
Genesiss 22:8 dit zo zegt: ji j bent bedoeld als brandoffer, mijn zoon. Zonder 
leestekenss kan de tekst van dit vers ^n ?bsb nion INTIKT DTÎ K vertaald worden met: 
'Godd zal zichzelf van een brandoffer voorzien, (te weten:) mijn zoon'.124 Samael staat 
hierr duidelijk tussen twee partijen in. 

7.3.27.3.2 bSanhedrin 89b 

Ditt talmoedfragment heeft het over Genesis 22:1 waarbij de vraag klinkt wat er met 
~in«« 'na' wordt bedoeld in: 'En het geschiedde na deze woorden dat God Abraham 
opp de proef stelde'. R. Jochanan zegt dan dat het gaat om het moment na de woorden 
vann Satan, zoals er staat geschreven: En dit kind groeide op en werd gespeend (Gene-
siss 21:8). Er ontspint zich vervolgens een gesprek tussen Satan en God. Satan zegt 
dan:: "Heer der wereld, U hebt deze oude man met zijn honderd jaren nazaat geschon-
ken.. Van zijn gehele feestmaal dat hij bereidde, heeft hij geen tortelduif en geen 
jongee duif genomen om die U te offeren!" God geeft hierop Satan als antwoord: "Dit 
alless deed hij slechts voor zijn zóón!? Als ik hem zeg: Slacht voor mij je zoon, dan 

Discussiee hierover zie Kundert (1998) Nr.79 p. 156-157. 
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slachtt hij hem direct."125 We zien hier Satan aan het werk als de officier van justitie 
aann wie niets ontgaat. Hij twijfelt aan Abrahams godvrezendheid; het feestmaal zou 
enkell  voor zijn eigen gerief zijn en aan God denkt hij niet. 

7.3.37.3.3 bBatra 16a 

Inn dit fragment gaat het in eerste instantie om Job die een blik mag werpen in de toe-
komstigee wereld. Job 1:16-2:2 wordt geciteerd waar uiteindelijk Satan weer in de 
goddelijkee raadskring verschijnt en God hem vraagt waar hij vandaan komt. Hij 
antwoordtt de Heer der wereld dat hij heel de aarde heeft bereisd en niemand vond 
alss Gods dienstknecht Abraham. Want heeft God niet gezegd dat hij moest optrekken 
enn gaan door het land in de lengte en in de breedte, omdat hij het Abraham zou 
geven?? Toen hij Sara wilde begraven kon hij daartoe geen plaats vinden en op dat 
momentt verliet hij Gods wegen niet! Waarop de Heer Satan voorhoudt of hij ook 
achtt heeft geslagen op zijn dienstknecht Job, want er is niemand als hij op aarde. Hij 
behieldd zijn standvastigheid hoewel Satan hem tegen God heeft opgezet om hem 
zonderr reden te vernietigen. 

7.3.47.3.4 Samenvatting 

Inn deze drie schetsen van de rol van Satan zien we verschillende invalshoeken. In 
Genesiss Rabba gaat het om Abrahams kennelijke offerbereidheid waarbij Samaël zelfs 
hethet woord moord in de mond neemt. Abraham zou dus in wezen niet offeren maar 
eenn moord begaan. In de genoemde talmoedfragmenten treedt Satan op als officier 
vann justitie. In beide fragmenten is de situatie geschetst als in het boek Job en in 
bBatrabBatra 16a wordt Job zelfs boven Abraham gesteld omdat hij niet van een wedden-
schapp wist. Dit zijn elementen die bij Jacob te zien zijn in zijn benadering van de 
gestaltee die hij opvoert als de beproever van Abraham. Der Satan treedt op als een 
officierr van justitie, maar hij is ook absoluut ondergeschikt aan nvr zoals deze 
optreedtt vanaf Genesis 22:16. 

7.47.4 Overzicht 

Dee toegespitste vraagstelling ten aanzien van Genesis 22 in Der Morgen is Jacobs 
vraag:: hoe kon Abraham de beproeving opvatten als een verlangen van God, want 
omm het mensenoffer gaat het in Jacobs visie per se niet. Door deze vraagstelling zien 

Vergelijkk de vertaling in a.w. p.54 en de iets hiervan afwijkende weergave in Epstein (1978). Kun-
dertt gaat uit van Gods bevestiging van het feestmaal dat Abraham aanrichtte: Er sag te zu ihm: 
DiesDies alles tat er ja nurjür seinen Sohn. Wenn ich zu ihm sage: sage: Schlachte filr mich deinen Sohn, 
soso schlachtet er ihn sofort. Dit klinkt anders dan in Epstein (1978) waar nog altijd Satan aan het 
woordd is en diens afkeuring de boventoon voert om al wat Abraham slechts voor zijn zoon deed 
enn niet voor God, waarna God het woord neemt: Replied He, 'Yet were I to say him, "Sacrifice 
thythy son before Me", he would do so without hesitation.' Kundert lijk t mij in de geest van Jacob 
tee vertalen, want is de komst van de zoon niet een feestmaal waard en zijn Satan en God niet in 
eenn fel debat verwikkeld waarop Gods bijtende uitroep klinkt? 
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wee hoe van meet af aan niet alleen Abraham in het geding is, maar ook God. Daarbij 
wordtt duidelijk dat Jacob vanaf het begin van Genesis 22 vasthoudt aan een Abraham 
alss Heros der Religion die van standvastigheid blijk moet geven. Dit facet van Abra-
hamss wezen kan slechts zichtbaar worden wanneer er sprake is van een beproeving. 

Mett de rol van God in de beproeving ligt het ingewikkelder. We worden in Jacobs 
GenesisGenesis getuigen van zijn zoektocht naar de betekenis van de Godsnamen die op 
elkaarr betrekking hebben, maar ook zelfstandige betekenissen hebben. Een sluitende 
definitiee moet ontbreken en dat is conform de tekst van het bijbelboek Genesis dat 
hoofdstukk 22 laat beginnen met wrbtin als onderwerp van no:. Weet Jacob ten aanzien 
vann Genesis 20:17 niet wie hij met DTi'wn voor zich heeft, in Die Bindung Isaaks 
zumzum Opfer is het voor Jacob de belangrijkste vraag als hij vers 1 toelicht. Al op de 
zevendee regel van zijn verhandeling lezen we de vraag wie toch deze D'n'pKn is die 
zichh hier voor de eerste keer tot Abraham wendt. De vraag heeft nu dus een uitweg 
gevonden,, Jacobs verklaring op deze plaats van wrt>^7\ uit 20:17 ten spijt. We zagen 
immerss dat hij in zijn verhandeling over dit fragment er juist niét uit kwam wie 
D-n̂ tCii  daar is. Waar Jacob anders ondubbelzinnig is, ontbreekt juist die ondubbelzin-
nigheidd ten aanzien van Genesis 20:17. De vraag wie QTT̂Kn van Genesis 22:1 is, is 
doorr de opgevoerde spanning in Jacobs Genesis des te intrigerender geworden, want 
hett sluit de vraag in naar de verhouding tot m,T van wie we ook horen in dit verhaal. 
Jacobb suggereert door zijn vraagstelling niet alleen een spanning op aarde bij 
Abraham,, maar ook in de hemel en daarom is het van belang te peilen hoe Jacob 
denktt over de Godsnaam ÜTI^NI, waarvan Genesis en in het bijzonder Genesis 22 
gewaagt. . 

Omm de vraag te beantwoorden naar de positie van God in de beproeving voert Jacob 
]CDOO ten tonele. Hij doet dat met uitdrukkelijke verwijzing naar het boek Job. Daardoor 
zienn we niet alleen wat er op aarde gebeurt zoals Genesis 22 daarvan zelf verhaalt, 
maarr ook wat er in de hemel plaatsvindt. In Der Morgen is Jacob stelliger over ]töD 
alss overijverige die zich naar voren dringt om de D^Rn 'D te overtroeven dan in zijn 
Genesis.Genesis. Jacob voert een spanning op in zowel de hemel als op de aarde en dit heeft 
zijnn betekenis. Beide plaatsen zijn in het geding. Door in DTi^n een hemelse dienaar 
tee zien is mrr de uiteindelijke beslisser in deze beproeving. Het is mrr nooit gegaan 
omm het offer zelf, maar om Abrahams gezindheid. 

Iss in dit verband de rol van Abraham niet een andere dan voorheen in Genesis? Gene-
siss 18 vertelt dat God niets verborgen zal houden voor Abraham en de Traditie wil 
datt Abraham hierdoor in Gods raadskring is opgenomen. In Genesis 22 blijkt daar 
nietss van. Daar staat hij buiten de raadskring. Of is het anders te stellen? In de 
hemelsee raadskring heerst twijfel of Abraham het houden zal in deze beproeving. 
Jacobb merkt op dat Abraham, maar ook die na hem komen, weet dat de liefde tot 
Godd nooit tot een mensenoffer leidt. Door bij uitstek pn ten tonele te voeren zien 
wee dat er in wezen twee hoofdrolspelers zijn. Abraham en mn\ Beiden weten wat 
err niét zal gebeuren. Hierdoor komt aan het licht dat Jacob Abraham als een Heros 
derder Religion beschouwt. 
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88 ABRAHA M DE GODSVRIEND 

Vann alle al dan niet zichtbare gestalten in de vertelling van Genesis 22 is Abraham 
dee vaakst genoemde. Wanneer we naar de naamsverhoudingen kijken zien we dat 
diee van Abraham vijfmaal meer wordt genoemd dan die van Isaak. Abraham speelt 
eenn belangrijke rol in Genesis 22 en Jacob geeft door de teksten heen zijn visie op 
Abrahamm ten beste. 

8.18.1 In 'Der Morgen' 

8.1.18.1.1 De politieke trekken van Genesis 

HabenHaben diese Manner überhaupt gelebt? Deze vraag legt Jacob zijn lezers voor 
wanneerr de zienswijze aan bod komt of de vertellingen van de aartsvaders op te 
vattenn zijn als een historische werkelijkheid.126 Ze is moeilijk te beantwoorden. Buiten 
dee Bijbel zijn er immers geen getuigenissen van de aartsvaders of het moest de 
benamingg 'veld van Abraham' zijn.127 Dat mag mooi nieuws wezen, vindt Jacob, en 
ookk dat de naam Jakob al heel vroeg voorkomt, maar over de aartsvaders zelf zeggen 
diee berichten niets! In de wereldpolitiek en de geschiedschrijving van de groot-
machtenn komen hun namen niet aan het licht en ook van Mozes is niets bekend. Het 
gaat,, meldt hij eenjaar later met betrekking tot vermeende bewijsvoeringen omtrent 
dee historische kern van Abraham, om de vertelling die Genesis biedt. Van belang is 
hoee de bijbelse vertelling met de materie omgaat.128 Voor de mens is God Kern und 
SternStern des Lebens. Wanneer God de mens roept, dan is zijn invloed enkel en alleen 
vann psychologische aard. De vrije wil staat voorop en deze visie van Jacob mag van 
belangg worden geacht. 

Mett Jacobs vraagstelling of deze mannen überhaupt hebben geleefd, komt aan de 
ordee of de bijbelse vertellingen maatstaf zijn voor een geschiedschrijving. Zou het 
eromm gaan hoe het 'eigenlijk' geweest is? Die vraag wordt ontkennend beantwoord. 
Hett gaat niet om een gefotografeerde werkelijkheid. Voor Jacob is het van belang 
datt elke bijbelse vertelling een keuze bevat, een inkorting en bewerking van wat 
dagelijkss gebeurt. Hij moet niets hebben van Sagenkranzen met allerlei boerenwijs-
hedenn waarmee men zich verpoost bij het haardvuur. Integendeel, het gaat om bewust 
leerzamee bedoelingen waarbij het historische materiaal hoogstens een middel is om 
zee vorm te geven. De oorspronkelijke bouwstenen zijn niet meer te vinden noch de 

Ziee Jacob (1926) p.98-99. 
Jacobb zelf heeft het eerst over een Egyptisch monument waarop het veld van A bram genoemd 
wordt,, a.a. p,99; eenjaar later heeft hij het over een Egyptische lijst van gehuchten in Palestina 
uitt de 10e eeuw waarop een veld vanAbram genoemd zou zijn, Jacob (1927) p.414. Vergelijk 
Westermannn (1981) p.87 waar gemeld wordt dat in 1905 een artikel verscheen van J.H. Breasted 
diee de aanduiding in een lijst als zodanig vermeldt. 
A.a.. p.414. 
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literairee thema's of taalkundige uitdrukkingsvormen. Van belang is dat elke vertelling 
iss uitgewerkt waardoor de aartsvaders mensen zijn in de werkelijkheid van het 
bestaan.. Het accent ligt op de menselijke deugden die zij ten toon spreiden. Ze 
hebbenn uithoudingsvermogen, een sterke familiezin en mensenliefde. Ze zijn 
hulpvaardigg en gastvrij, maar waar het op aankomt is dat ze de eerste groten zijn in 
dee religie, ze hebben de ware God opgemerkt en begrepen. Het is bovendien iets 
grootss dat het latere Israël dit erfgoed tegen alle verdrukking in heeft vastgehouden. 
Daarmeee wijzen ze het vreemde geloof van bezit van macht af. In die zin, stelt Jacob, 
heeftt heel Genesis duidelijk politieke trekken. Genesis laat zijn blik gaan over de 
gehelee volkerenwereld en slaat met grote nauwlettendheid de bezigheden gade van 
dee aartsvaders en hun buren, dat wil zeggen Israël en zijn nabuurvolkeren. De 
aartsvaderss zijn mensen van vlees en bloed. Dit noopt Jacob tot de opmerking dat 
JederJeder Besonnene wird in Abraham, Isaak und Jakob geschichtliche Personen erken-
nen,nen,129129 want hier komt het bij Jacob op neer: Sie wollen zu denken geben.130 

8.1.28.1.2 Religie als verweer 

Komtt Jacob over Abraham zelf te spreken, dan introduceert hij hem als de eerste 
grotee religieuze persoonlijkheid die in de geschiedenis een blijvende invloed heeft 
opp een groot deel van de mensheid. Van zijn jeugd weten we niets. De bijbelse 
vertellingg laat zich niet uit over zijn innerlijk leven, zijn karakter, maar verzamelt 
allee krachten om te beginnen met de breuk met het verleden. Abraham moet alles 
achterr zich laten wat een mens lief is tot en met de oude waarden toe, want daarin 
kann hij de hem gestelde opdracht niet vervullen. Babylon had bij het begin van het 
tweedee millennium voor onze jaartelling, in welk tijdsgewricht Jacob Abraham 
situeert,, een hoogstaande cultuur. Deze cultuur vormt een weerspiegeling van wat 
Abrahamm moet loslaten en dit in beeld brengend ziet Jacob een Abraham voor zich 
diee nog getuige moet zijn geweest van de torenbouw van Babel. 
Eenn ander gezichtspunt van Jacob, maar niet tegenstrijdig aan het bovenstaande, is 
datt niet pas Abraham de ware God ontdekt zou hebben. Abraham komt voort uit het 
geslachtt van Sem aan wie de Eeuwige zich had geopenbaard. Iets anders kenmerkt 
Abraham:: der Will e zu Gott macht seine Grosse. Hieraan verbindt Jacob een 
gewichtigee conclusie. De religie ontstaat niet uit de cultuur, zegt hij, maar in verweer 
daartegenn of tegen de uitwassen van die cultuur. Het enige wat de Tora weet over 
Terachh in verhouding tot Abraham, is dat het nooit om de God van zijn vader gaat.131 

Jacobb (1926) p. 102-103, waarbij opgemerkt moet worden dat Jacob zelf aangeeft dat het hier 
omm een citaat gaat van Alfred von Gutschmid. 
A.a.. p.104. 
Jacobb (1926) p.281-282. Wanneer Jacob zegt: Genug, dass er (bedoeld is Abraham, HB) Gott 
nienie den Gott seines Voters nennt, dan valt de zinsnede uit Genesis 31:53 des te sterker op waar 
Labann zegt: 

w aa *QVöy 1Y13 'n'rio o m» vt* 
»» VI1» 

j?nyy r » ines opj>' ÜOB'I 
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Abrahamm heeft een missie, stelt Jacob, maar ook geldt dat hij nog altijd kinderloos 
is.. Abrahams functie in deze missie definieert Jacob als Religionsgründer en in deze 
definitiee zien we de invloed van Rasji op Jacob.132 Dit betekent echter niet in Jacobs 
visiee dat Abraham als eerste opgave heeft een gemeente te stichten! Niet om een 
gemeentee maar om een gezinsverband zal het in eerste instantie gaan, want de meest 
natuurlijkee autoriteit voor de overdracht ligt bij de ouders. Precies dit wordt Abra-
hamss Angelpunkt, want het zal gaan om de zoon, de aangekondigde en lang verbeide, 
altijdd weer uitgesteld maar eindelijk verschenen, de met gejuich begroete zoon. 
Daarnaa wordt deze in gevaar gebracht en bijna aan het leven ontrukt, tot de geredde 
zelfdee generatie kan voortzetten en aan de stervende vader de ogen toedrukt.133 Bijna 
aann het leven ontrukt, want nadat Abraham Hagar en Ismaèl op bevel van Sara en 
mett instemming van God, heeft weggestuurd is daar het grootste offer, het prijsgeven 
vann de enige geliefde zoon. 

Wanneerr Abraham het beloofde land betreedt, moet hij het direct daarna weer 
verlatenn vanwege een hongersnood. We horen echter niet dat Abraham hierdoor 
ontgoocheldd zou zijn. In Genesis 12 is kennelijk geen sprake van ontgoocheling, maar 
Jacobb laat ook duidelijk weten dat de aartsvaders niet zonder zonden zijn. Het is 
gewetensvollee Schriftverklaring die duidelijk moet maken of verwijten terecht zijn 
enn Jacob is enigszins geneigd de tekst naar zijn hand te zetten.134 Duidelijk wordt dat 
dee belofte van het land geenszins het verblijf in een eeuwigdurend paradijs inhoudt. 
Jacobb typeert Abraham met een geloof en fantasie die zich in een hogere wereld 

Jacobb vertaalt dit in zijn Genesis aldus: 
DerDer Gott Abrahams und der Gott Nahors richten zwischen uns (die Gottheiten ihres Vaters). 
JakobJakob aber schwur beim Schrecken seines Vaters Isaak. 
Inn zijn artikel in Der Morgen komt hij over deze bijzondere tekst niet te spreken, maar wel in 
Genesis.Genesis. Het opvallende is dat Jacob in de zinsnede die Gottheiten ihres Vaters een toegevoegde 
opmerkingg ziet, een nader commentaar. In zijn vertaling zien we dat het tweede "Tt*  als een 
meervoudsvormm is opgevat. Uiteraard is deze toevoeging niet van een vreemde hand, maar van 
dee Tora zelf. Laban is polytheïst en syncretist, stelt Jacob, hij kent en erkent J-h-w-h, maar hij 
onderscheidtt in hem de God van Abraham en de God van Nahor. Laban heeft het daarmee over 
dee godheden van hun (groot)vaders waarbij Jacob dus niet het oog heeft op Terach, de vader 
vann Nahor en Abraham. Vergelijk Jacob (1934) p.624-625. 
Rasjii  verklaart met een verwijzing naar GenR 59:8 bij Genesis 24:7: Nu is Hij de God van den 
hemelhemel en de God van de aarde, want ik heb Hem gewoon doen zijn in den mond der schepselen; 
maarmaar toen Hij mij nam uit mijns vaders huis, was Hij de God des hemels en niet de God der 
aarde,aarde, want de wereldbewoners erkenden Hem niet en Zijn naam was niet gewoon gewoon op aarde. 
Onderwijzerr (1984) p.273-274. 
Jacobb (1926) p.284. 
Zoo legt Jacob uit dat Sara werkelijk Abrahams 'zuster' is en wet in de betekenis die het He-
breeuwss hebben kan, namelijk als de dochter van zijn broer. Dit komt overeen met Lot, de zoon 
vann zijn broer die meerdere malen Abrahams 'broer' heet. In deze redenatie van Jacob horen 
wee niets over Genesis 20:12 waar Abraham vertelt dat Sara de dochter is van zijn vader maar 
niett van zijn moeder. Duidelijk is voor Jacob dat Abraham dubbelzinnig spreekt. Hij zegt niet 
dee hele waarheid. Jacob vindt dat niet zwak, wat Abraham wel verweten wordt, maar veeleer 
getuigenn van realiteitszin: Nun wird wohl noch nie ein Mensch, von einem feindlichen Posten 
ausgefragt,ausgefragt, rückhaltlos die ganze Wahrheit ausgesagt haben, wenn er sicher war, daraujhin 
sofortsofort erschossen zu werden. A.a. p.286. 

103 3 



bewegenn terwijl hij de aarde beziet met een nuchtere blik.1" Die wereld is krijgslustig 
enn hebzuchtig en in die werkelijkhed roept God Abraham toe dat hij niet moet 
vrezen,, want God is zijn schild. Zal Abraham de sterren die hij aan de hemel ziet, 
kunnenn tellen? Zo talrijk zullen zijn nakomelingen zijn. Und Abraham glaubte an 
GottGott und dies rechnete er ihm zum Verdienste an, weet Genesis 15:6 in de weergave 
vann Jacob. Het is de eerste keer dat hier het betekenisvolle woord Glaube klinkt136 

enn dat heeft niets met de dogmatische betekenis van doen die de latere tijd erin heeft 
gelegd.. Het gaat erom dat Abraham vertrouwen heeft en zich door het heden waarin 
hijj  verkeert niet van de wij s laat brengen. In Genesis 15 is geen sprake van 
ontwikkelingenn in het leven van Abraham, er gebeurt in wezen niets. Het gaat enkel 
omm visioenen en besprekingen, meldt Jacob. Het hoofdstuk vormt een rustpunt 
voordatt in Genesis 16 alles in beweging wordt gezet.137 

8.1.38.1.3 Besnijdenis als protest 

Ondertussenn blijf t Sara, zijn vrouw, kinderloos! Haar besluit dat Jacob niet negatief 
beoordeelt,, maar een heroïsche stap noemt, is dat Sara Hagar aan Abraham geeft en 
ditt leidt tot de komst van Ismaël. Maar wanneer de zwangere Hagar zich boven haar 
meesteress verheft wordt tot drastische maatregelen overgegaan en vlucht Hagar de 
woestijnn in. In de woestijn treft zij een bode van God die haar zoon een grote 
toekomstt belooft. Jacob noemt Genesis 16 vooral cultuurhistorisch interessant. De 
Bijbell  kent geen verbod op Vielweiberei en dat geldt eveneens in de volkerenwereld. 
Hett gebod dat Hagar terug moet keren past hier evenzeer in.138 De besnijdenis, 
waarvann Genesis 17 gewaagt, verdraagt daarentegen geen vergelijkingen met de zeden 
vann de andere volkeren. n^Q, dat Jacob weergeeft met die Mila, is een van de 613 
gebodenn waarvan Genesis er slechts drie vermeldt.139 De besnijdenis is niet te be-

A.a.. p.285. 
GlaubenGlauben en Glaube zijn twee verschillende woorden. Jacob bedoelt in eerste instantie de hif il-
vormm van \m dat in Genesis 15:6 en 45:26 voorkomt; in tweede instantie is daar het woord npix 
voorr Verdienst, en ook dit woord komt hier voor het eerst voor. Zie Jacob (1926) p.507-513. 
A.a.. p.508. 
Jacobb haakt in op een Babylonische wet waarin het gaat om slavinnen die kinderen baren van 
hunn heer. Als de betreffende slavin zich vervolgens aan haar meesteres gelijkstelt, dan zal haar 
meesteress haar onder geen beding voor geld weggeven. Integendeel, een slavenmerkteken moet 
dee meesteres haar geven en haar dan tot de slavinnen rekenen. Het bevel aan Hagar om terug 
tee keren en zich onder Sara's juk te plaatsen past hier wel, zegt Jacob, maar Hagar wordt ge-
troostt met grote beloften voor haar zoon, die toch ook een spruit van Abraham is. A.a. p.508-
509. . 
Hett gaat om Genesis 1:28 en 17:10, geboden tot vruchtbaarheid en vermeerdering alsmede de 
besnijdeniss en Genesis 32:33, het verbod tot het eten van de heupspier, Wengrov (1978) p.6-7. 
Jacobb heeft het met name in zijn uitleg van Genesis 11 Der Turmbau over Genesis 1:28. Dat 
heeftt te maken met zijn uitleg dat het in Genesis 11:1-9 niet gaat om een bestraffend neerdalen 
vann God, maar om diens afdaling ten einde de spraak der mensen te verwarren, opdat men 
eindelijkk de aarde vullen gaat. Dit nu vat Jacob op als een goddelijke zegen. Vergelijk ook 
Jacobb (1934) p.301,304. Ook in de weggeworpen heupspier ziet Jacob in eerste instantie een 
beknellingg die eerzucht veroorzaakt en eerder een teken en symbool dan een specifiek gebod, 
ziee a.w. p.644. 
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schouwenn als een sacrament dat op bovennatuurlijke wijze essentiële innerlijke eigen-
schappenn meedeelt, integendeel, de besnijdenis is een eeuwige vermaning tot 'mense-
lijkheid'. . 
Inn dit licht gaat het met de besnijdenis om wat de Tora zelf meent en wil , onderwijst 
Jacob.. En de Tora wil dat het gaat om een heiliging naar God toe; door de besnij-
deniss worden Abraham en zijn nageslacht eigendom van God, maar er speelt nog een 
aspectt mee. Men is niet jood enkel door geboorte, maar ook door de besnijdenis. 
Wanneerr niet het toeval van de geboorte tot norm wordt verheven, maar de 
besnijdeniss noodzakelijk is, wil het een protest zijn tegen het doorslaggevende belang 
vann het ras, de beslissing van het bloed. De besnijdenis noemt Jacob een symbool 
vann heldendom, want daarmee wordt het acht dagen oude kind aan God gewijd. Maar 
ookk omgekeerd geldt dat de besnijdenis een toezegging is van God voor de zoon! 
Niett voor niets is de besnijdenis ingesteld vóór de komst van Isaak, want zij geldt 
alss een bewijs voor de ernst van de belofte.140 

8.1.48.1.4 Sodom en Gomorra: uitgelokte voorbede 

Naa zijn uitvoerige verhandeling over de besnijdenis slaat Jacob in Der Morgen het 
gedeeltee uit Genesis 18 over waar verhaald wordt over de belofte dat uit Sara een 
zoonn zal worden geboren. All e licht komt te vallen op Sodom en Gomorra. Ten 
aanzienn van de vertelling van Genesis 18:16 vv. signaleert Jacob de populaire vraag 
watt er wel niet gebeurd kan zijn in het zuiden van Palestina, in die dode streek waar 
doorr het zoute water niets groeien wil , het is er bedrukkend door de treurigheid. In 
dee Bijbel staat de streek bekend als Sodom en Gomorra. Waaraan zouden de mensen 
diee daar ooit hebben geleefd zich bezondigd hebben? Deze morele wijze van bena-
derenn is ook die van de Bijbel, meent Jacob, maar van groter belang acht hij de 
naderee vraag van de verteller: was er geen genade mogelijk? Deze vraag is bepalend 
voorr de rol die Abraham wordt toegedicht in deze vertelling en dat is die van 
voorbidder.. Jacob vindt dit een belangrijk moment, want hij vergelijkt Abraham met 
Mozess en deze rol van Abraham acht Jacob zelfs de kern van de vertelling. 
Abrahamm gaat ten gunste van Sodom en Gomorra voor God staan en doet een ver-
zoek.. Niet eenmaal, maar meerdere malen. Men heeft daar een onwaardig, zo moge-
lij kk 'echt joods' handelen en marchanderen in willen zien, maar die gedachte is alleen 
alal ongegrond omdat Abraham niet iets voor zichzelf verzoekt noch een voordeel wil 
behalen.. Bovendien gaat het hem niet om zijn verwanten, integendeel, zijn marchan-
derenn betreft iets eerbiedwaardigs. Abraham getuigt van zijn mensenliefde en dringt 
err bij de Rechter der aarde op aan anderen te sparen en hij doet dat met het gevaar 
dee gewoonte van discretie te negeren. Het gaat dus niet om een voorbede voor de 
rechtvaardigen,, want Abrahams vraag luidt: 

SolltestSolltest du den Gerechten mit dem Bösewicht wegraffen? Ferne sei es von dir, 
solchessolches zu tun, den Gerechten mit dem Bösewicht zu toten! Der Richter der 
ganzenganzen Erde (d.h. gegen den es keine Berufung mehr gibt) sollte nicht 

Jacobb (1926) p.510-513 en (1927) p.537. 
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GerechtigkeitGerechtigkeit üben? 

Evenminn gaat het om een voorbede voor de boosdoeners. Het punt is dat er geen 
plaatss is op aarde waar het aan boosdoeners ontbreekt. De vraag rijst hoeveel recht-
vaardigenn er moeten zijn om de stad te behouden! Wat de rechtvaardigen door hun 
verdienstenn behoeden, is de gemeenschap als zodanig, de stad, de plaats. De voorbede 
vann Abraham wordt niet ingewilligd, maar wat Jacob van belang acht is dat de 
voorbedee van Abraham door God is uitgelokt! Dit wordt versterkt door de vertelling 
datt God hoorde hoe groot het geschrei was in Sodom en Gomorra en afdaalde om 
hett te zien. Ook hier heeft men aanstoot aan genomen. God zou geen alwetend God 
zijnn als hij moet afdalen om zijn oordeel te vormen. Waar het om gaat is dat deze 
onverwachtee mededeling de voorbidder slechts de gelegenheid geeft om het woord 
tee nemen, zoals dat ook bij Mozes het geval is. En Abraham neemt het woord omdat 
dee ware jood, aldus Jacob, het niet kan verdragen dat de cultuur te gronde gaat; hij 
moett de verdediger van de mensheid zijn! 

SollteSollte ich dem Abraham verbergen, was ich zu tun gedenke? vraagt God zich af. Bij 
dee catastrofe van de vloed spreekt God uitsluitend in zichzelf en bij de spraakverwar-
ringg neemt God besluiten, zonder enige ruggespraak. Zo niet hier. De voorbede is 
tevergeefs.. De reden is dat de verdorvenheid te groot is geworden. Zo zien we hoe 
dee onderhandeling ook de gerechtigheid van God verheerlijkt, daar zelfs de 
verdediger,, hoewel die steeds aan het woord gelaten is, nu niets meer weet te zeggen. 
Di tt alles betekent dat met Abraham de mens in Gods raadsbesluit is opgenomen. Hij 
iss daartoe uitgekozen. Daartoe werd geen ander uitgekozen dan Abraham, die Jacob 
opvatt als der 'ganze'Mensch. Reeds door de naamsverandering en de besnijdenis is 
Abrahamm verhoogd en verbonden met God.141 Daar wordt nu ook de deelname aan 
Godss raadsbesluit aan toegevoegd. 

8.1.58.1.5 Abimelek en de blamage van Abraham 

NochNoch ein Mal mussen wir uns gedulden, bevor Isaak geboren wird schrijft Jacob en 
datt is omdat Abraham en Sara naar Gerar trekken en terechtkomen bij Abimelek, de 
koningg der Filistijnen, die meent zich Sara te mogen toeëigenen. Het verhaal van 
Genesiss 20 heeft zijn betekenis naast dat van Genesis 12. Voor zover er van herhaling 
sprakee is, heeft die een bijzondere reden. De farao van Abraham uit Genesis 12 is 
dee voorloper van die van Mozes. Hij weet niets van Gott und Sünde. Daarom 
verschijntt God niet om hem te waarschuwen. Geheel anders Abimelek die niet zondi-
genn wil ! Hij laat zich door God waarschuwen. Jacob meent dat de vertelling minder 
terr glorie van Abraham is geschreven dan van Abimelek! God zelf is het die erop 
wijstt dat Abraham voor hem kan bidden. Abimelek is gedupeerd en voor de 
gedupeerdee is het de hoogste genoegdoening wanneer de ander meer doet dan alleen 
dee zaken vergoeden. Dat kan namelijk alleen dan wanneer er geen wrok meer in het 
hartt ligt. God ziet het hart, meent Jacob, en enkel der edle Mensch kan voor de ander 
bidden.. De mensenvriend die Abraham zich getoond heeft ten aanzien van Sodom 

Jacobb (1926) p.566-569. 
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enn Gomorra moet ook Godsvriend zijn. Dat is de reden waarom Abraham hier profeet 
wordtt genoemd, want had God niet gezegd dat hij voor Abraham niet zou verbergen 
watt hij ging doen? 
Abrahamm is ondertussen wel te blameren gebleken. Egypte, Sodom en Gomorra 
hebbenn heidense denkwijzen blootgelegd. Abraham mag die denkwijzen niet 
veralgemeniserenn en Abimelek daaraan toevoegen. De verhoudingen worden recht-
getrokkenn en in dit alles schuilt een fijnzinnige onderwijzing. Ook de "̂liJ, de 
onbesnedene,, kan godvrezendheid en deugdzaamheid betonen. De Israëliet zal zich 
alss Godsvertrouweling verdienstelijk maken en zich gewillig tonen door voor hem 
tee bidden. Sei ein Segen! Toch heeft Jacob hier nog iets meer over gezegd in dit 
verband.. Want wanneer zij aan het slot van Genesis 21 in vriendschappelijke sfeer 
eenn verbond sluiten, meent Abimelek dat Abraham hem moet zweren Abimelek noch 
zijnn telg noch zijn nazaat te zullen beliegen! Over de Filistijn wordt al met al met 
eenn opmerkelijke sympathie gesproken.142 

8.1.68.1.6 Van jubel tot leedvermaak 

Hett is pas daarna, wanneer de rechtzetting met de Filistijn zich in Genesis 21 heeft 
voltrokkenn en beiden in hetzelfde land kunnen leven, dat de lang verbeide dag kan 
aanbrekenn dat Sara een zoon ter wereld brengt, de eerste die in het Godsverbond 
geborenn wordt en aldus de voorzetting van dit verbond garandeert! Zelfs de verteller 
wordtt er lyrisch van, zegt Jacob, want in de zegswijze dat der Herr gedachte der 
Sara,Sara, wie er gesprochen - und es tat der Herr der Sara, wie er geredetl4i ligt een 
schijnbaarr overvloedige opeenhoping van woorden, maar er schemert een oude 
profetischee lofprijzing in door, want God is degene die spreekt en doet - belooft en 
volbrengt;; het zijn de grondwoorden bij de verlossing van Israël uit de slavernij in 
Egypte.144 4 

Wee zien hiermee hoe Jacob de gang volgt van Abraham; zijn daden worden geroemd, 
maarr zijn misstappen niet verdonkeremaand. Hij toont een menselijke Abraham die 
tastendd en zoekend een weg vindt in de werkelijkheid van het bestaan, in het land 
waarr hij bij de komst van Isaak nog altijd vreemdeling is. De naam van het kind 
geeftt de jubel, het juichen weer. Vreugde, lachen, daar gaat het om bij de naam Isaak. 
Dee moeder stemt er mee in, de hele wereld lacht hen toe! Kortom, een jubellied 
wordtt ten gehore gebracht waarin doorklinkt de lofprijzing Gods.145 

Wanneerr het kind van de borst af is, zo na verloop van twee jaren, weet Jacob, geeft 
Abrahamm een groot feestmaal. Aan dit feestmaal zijn twee gebeurtenissen verbonden. 
Dee eerste is dat Sara verlangt dat Hagar met haar zoon het huis wordt uitgezet; Abra-
hamm stemt toe, wenn auch widerstrebend. Men heeft daarin wel een wreedheid gezien, 

A.a.. p.572-573. 
Inn 1934 vertaalt Jacob naar deze overtuiging precies. Genesis 21:1 ER aber hatte Sara Sara bedacht, 
wiewie er gesagt, und ER tat der Sara, wie er geredet. 
Waarmeee impliciet naar Exodus 2:24-25 verwezen wordt. 
A.a.. 574. 

107 7 



maarr dat is volgens Jacob niet terecht.146 Sara had Hagar, de Egyptische, tot 
levenslangee dienst kunnen dwingen. De heenzending is in wezen een vrijlating en 
alss zodanig een weldaad. Het gaat Sara evenwel niet om Hagar, maar om de 
verwijderingg van Ismaël. Het is zijn gedrag dat deze stap rechtvaardigt. Ook hij had 
zichh 'ge/reut' zegt Jacob, maar dan in een andere betekenis. Als de oudste zoon van 
Abrahamm zou Ismaël obsceniteiten147 hebben geuit of vol leedvermaak gezegevierd 
alss de ware erfgenaam. Met deze arrogantie gaat hij in het voetspoor van zijn moeder 
Hagar.. Het gaat Sara in haar gestrengheid dus om Ismaël. Het is zijn Egyptische 
geaardheidd die niet mag overslaan op haar zoon, en God heeft hier begrip voor. Het 
iss op Gods aanwijzing dat Abraham toegeeft. 
Dee andere gebeurtenis is een verbond met Abimelek, zijn gast aan de dis. Na de vroe-
geree meningsverschillen tussen hen beiden zal er een verbond gesloten worden en 
datdat gebeurt in een vriendschappelijke sfeer. Abraham moet zich met hem verbonden 
hebbenn gevoeld, meent Jacob, want met een slechterik of om pure macht zou hij dat 
niett hebben gedaan.148 

8.1.78.1.7 De sympathie van de verteller 

Nogg eenmaal zal Jacob over Abraham spreken na het gebeuren dat in Genesis 22 
beschrevenn wordt. Jacob licht Abrahams laatste handelingen volgens Genesis 23 en 
244 toe in één aflevering onder de titel Begrabnis und Hochzeit en hij noemt dit 
Abrahamss testament. Abraham gaat orde op zaken stellen, te weten een graf kopen 
voorr zijn vrouw en een vrouw vinden voor zijn zoon. 
Genesiss 23 wil dat Sara sterft en dat Abraham zijn vrouw zal begraven. Zij is de 
eerstee vrouw van wie dit gemeld wordt. Abraham klaagt en weent, maar het leven 
iss voleindigd. Het gaat hier in Genesis 23 in tegenstelling tot het vorige hoofdstuk 
niett om een gruwelijk onrechtvaardige roof van een hoopvolle toekomst maar om 
dee afsluiting van een voltooid leven. Wanneer de treurdagen voorbij zijn verheft 
Abrahamm zich in mannelijke standvastigheid, weet Jacob, om zijn levensgezel in alle 
omzwervingenn een rustplaats te bezorgen. Over God, religieuze gedachten en 
bedroefdee gevoelens vernemen we niets, maar ondertussen bevat dit hoofdstuk in 
Jacobss ogen het mooiste gedenkteken voor beiden, want hij vat Abrahams handelen 
opp als het sprekendste getuigenis van zijn gevoel; toegespitst, in de nauwgezette 
zorgvuldigheidd van een prozaïsch handelen kan meer gevoel liggen dan in de mooiste 
woorden.. De Hethieten denken in Abraham een Gottesfürst voor zich te hebben en 
hoewell  ze weinig idee hebben van Abrahams Religion meent Jacob hun visie 
psychologischh te kunnen duiden. Abrahams onafhankelijkheid wordt niet geringschat-

Zoo Gunkel (1977) p.228 die het heeft over de grausamen Eifersucht Saras. 
Letterlijkk gaat het om ein frivoles Gebahren van Ismaël, aldus Jacob (1926) p.574. In 1934 is 
Jacobb uitvoeriger. Daar heeft hij het over Ismaël die kindisch-selbstbewusst prahlt gegenüber 
derder allgemeinen Freude über haak. haak. Er lachte, spöttelte über Saras > Lachen < und Freude, 
daherdaher ihr Zorn. Opvallend is dat Jacob mild is over Ismaël en hij moet dan ook niets van de 
gedachtee hebben dat hij het bij uitstek is die zich schuldig maakte aan godendienst, ontucht en 
moord,, Jacob (1934) p.480. Zie ook mijn Deel 3, p.216, noot 19. 
Jacobb (1926) p.574-576. 
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tendd afgedaan, maar juist hooggeacht. Uiteindelijk verwerft Abraham een eigen graf 
alss vast bezit en deze aankoop beschouwt Jacob als een bewijs van Abrahams liefde 
voorr zijn vrouw die zich uitstrekt tot over de dood heen.149 

Dee laatste keer dat we van Abraham horen is ten aanzien van de volgende vrouw die 
eenn rol gaat spelen in Genesis. Heeft Genesis 23 het over een dode, een echtgenote 
enn bejaarde vrouw, in Genesis 24 wordt gesproken van een lieftallige jongedochter 
enn bruid, schrijft Jacob, en zo wordt Rebekka geïntroduceerd als de vrouw voor Isaak. 
Haarr dienstwilligheid bij de aankomst van de knecht van Abraham valt Jacob op en 
hijj  noemt Rebekka om die reden een echt weibliche Hel/erin. Kortom, de knecht die 
inn dit hoofdstuk niet bij name genoemd wordt, kan zich verheugen met deze edle 
GefahrtinGefahrtin und tüchtige Hausfrau die zelfs het dorstige dier niet vergeet,150 De knecht 
spreektt de woorden van zijn heer, want hij heeft Abraham gezworen geen 
Kanaanitischee mee te brengen en het zijn juist de herhalingen die de toon van de 
vertellingg zetten. Zo wijst Jacob op de laatste goddelijke zegen aan Abraham in 
Genesiss 22:17 die woordelijk in 24:60 wordt herhaald. Jacob ziet zelfs een span-
ningslijnn lopen door de drie laatste hoofdstukken waarin Abraham optreedt. Genesis 
222 keert zich tegen het heidense gevaar van het kinderoffer, Genesis 23 tegen dat 
vann de dodencultus en Genesis 24 verzet zich tegen de vermenging met Kanaan.151 

Godd heeft voorheen gesproken, maar in deze twee laatste hoofdstukken voor 
Abrahamss dood zijn het nur mensen die spreken en handelen. Beide vertellingen, die 
vann de grafaankoop en de bruidswerving, ademen een geest die vrij is van sen-
timentaliteit.. Ze zijn gebaseerd op waardigheid en gratie waardoor een stralende 
familiebeschrijvingg ontstaat. De hoofdstukken tonen aan waar de diepste sympathie 
ligtt van de verteller. Mooier kan de geschiedenis van de Godsvriend Abraham niet 
beslotenn worden en Jacob merkt op dat Abrahams opdracht aan de knecht zijn testa-
mentt bevat voor zijn zoon, getoonzet door liefde en zorg. Het zijn tevens de laatste 
woordenn van Abraham. 

8.1.88.1.8 Zonen van Abraham 

Watt nu nog volgt over Abrahams leven vat Jacob op als nur ein Nachtrag, omdat 
hethet gaat om de volkeren die verder nog van Abraham afstammen en tot slot gaat het 
omm zijn dood. Het moge verrassend zijn dat van Abraham gelezen wordt dat hij 
verderr nog een vrouw nam, genaamd Ketura, die hem Zimran baart usw. Is zij een 
Kanaanitische?? Jacob weidt over Ketura niet uit, maar wijst erop dat dit alles niet 
inn tegenspraak is met Sara's dood. Integendeel, Jacob ziet hier veeleer het bewijs in 
vann opmerkzaamheid. De voorafgaande hoofdstukken zijn bepaald door de zoon die 
Abrahamm van Sara heeft gekregen. Dat thema is nu voltooid. Er zijn vervolgens ook 
Arabischee volksstammen die zich in hun afkomst op Abraham kunnen beroepen en 
heettee het in de beloften niet dat Abraham vader van een schare van volkeren zou 

Jacobb (1927) p.411-414. 
A.a.. p.417. 
A.a.. p.419. 

109 9 



worden?? Hierdoor krijgt de oudisraèlitische geschiedschrijving een sfeer van onpartij-
digheid,, want ook een vijandelijke stam als Midjan geldt als afkomstig van één van 
dee zonen van Abraham. Zo komt Jacob tot de slotsom dat reeds in de tijd van de 
vertellerr Abraham in belangrijke mate als stamvader geldt en misschien zelfs als 
religiöserreligiöser Heros.iS2 Laat nu de sympathie van de verteller ook die van Jacob zijn! 

8.2.8.2. In 'Genesis' 

Inn zijn Genesis spreekt Jacob niet wezenlijk anders over Abraham dan in Der Mor-
gen,gen, wel diepgaander. De feilen van Abraham worden niet verdonkeremaand, maar 
belicht.. Ook in Genesis schetst Jacob een Abraham die een bondgenoot van God is 
alss geen ander. Deze visie is de dragende kracht van Jacobs uitleg en we zullen zien 
hoee Abraham optreedt tot aan het moment dat hij de stem verneemt die hem oproept 
omm zijn zoon te doen opgaan ten brandoffer. 

8.2.18.2.1 De aartsvaders en hun betekenis voor de toekomst 

Dee Einleitung op Die Vatergeschichte kent een fragment waarin Jacob kernachtig de 
betekeniss van de aartsvaders voor de volkerengeschiedenis verwoordt. Net als in Der 
MorgenMorgen meent hij dat die betekenis aan het licht moet zijn gebracht voordat men hun 
handelingenn veroordeelt. De aartsvaders kunnen niet altijd tot voorbeeld strekken, 
wantt het zijn eenmaal voorkomende en onherhaalbare verschijningen. Daarbij denkt 
Jacobb met name aan Isaak als hij zegt: 

NiemalsNiemals wieder ist ein Mensch in der gleichen Lebenslage gewesen, dass mit 
seinemseinem vorzeitigen Tode alles aus gewesen und das Volk nicht einmal ins Daseins 
getretengetreten ware.153 

Hett bedoelde fragment vormt het begin van de Einleitung en het zet de toon voor 
dee beoogde leeswijze. 

WillWill  man die Erzahlung des ersten Buches der Tora von den Erzvatern des Volkes 
IsraelIsrael sinngemass, d.h. nach ihren eigenen Absichten verstehen, so muss man von 
allenfremdartigenallenfremdartigen Tendenzen undMafistaben absehen undsie so betrachten, wie 
eses der geborene Sohn dieses Volkes, für den sie geschrieben ist, tun soIlteliA 

Dee zoon is de inzet, het veelvuldigst voorkomende zelfstandig naamwoord in de 
Hebreeuwsee bijbel.155 De zoon die aldus model staat voor dit volk, zal niet blijven 

A.a.. p.420-421. 
Jacobb (1934) p.320. 
A.w.. p.313. Ook H.M.Orlinsky (1974) p.viii citeert dit fragment om het belang van Jacobs werk 
aann te geven. 
Ietss minder dan 5000 keer horen we in het Oude Testament van |3 en daarvan 1496 maal in 
dee Tora: 365 Genesis, 233 Exodus, 160 Leviticus, 611 Numeri, 127 Deuteronomium. Bij de 
profetischee boeken Nahum en Habakuk ontbreekt het woord. Zie THAT 1:316-317. 
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stilstaann bij het verleden, maar het zal hem gaan om de toekomst. Verteld wordt hoe 
dee zonen van Jakob zonen van Israël worden. Niet de pure afstamming door nn*7Ti 
leidtt tot deze broederlijke gezindheid. Onenigheid en tweedracht zijn het grootste 
ongelukk voor een volk en daarvan wil de vertelling die met tweedracht tussen broers 
begintt en met verzoening en vrede eindigt, verhalen.156 

Dee aartsvaders hebben betekenis voor de toekomst. Jacob verwoordt dat in een alinea 
diee zo veelzeggend is dat de uitgever besloot de tekst tot aankondiging van de 
Genej/'j-uitgavee te maken.157 Daarin stelt Jacob dat de geschiedenis van Israël met 
eenn belofte begint. De belofte heeft vanaf het begin de grondtoon bepaald. Het 
vertrouwenn mag niet aflaten. De hindernissen zijn velerlei. Abraham moet honderd 
jaarr oud worden eer hem de zoon geboren wordt zonder wie alle beloften zinloos 
zoudenn zijn geweest; Isaak moet twintig jaar gehuwd zijn voordat Jakob ter wereld 
komtt en deze zal tweemaal zeven jaren dienen eer Jozef, de zoon van de geliefde 
Rachell  wordt geboren. Hierbij blijf t het niet, want Jacob wijst erop dat de zoon in 
gevaarr gebracht wordt voordat de vader zeker van hem mag zijn. Zo moet Isaak geof-
ferdd worden, Jakob moet vluchten en bij zijn terugkeer bezorgd zijn om heel zijn 
familiee en Jozef wordt voor lange tijd verloren gewaand. Elke aartsvader heeft het 
voorr zijn kiezen gekregen aan zoethoudertjes, beproevingen, aanvechtingen en 
tegenspoed.. Dit nu ontlokt Jacob de uitroep: 

DassDass Abraham, Isaak und Jakob bei alledem niemals an ihrer Bestimmung und 
denden göttlichen Verheissungen irre geworden sind, macht sie zu Israels Vdtern, 
nichtnicht bloss nach der Zeugung, sondern im Glauben.158 

Irre,Irre, in de war raakten de aartsvaders dus niet van al wat hen overkwam. Integendeel, 
Jacobb noemt ze onbaatzuchtig ten opzichte van de volksgemeenschap en in hun liefde 
voorr het land. Wil Israël de zin van het leven verstaan, dan moet hem van de vaderen 
wordenn verteld. De weg van Israël gaat over de vaderen en daarom treft het zo mooi, 
onderwijstt Jacob, dat in het Hebreeuwse woordenboek het eerste woord 'vader' is. 
Alless draait om 'vader, zonen, broeders'. Dat is de basis van het voor het land Kanaön 
bestemdee volk van Israël. Dit bepaalt het karakter van de vertelling, de keuze van 
hethet materiaal, de indeling en de schildering van wat Jacob opvat als een Familienge-
schichte.schichte. Het belangrijkste daarin is de keuze der vrouwen en de geboorte van de 
zonen.. Kern voor de Israëliet is 'God - zijn volk - zijn land' met God als laatste 
handelendd subject in de aartsvadervertellingen. Dit alles wil Jacob duidelijk voor ogen 
hebbenn omdat het de Eeuwige is die de geschiedenis tot een zinvol plan maakt dat 
zichh over de generaties uitstrekt. Het slot van deze alinea dat ook het slot vormt van 
dee tekst in de genoemde aankondiging, is onthullend. Het is immers geschreven in 
eenn tijdsgewricht waarin het nationaal-socialisme steeds meer zijn tanden laat zien: 

DassDass er der überweltliche und heilige Gott ist, musste vor dem Dünkel des 

Jacobb (1934)p.321. 
Almanack,, des Schocken Verlags (1934) p.34-37. 
Jacobb (1934) p.314. 
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NationalismusNationalismus bewahren, d.i. der Erhebung der *  nationalen Belange *  zum 
einzigeneinzigen Mass aller Dinge, vor der Vergötterung und Selbstanbetung des eigenen 
VolkesVolkes mit allen seinen Menschlichkeiten und Fehlern.159 

Abraham,, Isaak en Jakob worden geschetst als zelfstandige, afzonderlijke gestalten 
enn nemen als zodanig elk hun eigen positie in. Ze zijn niet naar willekeur inwissel-
baar.. Jacob wil duidelijk maken dat zij elk voor zich een bijzondere verhouding 
hebbenn tot God en dat laat zich in geen enkel godsdiensthistorisch ontwik-
kelingsschemaa inpassen. Zij vormen met hun drieën een bijzonder gezelschap dat kan 
bogenn op een bijzonder geheel aan openbaringsvarianten als daar zijn: engelen, 
gezichten,, dromen en visioenen. Daarvan horen we niet in die Urgeschichte en ook 
diedie Josephsgeschichte kent deze openbaringsvormen niet.160 

8.2.28.2.2 'Der Heros der Religion' 

Reedss in de Einleitung van Die Vdtergeschichte wil Jacob in de beschrijving van de 
eerstee aartsvader een Abraham tonen die als enige de hoogste top bereikt die er voor 
dee mens kan zijn. Die top ziet Jacob ten eerste in Abrahams deelname aan de hemel-
see raadskring en het gericht. Jacob typeert Abraham van meet af aan als een dienaar 
enn profeet die met God vertrouwd is. Ondertussen heeft God enkel van Abraham de 
tweee grootste offers verlangd: het opgeven van het vaderland en het prijsgeven van 
dee enige zoon, und Abraham hat sie erfüllt. Het accent lijk t bij Jacob te liggen op 
hett brengen van beide verlangde offers en hij verbindt hieraan zijn uitleg dat Abra-
hamm door deze daden dié hoogte heeft bereikt waar ER gezien wordt. 
Jacobb verheft hiermee Abraham tot op een eenzame hoogte, ook ten aanzien van 
Isaakk en Jakob. Kortom, Abraham is der vormosaische Heros der Religion, en deze 
titell  horen we van hoofde af aan. Wel is het zo dat ER ook aan Isaak verschijnt, het 
gewilligg offer op Moria, maar daarvan is geen sprake meer bij Jakob. De laatste 
aartsvaderr is de vechter, hij moet eerst um Gott ringen, verklaart Jacob. Jakob is ook 
degenee die een gelofte doet wanneer hij in nood verkeert en bidt. Maar Heros der 
ReligionReligion zal hij niet worden. Die term heeft Jacob uitsluitend voor Abraham 
gereserveerd. . 

8.2.38.2.3 Intermezzo: 'Religion' 

a.a. In Der Morgen' 

Allengss krijgt de positie van Abraham contouren naast die van Isaak en Jakob. De 

A.w.. p.315. 
A.w.. p.319. In zijn uitleg van de Josephsgeschichte meldt Jacob dat de vertelling zes dromen 
bevat:: twee van Jozef, twee van de schenker en de bakker; twee van de farao. Elk paar dromen 
brengtt de grootheid van Jozef dichterbij, maar deze dromen onderscheiden zich van die van 
voorheen.. Buiten de genoemde dromen gaat het altijd om dromen waardoor God spreekt. Blijf t 
overr Genesis 46:2 waar in weerwil van wat Jacob eerder betoogde, in de Josephsgeschichte God 
inn een nachtelijk visioen tot Jakob spreekt. Vergelijk a.w. p.698. 
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vraagg rijst wat Jacob voor ogen heeft met de term Religion waarin Abraham een held 
wordtt genoemd en die bepalend is voor het onderscheid van hem. De term is 
welbewustt gekozen en keert ook terug op het kritieke moment in Jacobs uitleg van 
Genesiss 22:12-14. De wortel van Religion vinden we in het eerste artikel over de 
aartsvaderss in Der Morgen waar Jacob komt te spreken over Jesaja 51:1-2. De 
woordenn pi"$ 'ErH uit dit fragment vertaalt hij: 

HóretHóret auf mich, die ihr nach Religion trachtet, die ihr Gott sucht; schauet auf 
denden Felsen, aus dem ihr gehauen, auf den Quellpunkt, aus dem ihr entsprungen 
seid;seid; schauet auf Abraham, euren Vater, und Sara, die euch geboren; als Einen 
beriefberief ich ihn und segnete ihn.161 

Dee uitdrukking komt in Jesaja 51:1-2 voor en in iets andere vorm in Deuteronomium 
16:20;; in beide gevallen kunnen we de zegswijze plU ^"n opvatten als een najagen 
vann gerechtigheid.162 Is het dit wat Jacob met Religion trachten bedoelt? 

Wanneerr Jacob in Der Morgen in zijn eerste artikel over de aartsvaders komt te 
sprekenn worden zij , zicht als zij hebben gekregen op de ware God, die er sten Grossen 
derder Religion genoemd. Dit is hun historische roeping.163 De vaderen zijn geen 
dweperss en zwelgen in hun belevenissen doen zij evenmin. Jacob is van mening dat 
zee met beide voeten op de aarde staan; sie leben dochfür den Himmel und sden auf 
Hoffnung.Hoffnung. Jacob wil aangeven dat het gaat om een wijze van leven, want hierop volgt 
hett fragment uit Jesaja 51 zoals hierboven geciteerd. Jacobs zienswijze lijk t wel 
degelijkk gebaseerd te zijn op het najagen van gerechtigheid, maar er is meer. De 
uitdrukkingg Ahnenreligion duikt op en hoewel deze in de tekst tussen aanha-
lingstekenss is geplaatst wordt de bedoeling duidelijk. Want in deze Ahnenreligion 
levenn de vaderen de kinderen voor en dankzij de vaderen bidden de kinderen tot 
dezelfdee God.164 

Eénn hoofdstuk later, het eerste van de drie hoofdstukken die Abraham tot onderwerp 
hebben,, meldt Jacob reeds in de tweede alinea dat hij in Abraham die erste grosse 
religiosereligiose Persönlichkeit ziet van wie de grootheid is gelegen in diens breuk met het 
verleden!!  Het mag zijn dat het geloof in de ware God bij zijn vaderen nog niet 
verlorenn was gegaan, maar die religiose Wahrheit moet in gevaar zijn geweest, 
vermoedtt Jacob.165 Heeft die religiose Wahrheit dezelfde betekenis als Religion 
trachtentrachten11?? Hebben we het dan nog over levenshouding en najagen van gerechtigheid? 
Ditt wordt duidelijk wanneer Jacob Abraham ein Religionsgründer noemt. Deze 
ReligionReligion begint in huis en Jacob verwijst daarbij naar Genesis 18:19.166 Dat is van 

Jacobb (1926) p.98. 
Ziee TWAT VI:911. Vergelijk ook Buber-Rosenzweig (1978) die de eerste zinsnede vertalen 
met:: Höret auf mich, /die ihr der Wahrhaftigkeit nachjagt, /die ihr MICH suchet! 
Jacobb (1926) p.97. 
A.a.. p.98. 
Jacobb (1926) p.282. 
A.a.. p.284. 
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belang,, want daar wordt Abrahams opdracht ten aanzien van zijn nageslacht ont-
vouwd.. De kernopdracht in dit vers is: 

dee weg van JHWH te houden nw ~\~n nDtöi 
doorr gerechtigheid en recht te doen osÜDi npix mtoift 

Duidelijkk wordt dat hier het woord np~lü de grondtoon bepaalt van wat Religion is. 
Overigenss is npix niet louter synoniem van piX en bovendien komt pix, behalve in 
dee naam van de koning van Salem in 14:18, piT^ü, niet voor in Genesis, nplü gaat 
uitt van een iets duidelijker omlijning167 dan p~!H en dit zal de reden zijn waarom 
Jacobb pm van Jesaja 51:1 met Religion vertaalt, maar de uitdrukking HpTi uit Genesis 
18:199 in Der Morgen weergeeft met Tugend, dat hij in zijn Genesis inwisselt voor 
hett woord Gerechtigkeit.16*  Het woord rrpTü heeft echter in Genesis één keer eerder 
geklonkenn en ook daar is Abraham in het geding: Genesis 15:6. Ook hier zullen we 
eenn wijziging zien in de vertaalbeslissing. 

Genesiss 14 beschrijft hoe Abraham met een krijgslustige en hebzuchtige leefwereld 
iss geconfronteerd. In de overgang naar het nieuwe thema dat in Genesis 15 aan de 
ordee komt, roept God Abraham op om niet te vrezen. Er zal een verbond komen 
tussenn God en Abraham voor de komende geslachten. En Abraham laat zich inder-
daadd niet van de wijs brengen, meent Jacob. Precies dit nicht irre machen lassen 
vormtt het contrast met enghartigheid en zwakte en het is npTü die de ziel vormt van 
dee Vatergeschichte en gebaseerd is op de hoop.169 Ook hier zien we dat Jacob in Der 

TWATT VI:911 
Omdatt dit gedeelte uit Genesis 18:19 een belangrijke plaats inneemt bij Jacob is het de moeite 
waardd om de varianten op te merken in zijn vertaalwijze. 
Jacobb (1926) p.284: Ich habe ihn erwahlt, damit er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm 
gebiete,gebiete, dass sie den Weg Gottes wahren, Tugend und Gerechtigkeit zu üben. 

Tugendd und Gerechtigkeit eaöni npix 
Jacobb (1926) p.568: dass er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm Weisung gebe, dass 
siesie den Weg Gottes wahren, Tugend und Gerechtigkeit zu üben, 

Tugendd und Gerechtigkeit Oööffi npnx 
Jacobb (1934) p.446: Denn ich habe ihn ersehen urn deswillen, dass er seinen Kindern und 
seinemseinem Hause nach ihm gebiete, dass sie auf SEINEN Weg achten, Gerechtigkeit und Recht 
zuzu üben, auf dass ER über Abraham bnnge, was er über ihn geredet hat. 

Gerechtigkeitt und Recht SDCÖDI npix 
Dee vertaalwijziging van Tugend und Gerechtigkeit uit 1926 naar Gerechtigkeit und Recht in 
19344 verantwoordt Jacob niet; wel wijst hij erop dat de volgorde in de uitdrukking BEBDI npiï 
ookk voorkomt op andere plaatsen in de Bijbel. De verhouding tussen het veelvuldig voorkomend 
begrippenpaarr p"iï en Baffin wordt door M. Weber in JL 4,1 (1930) p.1277 in termen van 
subjectief-objectieff  geschetst: p"W is das subjektive Rechtsbewusstsein, Gerechtigkeit en BQtÖD 
dasdas objektive Recht, die allgemeinverbindliche Rechtsnorm. In dit licht is de wijziging van 
Jacobss vertaalbeslissing omwille van de toespitsing verklaarbaar. 
Genesiss 15:6 

mrraa i»rn 
npixnpix tb naörn 

Jacobb (1926) p.507 UndAbram glaubte an Gott und dies rechnete er ihm zum Verdienste an. 
Jacobb (1934) p.393 Da verliess er sich auf IHN und er rechnete es ihm zum Guten an. 
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MorgenMorgen een vrijere interpretatie geeft van r\pTX dan in zijn Genesis. Het gaat Jacob 
omm het vertrouwen van Abraham in God, maar ook omgekeerd en dan wordt er niet 
langerr gesproken van verdienstelijkheid, maar van verbondenheid. 

Wee zien hoe in het begrip Religion een aantal woorden resoneren waardoor de 
betekeniss duidelijker moet worden. De lij n loopt van deugd naar gerechtigheid, van 
gelovenn naar vertrouwen en van verdienstelijkheid naar het ten goede komen. In het 
denkenn van Jacob worden deze woorden bepaald door de praxis. Het gaat bij Religion 
trachtentrachten om hoop en standvastigheid in het leven van de eerste aartsvader ten 
opzichtee van de wereld waarin hij leeft. Religion is daarom op te vatten als een 
woordd dat op de toekomst is gericht, beginnend in de eigen familie. Jacob heeft dus 
veell  lof voor Abraham en in Der Morgen roemt hij de persoon en het handelen van 
dezee aartsvader van het begin van diens leven af tot het einde. We kunnen lezen dat 
hijj  Abraham prijst om zijn Menschenliebe170 maar hij noemt Abraham in het vuur 
vann zijn betoog in Der Morgen ook Heros der Menschheit17[ en Gottesfreund.172 Het 
iss echter aan het slot van Jacobs beschrijving van Abraham in Der Morgen dat we 
ietss opmerkelijks vernemen. Dat is wanneer hij betoogt dat de geboorten van de 
zonenn van Abraham bij Ketura nur ein Nachtrag is. Hiervan wordt pas verhaald na 
dee dood van Sara in Genesis 23. Met haar ging het om de zoon die Abraham van 
Saraa verkregen heeft, maar Genesis 25 gewaagt van Arabische volksstammen en hun 
afstammingg van Abraham. En dat is een bewijs dat de uitspraak dat Abraham de 
vaderr van een schare van volkeren zal worden, in de tijd van de schrijver reeds wijd 
verbreidd was, maar ook dat Abraham toen reeds als stamvader naam had gemaakt, 
misschienn zelfs wel als religiöser Heros.113 Nog eenmaal heeft Jacob het uitvoerig 
overr de betekenis van Religion en dat gebeurt wanneer hij beschrijft hoe Jakob in 
hethet nachtelijk gevecht zoals Genesis 32 dat vertelt, met God vecht en hem ziet van 
aangezichtt tot aangezicht. De naam Pniël komt hieruit voort. Sehen heisst Erleben, 
onderwijstt Jacob, also Gott sehen: Gott erleben. Pniël is het hoogtepunt van Jakobs 
levenn zoals dat eens Moria was voor Abraham. Het is hierna dat de verteller besluit 
datt de spier die op het heupgewricht ligt een bijzondere betekenis krijgt. De 
Spannader"Spannader"44 wordt niet gegeten en is symbool van de straf voor de verwerpelijke 
eerzuchtt die zal worden afgelegd. Met de heup gaat het om Jakobs voordringen van 
hethet moederlijf af aan. In het najagen van goederen en eer van de wereld moet hij 

Dee woorden glauben an en zum Verdienste zijn in 1934 verdwenen ten gunste van sich verlossen 
aufenaufen zum Guten. 'In God geloven' is omgebogen tot 'zich op God verlaten'; deze zegswijze 
draagtt de klank van vertrouwen in zich mee en bevat meer verbondstaai dan 'in God geloven'. 
Bovendienn gaat het in 1934 niet langer om een verdienstelijkheid van Abraham, maar om de 
uitingg van dat vertrouwen. In wezen wordt in deze vertaalbeslissing van Jacob de betekenis van 
ReligionReligion toegespitst. 
Jacobb (1926) p.565. 
Jacobb (1927) p. 157. 
A.a.. p.155. 
Jacobb (1927) p.421. 
Err is geen adequate vertaling voor Spannader voorhanden. In Genesis (1934) p.641 omschrijft 
Jacobb deze ader als die innere Ader des Hinterviertels, welche aufder Hüftpfanne am störksten 
ist. ist. 
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lerenn nooit de eerste te zijn. Het is een diepe, volksopvoedkundige wijsheid erop 
bedachtt te zijn hoe uit Jakob Israël is ontstaan, en bij de geneugten van het eten zich 
inn te prenten: Religion ist Hemmungri Niet de eerste zijn, het gaat om zelfbegren-
zing,, dat is het wat Jacob voor ogen heeft 

b.b. In 'Genesis' 

Wanneerr Jacob in zijn Genesis over Abraham komt te spreken valt er een groot ver-
schill  op. Van meet af aan wordt Abraham het predicaat toegedicht van der vormosai-
schesche Heros der Religion. Jacob doet dat op cruciale momenten. Ook in zijn Genesis 
beschrijftt Jacob Abraham als degene die voortdurend met God in gesprek is. Reeds 
tenn aanzien van Genesis 15 waar Abraham een beroep doet op God, beschouwt Jacob 
hemm als een Vertrauter Gottes. God verwaardigt Abraham een openbaring en laat hem 
zijnn verborgen raadsbesluit weten. Opvallend vindt Jacob het dat na Genesis 15 nooit 
weerr de enkele zinsnede  und J-h-w-h sprach * gebruikt wordt. Integendeel, de 
goddelijkee persoon wordt steeds nauwkeuriger onderscheiden wanneer Abraham een-
maall  in de raad van God en in de kring van zijn dienaren opgenomen is.176 Dit 
betekentt dat niet alleen Abraham in het geding is, maar dat ook God een steeds 
scherperr omlijnde positie inneemt. Niet alleen een Heros der Religion blijk t Abraham 
tee zijn maar ook een Vertrauter Gottes. 

8.2.48.2.4 Abraham de bondgenoot 

Naa Genesis 15 lezen we in Genesis 17 van de herhaalde belofte die God aan 
Abrahamm doet. Niet langer wordt gesproken van nazaat, maar nu van de zoon die uit 
Saraa geboren zal worden. Het is God zelf die de naam van de zoon noemt. Dat komt 
omdatt Isaak de eerste is die in het verbond geboren wordt. Abrahams naam is veran-
derdd met de besnijdenis, maar bij Isaak vallen naamgeving en besnijdenis samen. 
Isaakss naam hoeft niet veranderd te worden.177 Waar het vervolgens om gaat is het 
tweedee grote gesprek tussen God en Abraham. Dit moment is van belang omdat het 
niett gaat om een antwoord van de mens in gesprek met God, maar om de mens die 
zelff  voor de eerste keer een gesprek met God begint en daadwerkelijk zijn stem 
verheft!!  Het kan niet anders, of dit is precies wat God voor ogen staat, meent Jacob! 
Abrahamm is het die in het godsgericht het initiatief heeft genomen. De vraag is: hoe 
heeftt hij dat zo gedurfd? Het antwoord vinden we in de vertelling die het heeft over 
Godd die Abraham bezoekt in de gestalte van mensen, want andere sprekende wezens 
zijnn er niet op aarde. Bovendien komt de vertrouwelijkheid met God niet daarin tot 
uitingg dat die de mens vergoddelijkt, maar dat zij Gods verschijningen vermen-
selijkt.1788 Ze komen bij Abraham aan en eten aan zijn tafel, de opname van gasten 

Jacobb (1928) p.535. 
Jacobb (1934) p.403. 
A.w.. p.429. 
A.w.. p.437. Vergelijk bijvoorbeeld GenR 8:13 waar van God gezegd wordt dat hij bruidegoms 
zegent,, bruiden versiert, de zieken bezoekt, de doden begraaft en de zegenspreuken opzegt voor 
henn die treuren. 
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iss zelfs van groter belang dan de begroeting van God.179 De drie gasten onderhouden 
zichh met Abraham met een gemoedelijke kout en hebben zelfs schalkse geintjes in 
pettoo voor Sara. Door dit alles kan Abraham moed verzamelen en de stoute schoenen 
aantrekkenn om tot God te spreken. Men lette erop, onderwijst Jacob, dat Abraham 
dee boosdoeners van Sodom niet verdedigt en dat er ook geen sprake is van een 
gebed.. Abraham spricht "iQK en redet "Dl.180 Maar dan lezen we iets opvallends. Net 
alss in Genesis 17:22 is er in Genesis 18:33 sprake van dat God na zijn laatste 
antwoordd vertrekt. Dit gebeurt niet omdat God het laatste woord heeft nadat Abraham 
hadd aangekondigd dat hij niet verder zou vragen, maar omdat het initiatief van het 
gesprekk bij God gelegen heeft. Dus niet bij Abraham die zijn stem verhief? Nee, zegt 
Jacobb en hij maakt dan een kleine zwenking door af te buigen naar een fragment uit 
II  Samuèl. Niet zal het accent liggen op nilT "f^l als het verdwijnen van een verschij-
ning,, maar op de tegenhanger van 3D ün~Qto zoals we dat lezen in I Samuel 26:25. 
Daarr is te lezen: (TQIpü1?) ntö 'piwtfl en Saul keerde terug (naar zijn plaats). Het verschil 
tussenn Abrahams gaan en dat van Saul is miniem, maar Jacob acht het van kardinaal 
belang.. Koning Saul staat de gezalfde David naar het leven. Op een nacht weet David 
doorr te dringen in Sauls tent en David kan hem doden, maar doet dat niet. Des 
anderenn daags onderkent Saul wat hem is overkomen, dat David hem had kunnen 
doden.. De consequentie is dat hun uiteengaan in het teken staat van Sauls nederlaag, 
maarr van een nederlaag is in Genesis 18:33 geen sprake. Daar heeft het gesprek 
tussenn God en Abraham geleid tot een overeenstemming. Door deze kleine zwenking 
zienn we dat Jacob oog heeft voor de onderlinge verhouding tussen zowel God en 
Abrahamm als Saul en David. De eerste is ten leven en de tweede beoogt ten dode te 
zijn,, maar David weet dat te voorkomen. De overeenstemming die God en Abraham 
bereikenn komt door het contrast met I Samuël 26:25 helder aan het licht. Wanneer 
zijj  uiteengaan, gebeurt dat in volkomen harmonie.181 

8.2.58.2.5 Genesis 21 als voorbereiding 

Maarr dan krijgen Abraham en Sara de beloofde zoon. 

Endlich,Endlich, endlich tritt  das so oft verheissene, so lange und sehnlich erwartete 
Ereignis,Ereignis, an dem alle Zukunft hangt, ein. 

Tenn aanzien van Genesis 17:16 is het Jacob al opgevallen dat daar voor de eerste keer 
hett woord zoon klinkt, uit Sara geboren, waardoor duidelijk wordt dat Abrahams int 
'nakomelingschap'' afstamt uit de stammoeder. Dit betekent voor Jacob dat Sara van 
dezelfdee adel is als Abraham!182 De eerste erfgenaam in Israël moge een laatgeborene 
zijn,, meent Jacob, maar voor Jan en alleman is de zeer gedenkwaardige leeftijd van 
dee vader die wel zo eenvoudig te onthouden is, het getal van maar liefst honderd 

A.w.. p.438. 
il **  Genesis 18:23,27,29,30,31,32. 
imm Genesis 18:27,29,30,31,32. 
A.w.. p.453. 
A.w.. p.427. 
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jaren.. Op die leeftijd nog eens vader worden is geen geringe aangelegenheid en het 
ontloktt Jacob de uitroep: Das gab ein Staunen! Abrahams leeftijd is, naar Jacob ver-
moedt,, vooral bedoeld als uitgangspunt voor de tijdsaanduiding. Ook Sem, de eerste 
vaderr na de vloed, was honderd jaren oud bij de geboorte van zijn eerstgeborene. 
Di tt sluit aan bij Jacobs visie dat de Tora de geschiedenis van een volk niet in eeuwen 
denkt,, maar in vaders en zonen, beginnend met de nrfrw van de hemel en de aarde, 
diee God geschapen heeft.184 Het is de komst van deze lang verbeide zoon waardoor 
Jacobb Genesis 21 als de voorbereiding en het voorspel van de Akeda opvat. Het toont 
Abrahamm op het hoogtepunt van zijn geluk en aanzien, met daarin de smartelijke ver-
wijderingg met Ismaël. Isaak blijf t over als de enige. Dit zal Abraham des te harder 
treffenn wanneer hij ook deze zoon moet hergeben.m De vader en de zoon, Abraham 
enn Isaak, komen slechts eenmaal samen en dat gebeurt in Genesis 22: 

NachdemNachdem endlich Isaak geboren ist, kann, so scheint es, die weitere Geschichte 
inin glattem Fluss verlaufen - da wird alles wieder in Frage gestellt. 

Hett is in deze vertelling dat Jacob het begrip Religion en de situatie van Abraham 
alss Heros der Religion toespitst. Dit gebeurt bij een specifiek moment, namelijk 
wanneerr de bode van m,T vanuit de hemel Abraham roept, waarop Abraham 
antwoordt.. Hem wordt daarop geboden zijn hand niét uit te strekken, Genesis 22:11-
12.. Na Genesis 22 komt Abraham als Heros der Religion nog eenmaal aan bod. En 
datt is in de Sinn der Erzahlung van Jakobs nachtelijk gevecht in Genesis 32. Jacob 
iss van mening dat het Jakobs eigen verleden en schuld is waarmee hij vecht. Daarmee 
wordtt zijn daad jegens Esau - als hij hem met behulp van Rebekka de vaderlijke 
zegenn ontsteelt - gerechtvaardigd noch verzoend! Esau zal hem zelf moeten vergeven. 
Inn het nachtelijk gevecht antwoordt God de biddende Jakob in diens zelfbeproeving. 
Enn precies hierom is deze vertelling een tegenhanger van de Akeda. Het gaat om 
^tVBB en rP'fiD, de plaatsen waar God ziet en gezien wordt. Abraham is der Heros 
derder Religion die te verheven is dat wij getuigen zouden zijn van zijn strijd, Jakob 
daarentegenn is de ons menselijk nabije!18 

8.38.3 Overzicht 

Voorr Jacob geldt dat Abraham de grondlegger is van de nieuwe religie. Deze ziens-
wijzee straalt hij uit in zowel Der Morgen als in zijn Genesis. Niet dat mn1 een onbe-
kendee was voor Abraham, maar met name in Der Morgen benadrukt Jacob kort en 
krachtigg Abrahams Wille zu Go/f die zijn grootheid bepaalt. In die nieuwe religie gaat 
hett niet om een gemeente, maar om de zoon die het bondgenootschap met God voort-
zet.. Hoewel de vermeerdering van mensen een uiterst natuurlijke aangelegenheid is, 
beschouwtt Jacob in Genesis het als een wonder dat Abrahams geloof het houdt, dat 

A.w.. p.478. 
A.w.. p.74. 
A.w.. p.491. 
A.w.. p.491. 
A.w.. p.643-644. 
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hijj  niet krankzinnig is geworden wanneer de zoon uitblijft . Anders dan in Der 
MorgenMorgen gaat Jacob in zijn hoofdtekst van Genesis niet in op de historiciteit van de 
aartsvaders.. Ze mag menigmaal worden betwijfeld, maar Jacob ziet het niet als de 
taakk van de exegeet om de historiciteit te onderzoeken.188 Een signalering vraagt 
Jacobss opmerking in Der Morgen waar hij uitgaat van Gods inwerking op de mens 
diee louter en alleen van psychologische aard zou zijn, terwijl hij in Genesis die 
inwerkingg bijna altijd psychologisch van aard acht. Voorop staat dat de vrije keuze 
vann de mens gewaarborgd blijft . 
Jacobb ziet Abrahams zelfstandig optreden niet zozeer beginnen in Genesis 18 maar 
reedss in Genesis 15 wanneer hij met God in gesprek is over zijn erfgenaam. Nergens 
zienn we dat Jacob Abrahams weerwoord bekritiseert of dat hij meent dat er sprake 
iss van Gods afwijzing! Integendeel, Abraham is en blijf t een vertrouweling van God 
enn Jacobs signalering van de wijze waarop God Abraham na Genesis 15 aanspreekt, 
geeftt te denken. Daardoor wordt ook Gods rol in de verhouding tot Abraham scherper 
omlijnd.. Opvallend is Jacobs opmerking ten aanzien van Genesis 22 dat die Religion 
diee voor Abraham de basis is geworden, moord niet verdraagt. Als Vertrauter Gottes, 
maarr ook als Heros der Religion wordt Abraham beproefd. In deze beproeving lijk t 
hijj  echter geen deel te hebben aan de raad van God. Hij staat daarbuiten. Zal die 
ReligionReligion het dan houden? Dat zal duidelijk worden wanneer de verhoudingen in de 
beproevingg zijn gepeild. 

A.w.. p.321. 
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99 CONSTATERING 

Wiee zich afvraagt waar Benno Jacob binnen de stromingen van het jodendom te 
plaatsenn is, komt voor verrassingen te staan. Meer dan eens wordt hij tot de liberalen 
gerekend,, maar dat gebeurt uitsluitend binnen eigen kring. Dat is niet zo vreemd als 
menn bedenkt dat Jacob zich in woord en geschrift vooral richtte tot zijn huisgenoten 
dess geloofs die hij met rationele argumenten het bijbelse erfgoed bijbracht. Dat blijkt 
bijj  uitstek in Die Thora Moses dat in 1912 verscheen. Daarin wordt onomwonden 
verklaardd dat de Tora onmogelijk door Mozes geschreven kan zijn omdat de Penta-
teuchh zelf de Mozaïsche tijd ver achter zich ziet liggen. Dit betekent dat Jacob het 
conflictt met de orthodoxen bepaald niet uit de weg gaat. Bovendien laat hij zien hoe 
vann christelijke zijde de literatuurgeschiedenis van de Tora uitloopt op religiegeschie-
deniss met als dogma de ontwikkeling van het religieuze, maar hij stelt hier tegenover 
datt de ontstaansgeschiedenis van de Tora nog veel ingewikkelder ligt dan de kritiek 
veronderstelt!!  Het is tevens het eerste werkje van Jacob dat de jonge Franz Rosen-
zweigg onder ogen kwam. 

Buitenn Jacobs eigen wereld ligt het anders. In de wereld van de protestants-christelij-
kee bijbelvorsers wordt Jacobs plaats in het jodendom bepaald door zijn afwijzing van 
dee Quellenhypothese en niet door zijn beroep op de ene geest die de tekst tot stand 
heeftt gebracht waardoor men tevens oog kan krijgen voor het literaire gehalte van 
dee Pentateuch. Wanneer bij de besprekingen van Genesis Jacobs kritiek hierop aan 
dee orde komt, wordt hij overwegend als konservativ bestempeld, een enkele maal als 
orthodox.orthodox. Zijn grote verzet tegen en aperte afwijzing van alles wat zweemt naar type-
ringg van de teksten naar hun bronnen, is de oorzaak van deze indelingen. Zijn 
zienswijzee dat de tekst onmogelijk van één hand kan zijn, laat staan die van Mozes, 
iss niet opgemerkt en dat heeft te maken met de tijdgeest waarin het debat werd ge-
voerd.. De discussies hadden een hoog polemisch gehalte. Ook Jacob heeft zich daar 
naarr hartelust aan overgegeven met het oogmerk het protestants-christelijke 
bronnenonderzoekk met open vizier te benaderen waardoor een joodse visie vrijelij k 
konn worden verdedigd. 
Jacobb ziet zich geconfronteerd met ontwikkelingstheorieën van de religie van Israël 
diee in hun versnipperingen niets meer zeggen over het wezen van deze religie. Het 
is,, zoals reeds gezegd, geen karaktertrek van Jacob om zijn kritiek te hullen in 
omfloerstt taalgebruik. Integendeel, die wordt luid en duidelijk verkondigd, zoals in 
TheThe Jewish Encyclopedia over Genesis. Wanneer aan zijn tekst een aanhangsel wordt 
toegevoegd,, bevat dit een beschrijving die ongeveer haaks staat op de zijne. Het is 
eenn uniek gegeven dat Jacob met zijn Genesis vanuit de joodse invalshoek deelneemt 
aann het wetenschappelijke debat, maar even uniek is dat de tekst én de becommenta-
riëringg van Genesis in strikt chronologische vorm wordt aangeboden. Dit zal ook de 
redenn zijn waarom Jacob zijn Genesis geen inhoudsopgave heeft meegegeven. De 
tekstt van het bijbelboek is norm en de enige indeling die het boek kent is de syna-
gogalee lezing en die volgt de tekst op de voet. Spijtig is wel dat ook de nieuwe editie 
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vann Genesis in 2000 niet is voorzien van een aanvullende inhoudsopgave van de 
opschriftenn die boven elke pagina zijn aangebracht en die de trefwoorden vormen 
vann de desbetreffende pagina. Zo'n index, weliswaar van ongeveer 900 kopjes, zou 
inzichtt kunnen geven in wat Jacob voor ogen staat. 
Dee rol van Franz Rosenzweig voor het ontstaan van Genesis is bepalend maar beperkt 
tee noemen. De indruk is dat Rosenzweig een eenvoudiger boek voor ogen heeft ge-
staann dat een breder publiek kon bereiken. Hij moet bij lezing van Die Thora Moses 
Jacobss talent hebben gesignaleerd om op een populaire toon de uniciteit van de Tora 
overr het voetlicht te brengen. Rosenzweig is vooral onder de indruk gekomen van 
Jacobss studies van de Godsnaam waarin Jacob het aandurft de naam niet als een 
statischh gegeven te interpreteren. Zo getuigt Jacobs ombuiging van het bekende Ego 
sumsum qui sum uit de Vulgaat naar Fiam talis qualis fiam niet alleen van een goede 
kenniss van het Latijn, maar ook van een treffende verwoording van de betekenis van 
dee Naam die dynamisch is van aard én klank. Hieruit blijkt dat Jacob niet belast is 
mett dogmatische vooronderstellingen die elk debat over de basis van de Schrift 
uitsluiten,, maar ook dat zijn invloed merkbaar is in de vertaalbeslissing van de naam 
i"rïiTT in de Verdeutschung. Een gegeven is dat Rosenzweig nauwelijks, maar zeker niet 
meerr inhoudelijk, heeft gereageerd op het manuscript van een deel van Genesis dat 
Jacobb hem toezond. 

Watt Jacob voor ogen houdt is dat het gaat om één God. Dat zien we bovenal in zijn 
uitlegg van de diverse Godsnamen. Het gaat niet om de ontwikkeling van een godsleer, 
maarr om de vele aspecten die achter de namen van de ene God schuil gaan. D'ĤK 
iss de basis, een algemene benaming voor de godheid, in tegenstelling tot i"rï!T met wie 
dee Israëliet te maken heeft. Zo klinkt dit in 1903. Hierbij blijf t het niet. Jacob zegt 
vervolgenss dat DTI'?**  een zelfstandige aanduiding kan zijn van de godheid en als zoda-
nigg synoniem is aan ~\vbö, maar óók geldt voor de naam DTî sn dat deze gelijk is aan 
mrpp "]Vbft. Dit is van belang voor de uitleg van Genesis 22, want daar komen al deze 
namenn samen. In deze visie past het rabbijnse begrip dat DTi^ staat voor het gerech-
telijkee aspect van God en mrp voor diens erbarmen. 
Eenn andere invalshoek zien we in Jacobs uitleg wanneer in zijn Genesis hoofdstuk 
20:66 aan bod komt. Hij ziet daar in D'n̂ KTï een Scuuoviov die Abimelek in een 
droomm de wacht aanzegt om Sara terug te geven aan Abraham. DTî ^n is hier een 
lageree goddelijke macht, maar inhoudelijk betekent dit dat het om niets minder gaat 
dann een algemeen menselijk psychologisch fenomeen in Abimelek dat hem bakzeil 
doett halen, kortom schuldgevoel. Wanneer DM ŝn nog eenmaal voor Genesis 22 klinkt 
enn dat gebeurt in 20:17, weet Jacob niet meer wat hij met deze naam aan moet en 
vermoedtt hij dat het met npn t̂ci om een andere ondergeschikte DTI1?» gaat, naast die 
vann 20:6, één die misschien tot taak heeft het gebed van Abraham voor God te 
brengen.. Duidelijk is dat Jacob gaandeweg in zijn Genesis, wanneer hij Genesis 22 
nadert,, een zwenking heeft gemaakt en in de namen stelliger dan voorheen een zekere 
rangordee ziet. Dit komt aan het licht wanneer Genesis 22 moet worden uitgelegd. 
Daarr blijkt het voluit om een ondergeschikte DTîKH te gaan die weliswaar zelfstandig 
optreedt,, maar niets kan doen zonder mn\ Jacob staaft zijn visie op twee 
gezichtspunten.. Het eerste is op een aantal bijbelfragmenten waaronder Job 1 en 2, 
maarr Jacob gaat nog dieper Tenach in door naar I Koningen 22:19 te verwijzen waar 
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inn een gezicht eveneens sprake is van een hemelse raadskring. In het verlengde 
hiervann zien we dat in het boek Job van DT^KTPn wordt gesproken onder wie ]CDtP. 
Hett tweede is de invalshoek van de Traditie die in Midrasj en Talmoed je© ziet als 
dee beproever, maar ook zij baseert zich op he.t bijbelboek Job. 
Naa Genesis 22 is alle spanning verdwenen en wordt DTt̂ Kn weer volledig als deel 
vann de ene God beschouwd die niet strikt tegenover HXT staat. In Genesis 32 ziet 
Jacobb in Jakobs tegenstander wel een pD, maar daar verbindt hij deze gestalte niet 
aann de naam aTt^n), eenvoudig omdat die daar niet in dit verband voorkomt. 
Dee rol van }®n wordt in Der Morgen feller omschreven dan in Genesis. Is ]Ü2? eerst 
eenn naijverige laatkomer die de andere DM'wrrn wil overtroeven, in Genesis vervult 
hijj  voluit de rol van Versucher. Het is nn1 die de beproeving zal beëindigen. 

Voorr Jacob is Abraham niet zozeer een historische figuur, maar vooral een mens van 
vleess en bloed. Diens vrije wil staat voorop wanneer God hem roept en hij blijkt niet 
zonderr fouten te zijn. Jacob portretteert hem niet mooier dan hij is wanneer Abraham 
bijj  Abimelek komt die zich Sara toeeigent. Jacob noemt Genesis 20 zelfs eerder ter 
meerderee glorie geschreven van Abimelek dan van Abraham. Van belang is dat 
Abrahamm in Gods raadsbesluit wordt opgenomen, zoals Genesis 18 dat beschrijft. Het 
iss de ene en dezelfde Abraham die geprezen wordt als Heros der Religion, omdat 
Godd van hem de twee zwaarste offers heeft verlangd: het prijsgeven van het 
vaderlandd en het prijsgeven van de zoon. Jacob kent hem deze titel toe op basis van 
heell  diens optreden in het bijbelboek. 

Nuu aan het licht gebracht wil zijn wie Jacob met God en Abraham op het netvlies 
heeft,, kan zijn uitleg van Genesis 22 aan de orde worden gesteld. Dat gebeurt in Deel 
2.. Jacob exegetiseert niet alleen, hij is ook in gesprek met zijn vakgenoten. Hermann 
Gunkell  is zijn belangrijkste tijdgenoot. Door diens uitleg van Genesis 22 in dit deel 
opp te nemen krijgen we een indruk van diens werk, maar ook zien we waar en 
wanneerr Jacob op Gunkel reageert. In dit geheel moet aan het licht komen hoe zij 
tott hun uitleg komen, maar ook hoezeer zij in totaal verschillende werelden hebben 
verkeerd. . 
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Deell  2 

Tott hoe ver gaat gehoorzaamheid? 

Genesiss 22 in de visie van Hermann Gunkel 
enn Benno Jacob 





Hoofdstukk 1 
Hermannn Gunkel, een introductie 

Eenn naam die veelvuldig klinkt in de verklaring van Benno Jacob is die van zijn 
tijdgenoott Hermann Gunkel. Jacob stelt weliswaar in zijn Vorwort dat hij zich de 
wetenschappelijkee taak oplegt om onafhankelijk van nieuwe en oude machten, 
dogma'ss en officiële leerstellingen te werk te gaan,1 maar dat betekent niet dat hij 
niett met zijn critici in gesprek gaat, integendeel: 

DieDie Lebhaftigkeit, mit der ich sie bekdmpfe, entspricht ihrer Schwerhörigkeit 
gegenübergegenüber allen bisher gemachten Einwanden, seien sie auch noch so tri/tig. Für 
widerlegtwiderlegt werde ich mich nur durch gediegene Gegengründe halten, aber nicht 
durchdurch Totschweigen oder eine Kritik mit Allgemeinheiten oder verzwe i/e Item 
HdnderingenHdnderingen und empörten Ausrufungszeichen ob solcher Ketzerei2 

ii  D E P O S I T IE V A N B E N N O J A C OB T E N O P Z I C H TE V A N H E R M A N N 

GUNKEL L 

Hett grote onderscheid met de reeds genoemde wetenschappelijke wereld is dat Jacob 
dee bronnentheorie volkomen afwijst en Genesis beschouwt als een eenheid waarvan 
dee samengestelde delen niet zijn te reconstrueren. Deze afwijzing wordt onderbouwd 
mett een gedetailleerde kritiek op de Quellenhypothese en Das erste Buch der Tora: 
GenesisGenesis wordt afgesloten met eenAnhang over de bronnensplitsing waarin de theorie 
wordtt bediscussieerd en de zwakte van de argumenten beschreven. Deze tekst heeft 
eenn hoog polemisch gehalte; met verve wordt er geargumenteerd waar het elders zou 
uitlopenn op een dorre verhandeling.3 

Tochh wordt de polemische toon niet pas ingezet in het slotgedeelte. Reeds in het 
VorwortVorwort zijn fundamentele punten van kritiek te signaleren. Het eerste betreft de 
bronnensplitsingg en het tweede de ontwikkelingstheorie die van het Oude Testament 
eenn 'voorbode' maakt. De bronnensplitsing beschouwt Jacob als niets minder dan de 
grootstee hindernis tot een goede interpretatie van de Pentateuch. 

IndemIndem sie einen sinnvollen Organismus, bei dem alle Teile sich aufeinander bezie-
hen,hen, voreilig zerstückelt, wird sie ganzlich unfahig, die Zusammenhange zu 
begreifenbegreifen und die eigenartige Kompositionsweise des Buches zu erfassen* 

Jacobb (1934) p.9. 
A.w.. p.10. 
W.. Jacob (1992) p.xxvi. 
Jacobb (1934) p.9. 
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Vervolgenss is Jacob van mening dat de interpretatie van Genesis onmogelijk wordt 
gemaaktt wanneer die afhankelijk is van de religionsgeschichtliche Entwicklungs-
theorietheorie en dat heeft verstrekkende consequenties, want in de kern van de zaak 
betekentt deze theorie niets minder dan een devaluatie van het Oude Testament.5 

Heeftt Jacob in zijn betoog Gunkel voor ogen? Jacob noemt de naam van Gunkel in 
zijnn Vorwort niet, maar de Quellenscheidung en de Entwicklungstheorie zijn wel 
onderwerpenn waarmee hij Gunkel direct treft. We zullen ook zien dat Gunkel de 
EntwicklungstheorieEntwicklungstheorie aanhangt waarin tot uiting komt dat voor de moderne mens God 
eenn geheel andere functie heeft dan in Genesis. Er ligt een lange ontwikkeling ten 
grondslagg aan de geloofsbeleving waarin God evolueert van wandelaar in de hof tot 
stillee verborgen achtergrond om te transformeren tot laatste oorzaak van alle dingen. 
Gunkelss Genesis spreekt niet over het Oude Testament als getuigenis en voortbrengsel 
vann een minderwaardig ras.6 Dit is een manier van denken die hier en daar in de 
(Duitse)) bijbelwetenschappen ingang heeft gevonden, schrijft Jacob, en wel zo dat 

eineeine Herabwürdigung des Juden und seiner heiligen Schrift sich aufangeblich 
sachverstandigesachverstandige Gewahrsmanner glaubt berufen zu dürfen. 

Jacobb wil met zijn kritiek op de bronnenhypothese niet zeggen dat de samensteller 
vann de Tora het gehele werk zuiver op eigen kracht zou hebben uitgedacht of dat hij 
geenn bronnen zou hebben benut. Typerend is daarbij zijn verzuchting: Beruft sich 
diedie Tora doch einmal selbst auf eine alte Quelle: 

AberAber es ist unmöglich, in dem einen grossen Stront die Quellen und Zuflüsse zu 
scheiden.scheiden. Es gibt in der Genesis kein Geschichtswerk >P«, es gibt keinen *J* 
undund keinen > E* wie denn die Kritik selbst oft genug zugeben muss, dass sie 
diesediese beiden nicht zu scheiden vermag. Und der *• Redaktor -*  ist kein anderer 
alsals der Verfasser selbst. Die Genesis ist ein einheitliches Werk, in Einem Geiste 
entworfen,entworfen, durchdacht und durchgearbeitet. 

Ditt wil niet zeggen dat Jacob geen oog had voor de waarde van historisch-kritisch 
onderzoek,, want de Bijbel is het product van geschiedenis.9 We zullen ook zien dat 
Jacobb Gunkel niet alleen citeert wanneer hij hem bekritiseert, maar ook wanneer er 

A.w.. p.10. 
Vergelijkk  Klatt (1969) p.262 waar  Gunkels opvatting klink t dat Israël religieus en zedelijk boven 
dee wereld om zich heen uitsteekt, maar  waar  ook Gunkels onvervreemdbaar  inzicht gememo-
reerdd wordt: 'So begreifen mr die VernunftderGeschichte, dass auf Israels Boden die Religion 
desdes Neuen Testaments erstanden is. Ob es die Modernen gem horen oder nicht, es bleibt doch 
dabei,dabei, dass das Heil von den Juden gekommen ist.' 
Jacobb (1934) p.10. 
A.w.. p.10. 
W.. Jacob (1992) p.xxvi. 
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sprakee is van instemming, al is dat maar zelden. 

Inn het vorige deel is het werk van Benno Jacob reeds beschreven en daarin komt tot 
uitdrukkingg dat hij het fundamentalisme van Mozes' auteurschap van de Tora afwijst, 
maarr het historisch-kritisch onderzoek met heel zijn bronnentheorie hekelt. Het eerste 
boekk van de Tora vormt de basis van de Geschichte Israels en zijn Religion, deze 
termenn begrijpt men niet zonder Genesis en bovendien begrijpt het jodendom zichzelf 
niett zonder zijn bronnen!" 
Nuu zijn Geschichte Israels und Religion termen die we kunnen opvatten als sleutel-
woordenn in het werk van Hermann Gunkel. Hij zal deze termen een specifieke 
betekeniss geven, anders dan Benno Jacob die een geheel eigen spoor trekt als hij stelt 
datdat de jood de plicht heeft om uit de bron te putten, wat betekent dat hij zijn bijbel 
inn zijn oorspronkelijke taal moet lezen. Vertalingen en commentaren kunnen daarbij 
hoogstenss behulpzaam zijn.12 We zullen zien dat Jacob de gezaghebbende Gunkel 
veelvuldigg noemt. Van Gunkel weten we dat hij Genesis zeker niet als een organisch 
geheell  beschouwt dat in één geest ontworpen is. We zullen Gunkels naam alleen dan 
tegenkomenn wanneer Jacob diens visie van belang acht.13 

Jacobb en Gunkel verschillen in hun benadering van de tekst. In de eerste plaats heeft 
Jacobb de voorsprong dat hij evenals alle joodse commentatoren van oudsher 

denden Urtext erklaren und in ihm leben, so wie von allen Glaubensgemeinschaften, 
diedie die Bibel angenommen haben, die jüdische die einzige ist, die sie noch 
heutigenheutigen Tages im Urtext liest.1* 

Daarbijj  gaat Jacob de oude en nieuwe autoriteiten niet uit de weg, want hij heeft voor 
zijnn boek hun theorie stap voor stap onderzocht.15 Jacob wil hiermee zeggen dat hij 
niett alleen zijn eigen bronnen kent, maar dat hij ook die van de christelijke oudtes-
tamenticii  heeft bestudeerd, voor zover die betrekking hebben op Quellenhypothese. 
Gunkell  daarentegen moest zich een taal eigen maken waarmee hij tot op het moment 
datt hij privaatdocent Oude Testament werd, uitsluitend ten dienste van de nieuwtesta-
mentischee studie te maken had. Baumgartner wijst erop dat Gunkels interesse niet 
allereerstt uitgaat naar de Religionsgeschichte en de religionsgeschichtliche Methode, 
zoalss die tot ontwikkeling zijn gekomen binnen de oudtestamentische wetenschap, 

Doorgaanss heel summier. Ook Westermann signaleert de controversen tussen de geleerden en 
iss kennelijk verrast als hij  zijn uitleg van Genesis 19:30-38 schrijft . Daar  gaat het om de twee 
dochterss van Lot die tot elke prij s nakomelingschap willen voortbrengen: B. Jacob: Hhre Tat 
zeugtzeugt von grossartigem Heroismus <, hier eirtmal mit HGunkel übereinstimmend. Westermann 
(1981)p.382. . 
Jacobb (1934) p. 12. 
A.w.. p. 12. 
Dee naam van Hermann Gunkel wordt 8x genoemd bij  de uitleg van Genesis 22 in Das erste 
BuchBuch der Tora: Genesis tegen O. Procksch en H. Holzinger  3x, A. Dillmann 2x, J. Skinner 
enn E. König lx. 
Jacobb (1934) p. 11. 
A.w.. p.9. 
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maarr dat Gunkel reeds als student zich had voorgenomen de Religionsgeschichte toe 
tee passen in de studie van het Nieuwe Testament in plaats van het nog verder 
terugliggendee en het in veel opzichten andersoortige Oude Testament.16 

Gunkelss positie ten opzichte van de talen waarvan het hem vreemde Oude Testament 
zichh bedient, is zwak te noemen en dat is wellicht de reden dat hij een uitweg zocht 
waardoorr hij zichzelf kon handhaven. Het is voor Gunkel duidelijk dat wie geen 
grondigee kennis heeft van de bijbelse talen geen Hebreeuws of Grieks boek kan 
begrijpen,, maar de noodzaak van een filologische kennis geldt naar zijn oordeel 
voorall  het Nieuwe Testament.17 Op de klacht dat de nieuwtestamentische exegese 
wordtt gekenmerkt door een hang naar een soort van scholastieke logica die het 
eenvoudigee verstaan bepaald niet vergemakkelijkt, geeft Gunkel een typerende reactie. 
Hijj  geeft dan als antwoord dat dit inderdaad een gevaar is, maar dat men daarvoor 
bijj  het Oude Testament minder beducht hoeft te zijn omdat 

hierhier wohl jedermann einsieht, dass man den alten Hebraern nicht die Logik der 
GriechenGriechen zutrauen darf™ 

Francoiss Bovon is van mening dat Gunkel zijn zwakte erkende. Die dwong hem zich 
tee verdiepen in de literatuur en de literaire vormen, meer dan in tekstkritiek en filolo -
gie.199 Het gaat Gunkel om het religieuze gehalte van het Oude Testament en daarbij 
werdd hij bepaaldelijk niet gehinderd door enige kennis van joodse bronnen. 

22 D E S O C I A L E P O S I T IE V A N H E R M A N N G U N K E L 

Ookk Johannes Heinrich Hermann Gunkel zag in 1862 het levenslicht en hij werd 
geborenn te Springe bij Hannover. Gunkels overgrootvader was rooms-katholiek; zijn 
grootvaderr en vader daarentegen waren het evangelische geloof toegedaan. Beiden 
verbondenn zich aan de kerk als pastor en daarmee waren zij de eerste theologen in 
dee familie.20 Zijn theologische studie, vanaf 1881 in Göttingen, sloot Gunkel in 1888 
aff  met een dissertatie, getiteld Die Wirkungen des heiligen Geistes nach der popu-
larenlaren Anschauung der apostolischen Zeit und nach der Lehre des Apostels Paulus, 
diee in 1909 nog een derde druk beleefde. Het onderwerp maakt duidelijk dat het 
volstrektt zijn bedoeling was om nieuwtestamenticus te worden.21 

Baumgartnerr (1977) p.5. 
Gunkell  (1904/1913) p.13. De bundel Reden und Aufsütze verscheen in 1913 met daarin een 
VonvortVonvort gedateerd Juli 1913. De artikelen waaruit ik citeer verschenen voor het eerst in 1904 
enn 1906. In deze bundel zijn ontwikkelingen te bespeuren die van belang zijn voor de gewij-
zigdee herdruk van Genesis in 1910. Dat is de reden waarom ik de jaartallen van de 
oorspronkelijkee verschijningsdata aanhoud. 
A.w.. p. 17. 
Bovonn (1978) p. 124. 
Klattt (1969) p. 15. 
A.w.. p.29. 
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Dann verschuift zijn aandacht van het Nieuwe Testament naar het Oude.22 Eerst werd 
hijj  privaatdocent Oude Testament in Halle, maar in 1895 wordt Hermann Gunkel 
hoogleraarr Oude Testament te Berlijn en publiceert hij zijn eerste grote werk 
SchöpfungSchöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit; eine religionsgeschichtliche Unter-
suchungsuchung über Genesis 1 und Apokalypse Johannis 122i In 1901 verschijnt de eerste 
drukk van zijn Genesis, übersetzt und erklart. De derde druk wordt in 1910 grondig 
gewijzigdd en de auteur heeft de Einleitung fors uitgebreid. Het boek zelf heeft hij 
inin jahrelanger, mühsamer Arbeit noch einmal gründlich durchgearbeitet.24 Wanneer 
Gunkell  in 1932 overlijdt zijn er vijf drukken verschenen. Benno Jacob citeert Gunkel 
onveranderlijkk uit diens vierde druk van 1917. Na de derde druk treden er in de 
gehelee tekst geen wijzigingen meer op, maar vanaf de zesde druk in 1964 wordt een 
voordrachtt toegevoegd van zijn leerling Walter Baumgartner ter gelegenheid van 
Gunkelss honderdste geboortedag, gehouden op het congres van oudtestamentici in 
1962.. Het boek is nu ruim een eeuw oud, maar nog in 1977 verscheen een negende 
druk. . 

33 GUNKELS WETENSCHAPPELIJKE MOTIEVEN 

Waarmeee werd Gunkel geconfronteerd? In zijn artikel Ziele und Methoden der 
ErkldrungErkldrung des Alten Testamentes dat reeds in 1904 verscheen, maakt Gunkel direct 
all  duidelijk dat naar zijn opvatting bijbelse exegese niets van doen heeft met de dan 
inn zwang zijnde methode van tekstkritiek. Die methode is aangevuld met grammati-

W.. Baumgartner meent: Der Übergang zum Alten Alten Testament, an den den er von sich aus wohlkaum 
jeje gedacht hotte, wurde dadurch veranlasst, dass die Hallenser Fakultöt 1889 einen Privat-
dozentendozenten fur Altes Testament suchte, die Wahl aufihn fiel und auch vom Kultusministerium 
lebhaftlebhaft befürwortet wurde. Baumgartner (1977) p.5. 
W.. Klatt vermeldt eveneens dat Gunkel niet uit vrije wil van het Nieuwe Testament is overge-
staptt naar het Oude. Hij baseert zich op het In Memoriam van Hans Schmidt: wo es der 
MinisterialdirektorMinisterialdirektor Althoff fur gut hielt, dem jungen Privatdozenten eine Umhabilitierung 
anzuratenanzuraten von Göttingen nach Halle. Das war ein Rat, der Befehl war. Hier in Halle aber war 
damalsdamals - ich vermag nicht zu sagen auswehhem Grunde - kein Raumfür einen Privatdozenten 
desdes Neuen Testamentes. So sah sich derjunge Gelehrte gezwungen, au/der neuen Hochschule 
einein neues Fach zu ergreifen. Klatt (1969) p.40 v. 
Vergelijkk ook F. Bovon: Now, at this point, Gunkel did not possess a philological preparation 
sufficientsufficient to trust himself into the domain of Semitic studies. This weakness, which he recog-
nized,nized, induced him to interest himself in the literature and the literary forms rather than in 
textualtextual criticism and philology. Bovon (1978) p. 124. 
Hoee kwetsbaar Gunkel zich in de zeven jaren moet hebben gevoeld tussen zijn dissertatie van 
18888 en zijn eerste hoofdwerk in 1894 waarin niet alleen Openbaring maar ook Genesis aan 
bodd komt, maakt Klatt duidelijk. Gunkel kon onzekerheid verbergen achter een norsheid die 
afschrikte.. Klatt vermeldt ook dat Baumgartner Gunkel heeft gevraagd waarom hij zijn boek 
SchöpfungSchöpfung und Chaos als titel meegaf, daar de chaos toch aan de schepping voorafgaat. Gunkel 
moett hebben geantwoord dat hij deze volgorde heeft gekozen omdat hij niet geciteerd wilde 
wordenn als 'Gunkel Chaos'. Klatt (1969) p.51-52, noot 5 en 10. 'Gunkel Schöpfung' klinkt beter, 
maarr hier schemert mijns inziens ook iets van humor in door. 
Gunkell  (1977) p.v. 
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calee nuanceringen en voor het begrip van de passage is dat alles niet beslissend. In 
dee sleur van alledag vergeet men, naar het oordeel van Gunkel, zich de principiële 
vraagg te stellen waar het in de bijbelse exegese om gaat.25 Tekstkritiek was tot norm 
verhevenn met de daarbij behorende schifting in de overgeleverde teksten. 
Hieruitt volgt dat de inleiding tot het Oude Testament uit niet meer bestond dan be-
studeringg van uiteengescheurde delen tekst waarbij men zich baseerde op chronolo-
gischee en biografische gegevens; zo werd een synthetisch ontwikkelde geschiedenis 
vann Israël bewerkstelligd. De analyse van de inleiding tot het Oude Testament en de 
synthetischh ontwikkelde geschiedenis van Israël berustten niet op een adequaat 
methodischee uitwerking. Als Kleinigkeitskrdmer26 wikt men woorden zonder daar-
achterr de geroerde ziel van de mens gewaar te worden. Dit nu is Gunkel een doorn 
inn het vlees. 

Gunkell  wil voor de exegese inzicht verkrijgen in de schrijver, wat die beweegt in 
hett uitgesprokene, maar meer nog wat hij te zeggen heeft in het onuitgesprokene, 
kortomm in wat hem beroert:27 

DieDie lebendige Person also, in ihrem Wollen undDenken, in der Mannigfaltigkeit 
ihresihres ganzen geistigen Seins, sie ist der eigentliche Gegenstand aller Exegese2* 

Vann hieruit wil hij de bijbelse stof onpartijdig bestuderen en zich aan de materie 
onderwerpen.. De exegeet zal door de passie moeten worden beheerst om door te 
dringenn in alle uithoeken van de ziel van de schrijver. Ook Gunkel schuwt de 
polemiekk niet. Het verstand kan ontleden, maar niet scheppend werken en daarom 
iss exegese in haar hoogste vorm meer een kunst dan een wetenschap. Weliswaar 
scheptt de exegeet niet vrijelij k zoals de kunstenaar, aber er schafft nach29 We zien 
datt Gunkel tekstkritiek afwijst ten gunste van de overgeleverde tekst voor zover die 
eenn weergave is van het religieuze en we zien ook hoe hij zich in toenemende mate 
verdieptt in de religieuze klanken die hij in de vertellingen meent te vernemen. De 
diepstee roerselen dienen te worden gepeild en het onuitgesprokene moet worden 
opgevangen.. Alleen zo komt de religieuze betekenis van Genesis aan het licht. 

Ditt heeft gevolgen voor Gunkels opvatting over de inleiding tot het Oude Testament. 
Inn Die Grundprobleme der israelitischen Literaturgeschichte dat voor het eerst in 
19066 verscheen, vier jaar voor de fundamenteel gewijzigde herdruk van zijn Genesis, 
maaktt Gunkel duidelijk dat het niet langer zal gaan om een verhandeling over literar-
kritischekritische problemen met als hoogste doel een nieuw ontwerp voor een zuivere 
geschiedeniss van Israël; daarbij blijf t het niet, want ook wijst hij alle uiteenscheuring 
vann de tekst af die als basis zou moeten dienen voor een synthetisch ontwikkelde 

Gunkell  (1904/1913) p.12. 
Dee uitdrukkin g is van Gunkel: Denn nirgends sind Worte das Eigentliche. Nur dem Kleinig-
keitskrdmerkeitskrdmer sind sie die Hauptsache. A.w. p.12. 
A.w.. p.12. 
A.w.. p.13. 
A.w.. p.14. 
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geschiedeniss van Israël. Wat Gunke] voor ogen staat is een bestudering van de 
geschiedeniss van Israël, opgevat als een inleiding, en deze geschiedenis moet litera-
turgeschichtlichturgeschichtlich worden gefundeerd en opgebouwd. 

Dee eerste en tevens belangrijkste ontdekking die dit artikel vermeldt is dat Israëli-
tischetische Literaturgeschichte bestaat uit die Geschichte der liter ar ischen Gattungeni0 

Daarmeee is het accent verschoven ten opzichte van 1904. Toen ging het om die 
lebendigelebendige Person in ihrem Wollen und Denken, nu komt hij tot de slotsom dat elke 
overleveringg van de persoon van de vertellers ontbreekt en bovendien meent Gunkel 
datt de persoon in het oude Israël, ook die van de verteller, weinig ontwikkeld is. 
Dee tweede ontdekking is dat het oude genre zijn wortels heeft in het volksleven en 
eenn onderdeel is van de volkskunst. De literatuur van het volk ontwikkelt zich tot 
literatuurr van de kunstenaars, maar zodra de kunstenaars eigen bedenkingen 
toevoegenn aan de volkskunst, noemt Gunkel hen kleinere Geister die de stijl 
overnemenn en afzwakken; het genre beleeft dan zijn klassieke tijd. Gunkel spreekt 
inn dat geval van klassische Schöpfungen, gevolgd door mattere Nachahmungen. Het 
zall  duidelijk zijn dat hij hiervan zeer veel terugvindt in het Oude Testament.31 Het 
gaatt Gunkel om de oudste genres waarin het volksleven aan het licht wordt gebracht, 
daarinn wordt een zuiverheid getoond die de latere genres ontberen. Wanneer er 
UmbiegungenUmbiegungen of Mischungen aan de oude teksten worden toegevoegd, ontstaan 
zelfstandigee genres, losgemaakt van de godsdienst. De sage wordt novelle en legende. 
Gunkell  beschouwt dit als de tragedie van de Israëlitische literatuur: 

derder Geist nimmt ab; die Gattungen sind verbraucht; Nachahmungen hdufen sich; 
anan Stelle der selbstandigen Schöpfungen treten die Bearbeitungen; die Sprache 
stirbtstirbt als Volkssprache aus. Aber schon hat die Geschichte der Sammlung der 
SammlungenSammlungen begonnen: der Kanon entstehti2 

Uitt deze ontdekkingen vloeit voort dat Gunkel het als zijn wetenschappelijke opdracht 
ziett om aan te tonen hoe de literatuur uit de geschiedenis van het volk voortgekomen 
iss en de uitdrukking vormt van zijn geestelijk leven. Zo ontstaat de Literatur-
geschichtegeschichte Israels en voor Gunkel wordt duidelijk dat de religieuze invloeden van 
Babyionn en Egypte niet langer ontweken kunnen worden," want het religieuze 
fenomeenn is in het geding! De verwantschap met de andere godsdiensten zal tot 
uitingg moeten komen, maar ook de karakteristieken van de Israëlitische religie zullen 
aann het licht worden gebracht. 

Wee zien hoe Gunkel zich een weg baant door het woud van de vragen van de 
ReligionsgeschichteReligionsgeschichte die uitgaat van het religieuze fenomeen dat het gemeenschappe-
lijk ee beeld bepaalt, maar die ook de uniciteit van elke godsdienst kenmerkt. Van 
hieruitt ontwikkelt Gunkel een Literaturgeschichte die hij specifiek ent op de religie 

Gunkell  (1906/1913) p.31. 
A.w.. p.35. 
A.w.. p.36. 
A.w.. p.37. 
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vann Israël. Elke bladzijde van zijn werk ademt de geest van het belang dat Gunkel 
hechtt aan gevoel en verbeelding. Kunnen we stellen dat Gunkel net als Herder in de 
algemenee religieuze oorsprongen de individuele, bijzondere fenomenen in zijn greep 
wi ll  krijgen34 en dat hij zich niet van Herders schaduw weet los te maken? Is het niet 
Herderss verdienste geweest de encyclopedische interesse voor de religies te bevrijden 
vann rationalistische uitdrukkingsvormen? Herder heeft als geen ander onderwezen 
inn de kunst van de psychologisch-esthetische invoeling ten aanzien van de religieuze 
levensuitingenn der volkeren, meent H-J. Kraus en tot slot heeft hij de encyclopedische 
interessee omgevormd naar die van menselijke belevenissen.35 Gunkel is wel degelijk 
sterkk door Herder beïnvloed.36 

Johannn Gottfried Herder (1744-1803) gaat het om de stemmen der volkeren waar die 
vann Israël er één van is en hij heeft daarbij onmiskenbaar oog voor het eigene van 
hett Oude Testament.37 Gunkel beoogt verder te gaan door wetenschappelijk toegan-
kelijkk te maken wat Herder met zijn dichterlijke en artistieke intuïtie vermoedde.38 

Hijj  brengt dit het krachtigst onder woorden in zijn Vorwort bij Reden und Aufsatze 
datt in 1913 verscheen, als hij moet constateren dat de Religionsgeschichte als weten-
schappelijkk onderzoek compleet in de ban is gedaan! In zijn dagen bevat de norma-
tievee Religionsgeschichte niet veel meer dan een poging om de bijbelse religie te 
verklarenn in samenhang met de buitenbijbelse religies. Religionsgeschichte wordt 
daaromm opgevat als een Geschichte der Religionen™ Deze visie wijst Gunkel af, want 
hett gaat hem om de Geschichte der Religion en wil men het wezenlijke van het 
religieuzee bevatten, dan moeten andere religies op hun eigen merites worden 
bevraagd.. Maar Gunkel heeft de tijdgeest tegen, want binnen de discipline van de 
theologiee is de Bijbel tot norm der mensheid verheven en Gunkel roept verontwaar-
digdd dat de andere oriëntaalse religies daarom maar naar de rommelkamer zijn verwe-
zen.. Tot hoever gaat die verontwaardiging? In de verdediging gedrongen maakt hij 
duidelijkk dat het hem gaat om het doorgronden van de religieuze inhoud van de 
Heiligee Schrift.40 Dit zal voortdurend de kern van de zaak moeten zijn en dit motief 
bespeurenn we door heel zijn werk heen: 

DennDenn die dichterische Schönheit des Alten Testaments ist für uns zunachst nur 
eineeine Blume, die wir an unserem Wege finden; wir sollen nicht Barbaren sein, die 

Krauss (1982) p.335. 
A.w.. p.316. 
Vergelijkk Gunkel (1904/1913) p.22 waar Gunkel uitroept: In Herders und Wellhausens Bahnen 
gehengehen wir, wenn wir die Form der Schöpfungen des Alten Testaments einer besonderen Betrach-
tungtung unterziehen. En tot in het Vorwort zur dritten Au/lage van Genesis noemt Gunkel Herders 
naamm met ere: W ie lange wird es noch dauern, bis die alttestamentltchen Forse her endlich 
einsehen,einsehen, welche gewaltigenAufgaben ihnen durch die literaturgeschichtlichenProbleme, auch 
aufdemaufdem Gebiete der Erz&hlungen gesteckt sind, und wann wird das Testament des grossen 
HerderHerder endlich volstreckt werden? Gunkel (1977) p.v-vi. 
EJJ 8:343: While acknowledging the Divine inspiration of the biblical writers. Herder saw them 
asas spokesmen for humanity. 
Gunkell  (1904/1913) p.24. 
Gunkell  (1913) p.v. 
A.w.. p.vii. 
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anan der holdseligen Schönheit vorübergehen: aber wir gehen den Weg nicht 
ihrethalb.ihrethalb. Denn wir sind nicht Asthetiker, sondern Theologen.41 

44 ENKELE VISIES OP GUNKEL 

Omm de waarde van Gunkels werk te kunnen peilen, dienen enkele stemmen over zijn 
werkk te worden gehoord. De twee belangrijkste zijn die van H-J. Kraus en W. Klatt. 
Zijj  verschillen van mening, maar beiden signaleren facetten van Gunkels werk die 
hett zicht op zijn werk verhelderen. Het kan ons tevens op het spoor zetten van de 
visiee die Jacob heeft op Hermann Gunkel. Jacob mag recht tegenover Gunkel staan 
alss hij uitgaat van Genesis als eenheid, maar Jacob doet veel meer met Gunkels 
GenesisGenesis dan hem bot afwijzen. 

4.14.1 Hans-Joachim Kraus 

H-J.. Kraus is van mening dat in Gunkels opvatting van Eigentümlichkeit nog een 
naklankk is te horen van de Individualiteit zoals die in de Romantiek opgeld doet. 
Gunkell  vraagt niet naar de sagen van Genesis in hun overgeleverde teksten, maar wil 
bovenall  de oerbetekenis van de teksten naar voren halen; Kraus is van mening dat 
hett Gunkel ten diepste gaat om de stem van één der volkeren. Het lukt Gunkel om 
dee romantisch-exegetische veronderstellingen, gebaseerd op een vorm van kunst-
zinnigheid,, tot een wetenschappelijke rang te verheffen en zo ontwikkelt hij een 
vakkundigee Literaturgeschichte, maar tegelijk geldt dat Gunkels Literaturgeschichte 
voortdurendd correspondeert met de Religionsgeschichte en omgekeerd.42 Kraus ver-
zuchtt dat men Gunkel altijd weer in de sporen van Herder ziet gaan, juist omdat ten 
diepstee bij Gunkel het archaïsche oergehalte in het geding is en aldus de Stimmen 
derder Völker worden gehoord.4"5 Gunkels opbouw van de Literaturgeschichte zou wel 
eenss gebaseerd kunnen zijn op Herders grote voorliefde voor de onbedorven oor-
spronkelijkee vormen van de oude tijd; voor Kraus staat vast dat Gunkel de Romantiek 
zouu willen laten herleven.44 

Ditt betekent niet dat Kraus de betekenis van Gunkels werk onderschat. Kraus belicht 
dee stromingen die Gunkel omgeven. Gunkel zweeft naar het oordeel van Kraus nog 
altijdd op de vleugels van een ideale, synthetische geschiedenis van Israël, hoezeer 
hijj  ook de problematische sprong tussen de Einleitung in das Alte Testament en de 
GeschichteGeschichte Israels heeft onderkend. In die zin staat Gunkel op de schouders van zijn 
voorgangers.. Hierbij blijf t het niet. Kraus heeft ook oog voor Gunkels aandacht voor 
dee literaturgeschichtliche vraagstelling; daarmee heeft hij een geheel nieuw thema 
aangeboordd en dat zal dan ook zijn levenswerk worden.45 

Gunkell  (1904/1913) p.24. 
Krauss (1982) p.346. 
A.w.. p.351. 
A.w.. p.336. 
A.w.. p.343-344. 
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4.24.2 Werner Klatt 

Ookk W. Klatt stelt dat Gunkels esthetisch gevoel voor de literaire vormen, naar zijn 
meningg vooral een aangeboren talent van Gunkel, door de lectuur van Herder is aan-
gescherpt.466 Ook sluit Klatt bij Kraus aan als hij vaststelt dat Gunkel het als zijn 
eerstee taak ziet de schoonheid van de oudtestamentische vertellingen toe te lichten. 
Eerstt daardoor komt de eigenlijke betekenis aan de dag van de sage als poëtisch 
genre.. Dit beschouwt Klatt als de hoofdontdekking van Gunkel.47 Gunkel betoont zich 
naarr Klatts oordeel als een Meister der Einfühlung waar het in de kern van de sage48 

omm gaat en dit lijk t door Baumgartner, die eveneens Gunkel deze eigenschap toedicht, 
bevestigdd te worden als hij Gunkel, bij wie hij heeft gestudeerd, aanhaalt en zegt: 

ForschungForschung ist ebensoviel Kunst wie Wissen. (...) Instinkt wie Phantasie bedürfen 
unerbittlicherunerbittlicher Zahmung durch Selbstkontrolle. Alle Einfalle und Kombinationen 
mussenmussen immer wieder kritisch überprüft werden. Urn das Alte Testament zu 
geniessen,geniessen, braucht es nicht einen guten Magen, sondern eine feine Zunge. (...) 
AnfangAnfang neuer Gedanken ist das Fragen und Zweifeln. Es gilt oft und anhaltend 
überüber den Text nachzudenken. Aber erzwingen lasst es sich nicht. Es wird 
geschenktgeschenkt und ist dann aufeinmal da. 

Klattt is bovenal van mening dat de invloed van Herder op Gunkel niet ligt op het 
gebiedd van het religionsgeschichtliche denken, maar vooral op het vlak van de Litera-
turgeturge schichte™ Klatt verwijst dan ook naar de respectvolle bewoording van Gunkel 
aann het adres van Herder in het reeds genoemde voorwoord,51 en hij beklemtoont in 
zijnn verwoording Gunkels inspiratie door de asthetischen Betrachtung des grossen 
Herder.Herder. Klatt geeft hiermee aan dat beïnvloeding van Herder een feit moge zijn, maar 
vóórr alles geldt voor hem dat Gunkel geheel op eigen kracht zijn gattungs- oder 
literaturgeschichtlicheliteraturgeschichtliche Methode heeft gevonden en dat hij niet afhankelijk is geweest 
vann het genreonderzoek in de germanistiek. 
Err is méér. Klatt ziet op grond van zijn bevindingen hoe Gunkel doordringt tot de 
kernn van een Literaturgeschichte waarin de structuur van de gegeven teksten zelf in 
hett geding is; Gunkels Literaturgeschichte heeft een geheel eigen invalshoek waarbij 
dee grondbegrippen niet zijn ontleend aan de algemene literatuurwetenschap. Aldus 
laatt Gunkel zich leiden door de vragen die de literatuur zelf stelt en hij maakt daarbij 
volstrektt onafhankelijk gebruik van de principes van de literatuurwetenschap als 
stijlleer,, poèzieleer en metriek " Klatts zienswijze roept de vraag op of er dan in het 
geheell  geen samenhang is tussen Gunkels religionsgeschichtliche onderzoekingen 

Klattt (1969) p.105. 
A.w.. p.118; zie ook Kraus (1982) p.347. 
Klattt (1969) p. 142. 
Baumgartnerr (1977) p. 14. 
Klattt (1969) p. 164. 
Ziee Gunkel (1977) p.v-vi. 
Klattt (1969) p.110-112; zie vooral diens noot 29, p.111. 
A.w,, p.169. 
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enn diens opbouw van de Literaturgeschichte. 

4.34.3 Samenvatting 

Krauss is van mening dat de Romantiek nog om Gunkel heen hangt alsof de stemmen 
vann de volkeren uiteindelijk belangrijker zijn dan het karakteristieke moment van de 
Israëlitischee religie; kortom, Gunkel poogt de bronnen van de oudste oervormen te 
doorgronden.544 Voor Kraus blijf t Gunkel verbonden met zijn verleden, in het 
bijzonderr de Romantiek. We zien dat Kraus geneigd is Gunkel te schetsen als een 
exegeett met een hang naar het esthetische, gepassioneerd door de oudste vormen van 
religiee waarin het meest zuivere getuigenis van de religieuze mens aan het licht komt, 
mett dien verstande dat het Gunkels levenswerk zal worden de Einleitung in das Alte 
TestamentTestament als het ware los te pellen van de synthetisch opgebouwde Geschichte 
Israels"Israels" Gunkels Literaturgeschichte komt voort uit zijn visie op de Religions-
geschichtegeschichte en is daar onlosmakelijk mee verbonden. 

Klattt bestrijdt dit.56 Niet door passie voor de oudste vormen wordt Gunkel gedreven, 
maarr door de wezenskenmerken van de religie van Israël zelf. Het is de 'religiösen 
EigenartEigenart Israels', zoals die in Genesis 1 als karakteristiek wordt getypeerd, die de 
voortgangg bepaalt. Gunkel hangt geen theogonische visie aan zoals die in de schep-
pingsverhalenn van de Phoeniciërs, Egyptenaren en Babyloniërs opgeld doet. In 
Genesiss 1 ontbreekt elk spoor van deze visie, gethematiseerd als Genesis is rond de 
Jahvereligion.Jahvereligion.5151 Hierdoor legt Klatt de nadruk op het theologische gehalte van 
Gunkelss exegetisch oeuvre. 

55 ' T E X T E SIND HOHE HERREN* 

TexteTexte sind hohe Herren, die redet man nicht an, sondern wartet, bis sie selber reden 
tekendee Baumgartner op uit de mond van zijn leermeester Gunkel.58 Hieruit spreekt 
hett respect voor het woord. In zijn Reden und Aufsatze geeft Gunkel aan dat een 
LiteraturgeschichteLiteraturgeschichte voor de Israëlitische literatuur die het ontstaan van de geschriften 
inn hun chronologische volgorde beschrijft, geen recht doet aan de geschriften zelf; 
ditt geldt evenzeer voor een verklaring vanuit de persoon van de auteur van elk 
bijbelboek.599 Het accent verschuift dus van de vermeende auteur naar de aard van 
dee vertelling, het genre. Deze verschuiving heeft een verstrekkende betekenis. Gunkel 
doett de uitspraak dat het in Genesis om sagen gaat en hij omschrijft de sage als een 
poëtischee vertelling van oude herkomst die over personen of gebeurtenissen uit het 

Krauss (1982) p.335-336. 
A.w.. p.341-342. 
Klattt (1969) p. 161-162. 
A.w.. p.163. 
Baumgartnerr (1977) p.14. 
Gunkell  (1906/1913) p.30. 
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verledenn gaat. 

Gunkell  onderscheidt twee vormen van geschreven tekst. Eerst de hoog ontwikkelde 
geschiedschrijving,, die zoals ook elders de daden van de koningen en in het bijzonder 
dee oorlogen behandelt; gedenktekens van deze geschiedenis vormen in het bijzonder 
dee vertellingen van het zogenoemde boek II Samuèl, maar tegelijk moest toen in een 
poëtischh zo begaafd volk als Israël ook de sage haar plek hebben gekregen.61 De 
kerkelijkee theologie had zo haar bedenkingen over deze splitsing. Men vatte deze zo 
genoemdee sage niet op als een vorm van geschiedschrijving, maar als een fantasiepro-
duktt en zulke fantasieprodukten mag men toch in de Heilige Schrift niet zoeken?62 

Hierr wordt duidelijk wat de tijdgeest doet. De Bijbel wordt tot norm verheven, maar 
hett religieuze van diens inhoud mag niet worden gepeild. Er zit niets anders voor 
Gunkell  op dan met verve de opvatting te bestrijden die sage met leugen verwart. Hij 
iss ervan overtuigd dat het in de sage om een bijzondere vorm van dichtkunst gaat: 

WennWenn nun der hohe Geist der A.T.lichen Religion so mancherDichtungsarten sich 

bedientbedient hat, warum nicht dieser?6i 

Gunkell  acht sagen van een oneindig veel dieper, vrijer, waarachtiger gehalte dan kro-
niekenn en historiën. Genesis is een religieus boek in tegenstelling tot de geschiede-
nissenn en de kronieken. 

Dee hoofdontdekking van Gunkel is dat het bij de sage om een poëtisch genre gaat64 

datt eerst in mondelinge overlevering is doorgegeven. Daarvan gewaagt zijn uitvoerige 
inleidingg zoals die gepubliceerd is vanaf de derde druk in 1910. Paragraaf 1 zet 
meteenn in met: Die Genesis ist eine Sammlung von Sagen. Daarmee wordt een 
denkrichtingg bepaald die onomkeerbaar is, want de sage die naar haar natuur poëtisch 
is,, wil verheugen, verhogen, bezielen en ontroeren. Zij spreekt over de dingen die 
hett volk na aan het hart liggen; dit tekent het contrast tussen de sage en de hoog 
ontwikkeldee geschiedschrijving die naar haar aard over het werkelijk gebeurde wil 
belerenn en daarom prozaïsch is van toon.65 Gunkels belangstelling gaat niet uit naar 
vermeendee historische feiten in de sagen, want de sage heeft de herinneringen 
poëtischh getransformeerd en daarbij is er materiaal door invloeden van buitenaf aan 
dee tekst toegevoegd.66 

Gunkell  stelt dat de sage stof bevat uit andere culturen. Dit geldt ook voor de 
OpferungOpferung Isaaqs en voor de Stammbaum Nahors. Door toevoeging van poëtische en 
andersoortigee motieven zijn die sagen sterk uitgesponnen. Veel van die vertellingen 
moetenn dus al hebben bestaan eer ze in de mond van Israël een nieuwe betekenis 

Gunkell  (1977) p.viii. 
A.w.. p.vii-viii . 
Krauss (1982) p.347-348. 
Gunkell  (1977) p.viii. 
Klatt(1969)p.ll8. . 
Gunkell  (1977) p.ix en xii. 
A.w.. p.xviii. 
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hebbenn gekregen. Gunkel concludeert dat zij als fraaie vertellingen reeds een lange 
tijdd in omloop waren en in hun oorsprong ontsproten zijn aan zuivere beelden van 
dee fantasie.67 Deze stelling van Gunkel wordt door zowel Kraus68 als Klatt69 

gesignaleerd. . 

Inn het volgende hoofdstuk zal de Einleitung die Gunkel aan zijn commentaar vooraf 
laatt gaan nader worden belicht waardoor zijn visie op Genesis 22 haar contouren 
krijgt. . 

A.w.. p.xxvi. 
Krauss (1982) p.350. 
Klattt (1969) p.133. 
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Hoofdstukk 2 
Genesiss in de visie van Hermann Gunkel 

Voordatt Hermann Gunkel zijn vertaling en commentaar van het boek Genesis in 1910 
inn de derde druk presenteert, meldt hij dat hij het gehele werk nog eenmaal in 
jarenlange,, moeizame arbeid grondig heeft doorgewerkt. Er is daarenboven veel 
nieuww materiaal aan het boek toegevoegd, in het bijzonder van folkloristische en 
historischee aard over de sage.1 Kortom, het is een nieuw boek geworden waarin hij 
zijnn waarnemingen op het gebied van de verhaalkunst uit de doeken heeft gedaan, 
terwijll  toch de geest van het geheel eender is gebleven. Het is met name de 
EinleitungEinleitung waarin Gunkel zijn nieuwste inzichten verwoordt en die is dan ook zeer 
uitvoerigg geworden. Zij telt honderd pagina's en is ingedeeld in zes paragrafen. 
Tachtigg pagina's daarvan behandelen de kenmerken van de sagen, twintig gaan over 
dee bronnen waaruit Genesis put. Het zal duidelijk zijn dat Gunkel in tegenstelling 
tott Jacob geen commentaar aanbiedt dat de tekst op de voet volgt. Aan het slot van 
dee Einleitung heeft Gunkel overeenkomstig zijn opvattingen over de Quellenschei-
dungdung een Reihenfolge der Stücke der Genesis im Kommentar geplaatst2 opdat wie 
hett boek doorbladert, het spoor niet bijster raakt. 

66 GELOOFSBRIEF: THE GENESIS IST EINE SAMMLUNG VON SAGEN' 

Dee eerste paragraaf in de Einleitung heeft het karakter van een geloofsbrief waarin 
beledenn wordt dat Genesis bestaat uit een verzameling van sagen.3 Gunkel definieert 
hett begrip Sage en hij doet dat in contrast met het begrip Geschichte. Geschichte is 
voorr Gunkel hoog ontwikkelde geschiedschrijving die in heel haar gestrengheid een 
schriftelijkee en objectieve weergave van gebeurtenissen biedt; ze houdt zich bezig 
mett de daden van de leiders en in het bijzonder met oorlogen. Kortom, het gaat om 
beschrijvingg en verklaring van openbare gebeurtenissen. 
Geheell  anders de sage. Gunkel kenmerkt die als een populaire, vanouds overgeleverde 
poëtischee vertelling; zij heeft personen of gebeurtenissen uit het verleden tot 
onderwerpp en is oorspronkelijk mondeling overgeleverd. Onderwerp is wat het volk 
naa aan het hart ligt. De vertelling verbindt op populaire wijze het persoonlijke met 
hett politieke als dat te stade komt. De sage schept haar vertelling uit de fantasie. 
Wanneerr Gunkel dit alles heeft ontvouwd kan hij het duidelijkste kenteken van de 
sagee melden en dat is dat de aard van haar vertelling niet zelden ongeloofwaardig 
is.. Het blijkt moeilijk te zijn de term Sammlung von Sagen helder en duidelijk te 

Gunkell  (1977) p.v. 
A.w.. p.ci. 
A.w.. p.vii-xiii . 
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krijgen.44 Gunkel contrasteert bewust. Voor de historicus van zijn tijd was het geen 
gemeengoedd meer dat Genesis hoog ontwikkelde geschiedschrijving zou bevatten. 
Hett zijn de deskundigen uit zijn kerk die sage met leugen verwarren en ver-
onderstellenn dat de mooie verhalen "niet waar' zouden zijn wanneer zij niet als 
GeschichteGeschichte worden gekenmerkt. Daarom stelt hij: 

ManMan hat, indem man, unverstandiger Weise, Sage mit Lüge verwechselte, 
BedenkenBedenken getragen, Sagen imA.T. anzunehmen; aberSage ist nicht Lüge, sondern 
vielmehrvielmehr eine besondere Art von Dichtung.5 

Gunkell  vindt die evangelische Kirche tegenover zich die alles in het werk stelt om 
tee voorkomen dat Genesis niet langer als Geschichte zou worden gekenmerkt. Haar 
heeftt hij in het bovenstaande citaat op het netvlies. Gunkel wijst daarentegen onveran-
derlijkk op het beslissende religieuze element van de tekst. Geschichte kan die niet 
bevatten,, het zal de sage zijn die het ongeloofwaardige in de kaders van de religie 
plaatst.. Alleen door de tekst als sage te lezen wordt het religieuze gehalte van 
Genesiss aan het licht gebracht. 
Gunkell  wil zijn kerk niet al te hard vallen en noemt haar slechts eenmaal in zijn 
eerstee paragraaf, maar hij heeft wel een goede raad in petto: 

DieDie evangelische Kirche und ihre berufenen Vertreter würden gut tun, gegen diese 
Erkenntnis,Erkenntnis, dass die Genesis Sagen enthdlt, sich nicht - wie es bisher so viel/ach 
geschehengeschehen ist - zu sperren, sondern einzusehen, dass ohne diese Erkenntnis ein 
historischeshistorisches Verstandnis der Genesis unmöglich ist.6 

Inn zijn verweer keert hij de betekeniswaarden om. Niet de Geschichte is norm voor 
dee waarheid, maar de Religion en die vinden we in de sage. 

DaDa die Erzahlungen der Genesis zumeist religiöser Art sind, so sprechen sie 
bestandigbestandig von Gott. Die Art aber, wie Erzahlungen von Gott reden, ist einer der 
sicherstensichersten Mafistabe dafür, ob sie historisch oder poëtisch gemeint sind.7 

Wee zien hoe Gunkel zijn lezers voorhoudt dat het gaat om het religieuze element van 
Genesis.. Voor de moderne mens in Gunkels dagen mag God de stille, verborgen 
achtergrondd zijn van alle dingen en beschouwd worden als de laatste oorzaak, maar 
datt geldt niet voor Genesis! Daarin is het karakteristieke spreken van God niet 
beperktt tot de donkere uren van de menselijke emoties, maar hoorbaar in het gesprek 
waarinn God heel eenvoudig als een mens met de ander spreekt. Gunkel wil hiermee 
zeggenn dat het niet anders kan of Genesis is vol van poëtische vertellingen die met 
geschiedschrijvingg niets van doen hebben. De sagen van Israël, in het bijzonder de 

Westermannn (1981) p.32. 
Gunkell  (1977) p.viii. 
A.w.. p.xii-xiii . 
A.w.. p.xi. 
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sagenn van Genesis, zijn naar Gunkels overtuiging wellicht de mooiste en de diepzin-

nigstee die op aarde ooit zijn verteld.8 

77 V A N 'SAGE' TOT 'EINZELSAGE' 

Gunkell  stelt zich vervolgens de vraag welke eenheid in het onderzoek van Genesis 
dee maatgevende is. De meest omvattende eenheid is die van de gehele Pentateuch, 
vervolgenss die van Genesis zelf. Daarbij blijf t het niet, Gunkel denkt verder terug. 
Hi jj  noemt vervolgens het afzonderlijke sagenboek dat aan Genesis vooraf moet zijn 
gegaann en tot slot spreekt hij over de afzonderlijke sagen die het genoemde 
sagenboekk bevat.9 Genesis bestaat immers uit het neergeschrevene van eenmündlicher 
volkstümlichervolkstümlicher Überlieferung™ en de volkstümliche Sage houdt haar aard vast in de 
vormm van de einzelnen Sage, gemarkeerd als die is door een overduidelijk begin en 
einde.111 Dit is de reden waarom de einze Ine Sage op zichzelf staat en los van de tekst 
daarr om heen begrepen kan worden. Hoe zelfstandiger een vertelling is, hoe zekerder 
zijj  in oude vorm is behouden. Ook omgekeerd geldt dat de mate van zelfstandigheid 
vann een vertelling veelal bepalend is voor de zekerheid dat die in oude vorm is 
overgeleverd.122 De korte sage beantwoordt niet alleen aan de kunst van de verteller 
diee absoluut niet in staat was om omvangrijke kunstwerken neer te zetten, maar ook 
aann de oplettendheid van de hoorder van wie niet gevergd kan worden dat die de 
vertellerr dagen-, laat staan wekenlang aanhoort!11 

Al ss een van de eerste voorbeelden van de Einzelsage noemt Gunkel de Opferung 
Isaaqs"Isaaqs" De Stammbaum Nahors blijf t buiten beschouwing. Gunkel beschouwt het 
slott van Genesis 22 wel als een vertelling en ze is zeer oud en van vreemde her-
komst,, maar ze is later toegevoegd. Gunkel kan niet bijster veel waardering voor dit 
fragmentt opbrengen, want de verteller vervalt in dit fragment alras in de normale stijl 
vann de stamboom15 alsof hier geschiedenis wordt beschreven. Gunkel heeft geen 
belangstellingg voor de datering van de handelingen van Abraham, want de behandelde 
materiee heeft geen historische of etiologische herkomst. De stof komt van elders en 
datt geldt expliciet voor Isaaqs Opferung. De sagen der vaderen moeten in hun geheel 
alss mooie verhalen reeds lang in omloop zijn geweest, in hun oorsprong ontsproten 
aann de zuivere beelden van de fantasie.16 Kenmerkend voor de inhoud van de 
EinzelsageEinzelsage is dat, in tegenstelling tot de romankunst, er weinig spelers worden opge-

A.w.. p.xii. 
A.w.. p.xxxi. 
A.w.. p.xxx. 
A.w.. p.xxxü. 
A.w.. p.xxxiü. 
A.w.. p.xxxiv. 
A.w.. p.xxxi. 
A.w.. p.243. Vergelijk Westermann (1981)p.26 die ervan uitgaat dat in Gunkels dagen nog niet 
werdd ingezien dat opsommende spreekvormen, waaronder geslachtsregisters, zelfstandige vormen 
vann mondelinge overleveringen zijn geweest. 
Gunkell  (1977) p.xxvi. 
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voerd;177 de hoofdrolspelers worden weliswaar karig beschreven, maar ze hebben toch 
enkelee zeer in het oog lopende eigenschappen. Zo wordt Abraham geschilderd als 
dee gehoorzame vrome.18 

88 HET CULTUSELEMENT IN DE 'EINZELSAGE' 

Hett religieuze element in de poëtische vertellingen komt bovendrijven door de 
cultischee motieven, want die verklaren de ordening van de godsdienst. Gunkel licht 
datdat toe aan de hand van het gegeven dat de godsdienst in heel zijn hervorming en 
rationalisatiee een geweldige reiniging heeft ondergaan en daarom geen begrip meer 
heeftt van de oude cultuszeden. Het oude Israël functioneert als intermediair, want 
ditt volk heeft over die zeden - waarvan zelfs geen Israëliet de oorsprong kent - diep 
nagedacht. . 
Inn Isaaqs Opferung ziet Gunkel een verband tussen de cultusplaats en de godheid. 
Datt verband wil Gunkel op het spoor komen; hij peilt de diepe kloof tussen de tekst 
enn de moderne mens. Voor hem is de basis de oeroude cultus die reeds lang in het 
Israëll  dat de vertellingen opschreef, niet meer voorkwam. De vraag die Gunkel zich 
steltt is: welke betekenis kan zo'n vertelling als intermediair tussen de cultus en de 
huidigee lezer hebben voor de moderne mens die deze tekst leest? 

DasDas alte Israel hat über den Ursprung mancher solcher Kultussitten nachgedacht. 
UndUnd wenn die Erwachsenen, durch die Gewohnheit abgestumpft, das Selfsame 
undund Unverstdndliche nicht mehr bemerken, dann werden sie aus ihrerRuhe durch 
diedie Fragen der Kinder aufgestört.19 

Waaromm wordt er geofferd in Jeruël? Het zijn de kinderen in het oude Israël die 
Gunkell  deze vraag hoort stellen. De eigenlijke reden weet geen Israëliet, daarvoor 
iss het gebruik veel te oud, maar in deze nood treedt de mythe of de sage op waarin 
eenn vertelling dienst doet als verklaring van een heilige gewoonte.20 Gunkel 
verondersteltt dat de sage van de Opferung Isaaqs van oorsprong een cultussage is 
geweest;; in de zeer afgezwakte vorm zoals wij die nu kennen heeft die echter geen 
etiologischee betekenis meer, maar enkel die van een karakterschildering. Gunkel vindt 
eenn uitweg door op de compositie van het geheel te wijzen: 

SoSo geht es in der Genesis in vielen Zwischenstufen von krasser Mythologie bis 
zuzu einem, uns ganz modern anmutenden Vorsehungsglauben. 

OpOp deze manier legt Gunkel een verbinding tussen twee motieven die hij van belang 

A.w.. p.xxxv. 
A.w.. p.xxxviii. 
A.w.. xxiii . 
A.w,, p.xxiii. 
A.w.. p.lxix. 
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achtt voor zijn studie, maar ook voor de gezagsdragers van zijn kerk. Genesis heeft 
betekeniss voor de moderne lezer vanwege het voorzienigheidsgeloof en daarmee 
houdtt Gunkel zijn Kirche bij de les. Ten eerste spreken de vertellingen zelf zo sterk 
vann geloof dat Gunkel ze beschouwt als het hoogtepunt in de religie van Genesis; 
siesie sind es in erster Linie, die diesem Buche den Wert verleihen, benadrukt door het 
vervolg:: auch für die Frömmigkeit der Gegenwart22 en zo licht het tweede motief 
op,, het belang van Genesis voor de moderne mens. 

99 D E 'OPFERUNG I S A A Q S' IN DE ' E I N L E I T U N G ' 

Naarr vorm is de Opferung Isaaqs een EinzeIsage tot uiting gebracht in de populaire 
inhoud,, ook wel een hebraische Volkssage genoemd. Typerend voor de visie van 
Gunkell  is dat het begin van deze Einzelsage gemarkeerd wordt door een volstrekt 
nieuww thema: de opdracht van God aan Abraham om zijn zoon te offeren. Dit 
markeertt de uiteenzetting en het slot wordt bepaald door Abrahams vertrek naar 
Berseba,, waarmee het drama ten einde is. Het gaat Gunkel in Isaaqs Opferung als 
volkstümlichevolkstümliche Sage om het beslissende van de alles overheersende gemoedsstemming, 
dee ontroering. Is het niet God zelf die het offer verhindert opdat Isaak voor Abraham 
behoudenn blijft ? Naar omvang heet de tekst typerend te zijn voor een Einzelsage die 
doorgaanss niet meer dan tien verzen telt.23 Tevens wordt Isaaqs Opferung als 
voorbeeldd genoemd van sagen die hun onderwerp van buitenaf hebben.24 Er zijn 
weinigg deelnemers: drie personen.25 Naar inhoud toont de tekst een vrome en 
gehoorzamee Abraham. Gunkel werkt zijn visie op Abraham krachtig uit omdat hij 
Abrahamss karakterschildering bepalend vindt voor de echtheid van de tekst: 

undund trotzdem schildert er diese Gedanken selbst nicht; er gibt uns nur die 
ausserenausseren Umstdnde an; die Hauptsache mussen wir selber hinzufügen. Dieser 
ErzahlerErzahler hat also ein Auge für das Seelenleben seines Helden; aber er vermag 
eses nicht, diese inneren Vorgange sich so klar zu machen, dass er sie mit 
deutlichendeutlichen Worten angeben könnte.26 

Hett gesprek tussen Abraham en Isaak beschouwt Gunkel zelfs als een meesterstuk 
vann karakterschildering. Isaak kermt niet om erbarmen; er wordt zelfs met geen 
woordd gerept van diens vermeende tranen, hoezeer Gunkel zelf die tranen wel voor 
ogenn heeft.27 Hij baseert hier zijn visie op dat Isaaqs Opferung als een latere 
vertellingg beschouwd kan worden, want er treedt een nieuwe generatie op die de 

A.w.. p.lxxi. 
A.w.. p.xxxii-xxxiii . 
A.w.. p.xxvi. 
Tee vermoeden valt dat Gunkel in het verlengde van de sage van Qains Brudermord waarin hij 
eveneenss drie personen ziet optreden: God, Kaïn, Abel, in de Opferung Isaaqs God, Abraham 
enn Isaak als de drie personen ziet, maar expliciet noemt hij ze niet, a.w. p.xxxv. 
A.w.. p.xl. 
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ontroeringg en de tranen liefheeft.28 Het contrast wordt in het begin van de vertelling 
reedss aangezet door een niets zeggende Abraham; hij zwijgt wanneer hij de opdracht 
krijgtt om Isaak te offeren. De karigheid van woorden vergelijkt Gunkel met die van 
unsernunsern Bauern29 Door het primitieve onvermogen tot spreken brengt de verteller 
echterr een contrast aan met de handelingen die op de opdracht volgen, met als 
sublimiteitt Abraham die zijn hand uitstrekt en God die Abraham tegenhoudt.30 Hier-
doorr bevat de vertelling in de ogen van Gunkel een heerlijke karakterschildering; de 
waree vrome onderwerpt zich aan het zwaarste, slechts omdat God het beveelt.31 

Gunkell  constateert dat de vertelling in heel haar beknoptheid32 belerend wil zijn. De 
spanningg wordt vooruitgeschoven, maar hoe geprangd Abrahams gemoed ook is, God 
voorziet.. In de sterke karakterschildering schemert de oude cultussage en wordt de 
oorsprongg van de naam Jeruël verklaard." De cultische motieven in de sage verklaren 
dee ordeningen van de godsdienst; deze zijn van belang in het leven van de klassieke 
oudheid,, al zijn ze ongemeen conservatief. Waar de motieven vandaan komen, weet 
geenn Israëliet, want daarvoor zijn ze veel te oud. In deze nood treedt echter de mythe 
off  de sage in werking; die verklaart de heilige gewoonte. In Jeruël heeft de God van 
Abrahamm eerst zijn kind verlangd, maar zich op het beslissende moment met een ram 
tevredenn gesteld.34 De oorsprong van de naam Jeruël wordt aldus beantwoord in 
belerendee zin. 'God voorziet zichzelf betekent volgens Gunkel dat wat God zelf 
gerealiseerdd heeft, moet worden beklemtoond in de naam Jeruël.35 In deze cultusver-
tellingg krijgt de naamsverklaring haar eigen betekenis en het uiterst korte gesprek 
tussenn Abraham en Isaak geeft de stemming weer van de gehele vertelling.36 Gunkel 
meentt daarom dat Isaaqs Opferung ooit als cultussage was bedoeld, maar uiteindelijk 
uitsluitendd overeind blijf t als karakterschildering.37 

100 WI E IS HET DIE SPREEKT? 

Wee zien dat het Gunkel gaat om het beslissende moment in de religie, verwoord in 
dee ongeloofwaardige momenten van de sage. Hoe schraler de sage, hoe waar-
schijnlijkerr het is dat zij in de oorspronkelijke vorm is overgeleverd.38 De sage is als 
poëtischee vertelling een literair genre bij uitstek dat het religieuze moment kan 
duiden:: Abraham wordt verhinderd om zijn zoon te offeren, want de godheid wil dat 
hijj  leeft. De boodschap van de sage geldt als basis; zij is van belang om het 

A.w.. p.lxxv. 
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specifiekee van de religie van Israël te begrijpen, maar ook om de moderne mens 
gevoeligg te maken voor God als de laatste oorzaak. Duidelijk is dat Gunkel de 
wetenschappelijkee opdracht die hij zichzelf gesteld heeft in haar hoogten en diepten 
doorkruist,, maar waar is zijn intentie op gebaseerd? Kraus stelt dat Gunkel niet vraagt 
watt de sagen van Genesis in de voor ons liggende tekstvorm willen uitdrukken, 
sondernsondern er strebt mit den literaturgeschichtlichen und überlieferungsgeschichtlichen 
MethodenMethoden den archaischen Urgehalten zu39 Gunkel zou daarmee in de voetsporen 
vann Herder wandelen, maar Kraus gaat enigszins voorbij aan de kern van Gunkels 
denkenn waarin het gaat om de godheid van Genesis als religieus fenomeen en waarin 
Gunkell  de zuiverste religieuze elementen vertolkt ziet in sagen; als zodanig moeten 
dee sagen worden onderkend door de moderne mens die in deze god zijn God als de 
opp de achtergrond aanwezige kracht herkent. De aard van de sage is religieus en 
daaromm is God het subject. 

Wanneerr Gunkel zijn visie ontvouwt ten aanzien van de opbouw van de Literaturge-
schichte,schichte, zegt hij dat de literaire genres pas kunnen worden vastgesteld als men de 
geschiedeniss kent die de genres hebben doorgemaakt. Elk genre heeft zijn wortels 
inn het volksleven van Israël, dat is de kern van zijn stelling. Niet de schrijver, maar 
hett genre is in het geding. In deze visie past dat in het oude Israël het individu 
weinigg ontwikkeld is en dat het gaat om de zeden die het verhaal bepalen. Daarbij 
moett men bedenken dat alles wat met het religieuze te maken heeft, uitermate 
conservatieff  is.40 Dat geldt ook voor de volkstümliche Sage. Die heeft niet haar 
oorsprongg in geschreven, maar in vertelde vorm. Door het gesprokene wordt de kern 
vann de zaak geraakt. De sage werd aangehoord en dat is de reden waarom de tekst 
beknoptt moet zijn. De verbinding tussen heden en verleden ziet Gunkel in de preek 
diee vandaag de dag nog op de kansel behoort alsmede het sprookje41 dat aan kinderen 
wordtt verteld. Om het genre te bepalen moet men de gehele situatie overzien en zich 
afvragen:: wer ist es, der redet? wer sind die Zuhörer? welche Stimmung beherrscht 
diedie Situation? welche Wirkung wird erstrebt?*2 We zien hier hoe Gunkel de tekst 
benadertt als een te typeren genre, maar ook hoe hij binnen die typering de tekst 
belicht.. Wanneer Gunkel de vraag stelt naar degene die spreekt, dan stelt hij die niet 
aann de tekst, maar dan denkt hij aan het genre. Het gaat om de vraag wie de sage 
verteltt en aan wie die wordt verteld. Wat wil de sage vertellen? En: wat wordt ons 
inn dit genre geleerd? Welke boodschap heeft de karakterschildering zoals die in 
Genesiss 22 is overgeleverd, want: Die Erzahlungen und Stücke, die so vom Glauben 
reden,reden, bilden den Höhepunkt in der Religion der Genesis. 

Krauss (1982) p.351. 
Gunkell  (1906/1913) p.31. 
Vergelijkk Westermann (1981) p.43 die constateert dat Gunkel maar ook Gressmann W. Wundt 
volgenn die het sprookje voor de oudste vertelvorm überhaupt houdt als zij eerst zeggen dat die 
VütergeschichtenVütergeschichten sagen zijn, maar direct daarop stellen dat zij eigenlijk sprookjes zijn of daaruit 
voortkomen. . 
Gunkell  (1906/1913)p.33. Zowel Klatt(1969)p. 146, Baumgartner(1977)p.14 als Kraus (1982) 
p.3455 vermelden de vier genoemde vragen, zij het Baumgartner iets beknopter en zonder de 
bronn te vermelden. 
Gunkell  (1977) p.lxxi. 
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Hoofdstukk 3 
'Isaaqss Opferung* in de visie van Hermann Gunkel en 
'Diee Bindung Isaaks zum Opfer' in de visie van Benno Jacob 

Toenn Das erste Buch der Tora: Genesis in 1934 verscheen was de 3. neugearbeitete 
Au/lageAu/lage van Gunkels Genesis al bijna een kwart eeuw oud. Nergens wordt deze studie 
uitvoerigg door Jacob beschreven, maar hij geeft er voortdurend blijk van het com-
mentaarr van Hermann Gunkel grondig te hebben bestudeerd. 

111 P = Gu. 

Jacobss kennis van Gunkels Genesis kan wellicht worden verduidelijkt aan de hand 
vann de uitleg die laatstgenoemde geeft over Abraham en Sara wanneer beiden hebben 
vernomenn dat hun een zoon zal worden geboren. Eerst gaat Gunkel in op het lachen 
vann Sara, zoals verteld in Genesis 18:12. Deze vertelling van Die drei Manner bei 
AbrahamAbraham in Hebron zu Gaste 18:l-16aa komt van bron Ja. Gunkel veronderstelt dat 
dezee verteller over Abrahams reactie op de belofte van een kind niets zegt omdat het 
voorr de voortgang niet van belang is, men moet zich Abraham rustig en beheerst 
voorstellen.. Tegelijk getuigt het van religieuze fijngevoeligheid dat er niet gesproken 
wordtt van het lachen van Abraham, maar van Sara. Van Abraham vertelt Ja niet dat 
hijj  om het woord van God gelachen kan hebben, weniger feinfühlig ist P 17:17. 
Sara'ss lachen kan Gunkel haar niet euvel duiden, want zij houdt de woorden van de 
mannenn voor een Witz, wie ihn alte Frauen zu horen gewohnt sind. Van Sara's 
ongelooff  mag men uiteraard niet spreken, want zij weet niet wie het is die tot haar 
hett woord gericht heeft.1 Anders ligt het met Abraham wiens lachen aan bod komt 
wanneerr Gunkel 63 pagina's verderop Genesis 17 uitlegt zoals bron P over hem 
vertelt.. Het zal daar heel wat minder fijngevoelig toegaan, heeft Gunkel al 
gewaarschuwdd bij zijn uitleg van Genesis 18:12. Gunkel beschouwt, zoals nu bekend, 
Saraa als een bijfiguur die niet wist waarom ze lachte, anders is het gesteld met Abra-
ham.. P vertelt onbekommerd dat Abraham op zijn gezicht valt, waaruit blijkt dat hij 
zichh weliswaar aan God onderwerpt, maar daarbij om diens beloften lacht! Door dit 
alless voelt Gunkel zich genoopt om over P te verklaren: 

DieseDiese Zusammenstellung gibt einen tiefen Einblick in das Herz dieses 
KirchenmannesKirchenmannes und gelehrten Theologen, der sich sicherlich über jene alten 
ErzahlerErzahler hoch erhaben dünkte und der hoch an Religion so tiefunter ihnen steht!2 

Jacobb kan niet anders dan hierop reageren omdat hij van mening is dat Abraham alle 

Gunkell  (1977) p. 198. 
A.w.. p.271. 
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redenn heeft om in jubel uit te barsten. In zijn reactie heeft hij het veelzeggend ook 
overr een Kirchenmann: 

JederJeder Mann, dem seine Frau zum ersten Male ihr Geheimnis ins Ohr geflüstert 
hat,hat, wird das ohne weiteres versteken. Anders der Kirchenmann und gelehrte 
TheologeTheologe Gu3 

Jacobb (1934) p.428, waarna citaat uit Gunkel (1974) p.271 volgt. Westermann (1981) p.341 
deeltt in het verlengde hiervan de visie van Jacob dat Sara nooit innerlijk gelachen kan hebben, 
vergelijkk Jacob (1934) p.443. 
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122 DE UITGAVEN IN HUN BEWERKTE VORM 

12.112.1 Hermann Gunkel: 'Genesis', 9. Auflage 1977 

Dee weergave van de vertaling van Hermann Gunkel loopt geheel over de bladspiegel 
doorr en hij maakt gebruik van diverse lettertypen om de verschillende bronnen 
zichtbaarr te maken.4 Deze lettertypen houd ik aan omdat de bronnensplitsing Gunkels 
opvattingenn karakteriseert. Zinswendingen en uitdrukkingswijzen onthullen de visie 
diee achter het vertaalwerk schuil gaat. 

Gunkell  biedt in hoofdstuk nr. 29 een vertaling aan met commentaar onder het kopje 
OpferungOpferung Isaaqs, waarachter hij een E plaatst. De teksteenheid ziet Gunkel gemar-
keerdd in Genesis 22:1-19. Binnen deze teksteenheid zien we dat Gunkel, door zijn 
vertalingg van Genesis 22:1-14 cursief af te drukken, dit gedeelte typeert binnen de 
bronnengeschriftenn van de Elohist. De verzen 15-18 zijn vervolgens in de kleine 
romeinletterr gedrukt en daarmee wil Gunkel aangeven dat die tekst uit een bron van 
dee Jahwist afkomstig is die niet gerelateerd is aan de Urgeschichte en de Abrahamge-
schichteschichte55 In hoofdstuk 30 van zijn boek gaat Gunkel in op de Stammbaum Nahors 
mett als teksteenheid Genesis 22:20-24, hierachter staat een J aangegeven. Dit frag-
mentt is net als de verzen 15-18 afgedrukt in de kleine romeinletter ten teken dat deze 
tekstenn afkomstig zijn uit een bron van de Jahwist, niet gerelateerd aan de Urge-
schichteschichte en de Abrahamgeschichte. 

Gunkell  heeft duidelijk gemaakt dat hij de visie afwijst als zou de enkele schrijfstift 
dee teksten hebben overgeleverd. Integendeel, het gehele proces is meteen mondelinge 
overleveringg begonnen, zegt Gunkel, met andere woorden: de bronnen zijn gevormd 
doorr Erzdhlerschulen.6 Dit is de reden waarom hij de bronnen zoekt. Gunkel stelt 

Vergelijkk  Gunkel (1977) achter  p.ciii. Erkl&rung der Schriftarten im Text der Öbersetzung, waar 
hijj  zeven schrijfvormen onderscheidt om zijn bronnen met onderverdeling te kunnen duiden. 
Mett  name de eerste vier  schrijfvormen zijn van belang. 
1.. De hoofdbron van de Jahwist (J) met als onderverdeling (Je) voor de Urgeschichte en (Ja) 
voorr  de Abrahamgeschichte. DeJaqobgeschichte valt ook onder  deze bron alsmede deJoseph-
geschichtegeschichte op hoofdlijn . 
2.. Een nevenbron van de Jahwist wordt vet gedrukt, waarbij  onderscheid wordt gemaakt tussen 
dee Urgeschichte (Jj), Abrahamgeschichte en de toegevoegde hoofdstukken in de Joseph-
geschichtegeschichte Genesis 38 en 49 (Jb). 
3.. In kleine romeinletter  worden die fragmenten van de Jahwist (J) afgedrukt die niet tot één 
derr  bovengenoemde bronnen behoren, of van de verzamelaar  afkomstig zijn (Jr), 
4.. In cursief is de tekst van de Elohist (E) gezet. 
Gunkell  waagt zich echter  niet aan de beantwoording van de, in zijn ogen niet zeer  belangrijke, 
vraagg hoe de beide bronnen van de Urgeschichte Je en Jj  zich tot de Abraham-J-quellen Ja 
enn Jb verhouden. In druk heeft Ja het lettertype van Je, Jb die van Jj  gekregen. Gunkel (1977) 
p.162. . 
A.w.. p.lxxxv. 
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datt de beide scholen van J en E elkaar na staan en dat het nauwelijks mogelijk blijkt 
tee zijn exact aan te geven uit welke school een tekst afkomstig is wanneer de tekst 
zelff  geen variant biedt.7 

12.1.112.1.1 Gunkel en E 

Genesiss 22:19 is net als 1-14 cursief afgedrukt om zo te accentueren dat beide 
fragmentenn van de Elohist afkomstig zijn. Dit is van belang voor Gunkel, want de 
teksteenheidd is typerend voor bron E: de Godsnaam DTÎ K, de nachtelijke openbaring, 
dee inleiding van het gesprek in Genesis 22:1 en 11 alsmede de engel die roept van 
dee hemel. Dit fragment van E wil van meet af aan duidelijk stellen dat het bevel van 
Godd om Isaak te offeren een Versuchung Abrahams geweest is; dit wonderlijke bevel 
wordtt door E verklaard en aan het slot van vers 12 neemt hij het motief weer op.8 

Ditt verduidelijkt waarom Gunkel de beproeving die God aan Abraham oplegt, opvat 
alss een toezien in hoeverre iemand stand houdt. In religieuze zin gaat het om de 
vraagg of iemand gehoor geeft aan het bevel van God of niet. Zowel in betiteling als 
markeringg heeft Gunkel zijn leeswijze bij voorbaat prijsgegeven. Het kopje Opferung 
IsaaqsIsaaqs geeft aan dat het offer centraal staat. In deze episode is het mensenoffer in 
hett geding, of in het bijzonder het kinderoffer dat als een rfrlJ? geldt en in zijn geheel 
aann God toekomt.9 De Elohistische traditie, de belangrijkste bron van Genesis 22, 
heeftt een reeks ontroerende, tranenrijke vertellingen. Het spreekt voor zich dat Gunkel 
dee roerende Opferung Isaaqs opvat als een zeer sprekend voorbeeld van Elohistische 
traditie.10 0 

12.1.212.1.2 Gunkel en J 

Genesiss 22:15-18 wordt opgevat als een tekst van bron J waarin een variant van de 
eerstee openbaring ter verhindering van het offer wordt gezien; het gaat hier om een 
tweedee engelopenbaring die daarom afkomstig moet zijn uit een andere bron. Boven-
dienn is voor dit fragment de Godsnaam mrr kenmerkend; J denkt in Genesis über-
haupthaupt niet aan andere goden buiten Jahve,n meent Gunkel, en bovendien zijn voor 
JJ de antieke godsverschijningen typerend.12 Vervolgens rijst de vraag waarom Gunkel 
achterr de Stammbaum Nahors een J heeft geplaatst. Daar gaat Gunkel op in wanneer 
hijj  dit tekstfragment becommentarieert. We vernemen eerst waartoe de tekst niet 
behoort.. Niet tot P, want die heeft in Genesis 10:22 v. een andersoortige genealogie. 
Evenminn behoort deze tekst tot E, want het begin van vers 20 komt ook voor in de 
JJ tekst van Genesis 39:7. Evenmin komt deze tekst uit de nevenbronnen Ja of Jb, 

A.w.. p.lxxxvi-lxxxviii . Vergelijk Houtman (1980) p.91. 
Gunkell  (1977) p.236. 
A.w.. p.237. Met nadruk wijst Gunkel erop dat de verteller weet dat God dit offer niet begeert, 
maarr het wel had kunnen verlangen en dat de sage zelf geen polemiek is tegen het kinderoffer, 
siesie ist also vorprophetisch, a.w. p.240, 242. Anders dan Westermann (1981) p.433. 
Gunkell  (1977) p.lxxxii, lxxxvii . 
A.w.. p.xci. 
A.w.. p.lxxxvii. 

146 6 



wantt hij weet niets van Laban en oorspronkelijk evenmin van Rebekka. In navolging 
vann Ed. Meyer meent Gunkel dat deze stamboom ursprünglich ganz allogener 
HerkunftHerkunft is. Deze vertelling van Abraham is door J later ingevoegd als opmaat voor 
dee volgende vertelling uit J die te maken heeft met Nahoriden.n 

12.212.2 Benno Jacob: 'Das erste Buch der Tora: Genesis' 1934. 

Jacobb biedt zijn vertaling en commentaar van Genesis 22 in een geheel aan als hoofd-
stukk XI. Die Bindung haaks zum Opfer en Die Nachkommen Nahors des Bruders von 
Abraham.Abraham. Aan het slot van dit hoofdstuk verwijst Jacob voor de bronnensplitsing, 
zoalss menigmaal te doen gebruikelijk na een hoofdstuk, naar de Anhang. 
Dee weergave van de Öbersetzung van Benno Jacob is in zijn commentaar cursief 
gedrukt.. Jacob legt daar geen verantwoording over af; in de zetspiegel zien we dat 
dee cursief gedrukte vertaling van Genesis 22 zich onderscheidt van de romeinletter 
waarmeee het commentaar is weergegeven. 

12.2.112.2.1 Jacob en de 'Quellenscheidung' 

Reedss in zijn Vorwort heeft Jacob, zoals bekend, duidelijk gemaakt dat hij de Quel-
lenhypotheselenhypothese bestrijdt. Opmerkelijk is dat hij Zur Kritik der Quellenscheidung de 
naamm van Hermann Gunkel niet noemt.14 In zijn beschrijving van de heersende 
opvattingenn meldt Jacob in de Anhang dat Genesis 22 in zijn geheel aan E wordt toe-
geschreven,, zoals bewezen zou worden door tfn^RTi, DTi1?», de nachtelijke openbaring, 
dee roep en het antwoord in 22:1 en 11, kortom de voorbeelden die ook Gunkel te 
berdee brengt.15 Naar deze opvattingen moet der Redaktor, doorgaans afgekort tot R, 
dee verzen 15-18 aan de tekst hebben toegevoegd. Deze zou volgens - onder anderen -
Gunkell  niets nieuws te zeggen hebben, want gedachten en uitdrukkingen zijn overal 
vandaann gezocht. Hierop door redenerend zegt Jacob dat in dat geval de naam miT 
inn vers 14 reeds als een vreemde ingreep moet worden gezien. Hierbij blijf t het niet, 
wantt Jacob merkt ook op dat wanneer m,T betrekking zou hebben op de naam Moria, 
verss 2 al niet van E kan zijn. Vers 14 wordt immers naar de heersende opvattingen 
beschouwdd als het hart van de vertelling en de wisseling in de Godsnaam heet niet 
enkell  beoogd, maar is zelfs bepalend voor de hoofdzaak. Eerst zou O'if?**  heersen, 
maarr op het moment waarop men de daad volbracht noemt, moet mn1 in 22:11,14,15 
enn 16 tevoorschijn treden en die zou aanwezig blijven tot het einde. In vers 12 horen 
wee weliswaar nog wel van CPrfPK, maar dat wordt in deze theorie noodzakelijk geacht 
omm daarmee de verhouding tussen Elohim en Abraham in het eerste deel te kenschet-
sen.. Jacobs beschrijving van de bronnensplitsing is ironisch getint. Het is duidelijk 
datt zijn zienswijze een andere is. Vers 17 vormt naar zijn mening allesbehalve een 
samenraapsel.. De tekst is gebaseerd op een intense bewondering voor de daad van 

A.w.. p.243. 
Jacobb (1934) p.949. De reden kan zijn dat Jacob al in 1923 heeft gesignaleerd dat Gunkel in 
dee 4e druk van 1917 niets nieuws meer heeft ingebracht over de oorsprong van Genesis. Jacob 
(1923)) p.667. 
Ziee Gunkel (1977) p.236. 
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Abrahamm en dit wordt omzichtig vertolkt en zorgvuldig verwoord. 
Naarr Jacobs mening is de bronnentheorie uitgesproken verlegen met de afsluiting van 
Genesiss 22. Doorgaans wordt dit fragment, vanwege het getal twaalf, gehouden voor 
eenn tekst uit de P traditie, maar problematisch is dan weer dat vers 20 niet begint 
mett rrn^n H'PK zoals bij P gebruikelijk schijnt te zijn. P heeft Uz en Aram elders een 
anderee plek binnen zijn stamboom gegeven en vervolgens wil Genesis 25:20 dat 
Betuèll  Arameeër is in tegenstelling tot Genesis 22:20 waar dit van Kemuël gezegd 
wordt.. Daar niets voor E spreekt ten aanzien van dit fragment, moet J overblijven. 
Nietss is echter zeker, want in Genesis 29:5 heet Laban bij J de zoon van Nahor 
terwijll  Laban in Genesis 24, dat men eveneens aan J toeschrijft, als de broer van 
Rebekkaa geboren heet te zijn uit Betuël.16 

12,312,3 Samenvatting 

Vann belang is voor Gunkel dat de Elohist een reeks vertellingen kent waarin de 
tranenn rijkelij k vloeien. Gunkel werkt weliswaar de bronnensplitsing uit, maar het 
zall  hem vooral gaan om het diep religieuze motief van Genesis 22 dat tot uiting komt 
inn de karakterisering van Abraham. Gunkel hanteert de regels van de bronnensplit-
sing,, al levert die geen antwoord op over de compositie en de ontstaansgeschiedenis 
vann de vertelling. Westermann wijst erop dat er nog altijd maar zeer weinig met 
zekerheidd over is te zeggen.17 Kern is en blijf t de vertelling van Abrahams beproeving 
enn dat betekent dat het slot van Genesis 22 vanaf vers 15 voor Gunkel van minder 
groott belang is. De tweede engelopenbaring en de beschrijving van de Stammbaum 
NahorsNahors bevatten als toevoegingen aan de Elohist niet het meest wezenlijke. Jacob 
daarentegenn gaat uit van Genesis 22 als een eenheid en als zodanig zal hij de tekst 
benaderen.. De bronnensplitsing leidt de aandacht van de vertelling af en schept 
verwarring.. Duidelijk wordt dat Jacob niets op heeft met deze splitsingen en de 
argumentatiee erbarmelijk van gehalte vindt. 

Jacobb (1934) p. 985-986. 
Westermannn (1981) p. 139. 
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133 BENNO JACOB CITEERT HERMANN GUNKEL ACHTMAAL : EEN 
SIGNALERING18 8 

Hett mag duidelijk zijn dat Jacob kan reageren op Gunkels werk, maar dat het 
omgekeerdee uitgesloten is daar Gunkel reeds twee jaar voor het verschijnen van Das 
ersteerste Buch der Tora: Genesis is overleden. Achtmaal noemt Jacob Gunkels naam in 
zijnn commentaar op Genesis 22 en hij doet dat onveranderlijk afgekort met Gu. 

13.113.1 Genesis 22:1 

**  Gunkel 
GottGott versuchte wordt opgevat als een Zwischensatz omdat 1703 - pi'el 'beproeven' - in 
religieuzee zin wil zeggen: toezien of iemand Gods bevel gehoorzaamt of niet. 
PrüfungserzahlungenPrüfungserzahlungen zijn populair in de religieuze literatuur. In de religie is het van 
belangg of een heilige zijn vroomheid gestand doet wanneer hij in een moeilijk parket 
wordtt gebracht. De klemmende vraag is dan of hij stand zal houden waar gewone 
mensenn struikelen. Dit literaire motief dat in vele godsdiensten terug te vinden is zien 
wee ook terug in het sprookje, aldus Gunkel. Als wezenlijk fenomeen van het reli-
gieuzee hoort de beproeving erbij en daarom is TO] ondergeschikt aan 'm en aan IDK'l. 

**  Jacob 
Hett werkwoord rt03, in pi'el, verduidelijkt wie het onderwerp is; dat is niet zoals voor-
heenn miT of wnbR, maar D^Kit, die zich als zodanig voor de eerste maal tot Abraham 
richtt en wel met de ungeheure Forderung, die an ihn gestellt wird en nur eine 
PrüfungPrüfung sein soil. Hier voegt Jacob aan toe dat Gods beproevingen openbaar zullen 
makenn tot hoe ver de Gottesgehorsam van de mens zal gaan en daarmee worden wij 
aann het boek Job herinnerd. Aan zowel Genesis 22 als de beproeving van Job gaat 
eenn Familienfest vooraf waarbij hij opmerkt dat in Genesis 21 mm de hoofdrol speelt. 
Dezee beproeving, die in de proloog van het boek Job met een dramatische ontwikke-
lingg uiteengezet wordt, klinkt hier in slechts één woord en maakt duidelijk dat voor 
Jacobb enkel Genesis 21 in het geding is als basis voor de vertelling van Genesis 22. 
Hieruitt vloeit voort dat rtOJ 'm beslist geen Zwischensatz is zoals Gunkel wil , want 
10K,11 slaat niet op heel de voorgeschiedenis, maar enkel op Genesis 21. De reden is 
datt Genesis 21 een Abraham toont op het hoogtepunt van zijn geluk en aanzien. Dit 
maaktt het contrast des te scherper met het moment waarop Abraham, na de smarte-
lijk ee verwijdering van Ismaël, nu ook de andere zoon, de hem enig overgeblevene, 
terr beschikking moet stellen. Vervolgens noemt Jacob Gunkel niet expliciet, maar 
citeertt hij hem wel als laatstgenoemde ^n een gebruikelijke inleiding van E bij het 
gesprekk noemt. Jacob vat deze uitdrukking op als een manier van spreken tussen een 
hogergeplaatstee en een lagere instantie. 

Hett gaat hierbij om de tekst in Gunkel (1977) p.236-244 en Jacob (1934) p.491-504. 
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13.213.2 Genesis 22:2 

**  Gunkel 
Inn de samenhang van de Abrahamgeschichten wordt duidelijk dat met de dood van 
Isaakk alle beloften van God zouden wegvallen. Het ontbreken van de naam van Isaak 
wordtt in een ander verband bevestigd door het ontbreken van de naam van de dochter 
vann Jefta als diens enig kind, in Richteren 11:34. Het gaat om het bevel van God 
waaruitt blijk t dat hij alles kan verlangen van de mens. De naam Isaak wordt 
dientengevolgee opgevat als een Zusatz overeenkomstig Genesis 21:10 waar de 
weggezondenn zoon eveneens niet met toenaam genoemd wordt. 

**  Jacob 
Hett gaat niet om een Zusatz, want omzichtig en talmend wordt het alles vergende 

vann de opdracht duidelijk tot en met het uitspreken van de naam die geluk draagt 

toe. . 

13.313.3 Genesis 22:2 

**  Gunkel 
nnnnn wordt opgevat als een latere tekstverandering uit Jeruzalemse kringen, terwijl 

nOKnn de basis is voor de vertaling van de Pesjitta.19 

**  Jacob 
Dee poging van Gunkel om de soevereine goddelijke uitverkiezing te bevestigen met 
historiserendee herinneringen vat Jacob op als een vorm van romantiek; de vertelling 
zouu zo haar legitimiteit verkrijgen door een historische ondertoon. Gemeld wordt dat 
Gunkell  instemt met de vertaling van de Pesjitta die in (n)nü n̂ das Emoriterland 

leest. . 

13.413.4 Genesis 22:3 

**  Gunkel 
Hett kloven van het hout staat op een foutieve plaats en is te beschouwen als een 

ZusatzZusatz van een hand die hier de voorbereiding van vers 6 over het nemen van het 

houtt voor het brandoffer miste. 

**  Jacob 
Hett hout is een wezenlijk onderdeel van het offer en mag niet worden opgevat als 
eenn Zusatz, want dan had ook gesproken moeten worden over het vuur en het mes 
datt eveneens van huis is meegenomen. 

Syrischee vertaling van de Hebreeuwse bijbel uit de 2e eeuw. 
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13.513.5 Genesis 22:5 

**  Gunkel 

Hett is de teergevoelige verteller die wil dat Abraham de Sklaven achterlaat, zij mogen 
geenn getuigen zijn van het verschrikkelijke. Evenmin mag Abraham tegen hen zeggen 
watt hij van zins is. Sterker, om de teergevoeligheid van Abraham te belichten, 
schijnenn de Sklaven door de verteller in het verhaal te zijn ingebracht. 

**  Jacob 

Gunkell  wordt op deze plaats nagenoeg letterlijk geciteerd als hij over de Sklaven 
spreektt die door Abraham zijn meegenomen om achtergelaten te worden, waarna de 
vraagg klinkt: Und der Esel? Wird auch er aus Zartgefühl zurückgelassen? Het is 
anders,, Abrahams teergevoeligheid is niet hierin gelegen, maar in het noemen van 
zijnn zoon als "lIJpn, waarmee hij hem met hen gelijkstelt; von jetzt an genügt zum 
TragenTragen der eine Knabe. 

13.613.6 Genesis 22:6 

**  Gunkel 

~ii?]n,, door Gunkel nu niet - als voorheen - vertaald met der Skiave maar met der 
Knabe,Knabe, draagt de zware last en de vader de meer gevaarlijke, te weten het vuur en 
hett mes opdat Isaak zich niet snijdt of brandt; deze voorzichtigheid van de vader, 
diee toch zijn zoon moet gaan slachten, wordt aangemerkt als een besonders hübscher 
Zug. Zug. 

**  Jacob 

Gunkell  wordt letterlijk geciteerd als het gaat om de taken van de vader en der Knabe 
enn de vermeende voorzichtigheid opdat Isaak zich niet snijdt of brandt, maar het gaat 
Jacobb bovenal om Gunkels opmerking dat de voorzichtigheid van de vader kan 
wordenn opgevat als een besonders hübscher Zug. 

Mett name deze opmerking wordt door Jacob fel becommentarieerd: zulke kleinzielige 
sentimentaliteitt hoort niet bij de heroïsche geest van de vertelling. Vervolgens stelt 
hijj  dat het zeer ongepast zou zijn geweest wanneer Isaak zijn vader - in tegenwoor-
digheidd van de andere Dni>3 ! - de zware last had laten opnemen; opvallend is dat de 
anderee WlVl op deze manier in de visie van Jacob bij het gebeuren betrokken blijven. 
Jacobb gaat zelfs een stap verder wanneer hij stelt dat hieruit voortvloeit hoezeer het 
houtt aan Isaak toebehoort. 

13.713.7 Genesis 22:10 

**  Gunkel 

Niett het vastgrijpen van het mes, maar de handbeweging waarmee Abraham Isaak 
schachtenschachten wil , wordt hem door de engel verboden; Abraham heeft de intentie om de 
daadd van de slachting te verrichten, getoond. Dit is de reden waarom und ergriffdas 
MesserMesser een Zusatz is. 
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**  Jacob 
Dee offerwetgeving in de Tora is omvangrijk en er wordt veel geslacht, maar over een 
mess wordt nooit gerept. Abraham was niet enkel vastbesloten, maar reeds midden 
inn de voltrekking. Gunkels opvatting dat und ergriff das Messer een Zusatz is omdat 
dee engel hem enkel het uitstrekken van de hand verbiedt, wordt onder nadere verwij-
zingg naar vers 12 een Spitzfindigkeit genoemd. 

13.813.8 Genesis 22:12 

**  Gunkel 
Dee voltrekking is onnodig, want niet de handeling zelf wil God, maar de gezindheid 
diee in de handeling overgaat: een idee van hoge vergeestelijking. 

**  Jacob 
Hett nemen van het mes om te slachten is in het Hebreeuwse denken voor de 
goddelijkee beoordeling zoveel als: hij slachtte. Het mes hier nogmaals op te voeren 
zouu getuigen van banaliteit, zoiets als: Stecke das Messer ein!, zoals Gunkel voor 
ogenn zou staan. 
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144 G E N E S I S 22 B I J G U N K E L E N J A C O B : E E N D E T A I L S T U D I E 

Gunkell  biedt zijn vertaling van Genesis 22:1-19 aan in één geheel aan de bovenkant 
vann de bladzijden, met een zodanige tekstverdeling dat daaronder zijn uitleg te volgen 
is.. Soms geeft hij die per vers, dan weer per aantal verzen. Ik houd hier zijn 
verwijzingg aan. 

14.114.1 Genesis 22:1a 

laa Nach diesen Geschichtengeschah's, da GottAbraham versuchen wollte, dass erzu ihm sprach: 

Abraham!Abraham! (Gunkel) 

laa Es geschah nach diesen Begebenheiten, da versuchte der  Elohim den Abraham und er  sprach 
zuu ihm: Abraham! (Jacob) 

14.1.114.1.1 Gunkel: 'das Befehl Gottes' 

Bijj  de bespreking van Isaaqs Opferung stelt Gunkel nergens de vraag naar het 
momentt waarop Abraham beproefd wordt. Hij is er vast van overtuigd dat er een 
breuklijnn is met Genesis 21:22-34 omdat die vertelling twee bronnen bevat en dus 
zelff  geen eenheid is. Het gedeelte van Genesis 21:22-24,27 en 31 behoort tot E en 
vormtt een gesloten geheel;20 Genesis 21:25-26,28-30,32-33 daarentegen ziet Gunkel 
alss een tekst uit een nevenbron van de Abrahamgeschichte bij de Jahwist (Jb). 
Dee Sagenkranz Ja gaat er vanuit dat Abraham in Hebron woonachtig is als hij in 
Gerarr een verbond sluit met Abimelek.21 Gunkel is met Wellhausen van mening dat 
volgenss de bron Ja Abraham niet kriskras door het land heeft gereisd, maar linea recta 
vanuitt zijn vaderland over Sichem en Betel naar Hebron is getrokken.22 

EE daarentegen situeert Abraham volgens Genesis 22:19 in Berseba en Gunkel verwijst 
zelff  naar Genesis 21:22 w. waar vers 31 is afgedrukt als stammend uit E; overigens 
beschouwtt hij de terugkeer als een zelfstandig bericht waarin de antike Erzahler het 
opgewondenn gevoel van de toehoorder weer tot rust wil laten komen.23 

Dee twee bronnen signaleren een mobiliteit van Abraham die niet direct een houvast 
biedtt aan het moment in de vertelling waarop God Abraham beproeft. Is Abraham 
opp het moment van de beproeving te lokaliseren in het land van de Filistijnen, zoals 
EE wil aan het slot van Genesis 21? Gunkel gaat daar niet op in, uit niets blijkt dat 
dee context van de beproeving van belang is. Het verbond dat Abraham met Abimelek 
sloott speelt geen rol en evenmin de omstandigheden waarin Abraham verkeerde. Het 
enigg geldende is nu het moment van de beproeving Gods. 
Dee proloog markeert het thema. Welk thema? Gunkel legt alle accent op het spreken 

Gunkell  (1977) p.233. 
A.w.. p.234. 
A.w.. p.176. 
A.w.. p.239. 
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vann God en niet op Nach die sen Geschichten. Hij vertaalt HO] dan ook met versuchen 
wolltewollte om aan te geven dat het gaat om een toezien hoe iemand of iets geaard is, toe-
gespitstt in religieuze zin: of iemand Gods bevel gehoorzaamt. Daar zet hij zijn betoog 
meee in.24 Gunkel kent aan het perfectum van no] geen betekenis toe ten dienste van 
dee structuur in verhaalteksten.25 Hij doet dat mijns inziens om twee redenen. Ten 
eerstee stelt Gunkel dat de verteller een antropomorfe voorstelling van God heeft die 
striktt genomen een alwetendheid uitsluit, terwijl de verteller dat zichzelf niet bewust 
is.. Hiertegenover stelt Gunkel dat E er volgens hem waarde aan hecht om vanaf het 
beginn vast te stellen dat het bevel van God bepalend is voor de beproeving van Abra-
ham.. Dat is het wat de verteller voor ogen heeft en deze gedachte zal hij aan het slot 
weerr opnemen. De tweede reden wordt nu duidelijk. Niet de verteltekst is van het 
grootstee belang, noch de bron waaraan het vertelde ontspringt, maar het thema. De 
prangendee vraag voor Gunkel is: zal Abraham gehoorzaam zijn aan dit bevel of niet? 
Gunkell  legt zijn lezers de vraag voor of Abraham zich als een heilige in vroomheid 
zall  bewijzen waar gewone mensen struikelen. Gunkel ziet Abraham als een prototype 
vann de vrome die gewone mensen ten voorbeeld strekt in het religieuze handelen. 
Daaromm heeft Gods bevel als beproeving voor Abraham in de optie van Gunkel alleen 
dann maximaal effect wanneer no] in een tussenzin wordt geplaatst. 

14.1.214.1.2 Jacob: 'alles wieder in Frage geste Ut' 

Geheell  anders Benno Jacob. Hij reageert inhoudelijk op Gunkel met betrekking tot 
hett werkwoord nol Hij schetst de beginpositie van zowel Abraham als God op een 
totaall  andere wijze. Ten eerste maakt Jacob duidelijk dat de context van belang is 
omdatt hij n^an Dnmn nn« ,n,l niet als een lose Anknüpfung beschouwt, maar als een 
verrassendee omwenteling binnen een grotere compositie. Dit wil niet zeggen dat 
Abrahamss positie in het geding is als gehoorzame waar gewone mensen struikelen 
zoalss Gunkel wil , maar dat na de lang verbeide geboorte van Isaak alles wieder in 
FrageFrage gestellt wordt; kortom, de vraag klinkt tot hoever Abrahams gehoorzaamheid 
moett gaan, waarbij Jacob verwijst naar Exodus 16:4, Deuteronomium 8:2 en 13:4. 
Dezee verwijzingen zijn van belang, want in deze teksten is niet een buitengewone 
gehoorzaamheidd in het geding, maar het leven naar de Tora waarop Gods beproevin-
genn betrekking hebben,26 sie bringen das Gold an den Tag, daarbij verwijzend naar 

A.w.. p.236. 
Vergelijkk Schneider (1982) p. 186 § 48.2.3 en p.204 § 48.6.1.43. 
Dee tekstkeuze is opvallend. Het gaat in alle drie fragmenten om het houden van de Tora en de 

geboden: : 

1.. In Exodus 16:4 belooft God aan Mozes brood voor het volk: 

Enn JHWH zei tegen Mozes: nüD-1?* nvv nnnn 
Zie,, ik zal voor hen brood laten regenen uit de hemel D'DtörriD orib DS1? -ITDDO 'un 
enn het volk zal uitgaan om het te verzamelen wn DV-im Ttsp̂i opn twi 

hett dagdeel op zijn dag 
opdatt ik het beproef of het zal gaan in mijn Tora of niet. t6"DK 'mina -ĵ n xc» ]»d? 
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zijnn uitleg bij vers 12. Ten tweede haalt Jacob in zijn vertaling no] naar voren en 
plaatstt het naast het spreken van ovî fcn, die zich hier voor het eerst tot Abraham 
richt,, terwijl het voorheen om DTî K of mrp is gegaan. Jacob meldt en passant dat 
Genesiss 17:18 en 20:17 het hebben over Abraham die zich tot DV^KTI wendt als ein 
vorhervorher genannter DTî K. Wie echter déze DTî sn is, wordt pas duidelijk in HOI. Hier-
meee is de overeenkomst aangeduid tussen Genesis 22 en het begin van het boek Job. 
Jacobb stelt vervolgens dat Abraham weliswaar niet precies weet tot wie hij zich richt, 
dee lezer weet dat des te beter. Jacob stelt nadrukkelijk dat wij lezers meer weten dan 
Abraham.. In tegenstelling tot Abraham weten wij dat het met de ontzagwekkende 
vorderingg van deze üT̂ KTf om nur eine Prüfung gaat, maar Jacob meent ook dat de 
beproevingg voortgaat met goedkeuring van mn\ Dat is de reden dat DTî Rn (22:1) en 
mrpp (21:1) in contrast staan met elkaar en dat mn1 voor DTî Kn uit gaat. In dit licht 
bestrijdtt Jacob de visie van Gunkel dat ncü een tussenvoegsel is. Nog een onderscheid 
typeertt Jacob. Hij ziet in D'n'PKn een wezen in de geest van DTÎ KTI 'D van het boek 
Job.. Jacob noemt hem daarom Satan }pD. Deze gestalte heeft de rol van Versucher. 
Alss een van de hemelse dienaren, ein übereifriger, vollkommene menschliche 
GottergebenheitGottergebenheit bezweifelnder Untergebener zal deze overgaan tot de beproeving, 
waarinn mn1 in eerste instantie toeziet.27 

14.1.314.1.3 Samenvatting 

Gunkell  vat Genesis 22 geïsoleerd op, maar in het bijzonder doet hij dat met de pro-

2.. In Deuteronomium 8:2 houdt God bij monde van Mozes het volk voor dat er sprake is van 
vernederingg en beproeving omwille van de geboden van God: 

Enn ji j zal gedenken aan heel jouw weg -pTr1»-™ rron 
diee JHWH jouw God heeft doen gaan deze 13103 roo D'WIR nr ~\-rh*. mrr "p'^rnajK 

veertigg jaar door de woestijn 
omm jou te vernederen en jou te beproeven "yxsb ~\vas \vti? 
omm te weten wat in jouw hart is of ji j zijn geboden vhra* VÏÏXQ notönn •pa'ja ~i©trrw ovib 

houdtt of niet. 
3.. De verwijzing naar Deuteronomium 13:4 (NV vers 3) is opvallend omdat het gaat om 
waarschuwingenn jegens valse profeten, terwijl in het volgende vers de navolging van JHWH 
aann de orde is: 

44 Niet zal jij gehoor geven DDtfri xb 4 
aann de woorden van die profeet wmn toran naT1*» 
off aan die droomdromer, K1nn Q-^n cbm-b» ÏK 
jaa beproeven zal jullie, JHWH jullie God con» CD'n1?» mir ncflD '3 
omm te weten j-iin1? 
off jullie liefhebben JHWH jullie God OUM'PR mrp-rw ü'jnn DDÖTI 
mett heel jullie hart en met heel jullie ziel. DSDSTtoai DTODVTO 

55 Achter JHWH jullie God zullen jullie gaan en hem vrezen TK-ITI ir«i ir^n ayn'm nvr nrw 5 
enn zijn geboden zullen jullie houden en aan zijn stem ii>Btfn Vppai noaJn vtVüÉDTiHl 

gehoorr geven 
enn hem zullen jullie dienen en aan hem zullen jullie |1p3in 131 naun Wi 
jee hechten. 

Jacobb (1934) p.491-492. 
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loog.. Hij interpreteert dientengevolge in eenvoudig perspectief; het gaat hem om 
absolutee gehoorzaamheid naar aanleiding van Gods bevel en voor Gunkel is het de 
vraagg of Abraham als ware vrome overeind blijf t waar gewone mensen struikelen. 
Gunkell  wil het diepreligieuze motief opdelven van de rol van Abraham in Genesis; 
hijj  houdt zijn kerkelijke lezers het belang van dit oerverhaal voor zodat Abrahams 
vroomheidd ten voorbeeld strekt. 
Jacobb daarentegen beschouwt de vertelling in het raam van de context in meervoudig 
perspectief.. Bij hem gaat aan Genesis 22 Genesis 21 vooraf waarin het gaat om een 
Familiengeschichte.Familiengeschichte. Hierdoor kan Jacob de betekenis van de Godsnaam DTîKTT aan 
dee orde stellen en die verbinden aan dezelfde Godsnaam die in Job 1 en 2 klinkt in 
dee benamimg DTÎ KT! 'n. Zo wordt de positie van de godheid verrassend bepaald. 
Bovendienn wordt zo ook recht gedaan aan het woord nol, want het is de verteller die 
will  dat wij lezers weten dat Abraham beproefd wordt. Voor Jacob wordt Abrahams 
vroomheidd niet gekleurd door het onvermogen van anderen om overeind te blijven, 
maarr door de vraag of Abraham zal leven naar de Tora! Bij Gunkel zien we uitslui-
tendd een spanning op aarde, bij Jacob van meet af op de aarde maar ook in de hemel. 

14.214.2 Genesis 22:1b 

Opp de aanroep van God volgt het antwoord van Abraham: 

l bb Er antwortete: ich höre. (Gunkel) 

l bb Und er antwortete: hier bin ich! (Jacob) 

14.2.114.2.1 Gunkel: 'ich höre' 

Abrahamm antwoordt met ^n, hetgeen Gunkel inhoudelijk interpreteert als sprich, sprich, ich 
höre.'höre.'22**  De inhoudelijke interpretatie van 'iin vergelijkt Gunkel met 1 Samuël 3:9 en 
dee verwijzing naar deze tekst is veelzeggend. De uitdrukking "]P komt voor in 1 
Samuell  3:4,5,6 en 8 waar Samuel antwoord geeft op de vermeende roep van Eli, maar 
niett in vers 9. Eli wil dat Samuél God antwoordt met -pm> UDC 'O mrv "Oi en dit is 
tee vertalen met 'spreek JHWH, uw knecht hoort'. Gunkels verwijzing geldt niet de 
tekst,, maar de inhoud van het thema en dit wordt versterkt door zijn opvatting dat 
dee bron van de Elohist op die wijze een gesprek tussen mensen weergeeft, waarbij 
Gunkell  verwijst naar Genesis 22:7. Vervolgens stelt Gunkel dat niet alleen het mense-
lijk ee gesprek volgens de bron van de Elohist begint met 'in, ook de goddelijke 
openbaringg vindt plaats in de vorm van een menselijk gesprek. 

14.2.214.2.2 Jacob: 'hier bin ich!' 

Impliciett reageert Jacob op Gunkel als hij stelt dat 'En niet eine der bei E üblichen 

Hoewell  Gunkel, waar hij dat nodig vindt, leestekens gebruikt, doet hij dat niet ten aanzien van 
'Mn.. Hij merkt niet de verschillende schrijfwijzen op van Genesis 22:1,11 en 7. In de laatste tekst 
zienn we de schrijfwijze 'ïïn. 
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EinleitungenEinleitungen von Gesprdchen betekent,29 maar altijd het spreken tussen een Überge-
ordnetenordneten und einem Tieferstehenden, of dit nu God, de vader of de koning is. 'IDH van 
Abrahamm is het enig mogelijke antwoord op Gods aanroep met naam en toenaam en 
Jacobb benadrukt dit door hieraan toe te voegen dat in dit ene woord die tatbereite 
ReligionReligion ligt besloten.30 Het contrast met Abrahams antwoord aan Isaak dat zichtbaar 
iss in de uitdrukking '.aan werkt hij - onder verwijzing - verder uit in zijn commentaar 
opp vers 7. 

14.2.314.2.3 Samenvatting 

Ookk hier is de eendimensionale visie van Gunkel zichtbaar, gespitst als hij is op het 
uitgangspuntt van de bron van de Elohist. Gunkel gaat voorbij aan het subtiele 
verschill  in schrijfwijzen tussen 'an gesproken tot God en 'ajn gericht tot Isaak; de 
eerstee vorm is gangbaar, de tweede vorm komt slechts voor in Genesis 22:7 en in 
Genesiss 27:18.31 Het gaat Gunkel er uitsluitend om dat de spreker door het korte ant-
woordd van de aangesprokene nu verzekerd is van diens aandacht. All e accent ligt 
volgenss Gunkel op de inhoud van Abrahams spreken, hetgeen tot uitdrukking komt 
doorr de verwijzing naar 1 Samuël 3:9. 
Jacobb daarentegen heeft het verschil in schrijfwijzen wel opgemerkt. Zijn visie dat 
hijj  in Abrahams '•ïïn die tatbereite Religion gewaar wordt, moet te denken geven. 
Jacobb gebruikt, zoals reeds besproken, de term Religion op heel specifieke momenten. 
Jacobb beschouwt Abraham als een Religionsgründer en in Genesis is Abraham van 
meett af aan de vormosaische Held der Religion en een Vertrauter Gottes. 
Dess te opvallender is het dat deze uitdrukking niet gebezigd wordt ten aanzien van 
Genesiss 12 waar Abraham een altaar bouwt als hij in Sichem, in het hart van het land 
Kanaönn is aangekomen. Daar horen we niet veel meer dan dat Abrahams altaar diens 
amenn is op de openbaring van God en een protest tegen de Kanaanitische kentekens.32 

Ditt is niet het meest religieuze moment voor Jacob en ook wanneer Abraham in Betel 
eenn altaar bouwt, heeft dat enkel te maken met het aanroepen van de Naam. Een 
zendingsdrangg mag men er niet in zien en een gemeente stichten in Kanafin, dat is 
niett de taak van de aartsvaders." De term Religion krijgt bij Jacob zijn betekenis 
binnenn de Grundlegung der Geschichte Israels.u Zoals Geschichte bepaald wordt 
doorr Aufgabe," zo bepaalt het tatbereite de inhoud van de Religion, waarvan 
Abrahamm de grondlegger is. Het contrast tussen Gunkel en Jacob is bij uitstek 

Dezee formulering is althans niet bij Gunkel te vinden; Gunkel stelt echter wel vast dat de hoofd
massaa van E komt, waarbij hij verwijst naar die Einleitung des GesprQchs in Genesis 22:1 en 
111 en hij meent dat E auch das Gesproch zwischen Menschen zo begint, waarbij hij verwijst 
naarr vers 7. Zie Gunkel (1977) p.236. 
Jacobb (1934) p.492-493. De uitdrukking tatbereit' is niet terug te vinden in Van Dale Groot 
woordenboekk Duits-Nederlands (1983) noch in Kramers' Woordenboek Duits (1964); duidelijk 
iss evenwel dat Jacob de praxis als beslissend element van de religie van Israël op het oog heeft. 
Ziee Mandelkem (1975) p.338-339. 
Jacobb (1934) p.345. 
A.w.. p.346. 
A.w.. p.12. 
A.w.. p. 15. 
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zichtbaarr in hun verschillende visie op Religion. Gunkel heeft het over Religion als 
fenomeen,, gedragen door het meest wezenlijke. Hem gaat het erom dat op Gods bevel 
gereageerdd wordt met absolute gehoorzaamheid of niet. Jacob daarentegen baseert 
zichh op de Religion zoals die gedragen wordt door de praxis en binnenshuis begint. 
Voorr hem is van belang hóé Abraham zich zal gedragen. Zal het bondgenootschap 
gestandd worden gedaan? 

14.314.3 Genesis 22:2 

22 Er sprach: nimm deinen einzigen, geliebten Sohn, haaq, geh ins Land von ham-Morijja und 
bringebringe ihn daselbst aufeinem der Berge, den ich dir nennen will, als Ganzopfer dar! 
(Gunkel) ) 

22 Nimm doch deinen Sohn - deinen Einzigen, den du liebst - den Isaak und geh nur hin zum 
Landee der Morija und bringe ihn dort hinauf fur ein Ganzopfer aufeinem der Berge, den ich 
dirr sagen werde. (Jacob) 

14.3.114.3.1 Gunkel; 'nimm deinen Sohn!' 

Hett uiterst beschroomde W~rtj? is bij Gunkel louter een bevel geworden, want hij is 
dee mening toegedaan dat God wel weet wat hij vereist. Hoewel met Isaaks dood alle 
beloftenn van God zouden komen te vervallen, ligt het accent volgens Gunkel op de 
absolutee gehoorzaamheid van Abraham; Gunkel wordt niet moe dit aspect van de 
ReligionReligion te benadrukken. Vervolgens zien we dat Gunkel de tweemaal voorkomende 
bezitaangevendee achtervoegsels ^ in "|D en "pTT1 tezamen met het 2e persoonsvorm 
mannelijkk enkelvoud perfectum ront*  samenvoegt ten gunste van een eenmaal 
gevormdd bezittelijk voornaamwoord deinen Sohn zodat er slechts één werkwoord 
overblijft:: nimm. All e licht valt daardoor op het 'nemen van je zoon'. Beide aspecten, 
dee absolute gehoorzaamheid en de vertaalwijze, maken duidelijk dat Gunkel Isaaq 
alss een toevoeging beschouwt.56 

14.3.214.3.2 Jacob: 'die Grosse des Ansinnens' 

Jacobb honoreert de precisering in de zinstructuur met zijn twee werkwoorden KTrïp 
enn roriN uitlopend op de naam door het effect van het omzichtige en het talmende 
inn de vordering te versterken. In de vertaling plaatst hij twee aandachtsstrepen, te 
wetenn na deinen Sohn en voor den Isaak. Daardoor wordt deinen Einzigen, den du 
liebstliebst met toenemende spanning uitgesproken. Verantwoorden doet Jacob zich niet 
directt voor zijn accentuering, maar wel indirect door de aandachtsstrepen te herhalen 
inn zijn commentaar, waar hij zegt: 

mitmit jeder Bezeichnung steigert sich die Grosse des Ansinnens - bis die inhalts-
vollstevollste ausgesprochen wird - der Name. 

Gunkell  (1977) p.236. 
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Watt we in het commentaar zien, is reeds aangegeven in zijn vertaling; Jacob heeft 
daarbijj  het zeer bekende fragment uit GenR 55:7 voor ogen waarin God zich nader 
moett verantwoorden wanneer Abraham hem tot een precisering dwingt. Ten diepste 
iss dit een van de meest aangrijpende momenten in de beproeving omdat Abraham 
volgenss deze midrasj beseft dat Isaak in het geding is: 

Genesiss Rabba 55:737 

11 En hij zei: neem toch je zoon, enzovoort. 
22 Hij zei hem: neem toch alsjeblieft weg van 

jouu je zoon. 
33 Hij zei hem: welke zoon? 
44 Hij zei hem: je enige. 
55 Hij zei hem: deze is de enige van zijn moeder 

enn die is de enige van zijn moeder. 
66 Hij zei hem: die je liefhebt. 
77 Hij zei hem: zijn er dan grenzen in mijn 

binnenste? ? 
88 Hij zei hem: Isaak. 

' i)ii -])3 nu w np -IDK'I i 

pp na iac ncp2D w np ï1? IDK 2 

pp nt ^1*7-11» 3 
PP r» t> 11» 4 

IDK*>> Trr rm -mi TIT m V? -11*  5 

ran»» -IÜN t> * l l * 6 

TITI-OO **Dinn rm t> -11» 1 

prtYprtY rw t> *u» 8 

SchonendSchonend und zögernd wird die Forderung nur allmahlich deutlicher und genauer, 
schrijftt Jacob en hij beschouwt deinen Einzigen, den du liebst bepaald niet als een 
tussenzin,, maar als een opbouw naar de climax toe, te weten het meest waardevolle, 
waarinn dasMitgefühl mit dem Schmerz gelegen is, de naam van Isaak. Twee aspecten 
wordenn zichtbaar. Ten eerste zien we dat Jacob met de uitdrukking Ansinnen gespitst 
iss op de stem van God die iets vergt van Abraham. Welke stem wordt bedoeld? Met 
instemmingg wordt Rasji geciteerd dat der Göttliche zélf door Abraham ondersteund 
moett worden. Gaat het hier bovendien niet om de twee zwaarste scheidingen? Eerst 
moestt Abraham het verleden opgeven, nu gaat het om zijn toekomst! Maar van wie 
iss de Godsstem? Jacob brengt op dit moment weer het motief van het boek Job in 
zijnn uitleg als hij zegt: Ja, sagt der Versucher, damals ist er gegangen, aber welcher 
SegenSegen ward ihm gleichzeitig verheissen! Daarmee wordt de rol van |CM£? die Jacob voor 
ogenn heeft, in een enkele zin bevestigd waardoor de spanning toeneemt. Ten tweede 
zienn we dat Jacob, zoals ook het geval is in GenR 55:7, het noemen van de naam 
alss een climax beschouwt, waarbij hij verwijst naar Genesis 37:33 waar blij k wordt 
gegevenn van het tegendeel. Jakob wordt het pronkgewaad van Jozef getoond om hem 
ervann te overtuigen dat Jozef is omgebracht. De broers laten hun vader vragen of dit 
gewaadd van 'jóüw zoon' is, zonder naamsvermelding. Dat is niet zonder reden, zegt 
Jacob,, denn in diesem befasst sich alles Glück en dit wordt versterkt door Jacobs 
verwijzingg naar II Samuël 19:1 (N.V. 18:33) waar David wordt aangezegd dat 
Absalomm in de strijd is omgekomen. In Davids beklag klinkt vijfmaal 'D ten opzichte 
vann driemaal Absalom. In dit licht bevat Jacobs uitroep dat volgens Gunkel •'Isaak-* 
ZusatzZusatz moet zijn, een stellige afwijzing van diens visie.38 

Uitt Theodor (1927) p.590-591. 
Jacobb (1934) p.493. 
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14.3.314.3.3 Gunkel: 'das Land Moria' 

Inn § 2 Arten der Sagen der Genesis van de Einleitung gaat Gunkel ervan uit dat het 
dee kinderen waren in het antieke Israël die vroegen waarom er werd geofferd in 
Jeruël.. Op die plaatsnaam legt Gunkel het accent, want in Jeruël hat Gott von 
AbrahamAbraham zuerst sein Kind verlangt, sich aber dann mit dem Wxdder begnügt?9 Een 
niett minder geldende reden is echter dat de oertijd iets heel directs van het wezen 
derr godheid in deze natuurschilderungen heeft waargenomen.40 Dit verklaart waarom 
Gunkell  niet nader ingaat op de naam Moria, maar alleen een opmerking maakt dat 
diee door een latere jerusalemische Textanderung aan de tekst is toegevoegd en wel 
omm twee redenen. De eerste noemt hij zelf en is dat Gunkel in zijn vroomheid belijdt 
datt het aan God is voorbehouden de naam van de specifieke plaats te noemen. De 
tweedee reden is zo mogelijk intrigerender. Met een jerusalemische Textanderung 
duidtt Gunkel indirect op priesters van Jeruzalem die de theorie aanhangen dat de 
godsdienstt van hun heiligdom de enige is die rechtsgeldigheid heeft en de voortzet-
tingg is van de Mozaïsche godsdienst. Volgens Gunkel belijden de priesters van 
Jeruzalemm de theocratie: God heeft de wereld geschapen omwille van de Tempel van 
Jeruzalemm waar de verordeningen en de geboden van God worden onderhouden. 
Gunkell  verwijst daarbij naar II Kronieken 3:1 waar wordt verteld dat Salomo de 
Tempell  bouwde te Jeruzalem op de berg Moria, met een verwijzing naar II Samuël 
24:188 vv. Afgezien van de latere naamsverklaring van de berg Moria meent Gunkel 
inn navolging van Wellhausen dat hier in Genesis 22:2 uitsluitend de naam van een 
streekk kan hebben gestaan.41 Gunkel komt tot deze uitspraak omdat de religie van 
dee priesters van Jeruzalem, en hij blikt dan richting Priestercodex, zich baseert op 
verordeningenn en gebruiken. De bron P 

erzdhlt,erzdhlt, offenbar mit Willen, nicht, dass die Vdter an irgend einer Stelle geopfert 
hatten,hatten, sicherlich deshalb, weil diese Statten seiner Zeit als heidnisch galten*2 

enn Gunkel zal hier bij vers 3 nog op terugkomen.43 Dus hoewel Gunkel geen directe 
verbindingg legt tussen de naam van de berg of de streek en het Priestergeschrift, heeft 
hijj  wel een ernstige bedenking bij de spdtere, jerusalemische Textanderung als 
annexatiee van de plek waar Abraham werd beproefd. Gunkel beschouwt die 
toevoegingg als een ongepaste invulling van het werkelijk religieuze.44 

399 Gunkel (1977) p.xxiii. 
400 A.w, p.xxiv, 
411 A.w. p.237. 
422 A.w. p.xcv. 
433 A.w. p.237. 
444 Vergelijk dit met wat Gunkel over de genres zegt wanneer de kunst van het volk wordt overgeno-

menn door latere kunstenaars: Kleinere Geister übernehmen den Stil, wie er ist; selbstdndige fügen 
hiehie und da etwas Eigenes hinzu; gewaltige bilden ihn persönlich urn. Gunkel (1906/1913) p.35. 
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14.3.414.3.4 Jacob: 'historisierende Romantik' 

Ookk Jacob verwijst naar II Kronieken 3:1 en wel omdat rrnün naast Genesis 22:2 
alleenn in Kronieken als Berg ha-Morija voorkomt; de joodse traditie wil dat op die 
bergg Salomo de Tempel bouwde. Jacob wijst erop dat er van identificatie met 'land' 
enn 'berg', of één daarvan geen sprake kan zijn; in Kronieken wordt niet ingehaakt op 
dee voornoemde Darbringung. Het is uitsluitend de naam 'Moria' die in Kronieken 
verklaardd wordt; dat gebeurt aan de hand van II Samuël 24:16 w. met betrekking 
tott de dorsvloer van de Jebusiet. Tot slot noemt Jacob de overweging om de heilig-
heidd van een plek te motiveren met historische herinneringen in plaats van met 
goddelijkee verkiezing niet een vorm die voortkomt uit het oudisraëlitische denken. 
Integendeel,, Jacob ziet dit als historiserende romantiek, waarbij hij onder anderen 
naarr Gunkel verwijst.45 

14.3.514.3.5 Gunkel: 'das Kinderopfer ist natürlich eine 7b\ii' 

Gunkell  gaat uit van de absolute gehoorzaamheid van Abraham jegens God die alles 
vann de mens verlangen kan. In ternauwernood één regel maakt Gunkel dan ook 
duidelijkk dat het kinderoffer een offer is dat God geheel toekomt en uit de aard der 
zaakk een Ttyll is.46 

14.3.614.3.6 Jacob: 'schonende Verhüllung' 

Jacobb reageert indirect op Gunkel als hij stelt dat wanneer God werkelijk dit offer 
gewildd had, er toch het woordje ,(7 in die zin had moeten staan.47 Vervolgens wijst 
Jacobb erop dat in de teksten van Genesis 22:2 en 13 het voorvoegsel ^ en alleen in 
verss 2 het bijwoord Dtp zijn toegevoegd waar die elders48 ontbreken: 

Genesiss 22:2 rftxh niï rbsni 
Genesiss 22:13 Töïh ïrftm 

455 Jacob (1934) p.493 waarbij hij indirect verwijst naar zijn Einleitung der Vötergeschichte waar 
hijj  schrijft: Nicht ein einziges Mal lesen wir in der ganzen spüteren Geschichte, dass an diesen 
OrtenOrten deswegen ein Kultus geübt wird, weil die Voter dort etwas erlebt haben. A.w. p.323. 

4**  Gunkel (1977) p.237. 
477 L. Kundert noemt in dit geval in zijn bespreking haak in den Texten von Qumran 4QPsJub 

(4Q225)) o'[man Jonnn im *?u n1?^ ^ nbuni nn[arm nrw] (sic!). Hij vertaalt dit: f du liebjst und 
bringebringe ihn mir hinaufals Brandopfer aufeinem der Berge, [der hohejn (sic!). Het gaat hier om 
Isaakk wiens geliefd zijn bepaald wordt door zijn onvergelijkelijkheid. In dit verband valt het 'b 
op:: 'Offer voor mi/. Zie diens noot 66: Gewisse LXX-MSS lesen an dieser Stelle ebenfalls ein 
HOUU So MS Basel, Umv.Bibi, A.N.HI.13 aus dem 10. Jhdt., sowie MS Oxford, Univ. College 
5252 von 1125. Kundert (1998) Nr.78 p.96-97, 99. Ook de orthodoxe rabbijn S.R. Hirsch is het 
opgevallenn dat hier niet staat: n^ub ctó ••b n^am, Hirsch (1893) p.304. 

4**  Jacob noemt het commentaar van Naphtali Hirz Wessely (1869) waarin is opgemerkt dat 
•• bringe ihn zum Ganzopfer dar < in de Hebreeuwse tekst had moeten luiden n^ir vbstn zoals 
datt het geval is in Richteren 6:26 en 11:31, I Samuël 6:14 en 7:9, II Koningen 3:27, Ezechiël 
43:18,244 en Job 42:8. Jacob (1934) p.494. 
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Volgenss Jacob geeft de tekst in de zegswijze aan dat 

einein Elohim für sich kein Opfer fordern kann und * für IHN * kann er nicht 
sagen,sagen, weil ER dies Opfer nicht w/7/.49 

Dee vraag rijst waarom Jacob meent dat ER dit offer niet zou willen. Reeds ten 
aanzienn van vers 1 heeft Jacob aangegeven dat de beproeving wordt uitgesproken 
doorr een hemelse dienaar, een gestalte die Jacob inbrengt en een |üto Versucher 
noemt.. Deze gestalte zien we ook in de uitleg van vers 2 opduiken. We zien hierdoor 
tweee aspecten belicht. Ten eerste valt op dat Jacob op deze manier - op zijn minst -
tweee gestalten vanuit de hemel onderscheidt. Vervolgens wil Jacob dat Abraham -
opp aarde - de uitdrukking Töïh an in^um herkent als afwijkend van het normale 
patroon.. Door dit tweede aspect kan Abraham gevoeglijk aannemen dat het om een 
schonendeschonende Verhüllung gaat, terwijl het de lezer daarenboven duidelijk wordt dat de 
meervoudigee vorm van de vertelling een nadere bepaling behoeft. 

14.3.714.3.7 Samenvatting 

Gunkell  blijf t geobsedeerd door het religieuze aspect van de absolute gehoorzaamheid. 
Zall  aan Gods bevel gehoor gegeven worden of niet? God mag bevelen wat hij wil , 
Gunkelss oog blijf t gericht op Abraham. Niet Gods positie is in het geding, maar 
uitsluitendd die van Abraham. Van hem verwacht Gunkel dat hij zijn zoon zal nemen 
omm het bevel van God uit te voeren. We worden hierdoor gewaar dat Gunkel naar 
dee tekst kijk t vanaf de aarde. Het is niet in eerste instantie Abrahams beslissing die 
inn het geding is, maar het blijf t gaan om diens verbeide gehoorzaamheid. Evenmin 
iss het de vraag wat Abraham zal gaan antwoorden. Het is Gunkels preoccupatie met 
dee gehoorzame vrome, mijlenver als deze verheven is boven de aardse stervelingen 
enn waardig bevonden in dit religieuze boek Genesis te zijn opgenomen. Het is dus 
bovenall  Gunkel die het gebod van God heeft gehoord. Wie of wat er geofferd moet 
wordenn is van secundair belang, gelet op Gunkels zienswijze dat God alles verlangen 
kan,, uitlopend op het al dan niet klinken van de naam van Isaak. 
Jacobss zienswijze daarentegen trekt een streep door heel de benadering van Gunkel. 
Jacobb peilt de diepte van het Hebreeuwse taaieigen in de behoedzaamheid van de 
bekendmakingg van de beproeving. De uitdrukking Ansinnen wijst erop dat Jacob op 
ditt moment naar de tekst kijkt vanuit het perspectief van de hemel. Daar ligt het 
dramatischee moment van het begin van deze episode! Het gaat om nur eine Prüfung 
enn dit wordt versterkt door Jacobs zienswijze op de diverse gestalten in de hemel 
waarmeee de vraag onafwendbaar wordt wie van dezen het is die Abraham de 
verzoekingg heeft opgelegd. We zien dus hoe bij Gunkel het uitsluitend de opdracht 
iss die een verpletterend karakter draagt en de uitwerking zal, als er niets tussen komt, 
evenn vernietigend zijn. Jacob daarentegen hoort spelingen in de tekst, want in de 
hemell  is een regisseur aan het werk die een schonende Verhüllung voor ogen heeft.50 

A.w.. p.494. 
A.w.. p.494. 
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14.414.4 Genesis 22:3 

33 Da bepackte Abraham des Morgens in der Frühe seinen Esel, nahm zweiSklaven undseinen Sohn 
lsaaqlsaaq mit sich, spaltete das Holz zum Brandopfer, brach aufund ging an den Ort, den Gott ihm 
genanntgenannt hatte. (Gunkel) 

33 Und Abraham stand am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knaben 
undd seinen Sohn Isaak und spaltete Ganzopfer-Scheite und stand aufund ging dem Orte zu, den 
Er,, Gott, ihm gesagt hatte. (Jacob) 

14.4.114.4.1 Gunkel: 'die Rührung des Erzahlers' 

Gunkell  legt om te beginnen het accent op de gemoedsbewegingen die dit Godsbevel 
bijj  Abraham teweeg moet hebben gebracht terwijl de tekst daarover niet spreekt. 
Gunkell  verwijst naar §3 Kunstform der Sagen der Genesis van zijn Einleitung waar 
hijj  stelt dat door de gestalten van Genesis over het algemeen kariger en bovenal 
korterr gesproken werd dan in deze tijd van spraakzaamheid waarin een ieder de 
behoeftee gevoelt 

dasdas Herzauzuschütten und dessen wunderbare Geheimnisse zu ojjenbaren. Anders 
jenejene Alten, denen, wie nochjetzt unsern Bauern, die Worte nicht so schnell über 
diedie Lippen kommen.iX 

Zoo komt Gunkel tot de verklaring dat de verteller alles aan de handeling op aarde 
ondergeschiktt heeft gemaakt met als gevolg dat wij Abrahams stem niet horen. 
Gunkell  ziet hiervoor twee redenen. De eerste is dat er in Genesis geen uitspraken 
zijnn opgenomen die niet noodzakelijkerwijs tot een handeling leiden en de tweede 
iss dat wat Abraham ook zegt, het is om het even; voldoende is het dat er gehoor-
zaamdd wordt!52 Gunkel blijf t zijn thema trouw. De uiterlijke situatie moge tot de 
verbeeldingg spreken, ten diepste gaat het om de ontroering van de verteller die niet 
inn woorden tot uitdrukking te brengen is, aber die Hörer merken sie an dem Klange 
seinerseiner Stimme5i Over de tekst zelf meldt Gunkel dat Abraham twee slaven met zich 
meeneemtt omdat een hooggeplaatst persoon zo reist. Opvallend is dat Gunkel denkt 
datt het klieven van het hout hier niet hoort te staan, maar ook op te vatten is als een 
ZusatzZusatz von einer Hand, die hier eine Vorbereitung für v.6: >er nahm das Holz zum 
Ganzopfer«vermisste.Ganzopfer«vermisste. Het mag ons niet verwonderen dat Gunkel nog terugkomt op 
dee plaats die nu als bekend wordt verondersteld; hij is van mening dat er sprake is 
vann een hiaat en wel in vers 2. Een latere generatie heeft de beschrijving van de 
plaatss erbuiten gelaten, weit sie zu dem Ort, mit dem sie die Statte von Gen 22 
identifizierten,identifizierten, nicht passte5A 

J11 Gunkel (1977) p.xliii . 
522 A.w. p.xliii . 
333 A.w. p.237. 
MM A.w. p.237. 
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14.4.214.4.2 Jacob: 'eine tiefe Seelenkenntnis' 

Jacobb gaat in op de details van de tekst zoals die gegeven wordt naar Wichtigkeit. 
Abrahamm neemt zijn beide Diener alsmede Isaak, waarbij Jacob in zijn commentaar 
onderscheidd maakt tussen zijn dienaren die Abraham neemt en opdraagt mee te gaan 
opdatt zij hun heer kunnen begeleiden en Isaak die een andere rol speelt omdat hij 
niett bij het in» dat voor zijn dienaren geldt, is ingesloten. Dit valt op daar de verta-
lingg niet dit exacte onderscheid weergeeft. Jacob gaat ervan uit dat het hout op een 
eerderr moment gekloofd is, want het hoort direct bij het geheel; dat echter de grote 
heerr Abraham zelf deze nederige dienst heeft verricht, vindt Jacob kenmerkend voor 
Abrahamss ijver voor Gods gebod.55 Dit hout wordt van huis meegenomen als 
wezenlijkk onderdeel van het offer. Jacob wijst Gunkels visie af dat het hout klieven 
anan falscher Stelle zou staan en citeert Gunkel letterlijk die er van overtuigd is dat 
hett gaat om een Zusatz vort einerHand, die hier eine Vorbereitung für v. 6 vermisste. 
Jacobb voegt hieraan toe: dann haften sie auch das Mitnehmen des Feuers und des 
MessersMessers vermissen mussen™ Jacob wijst erop dat de in Genesis 22:3 uitvoerig 
beschrevenn voorbereidingen in diep contrast staan met de summiere verwoording in 
Genesiss 12:4. Dit is de reden waarom Jacob de hier vermelde handelingen van 
Abrahamm opvat als eine tiefe Seelenkenntnis. 

14.4.314.4.3 Samenvatting 

Opvallendd is dat Gunkel niet zoveel over de aussere Situation, hoezeer ook anschau-
lichlich ausgemalt te melden heeft. Hij noemt de twee Sklaven die Abraham met zich 
meeneemt,, maar spreekt niet over het totaal van verrichte handelingen als het opstaan 
vann Abraham, het zadelen van de ezel of het meenemen van Isaak. Diens naam wordt 
inn de uitleg van vers 3 zelfs niet genoemd. Daarentegen horen we wel over de plaats 
waarr het offer zal plaatsvinden en dat nu intussen bij Abraham als bekend wordt 
verondersteld.. Gunkel vat dit op als een Lücke die hem evenwel zeer van pas komt. 
Dee Spatere hebben de beschrijving van de plaats eruit gelaten omdat zij die, een 
heidenss cultusoord van origine, niet passend vonden voor de plaats waarmee zij 
Genesiss 22 identificeren. Gunkel heeft geen hoge dunk van de latere generaties die 
tegenn de volkskunst ingaan;57 zij leiden de aandacht af van het oorspronkelijk 
religieuzee element dat de vertelling belichaamt, terwijl hijzelf juist dit oorspronkelijk 
religieuzee moment zo precies mogelijk wil markeren. Dat is de reden dat hij de Lücke 
achterr vers 2 het liefst zou willen aanvullen met zoiets als Abraham erwiderte, er 
seisei bereit; darauf nannte ihm Gott den Ort, benadrukkend dat het om D̂pDH gaat, 
cultusoord.588 Gunkels gedachten zijn zo sterk in beslag genomen door de oorsprong 
vann de cultusplaats dat hij in wezen weinig oog heeft voor het detail in de geboden 

355 Waarbij Jacob impliciet verwijst naar GenR 55:8: mxon nw rbpbpa ronta, wat hij vertaalt met: 
LiebeLiebe durchbricht die Schranke. Jacob (1934) p.494. 

566 A.w. p.495. 
577 Gunkel (1904/1906) p.35. 
588 Gunkel (1977) p.237. 
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tekstt en er al te graag een Zusatz in ziet. Het is dan ook geen wonder dat Jacob 
Gunkell  kapittelt dat het gekapte hout op deze plaats beslist niet als een toevoeging 
kann worden opgevat, temeer daar Gunkel zwijgt over het vuur en het mes. 
Hett is tot slot niet alleen Gunkel, maar ook Jacob die zich op dit moment afvraagt 
watt er in Abrahams hart moet zijn omgegaan. Jacob ziet in het contrast tussen Abra-
hamss zwijgen en de uitvoerige beschrijving van de voorbereidingen eine tiefe 
Seelenkenntnis.Seelenkenntnis. Maar juist in deze overeenkomst zien we de contrasten tussen de 
beidee geleerden diep aangezet. Gunkel is op zoek naar het wezenlijke moment in de 
religie,, dat niet tot uiting kan worden gebracht in woorden. Gunkel meent dat te 
vindenn in de bovenmenselijke gehoorzaamheid van Abraham die moet leiden tot de 
uitvoeringg van het gebod van God, maar ook in de klank van de stem van de verteller 
diee iets van dat wezenlijke moment prijsgeeft. Jacob daarentegen heeft oog voor het 
detaill  van de vertelling zelf en vergelijkt tekst met tekst binnen het eigene van 
Genesis.. De Seelenkenntnis wordt manifest door het contrast met Genesis 12:4 waar 
eenvoudigwegg gemeld wordt dat Abraham ging. De moeilijkste uren komt men door, 
zegtt Jacob, indem man etwas tut und Hand anlegt. Niets menselijks is Abraham 
vreemd.. Abraham kon noch wilde hier echter met iemand over spreken en Jacob uit 
dientengevolgee niet meer dan een vermoeden van wat er in Abrahams hart zal zijn 
omgegaan.. Abraham dabei zuzusehen, ist ergreifender, als es alle Gefühlsmalerei 
gewesengewesen ware.59 

14.514.5 Genesis 22:4-8 

44 Am driften Tage aber, als Abraham die Augen aufschlug, sah er den Ort von feme liegen; 
55 da befahl er den Sklaven: bleibet ihr hier bei dem Esel; ich aber und der Knabe wollen hinüber-

gehengehen und unsere Andacht verrichten; dann kommen wir zu euch zurück. 
66 So nahm Abraham das Holz zum Ganzopfer und lud es seinem Sohne Isaaq auf; er selbst nahm 

denden Brand und das Messer in die Hand: so gingen die beiden mit einander. 
77 Da sprach Isaaq zu seinem Vater Abraham: Vater. Er antwortete: nun, mein Sohn? Er sprach: 

hierhier ist wohl der Brand und das Holz, wo ist aber das Schaf zum Ganzopfer? 
88 Abraham antwortete: das Schaf zum Ganzopfer ersieht sich Gott selber, mein Sohn. So gingen 

diedie beiden mit einander. - (Gunkel) 

44 Am dritten Tage - da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von feme. 
55 Und Abraham sprach zu seinen Knaben: bleibt fur euch hier mit dem Esel und ich und der Knabe 

wollenn bis dort gehen und uns niederwerfen und zu euch zurückkehren. 
66 Darauf nahm Abraham die Ganzopfer-Scheite und legte sie auf seinen Sohn Isaak und nahm in 

seinee Hand das Feuer und das Messer und so gingen sie beide selbander. 
77 Da sprach Isaak zu Abraham seinem Vater, er sprach: Vater! und der antwortete: ja, mein Sohn? 

Derr sprach: siehe, da ist das Feuer und die Holzstücke, und wo ist das Lamm zum Ganzopfer? 
88 Antwortete Abraham: Gott wird sich das Lamm zum Ganzopfer ersehen, mein Sohn! Und so 

gingenn sie selbander weker. (Jacob) 

14.5.114.5.1 Gunkel: 'mit bisonderer Kunst ausgemalt' 

(4-5)) Gunkel meldt dat Abraham de plaats uit de verte ziet, sie ist also hochgelegen 

""  Jacob (1934) p.494-495. 
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enn daarmee blijf t Gunkels niet aflatende aandacht voor de vermeende heiligheid van 
dee offerplaats manifest. Gunkel merkt op dat niet alleen de verteller teergevoelig is 
doorr de Sklaven weg te houden van het verschrikkelijke, ook Abraham is teergevoelig 
doorr te zwijgen en hen niet te belasten. Opvallend is dat Gunkel i r ] vertaalt met 
Sklaf,Sklaf, maar waneer het om Isaak gaat met Knabe. In de visie van Gunkel mag 
Abrahamm de Sklaven niet zeggen wat hij moet gaan doen. Juist om Abrahams 
teergevoeligheidd tot uitdrukking te laten komen, zou de verteller de Sklaven in het 
verhaall  hebben opgenomen, zij dienen als omlijsting, waaraan het voorwendsel is 
toegevoegdd dat wie offert, eer de heilige plaats betreden wordt, een kleine omweg 
off  een afdwaling moet maken. Het laat zich denken dat Gunkel dit als een interes-
santee archeologische notitie kenmerkt, temeer daar naar zijn overtuiging die plaats 
reedss vóór Abraham als heilig werd beschouwd. 

(6)) Der Knabe draagt de zware last, het hout ten brandoffer, terwijl de vader zich 
ontfermtt over het gevaarlijker deel, het mes en het vuur. Gunkel ziet Abraham op 
wegg gaan met zoiets als een heus komfoor. De reden dat Abraham deze attributen 
zelff  draagt zou zijn: verhinderen dat Isaak zich snijdt of brandt. Dit nu vindt Gunkel 
zeerr vermakelijk: diese Vorsichtdes Vaters, der doch seinen Sohn schlachten muss, 
istist ein besonders hübscher Zug. 

(7-8)) De vraag van de zoon en het antwoord van de vader vat Gunkel op als ein 
MeisterstückMeisterstück der psychologischen Schilderung waarbij hij de kindlich-neugierige, 
ahnungsloseahnungslose Knabe plaatst naast de vader die het niet over zijn lippen kan verkrijgen 
omm te vertellen wat hem precies opgedragen is. Isaak wordt binnen deze context als 
eenn nietsvermoedend doch intelligent kind gekarakteriseerd, hetgeen verduidelijkt 
wordtt door de juiste - in de zin van noodzakelijke - vragen die Isaak stelt. Dit is 
volgenss Gunkel de reden dat de vraag naar het mes ontbreekt, waarmee Gunkel zijn 
stellingg bevestigd ziet dat de verteller langdradige volledigheid vermijdt. Abraham 
vervolgenss wijk t in zijn antwoord uit naar een noodleugen; zijn antwoord in diens 
scherpstee verdriet getuigt van onwankelbare gehoorzaamheid en van Abrahams 
gehoorzaamheidd moet de lezer diep doordrongen zijn. De aarde blijf t het strijdtoneel, 
inn Gunkels woorden gaat het om Abrahams Versuchung en Isaak is het die geofferd 
wordt,, want het gaat om Isaaqs Opferung. Isaak gaat mee onder leiding van zijn 
vader.. We zien dat verwoord in Gunkels weergave van HIT Dn,K? D^l met so gingen 
diedie beiden mit einander; Gunkel Iaat de twee afzonderlijke gestalten, ondanks de 
zeldenn voorkomende uitdrukking61 nn" QTXJ, tezamen gaan en daardoor valt Isaak 
alss individu weg. Gunkel is niet enkel onder de indruk van Abraham met zijn verdriet 
enn gehoorzaamheid, maar hij ziet in dit fragment ook de verteller met tranen in de 
ogen!!  Gunkel kan het niet nalaten zijn veronderstelling over de gedachten van 
diezelfdee verteller uit te spreken: seht, das ist Gehorsam gegen Gott!62 

Gunkell  (1977) p.237. 
Ziee Richteren 19:6, Jesaja 1:3, Amos 1:15 en met een variant Jeremia 46:12. 
Gunkell  (1977) p.238. 
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14.5.214.5.2 Jacob: 'Holz, Feuer und Opfer' 

(4-5)) Niet de geografische ligging, maar het tijdstip waarop Abraham de offerplaats 
ziet,, is van belang voor Jacob. W7t>KT\ had gesproken over een der bergen en Abraham 
ziett die nu ook, als met andere ogen en niet op zomaar een tijdstip, maar op de derde 
dag.633 Dit wordt versterkt door de uitdrukking prnn waarvan Jacob meldt dat die in 
Genesiss alleen nog in Genesis 37:18 voorkomt; die uitdrukking geeft aan het feit dat 
dee eerste aanblik van verre een belangrijk moment behelst waarop tot handelen wordt 
overgegaan.. Naast het belang om het moment te duiden valt op dat Jacob een 
Abrahamm ziet aan wie de tijd gegeven wordt daadwerkelijk standvastig te blijven en 
wienss daad niet als overijld gekenschetst mag worden. Maar hoe zal Abrahams stand-
vastigheidd eruit zien? Dat is de vraag die Jacob bezighoudt en voor hem is het 
tekenendd dat Abraham, op het moment dat hij de berg van verre ziet 

fühlt,fühlt, dass ihm dort oben - so oder so - die höchste Offenbarung zuteil werden 
wird,wird, und so will  er mit seinem Opfer und Gott ganz allein sein. 

Preciess hierin is volgens Jacob Abrahams teergevoeligheid gelegen, want Jacob duidt 
hett offer van Abraham heel precies aan wanneer het woord "UJ3 voor zijn zoon klinkt, 
concordantt gelijkgesteld als Isaak door die aanduiding is met de onw, maar ook met 
Ismaël.. Dit heeft tot gevolg dat Jacob Gunkels visie over de Sklaven - uitgaande van 
eenn teergevoelige verteller die wil dat Abraham hen achterlaat opdat zij geen getuigen 
zullenn zijn van het verschrikkelijke - niet deelt en zelfs bestempelt als gequdlt, wenn 
nichtnicht widersinnig. Deze visie van Gunkel heeft Jacob bekritiseerd met zijn vraag naar 
dee aanwezigheid van de ezel. Jacob stelt daarentegen dat Abraham zelf precies 
aangeeftt waarom hij de anderen verder niet nodig heeft, want van nu af aan heeft 
Abrahamm slechts één li>] nodig, der eine Knabe van wie ook sprake is in Genesis 
22:122 bij monde van de boodschapper van God en zoals ook in Genesis 21:12 Ismaël 
doorr God nujn genoemd wordt. Abrahams teergevoeligheid ligt volgens Jacob dus 
inn de gelijkstelling van Dmj>3 met zijn zoon als hij ook Isaak nur "inn noemt. Deze 
gelijkstellingg heeft tot gevolg dat de drie onw ook naar inzicht aan elkaar gelijk zijn. 
Jacobb wijst erop dat niet alleen Isaak, maar ook zij de voorbereidingen hebben 
gadegeslagenn en dat ook zij het offerhout hebben gezien.64 Deze zienswijze wordt 
versterktt door de perikoop die hieraan voorafgaat in Genesis 21:9-21, want het is 
Jacobb opgevallen dat de inleiding van dit fragment niet spoort met de uitdrukkingen 
diee erop volgen. Tussen Sara en Abraham gaat het voortdurend om 'de zoon' van 
Hagar,, terwijl God vervolgens het woord iwn in de mond wordt gelegd. Hierin komt 
hett onderscheid van de zienswijzen aan het licht, want 

diedie Tora legt Abraham nur das für ihn entscheidende Motiv in den Mund und 

*33 Jacob noemt ter vergelijking Genesis 30:36,40:12 v.,19 v., 42:17 w. en Exodus 3:18, 5:3, 8:23, 
15:22,, 19:11,16. Vergelijk ook GenR 56:2 waar talrijke voorbeelden uit de Hebreeuwse bijbel 
wordenn genoemd over de derde dag als dag waarop de openbaring plaatsvindt. 

644 Jacob (1934) p.495. 
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lasstlasst die andern Gott aussprechen. 

Hett is God in de hemel en dus veel verder weg, die in tegenstelling tot Hagar de 
stemm van de ~il>] heeft gehoord op de plaats waar zij ver van verwijderd is.66 

Jacobb is de mening toegedaan dat Abraham om deze reden dezelfde uitdrukking ge-
bruiktt als God in vs. 12 en in Genesis 21:12 ten aanzien van Ismaèi.67 

(6)) Direct bij de bespreking van dit fragment uit Jacob zijn kritiek op Gunkel dat hij 
Abrahamss taakverdeling omschrijft als e in besonders hübscher Zug. Jacob maakt 
daarbijj  uitvoerig gebruik van Gunkels vocabulaire. De taakverdeling waarvoor 
Abrahamm verantwoordelijk is, kan niet gebaseerd zijn op een kleingeestige 
sentimentaliteit,, daar dit niet past bij de heroischen Geist der Erzdhlung.68 Jacob wijst 
err daarentegen op dat de tekst bewust bij de werkzaamheden van Abraham stilstaat, 
temeerr daar de reis in drie woorden verteld had kunnen zijn zoals elders in Genesis 
tee doen gebruikelijk is.69 Door deze vertraging in de wijze van vertellen wordt ruimte 
gemaaktt voor het tweegesprek tussen Abraham en Isaak waarbij we indachtig moeten 
zijnn dat Jacob hen hier beiden typeert als hoofdpersonen. 
(7-8)) Op de aanroep van Isaak antwoordt Abraham met 'n 'ïïn, hetgeen Jacob ver-
taaltt met ja, mein Sohn? Jacob signaleert vervolgens het verschil in schrijfwijze ten 

A.w.. p.482. 
Hagarr wordt als 't ware door God voorgehouden dat das Kind door God niet is verlossen und 
verloren,verloren, obgleich du ihn verlossen hasten hasten Jacob ziet dat in toespitsende mate verwoord in twee 
contrasten.. Het eerste is 'Dip (21:18) - atom (21:16), de oproep van God aan Hagar om op te 
staann in contrast met het gaan zitten van Hagar wanneer zij het kind onder het struikgewas heeft 
neergelegdd en het tweede is -iwn n» W (21:18) - -fitim (21:15), de oproep van God om de 
jongenn op te nemen in contrast met Hagar die het kind neerlegt onder het struikgewas. De 
blamagee van de moeder tegenover haar iby staat lijnrecht tegenover het zien door God van de 
-iDD.. Overigens valt op dat Jacob "fté in Genesis 21:15 niet zoals in 37:20,22,24 vertaalt met 
werfenwerfen maar met legen. Jacob is van mening dat geen moeder haar kind wegwerpt. Integendeel, 
Hagarr zorgt ervoor dat haar kind in de schaduw komt te liggen. Mutterliebe staat bijj  Jacob hoog 
genoteerd.. Hij is duidelijk verlegen met deze tekst waarvan een vrije vertaling geboden wordt. 
Dee oorspronkelijke verteller, aldus onder anderen Gunkel, wist dat Ismaël een klein kind was, 
terwijll  hij in samenhang met de tekst toch 14 tot 16 jaar oud moest zijn. Waar het voor Jacob 
opp neerkomt, is dat Ismaël in elk geval ouder is dan Isaak en daarmee is voor hem dit 
onderwerpp afgerond. Kern van de zaak is dat Hagar het niet zou kunnen aanzien dat haar kind 
sterftt en dat is, aldus Jacob, die ergreifende Unlogik des Mutterherzens. Ze kan het kind 
namelijkk wel horen huilen, want ze is slechts op korte afstand van haar zoon verwijderd, maar 
zee wil het niet horen en zo kan ze zich overgeven aan haar eigen tranen. A.w, p.482-484. 
Jacobb (1934) p.495; anders dan Wout van der Spek die in een noot vermeldt dat voor zover 
hijj  heeft gezien Benno Jacob de enige commentator is die de parallellie heeft opgemerkt, 
waaraann Van der Spek toevoegt: Het heeft bij hem echter geen consequenties voor de exegese. 
Vann der Spek (1981) p.199, maar dit lijk t tegen Jacobs visie in te gaan: dass er auch seinen 
SohnSohn nur ">»jn nennt, also ihnen gleichstellt, von jetzt an genügt zum Tragen der ewe Knabe. 
DamitDamit gebraucht er denselben Ausdruck von ihm wie Gott v. 12 und von Ismaël 21:12. 
Jacobb (1934) p.496. Vergelijk Gunkel (1977) p.xlviii als voorbeeld: Atemlos hort der kindliche 
HörerHörer zu und ist glücklich, wenn der Held schliesslich allen Föhrlichkeiten entgangen ist. Het 
gaatt in de sage om de held over wiens zielenleven we weinig te weten komen, so hat man doch 
denden Eindruck, als ob sie sie uns einen Einblick in das innerste Herz ihrer Helden verstatteten. P.xli. 
Vergelijkk ook p.xlix,li en Ixxi. 
Jacobb verwijst onder meer naar Genesis 12:10, 24:11, 42:3, 43:15 en 45:25. 
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opzichtee van vers 1. Niet zoals te doen gebruikelijk staat er 'iun of ^n maar de vorm 
^n,, al wijst hij niet expliciet op de uitzonderlijkheid van de schrijfwijze.70 

Dee slechts tweemaal voorkomende zegswijze, hier in Genesis 22:7 en in 27:18 laten 
zonenn zien die zich richten tot hun vaders en Jacob constateert: Die Sprachmittel des 
VerfassersVerfassers sind noch sehr modulationsfdhig.71 De vraag van Isaak treft Abraham in 
hethet hart. Het kind stelt de vraag aan de vader die alles weet. 

Holz,Holz, Feuer, ein Gang zum Gottesdienst (PMTtoï) - das kann doch nur ein Opfer 
geben,geben, aber wo ist das Opfer selbst? 

Dee verteller maakt duidelijk dat Isaak beseft dat het om een Ganzopfer gaat; hij weet 
datt als er een attribuut ontbreekt, het offer niet door kan gaan. Het antwoord van 
Abrahamm is voor meerderlei uitleg vatbaar en Jacob noemt er drie: heb geen zorg, 
hethet komt wel in orde; vervolgens noemt hij de visie van Ralbag die Abrahams ant-
woordd als een gebed of een wens opvat en tot slot: es handelt sich urn ein Opfer 
besondererbesonderer Art, so dass Gott es sich und seiner auszeichnenden Wahl vorbehalten 
hathat waardoor tot uiting komt dat Abraham in Jacobs uitleg het aan God overlaat om 
zichh een lam te kiezen. Voor Jacob is duidelijk dat het Tbïh van vers 2 voor Abraham 
hethet gebeuren donker kleurt. 
Dee vraag van Isaak is van belang voor Jacob, want door beider inbreng wordt de 
spanningg verhoogd. Het gesprek dat begint met 'mijn vader' en eindigt met 'mijn zoon' 
iss enig in zijn soort tussen Abraham en Isaak. In dit licht is het opmerkelijk dat Jacob 
dee tweemaal voorkomende uitdrukking nrr QTXJ "tiy\ eerst weergeeft met und so 
gingengingen sie beide selbander en vervolgens met Und so gingen sie selbander weiter. 
SelbanderSelbander betekent zoveel als 'met z'n tweeën' waardoor QTtó scherper tot uitdrukking 
komt.. Maar in vers 6 gaan zij nog beide selbander, in vers 8 ontbreekt dat. De span-
ningg bij Isaak is voelbaar alsof hij wil zeggen: "Stop! we hebben wat vergeten, het 
lijk tt erop dat we nog een keer terugmoeten." Wat duidelijk moet zijn is dat Isaak zich 
volkomenn op zijn vader verlaat: Jetzt ist er befriedigt, er ist mit dem Vater wieder 
einigeinig Onn') und so setzen sie den Weg fort. Isaak weet wat voor het offer nodig is: 
vuur,, hout, offerlam! Deze volgorde en die zal van belang blijken te zijn wanneer 
hett altaar wordt opgebouwd. Het antwoord van Abraham aan Isaak kan niet 
ondubbelzinnigg genoemd worden en dat wordt veroorzaakt door de uitdrukking 
V7V1KTT die maar zelden voorkomt. Het versterkt de gedachte dat het gaat om een offer 
vann een bijzonder soort. Jacob stelt dat de term DTÎ K voor meerderlei uitleg vatbaar 

Dezee uitdrukking komt enket hier voor en in Genesis 27:18; beide teksten hebben het karakter 
vann een klaarblijkelijke verrassing. Jakob spreekt in 27:18 zijn vader aan met dezelfde woorden 
alss eens Isaak zelf: ' ». Isaak in zijn blindheid meldt zich present met dezelfde uitdrukking als 
ooitt zijn vader Abraham tegenover hem: 'ïjn om daarna te vragen welke zoon hij voor zich 
heeft.. Evenzo wordt ook Abraham kennelijk overrompeld door de vraag van Isaak en ontwaakt 
hijj  uit diepe gedachten. Zie Jacob (1934) p.497,564, 
A.w.. p.497. Joüon (1996) p.334 wijst er op dat de oorsprong van de achtervoegsels als in *3}n 
enn in 'jjn niet duidelijk is. Doordenkend in de lijn van Jacob die in Tgn een spreken ziet tussen 
einemeinem Übergeordneten und einem Tiefers te henden, zien we het tegenovergestelde in *an, hier 
zijnn het de vaders die zich bij de zonen present melden. Vergelijk ook p.492. 
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is,, maar dat de God van de offers mrr heet, om zich daarbij de vraag te stellen: Was 
fürfür einen Elohim meint Abraham? Die vraag van Jacob is van belang. 

14.5.314.5.3 Samenvatting 

Inn dit fragment komt tot uiting hoezeer Gunkel en Jacob een eigen weg gaan in de 
uitlegg van de tekst en hoe sterk hun opvattingen uiteenlopen over de wijze van 
handelenn door de vader en de zoon. Jacob hekelt de vermeende dubbele teergevoelig-
heidd die Gunkel in de vertelling legt. In de visie van Gunkel lijk t de teergevoeligheid 
vann de verteller waardoor de Sklaven weggehouden worden van het verschrikkelijke, 
diee van Abraham te gaan bepalen; deze visie wordt toegespitst waar Gunkel meent 
datt Abraham niets mag zeggen over wat hij gaat doen. Het is om Abrahams gevoels-
levenn tot uiting te laten komen, dat de Sklaven in het verhaal zouden zijn opgevoerd. 
Impliciett weet de lezer dat Gunkel van mening is dat het om religieuze literatuur gaat 
waarinn de bijzondere vroomheid van de heilige bewezen wordt, daar waar gewone 
mensenn struikelen.72 Des te opvallender is het dat Gunkel nergens expliciet stelt 
waaromm Abraham niet zou mogen spreken. De Sklaven in dit verhaal zijn in het 
denkenn van Gunkel het prototype van 'gewone mensen' en dan nog slechts in het ver-
haall  gebracht om de vroomheid van de heilige, in dit geval Abraham, aan het licht 
tee brengen. 

Jacobb daarentegen meent dat Abrahams teergevoeligheid tot uiting komt in het 
verloopp van het verhaal wanneer Abraham de berg met andere ogen heeft bezien. 
Voorr hem staat de vraag centraal of Abraham standvastig zal blijven. Waarin? Het 
beginn van Jacobs antwoord is gelegen in het woord Opfer waarmee Abraham met 
Godd op de berg alleen wil zijn. Abraham heeft het voorgevoel dat hem daarboven 
dee hoogste openbaring ten deel zal vallen, waarbij Isaak "iDïi is die met de andere 
Dnu]]  de voorbereidingen heeft gadegeslagen. 

Tekenendd is niet alleen dat Gunkel de spanning verbreekt door de aanwezigheid van 
dee Sklaven op te vatten als een voorwendsel van de verteller, eveneens tekenend en 
zelfss bepalend voor het verloop van Gunkels commentaar is dat de verbroken 
spanningg - wanneer de te dragen last tussen vader en zoon wordt verdeeld en het mes 
inn beeld komt - wordt gebanaliseerd tot iets potsierlijks. Tegenover de verbroken 
spanningg van Gunkel staat Jacobs visie die hij juist vasthoudt door, vooruitlopend 
opp de tekst, Isaak met de a nn gelijk te stellen. Bovendien zou het onbetamelijk zijn 
geweestt wanneer de zoon de vader de last - in tegenwoordigheid van de andere D'-UJ] 
-- had laten dragen. Jacob staat hier recht tegenover Gunkel: Durch das Zwiegesprach 
istist kunstvoll eine weitere Verzögerung erreicht, die der Spannung des Lesers Raum 
tassttasst7i7i Opmerkelijk is echter wel dat Jacob Isaak niet juist citeert in zijn uitleg. De 
vraagg van Isaak zou in het teken staan van Holz, Feuer, enzovoort, maar twee regels 
laterr zegt Jacob dat het Ganzopfer voor Isaak een bekende instelling is. In de uitleg 
vann vers 9 wordt de juiste volgorde van Isaaks vraag wel duidelijk, maar dan gaat 
hett om de rol van Abraham. 

Gunkell  (1977)p.236. 
Jacobb (1934) p.496. 
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Wee zien dat Jacob in tegenstelling tot Gunkel nog niet over het mes spreekt. De bete-
keniss van het mes is zo zwaarwegend dat Jacob het na zijn bekritisering van Gunkel 
tenn aanzien van vers 6 pas expliciet noemt op het moment dat het gegrepen wordt. 
Waartoe?? Ter slachting? Niet enkel de vraag van Isaak is van belang voor Jacob, ook 
dee verhouding tussen Abraham en DTî fcrr zal voor het vervolg bepalend zijn, want 
doorr beider inbreng wordt de spanning verhoogd. Daar waar Gunkel de verteller met 
tranenn in de ogen ziet over Abrahams gehoorzaamheid jegens God en hij de herhaling 
vann Abrahams en Isaaks mit einander gehen opvat als een korte samenvatting, stelt 
Jacobb dat beiden, Abraham en Isaak, aan hun eigen gedachten worden overgelaten 
wanneerr zij selbander weiter gaan. De nuancering ligt in de woordkeuze. 

14.614.6 Genesis 22:9-10 

99 Als sie nun an den den Ort, den Gott ihm genannt natte, gekommen waren, haute A braham daselbst 
denden Altar und schichtete das Holz auf; dann band er seinen Sohn Isaaq und legte ihn aufden 
Altar,Altar, oben auf das Holz. 

100 Dann reckte Abraham die Hand aus und ergriffdas Messer, urn seinen Sohn zu schlachten. 
(Gunkel) ) 

99 So kamen sie an den Ort, den der Elohim ihm gesagt hatte, und Abraham baute dort den Altar, 
schichtetee die Hölzer, band seinen Sohn Isaak, tat ihn auf den Altar oberhalb der Hölzer. 

100 Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer - - seinen Sohn zu schlachten! 
(Jacob) ) 

14.6.114.6.1 Gunkel: 'Terminus des Opferwesens' 

(9)) Gunkels oordeel over de spanning in dit verhaal geldt uitsluitend het eigenlijke 
offerr waarvan het de vraag is hoe het zal plaatsvinden. Dat is de reden waarom wij 
mett ingehouden adem moeten toehoren. De spanning in de voorbereidingen van de 
rituss behorende bij de nïs wordt ritardando beschreven met woorden die het gebeuren 
bijj  *- der Altar*, der noch jetzt dasteht inhoud geven. "pU geldt als Terminus des 
OpferwesensOpferwesens vom Aufschichten des Holzstosses auf dem Altar evenals CDITO dat het 
doorsnijdendoorsnijden van de halsslagader voor ogen heeft en wel zo dat het bloed eruit 
stroomt. . 
(10)) Pas wanneer deze termen het licht hebben gezien, dus op het moment dat aan 
allee voorwaarden voor een te verrichten offer is voldaan, wordt het accent verschoven 
naarr Abraham die de daad waar alles om draait, moet verrichten. Ten opzichte van 
diee daad ziet Gunkel twee onderscheidingen. De eerste is het Ergreifen des Messers 
enn de tweede is de Handbewegung, mit der er schachten will. Vooruitlopend op vers 
122 waar de bode Abraham verbiedt zijn hand uit te strekken ziet Gunkel de 
HandbewegungHandbewegung als de hoofddaad waarvan Abraham wordt teruggehouden. Tegenover 
ditt beslissende moment is het niet verwonderlijk dat Gunkel in het mes, dat pas nu 
inn beeld komt, ein Zusatz ziet. All e licht moet vallen op de handbeweging.74 

Opmerkelijkk is dat Gunkel in zijn commentaar niet spreekt over schlachten zoals hij 
inn vers 10 untö vertaalt maar over schachten alsof hier het typisch joods ritueel slach-

Gunkell  (1977) p.238. 
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tenn in het geding is. 

14.6.214.6.2 Jacob: 'jedes Wort atmet Entsetzen' 

(9)) Jacob ziet in vers 9 de breedvoerige opbouw van vers 3 terug, maar hij hoort ook 
dee klank van vers 4 door de plaats die God Abraham genoemd had en die nu ook 
gezienn is. Hierdoor blijf t de spanning onverbroken bewaard, want zichtbaar blijf t voor 
Jacob,, ook in het vervolg, dat Abraham • tat wie Gott ihm befohlen hatte*. Citeert 
Jacobb nu of ironiseert hij de opvatting over Abrahams absolute gehoorzaamheid, zoals 
diee bij bijvoorbeeld Gunkel opgeld doet? Jacob zelf spreekt over God die Abraham 
terr Versuchung (...) gesagt en niet befohlen heeft. 
Hett vervolg geeft aan dat Abraham standvastig blijft wanneer hij het altaar, nodig 
voorr dit offer, bouwt en voorts opbouwt met het offerhout. Jacob wijst erop dat 
wanneerr het lidwoord bij ramn had ontbroken, het altaar een te zelfstandige betekenis 
hadd gekregen; er ist nur ein Requisit, alles ten dienste van de Prüfung.16 Het proces 
blijftt zo ononderbroken en de spanning loopt op door het geheel van Abrahams han
delingen.. Enerzijds klinkt het nur ein Requisit ten aanzien van het altaar als 
benodigdee voorwaarde zoals Jacob ook al eerder ten opzichte van vers 1 heeft gesteld 
datt de ungeheure Forderung (...) nur eine Prüfung sein soil,11 anderzijds klinkt er 
géénn stem van de hemel. 
Tochh komt er voor Jacob nog een aspect bij ten aanzien van de handelingen van 
Abraham.. We hebben reeds gezien in de bespreking van vers 2 dat Jacob heeft 
opgemerktt dat wanneer God werkelijk dit offer gewild had, er het voorzetsel met 
achtervoegsell ,l7 ten opzichte van het offer had moeten staan; met andere woorden, 
Abrahamm kan door wat de stem van de hemel al heeft gezegd, weten dat het om een 
schonendeschonende Verhüllung gaat. Dit aspect lijkt te sluimeren, want het is nu zover geko
menn met de voorbereidingen dat door het ontbreken van een stem uit de hemel op 
ditt cruciale moment, zoals Jacob meent, er voor Abraham geen twijfel meer mogelijk 
iss dat Isaak het offerlam is. De spanning blijft gehandhaafd in de wijze waarop 
Abrahamm zijn zoon bindt, de voeten met de handen tezamen, een vorm van voorberei-

Hiertegenn Westermann (1981)p.441. Ook L. Kundert gaat zich eraan te buiten door D!TO meer 
dann eens met schachten te vertalen. In Kundert (1998) Nr.79 p.7,8 vor seiner Schlachtung n.a.v. 
ine™1?,, p.54,56 schlachten n.a.v. rot en daarna horen we in het commentaar op p.59: Er 
(bedoeldd wordt Satan, H.B.) vermutet, dass sich Abraham der Versuchung entziehen undseinen 
SohnSohn nicht schachten will. Hierna wordt alle keren snö vertaald met schachten, zie 
p.. 148,149,150,151,152. Op p. 165 gaat het weer om schlachten, terwijl op p. 167 wordt verklaard 
datt Abrahams mes dat gebruikt wordt zum Schlachten door de tranen stomp werd, waardoor 
hett niet langer geschikt was voor de Schdchtung. Dit is de enige verantwoording over de 
gebruiktee terminologie in dit voortreffelijke boek. Zie ook R.E. Clements in zijn verklaring van 
ürwürw als hij stelt: Bedeutsam ist, dass trotz hdufiger Verwendung des Verbs aus dem AT keine 
exakteexakte Beschreibungför die Schlachtmethode des 'Schachtens' hervorgeht. Dies zeigt sich ein-
deutigdeutig in der VerlegenheitderRabbinen.für ihre Schacht-Methode keinen brauchbaren Schrift-
belegbeleg anföhren zu können (vgl. b.Chul 27 a.b.; dazu O. Michel, ThWNT VII 930). TWAT 
VIM216. . 
Jacobb (1934) p.497-498. 
A.w.. p.491. 
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dingg van een offer die anders nooit en te nimmer vermeld wordt; in deze context 
wordtt duidelijk dat nu reeds sprake is van een rf?w en Jacobs signalering dat het 
werkwoordd lp!) uitsluitend op deze plaats voorkomt, is op te vatten als een bekentenis 
vann de uniciteit van dit gebeuren: 

NachNach ihr nennt das Judentum die grösste, ihm und den Nachkommen bis in die 
fernstenfernsten Geschlechter nie zu vergessende Glaubenstat seines ersten Stammvaters 
diedie nip Si. 

Hett is deze rnpv die dus nü al een n l̂i) kan worden genoemd. Opzettelijk wordt 
gemeldd dat Abraham Isaak, zijn zoon, op - *7U - het altaar legt, bovenop - îSSQ - het 
hout.. Dit offerritueel draagt een volstrekt tegendraads karakter, want nooit en te 
nimmerr wordt de slachting bovenop het hout op het altaar tot uitvoering gebracht; 
daarbijj  verwijst Jacob en passant naar de voorschriften van het offerritueel zoals 
beschrevenn in Leviticus 1:8. Deze verwijzing is echter behalve opmerkelijk, ook 
uniek!!  Jacob doet dit overeenkomstig de Traditie waarin tekst met tekst wordt ver-
klaardd en waarin de ene tekst uit Tenach met de andere vertrouwd wil zijn, zoals 
Jacobb ook de beproeving door D'n'PKrr verklaart aan de hand van Job 1 en 2. Het 
uniekee is met name gelegen in Jacobs visie dat hij de opbouw van het altaar zoals 
Genesiss 22:9 die beschrijft, vergelijkt met de voorgeschreven opbouw van het altaar 
inn Leviticus 1:8. Het offerritueel van Leviticus 1:7-8 spreekt over een altaar waarop 
hethet vuur wordt gemaakt, vervolgens het hout geschikt, om daarop het offerdier in 
delenn te schikken. Niet alleen Abraham weet hoe geofferd moet worden, al in zijn 
uitlegg van Genesis 22:8 heeft Jacob laten weten dat ook Isaak ermee vertrouwd is. 
Abrahamm heeft vervolgens Isaak gebonden en hierin is Abrahams handelwijze een 
absoluutt novum, omdat alleen van hem deze daad in de Bijbel verteld wordt. In deze 
totalee spanning eindigt Jacob: 

DaDa aber auchjetzt noch immer nichts eintritt, so muss denn wohl der Wille Gottes 
sein,sein, dass er das Letzte tue18 

(10)) All e licht valt op Abraham. Zijn naam hebben we gehoord als hij het altaar 
bouwt,, maar ook horen we die wanneer hij zijn hand uitstrekt. Dit vat Jacob op als 
bewustheid,, opzettelijkheid en vastberadenheid van Abraham in zijn handelingen. 
Jacobb benoemt de handelingen op aarde voluit door het Übermenschliche van het 
voornemenn te belichten waarbij niet alleen de vader en de zoon in het geding zijn, 
maarr evenzeer de verteller en de lezer. Heette het hiervoor seinen Sohn Isaak, nu 
klinktt enkel seinen Sohn. De spanning gaat uitlopen op een morbiditeit: een vader 
zall  zijn zoon gaan slachten! Hiermee is het woord one? gevallen. Voor niemand kan 
ditt schandaliger zijn dan voor een Israëliet, want een slachting is in wezen een huive-
ringwekkendee consequentie van het heidendom, meent Jacob. De spanning loopt uit 
opp ontzetting en die wordt dan ook tot klinken gebracht in de drie woorden: 

A.w.. p.498. 
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MesserMesser - Schlachten - Sohn 

Abrahamm gaat verder dan tot het uiterste en Jacob zet zijn woorden kracht bij door 
overr een executie te spreken en hij stelt vast dat Abraham mitten im Vollzuge war. 
Inn dit geheel zien we ook het omgekeerde bewaarheid in de visie van Jacob, want 
inn het uitroepen van de drie woorden klinkt de ontzetting door van het executieproces. 
Hett mag dan ook niet verbazen dat Jacob Gunkels visie op er ergriff das Messer als 
ZusatzZusatz - vanwege de engel die uitsluitend Abrahams uitstrekken van de hand verbood 
-- niets meer dan een Spitzfindigkeit vindt waarbij hij verwijst naar vers 12. En Isaak? 
Jacobb is de Traditie indachtig; diepgaand heeft zij Isaaks houding doordacht en Jacob 
laatt niet na de zoon naast de vader te plaatsen als hij zegt: 

undund ebensogross wie der Vater ist der Sohn, er lasst sich binden, auf den Altar 
legenlegen und erwartet den Todesstreich. 

Jacobb zien we hierin verder gaan dan Gunkel die nu over Isaak zwijgt, bovendien 
blijf tt Jacob de spanning vasthouden die heerst tussen Abraham en God. Jacob noemt 
Isaakk wel, maar hij weidt niet over hem uit. Hem gaat het om de executie! Dit klinkt 
dess te wranger als we bedenken dat met het woord Vollzug een strafvoltrekking 
bedoeldd wordt. Waarom zou Isaak straf hebben verdiend? 
Inn zijn bereidheid, maar niet minder in zijn handelwijze, laat de Abraham van Jacob 
zienn hoe hij erover denkt. Door van een Vollzug te spreken, blijk t dat het gebeuren 
nietss met een offer te maken heeft, sterker, Jacob wil hiermee aangeven dat de 
PrüfungPrüfung door dreigt te schieten, zelfs bijkans doorgeschoten is! En wie is het die dit 
offerr vergt? Jacob gewaagt daar nog steeds niet van. Is het mrp of is het OTr̂ Nn? In 
ditt aangrijpende schouwspel ziet hij - in navolging van GenR 56:5 - een sidderen 
doorr hemel en aarde beide.79 

EinEin Parterre von göttlichen Wesen hat oben vom Himmel zugeschaut, voll 

Genesiss Rabba 56:5 uit Theodor (1927) p.600-601. 

11 Op het moment dat onze vader n^onn r» np^ IT m om:*  TTDK n ^o nirom i 
Abrahamm zijn hand strekte om het mes te nemen 

22 om zijn zoon te slachten m f*  ovwb 2 
33 huilden de dienstengelen, zoals geschreven staat: n nn ^v 'Ds'pn IDS 3 
44 zie, de erelliem krijsen daar buiten, ™n 9 ^ d7*r» P * 

enzovoort.. (Jesaja 33:7) 0 ^ ^W) W 
55 Waarom buiten? (ran) ™n inQ 5 
66 Rabbi Azarja heeft gezegd: nyn. W" nc« TTD I 6 
77 Tegennatuurlijk (nyn) is het *' n nyn 7 
88 eigenhandig zijn zoon te slaan. n" i; 3 n> oycb TT3 8 

Doorr de woordspeling van nxin (buiten) en nyn (tegennatuurlijk) zien we dat de midrasj van 
meningg is dat het tegennatuurlijk is om je zoon te doden. 
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Spannung,Spannung, Teilnahme, Bewegung. 

Wanneerr de hemel dan nóg niet spreekt, zal Abraham zijn zoon doden, bovenop het 
altaar. . 

14.6.314.6.3 Samenvatting 

Gunkell  biedt een commentaar aan van de verzen 9 en 10 tezamen, maar ziet daar 
inhoudelijkk geen verband tussen. Hij is gespitst op de terminologie die bij dit 
offerritueell  hoort zoals in vers 9 tot uitdrukking wordt gebracht. De handelingen van 
Abrahamm zijn voor Gunkel enkel zichtbaar in het ausrecken van zijn hand, het 
ergreifenergreifen van het mes om te gaan schlachten en dan nog toegespitst op de handbewe-
gingg om de daad te verrichten. Zo loopt Gunkel vooruit op vers 11 waarin het gebod 
vann de engel klinkt om de hand niet uit te strekken. De spanning - hoezeer Gunkel 
daarvann zelf ook onder de indruk is door het tempo dat wordt opgevoerd - is verdwe-
nenn en zelfs gebanaliseerd door de wijze waarop Gunkel het joodse rituele slachten 
interpreteert.. Dit schachten wordt inhoudelijk door Gunkel bepaald door de opvatting 
datt het vastgrijpen van het mes Zusatz is. 

Jacobb daarentegen ziet in de ontwikkeling van de vertelling een spanning oplopen. 
Niett alleen Abraham weet hoe geofferd moet worden, al in zijn uitleg van Genesis 
22:88 heeft Jacob laten weten dat ook Isaak ermee vertrouwd is. Dat komt tot 
uitdrukkingg in de volgorde van de benodigde attributen die Isaak daar noemt. Abra-
hamm vervolgens heeft weliswaar het hout geschikt, maar nagelaten, zoals Leviticus 
1:88 voorschrijft, eerst het vuur op het altaar te leggen en evenmin heeft hij Isaak 
geslachtt voor het aangezicht van JHWH, het bloed gebracht en op het altaar gespren-
keld,, noch zijn zoon in delen op het hout geschikt. Wanneer er geen stem klinkt uit 
dee hemel, blijf t Jacob vasthouden aan het motief van de volstrekte wederkerigheid 
diee blijk t uit de daden van Abraham. Voor Jacob is niet alleen Abraham in het 
geding,, evenzeer is het degene die dit offer vergt. We zien hoe Abraham tot het 
uiterstee gaat door ook het laatste te willen doen, maar zowel zijn voorbereiding als 
zijnn offerhandeling getuigt van een tegendraads handelen. 

14.714.7 Genesis 22:11 

111 Da riefihm Jahves Bote vom Himmel her zu undsprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: 
ichich höre. (Gunkel) 

Jacobb citeert Seneca, De providentia 1,2 en de vertaling luidt: 'Ziehier een schouwspel dat Gods 
aandachtt verdient, ook al is hij nog zo bezig met z'n eigen besognes, ziehier een schouwspel 
datt dubbel Gods aandacht verdient: een sterke man in conflict met het kwade noodlot.' Interes-
santt is dat Jacob de laatste woorden van de zin weglaat: 'utique si et provocabit' - 'vooral ook 
wanneerr hij dit zelf heeft opgeroepen.' (Vertaling Paula de Beij-de Priester, die mij ook op de 
weglatingg wees). Dit komt overeen met Jacobs visie dat niet alleen God in het geding is, maar 
datt ook Abraham in zijn voorbereiding van de offerhandeling tegendraads handelt en laat zien 
hoee hij er over denkt. Jacob (1934) p.498. 
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111 Da rief ihm SEIN Engel vom Himmel zu und sprach: Abraham! Abraham! Und er antwortete: 
hierr bin ich! (Jacob) 

14.7.114.7.1 Gunkel: 'Gehorsam bewahrt' 

Nogg voordat Gunkel dit vers nader zal toelichten roept hij uit Damit hat Abraham 
seinenseinen Gehorsam bewahrt en niets is voor Gunkel van fundamenteler belang. Het 
iss pas nu dat het verlossende woord klinkt door het ingrijpen van God, maar voor 
Gunkell  is de reden duidelijk, want God bemoeit zich niet met bijzaken. Hij grijpt 
pass in op het moment van de beslissing waarbij verwezen wordt naar Genesis 16:7 
enn 21:17 omdat Gunkel dit moment opvat als am Höhepunkt der Geschichte. Het 
diepzinnigee van de sage is gelegen in de strekking van de eeuwige troost die geldt 
voorr alle vrome zielen: Gott mag lange schweigen, aber in der letzten Not wird er 
reden. reden. 
Nett als ten aanzien van Genesis 21:17 en 22:1 hebben we een tekst uit de traditie 
vann de Elohist voor ogen en ook hier vertaalt Gunkel 'lW\ met ich höre. Het antwoord 
aann God draagt consequent een ander karakter dan het antwoord aan de zoon, die bij 
Gunkell  overduidelijk een bijrol vervult. Het is de engel die vanuit de hemel roept 
enn de herhaalde uitroep van Abrahams naam kleurt de noodzaak om in allerijl te 
luisterenn eer de keel van het kind doorgesneden is.8! In plaats van WTb& lezen we nu 
mmm en dat betekent dat de tekst bewerkt moet zijn.82 Daar komt Gunkel in zijn com-
mentaarr van 15-18 op terug. 

14.7.214.7.2 Jacob: 'jener erste Elohim' 

Verderr zal de beproeving nach dem Willen des himmlischen Herrn niet gaan. De 
hemelsee heer stuurt een bode. Wat voor bode? Jacob stelt dat het gaat om jener erste 
Elohim,Elohim, der Satan selbst. De term DTî Kii kan nu niet klinken, want het gaat hier om 
eenn mm ytbft. Deze is het die wordt ontboden om aan de beproeving een eind te 
makenn en wel vanuit de hemel, zoals ook in Genesis 21:17 vanuit de hemel inge-
grepenn wordt.83 

InIn Deel 1 is de vraag gesteld waarom Jacob ]tito in zijn uitleg binnenbrengt. Dat heeft 
alless te maken met een verwijzing naar het boek Job, waarbij Jacob ook steunt op 
dee Traditie. Jacob heeft voortdurend niet alleen een gebeuren op aarde voor ogen, 
maarr ook in de hemel. De spanning tussen hemel en aarde tendeert naar een vorm 
vann wederkerigheid. Beide plaatsen zijn in het geding. Door in DTt'wn een hemelse 
dienaarr te zien, is mm de uiteindelijke beslisser in deze beproeving. In de hemelse 
raadskringg heerste twijfel of Abraham het houden zou in deze beproeving. Abraham 
antwoordtt op de stem van de engel en wij zijn het die de angst van de engel horen, 
weett Jacob. En Abraham? Hij blijkt werkelijk elke goddelijke stem gewillig te zijn 

Gunkell  (1977) p.238. 
A.w.. p.239. 
Inn Genesis 21:17 gaat het om ein göttlicher Bote vergelijkbaar met Genesis 22:11(15) en Jacob 
voegtt eraan toe: wo Gefahr m Verzuge ist und Eile nottut, daher zu einer Entsendung au/die 
ErdeErde keine Zeit ist. Jacob (1934) p.484. 
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alss hij op de roep van der Satan selbst antwoordt. Dat is de reden waarom Abraham 
zichh ook hier present meldt met 'ïïn. Jacob laat ons in zijn commentaar op vers 11 
nogg steeds in spanning over wat hij precies met po in Genesis 22 voor ogen heeft. 
Hett zelfstandig naamwoord "[K̂ O wordt vertaald met Engel, en deze heeft angst dat 
hijj  te laat zou komen, maar Jacob ziet po en ~\vt?Q voortkomen uit een hemels hof. 

14.7.314.7.3 Samenvatting 

Gunkell  houdt consequent de eendimensionale visie vast op Abraham als gehoorzame 
vrome.. Hij geeft daarmee aan dat door vers 11 de spanning is verbroken. Abraham 
heeftt in de beproeving standgehouden en God redt uit alle nood. Aan deze criteria 
wordtt in Genesis 22 voldaan. 
Jacobb daarentegen gaat ervan uit dat in de vertelling sprake is van verschillende 
belangen.. Er zijn belangen in de hemel in samenhang met de aarde, maar ook in de 
hemell  zelf zijn ze er. De wil van de hemelse Heer is de uitdrukkingsvorm die de 
eerderr genoemde Elohim, nu der Satan selbst genoemd, tot handelen dwingt. Zo zien n 
wee dat Jacob een meerdimensionale werkelijkheid vasthoudt en daaraan trouw blijft . 
Hett gaat om de volstrekte wederkerigheid tussen Abraham en zijn opdrachtgever 
waarbijj  we van Abrahams gemoedsgesteldheid niets vernemen. Intussen ziet Jacob 
inn de hemel de spanning hoog opgelopen. Deze spanning wordt doorbroken door de 
hemelsee Heer die niet wil dat de beproeving verder gaat. Het is een bode, der Satan 
selbst,selbst, aan wie opgedragen wordt deze te beëindigen. DTr̂K en WOVÖft en po opereren 
vanuitt de hemel als leden van een hemels hof. 

14.814.8 Genesis 22:12 

122 Er sprach: recke deine Hand nicht wider den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide; denn 
nunmehrnunmehr habe ich erkannt, dass du gottesfurchtig bist. Du hast deinen einzigen Sohn mir nicht 
vorenthalten.vorenthalten. (Gunkel) 

122 Und der sprach: strecke deine Hand nicht nach dem Knaben aus und tue ihm nicht das 
Geringste,, denn ich weiss, dass du gottesfurchtig bist und deinen Sohn, deinen Einzigen, mir 
nichtt weigertest. (Jacob) 

14.8.114.8.1 Gunkel: 'hoher Vergeistigung' 

Dee engel spreekt nu alsof hij God zelf is en dit zou op een oudere kritiek terugwijzen 
waarinn niet een engel maar God zelf gesproken heeft. Gunkel verwijst dan naar 
Genesiss 16:7b. Het opmerkelijke is dat het daar, gezien het gegeven dat Gunkel die 
tekstt afdrukt als een nevenbron van de Jahwist, om een andere bron gaat terwijl 
Gunkell  dit verder niet uitwerkt. Is dat nu niet van belang? Het schijnt zo, want dat 
hethet God zelf is die spreekt sluit aan bij Genesis 22:1 v., of dit nu een fragment uit 
EE is of niet. 
Watt we zien is dat Gunkel op dit moment uitgaat van die Redaktion die de tekst over 
dee God die in de nacht verschijnt weliswaar heeft laten staan in 22:1 v., maar 
vervolgenss de God die op de dag optreedt, heeft vervangen door de Bote. Daarmee 
heeftt Gunkel het belang van de tekst als Gattung laten prevaleren boven de tekst als 
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bron.. In de Gattung is de God van de nacht gelijk aan die van de dag en da Gott 
selberselber den Befehl gegeben hat, muss er ihn auch selber widerrufen. Op dit spoor kan 
Gunkell  verder gaan als hij meent dat ook de inhoudd van Gods spreken terugwijst naar 
22:11 waar God Abraham heeft willen beproeven in godvrezendheid. Welnu, Gunkel 
weett nu het antwoord van Abraham en volgens hem ligt het dientengevolge niet in 
dee rede de voltrekking van het offer te verlangen, denn nicht die Handlung selbst 
willwill  Gott, sondern die Gesinnung, die zu der Handlung entschlossen ist en dit komt 
regelrechtt uit het hart van Gunkel, want deze ontwikkeling leidt tot eine Idee von 
hoherhoher Vergeistigung. Dit ziet Gunkel bevestigd in zijn veronderstelling dat de vertel-
lingg aan het slot weer tot het begin terugkeert en het geheel op deze wijze een mooie 
afrondingg vindt.84 

14.8.214.8.2 Jacob: 'Der Satan selbst' 

Allereerstt wijst Jacob op de weerkerende woorden *ii?3n van Genesis 22:5 en p uit 
verss 10 met dit onderscheid dat in vers 10 het bezitaangevend achtervoegsel wordt 
gevormdd door het 3e persoon enkelvoud - i n - en hier in vers 12 door het 2e persoon 
enkelvoudd - "|D -. Beide woorden staan hier zonder verdere naamduiding. Dit is niet 
zonderr reden, want het gaat om de specifieke herhaling van de woorden waarvan de 
vertellingg zich bedient. We zien dat alle licht bij Jacob valt op Abrahams handel-
wijze,, maar ook op Gods verhindering. Zo is de daad die Abraham stelde door het 
mess te nemen om te gaan slachten in het Hebreeuwse denken voor de goddelijke 
beoordelingg zoveel als het slachten zelf. Precies dit is de reden waarom hierop het 
gebodd ter verhindering volgt waarin de superlatief nmjw vb = Minimum klinkt, wat 
Jacobb in zijn vertaling weergeeft met nicht das Geringste95 alsof Abraham voor-
nemenss is om een strafbare daad te verrichten! Hierna komt Jacob nog een keer terug 
opp Gunkel die in zijn uitleg van vers 10 heeft gezegd dat das Messer als een Zusatz 
dientt te worden opgevat. Jacob is en blijf t van mening dat het mes zijn betekenis 
heeftt in vers 10 en daar zelfs niet weggedacht kan worden, maar, meldt hij nu, 
herhalingg van dit woord in vers 12 zou van Plattheit getuigen; tussen haken tekent 
Jacobb daarbij aan: etwa: Stecke das Messer einl s.o. Gu. alsof Gunkel van mening 
iss dat Abraham tegen zichzelf verdedigd moet worden en het mes bij zich moet 
houden.. Hier schiet Jacob uit zijn slof, want Gunkel suggereert nergens deze 
gedachte.. Er is nog een aspect dat hier belicht moet worden. Dat is de uitdrukking 
seineseine Hand ausstrecken = Gewalt antun, sich aneignenS6 en deze interpretatie geeft 
aann dat Abraham op het punt staat iets te gaan doen dat in Jacobs ogen absoluut niet 
geoorloofdd is. 

Vervolgenss gaat Jacob ervan uit dat de uitroep van de bode om Isaak nicht das 
GeringsteGeringste te doen wordt vervolgd met denn ich weiss ... Het lijk t erop dat Jacob in 
zijnn vertaling het woord nni) veronachtzaamt, hoezeer de Traditie ook heeft nagedacht 

Gunkell  (1977) p.238. 
Dee tekst in Genesis 22:12 luidt: nomo )b (MXr1»!, maar Jacob schrijft w1? i.p.v. •». 
Jacobb verwijst hierbij naar de uitspraak van de school van Sjammai in mBaba Metsia 3,12 dat 
iemandd die het plan beraamt zich iets van een ander toe te eigenen en daarbij zegt dit te zullen 
doen,, al bij voorbaat schuldig is. Jacob (1934) p.499. 

178 8 



overr de alwetende God van alle eeuwen die hier zegt "nü weet ik ...". Jacob wijst 
daarr dan ook op en citeert Rasji die hier een verklaring van God in leest over 
Abrahamss godvrezendheid, zichtbaar voor de Satan en de heidenen; ook zij zien hoe 
Abrahamm te werk gaat en nü kan God zich over zijn liefde voor Abraham verantwoor-
den.. Toch is dit kennelijk voor Jacob geen reden nrii) in zijn vertaling op te nemen. 
Hemm valt op dat diese Tat Abrahams kein anderes Pradikat erhalten soil zoals 
bijvoorbeeldd Genesis 20:17 weergeeft dat Abraham God benaderen moet met een 
gebedd eer Abimelek daadwerkelijk geneest. Abraham heeft iets goed te maken, zo 
wi ll  het Genesis 20, en hij moet God verbidden. Zo niet hier. All e licht lijk t te moeten 
vallenn op de reeds verrichte handelingen van Abraham, want vanaf het eerste moment 
vann de beproeving heeft hij niet geweigerd het bevel op te volgen en Jacob hoort als 
'tt ware God tegen Abraham zeggen: 

•• Nicht verweigertest •*, indem du ihn hierherbrachtest und opfern wolltest, also 
ihmihm innerlich schon völlig entsagt hattest. Nur das aber wollte Gott als Beweis 
deinesdeines Gehorsams gegen seine Stimme, nicht das Blut des Knaben™ 

Doorr het woord nriJJ niet te vertalen is het alsof Jacob wil zeggen dat God zelf een 
stapjee terug doet ten gunste van de uitzonderlijke gezindheid van Abraham. God heeft 
altijdd daarvan geweten, dus het is de vraag wie het nu precies is die hier spreekt. Dat 
moett nu eens duidelijk worden! Het is de zinsnede 'MD "[TiTTiK "|33~nK roton $b"\ die 
Jacobb vertaalt met und deinen Sohn, deinen Einzigen, mir nicht weigertest die daar 
ophelderingg over moet geven, want het gaat om 'ïSD, 'aan mij'. Om wie gaat het dan? 
Daartoee moeten we terugkeren tot vers 2. Er is reeds op gewezen dat het - met 'Düft 
corresponderendee - woordje ,L?, te vertalen met 'voor mij', in Genesis 22:2 ontbreekt. 
Jacobb meent dat de spreker van Genesis 22:1 v. een ander is dan die van vers 12 en 
datt ziet hij bevestigd in het ontbreken van ,l? in vers 2, terwijl in vers 12 juist wel 
'3QOO gehoord wordt.88 Door het contrast tussen de verzen 2 en 12 wordt duidelijk wie 
GottGott is, want het is der Satan selbst die gehoor geeft aan de wil van de hemelse Heer. 
Hett is der Satan selbst die verordonneerd wordt door Gott om aan de Prüfung een 
eindee te maken. Hij geldt als een van de goddelijke dienaren die niet alwetend zijn. 
Zijj zijn het die im göttlichen Rat betwijfeld hebben of Abraham in de beproeving 
standd zou houden. Het lijkt er sterk op dat Jacob steunt op de Traditie als hij via de 
Satann van Rasji de Elohim hun plaatsen toedicht. Met zijn traditie in de rug kan 
Jacobb nu de uitspraak doen dat dieser Elohim mit der Zulassung desHöchsten gehan-
deltdelt hat, hetgeen Gott v. 14 selbst bevestigt. Door gehoor te geven aan God wordt der 
SatanSatan selbst nu SEIN Engel genoemd en kan hij spreken in seinem eigenen Namen. 
Abrahamm daarentegen ziet geen verschil en is ook op dit moment werkelijk elke 
goddelijkee stem gewillig als hij met zijn antwoord gehoor geeft aan de hemelse stem. 

A.w.. p.499. 
Opvallendd is dat er staat: 'Es verschwinden nicht nurjene Schwierigkeiten, sondern die ganze 
ErzühlungErzühlung erh&lt erst erst ihren wahren und unsere Erklarung von v.J f. bestdtigenden Sinn, wenn 
manman beachtet, dass das Wort mir (nicht weigertest) nur in dieser Rede steht, dagegen in der 
GottesGottes v. 10 fehlt'. A.w. p.499-500. Vermoedelijk gaat het hier om een drukfout en moet in 
plaatss van 10 op die plaats If. gelezen worden. 
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Daarmeee is de daad van Abraham in de ogen van Jacob indrukwekkender gebleken. 
Dee hemel heeft gesproken en nu valt alle licht op wat op aarde gebeurt. 
Watt gebeurt er op aarde? In de hemel is God zelf bij de beproeving betrokken 
geweestt en dit maakt de daad van Abraham van groter belang.89 Hij gehoorzaamde 
allee godsstemmen. Men kan de roep van de hemel psychologisch opvatten, heet het 
bijj  Jacob, alsof die voortkwam uit het diepst van het hart, maar over dat denkbeeld 
laatt hij een krachtig Nein! horen. Hier geen verpsychologisering, het is het mes dat 
dee omkeer teweeg heeft gebracht. Precies hier ligt de uiterste grens in de gehoorzaam-
heidd voor Jacob en dat is opmerkelijk, want Jacob houdt wel van de psychologische 
invalshoek.. Daarom kan hij ook zeggen dat die Religion die Abraham voorleeft, man-
nelijkk is, heroisch, maar dat zij niet de natuurlijke menselijke gevoelens verloochent.90 

Hett is dan ook niet verwonderlijk dat Jacob in zijn uitleg van 22:14 door de wolken 
enn nevel na allerlei grübelnden Elohim-Gedanken niet langer ein untergeordneter 
ElohimElohim maar ER selbst ziet die zich bewijst als degene die het hart kent. Dit nu noopt 
Jacobb tot de definiëring dat Gott sieht de kern is van die Religion zoals die vorm 
krijgtt in Godsvrees en Godsvertrouwen. Het doorgronden van deze kern is het diepste 
verlangenn van de ziel die aan God verwant is.91 

Jacobb lijk t aan het slot van zijn commentaar op vers 12 een toespeling voor ogen te 
hebbenn op Johannes 3:16 als hij concludeert: 

AlsoAlso hat Abraham Gott geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, auf 
dassdass alle, die ihm nachfolgen, wissen, was das höchste Gut ist, aber auch dass 
diedie Liebe zu Gott nie bis zur Opferung von Menschen gehen soil. 

Daarbijj  blijf t het niet, want bijna onopvallend staat hierachter een verwijzing tussen 
haken:: (s. auch Maim. More III  24). Jacob wil beklemtonen dat het mensenoffer nooit 
enn te nimmer aan de orde is in het geloof van Israël, maar waarom klinkt hier de 
verwijzingg naar Maimonides zo en passant? 

14.8.314.8.3 Samenvatting 

Voorr Gunkel is nu de angel weggenomen. Abraham heeft zijn gehoorzaamheid 
gestandd gedaan en de kern van de vertelling is ten einde. Gunkel blijf t zijn eendimen-
sionalee visie ten opzichte van de Gattung als volkstümliche Sage getrouw. Abraham 
heeftt de gezindheid getoond om zich te onderwerpen aan God. Zo zien we hoe de 
waree vrome zich aan het zwaarste en het meest afschrikwekkende onderwerpt als God 

Inn zijn kritiek op theorieën dat de aartsvadergestalten oorspronkelijk onder meer mythische 
figurenn zouden zijn geweest, zegt Jacob dat het in Genesis gaat om de verhoudingen tussen God 
enn mens en daarin zien we een contrast tussen het overweldigende en het pragmatische, maar 
datt hoeft niet storend te zijn: Denn dieser Gott tut kaum Wunder und seine Einwirkung auf die 
MenschenMenschen ist fast immer eine psychologische aufthrenfreien Willen. A.w. p.322, vergelijk ook 
p.642. . 
A.w.. p.500. 
A.w.. p.501. 
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datdat beveelt. God echter heeft Abraham tegengehouden, want zei Gunkel niet reeds 
tenn aanzien van vers 11: Gott mag lange schweigen, aber in der letzten Not wird er 
reden!reden! Abraham is de ware vrome en Gunkel toont hem - in weerwil van Jacobs 
bijgedachtee - niet als een moordlustige van wie het mes eigenlijk moet worden 
afgenomen! ! 
Ookk Jacob gaat uit van Abrahams gehoorzaamheid jegens de stem van God, maar 
hijj  houdt de spanning vast door zich niet te laten verleiden tot een letzten Not waarin 
Godd antwoordt. Evenmin wil hij de handeling van Abraham als een psychologische 
duidingg geaccentueerd zien alsof dieser Himmelsruf kam aus dem letzten Herzens-
grund,grund, der Selbstbesinnung im letzten Augenblick. Elke neiging tot psychologiseren 
wijstt hij hier, op deze plaats, stellig af. Jacob gaat uit van wat er op aarde, maar ook 
vann wat er in de hemel gebeurt. De Elohim hebben gehandeld met toelating van de 
Allerhoogstee en daarom heet de engel die nu spreekt SEIN Engel; de göttliche Diener 
tredenn daarmee terug. Jacob voert deze visie zover door dat hij, met deze rolverdeling 
voorr ogen, God een alwetendheid toeschrijft waarbij Jacob zelfs het woordje nni) in 
zijnn vertaling van vers 12 als irrelevant weglaat. Abraham is het die tot het uiterste 
gingg en hij heeft daarmee aangetoond dat hij Isaak innerlich völlig entsagt hat. Wat 
echterr de omkeer teweeg brengt in de vertelling van Genesis 22 is het mes waardoor 
hethet op moord dreigt uit te lopen, das Messer in der erhobenen Hand, Jacob móét dat 
beklemtonen,, want dat brengt de omkeer! God kan dan niet anders dan de moord ver-
hinderen.. Dit nu is de basis van Abrahams geloof waaraan hij voortdurend heeft 
vastgehouden,, want Die Religion, die Abraham vorlebt, ist mannlich, heroisch, aber 
siesie verleugnet nicht die natürlichsten menschlichen Gefühle. Jacob geeft hiermee niet 
alleenn aan God, maar evenzeer aan Abraham het laatste woord door er op te wijzen 
datdat hij God liefheeft, opdat de nakomelingen weten waar het Abraham om gaat, maar 
ookk dat het nooit tot een mensenoffer komen kan. Dit is dan ook de reden waarom 
Jacobb Abraham, hoewel we dat pas expliciet horen in het hoofdstuk van Jakobs ont-
moetingg met Esau, der Heros der Religion noemt.93 

14.914.9 Genesis 22:13 

133 Als aber Abraham die Augen aufschlug, sah er plötzlich 'einen' Widder, der sich mit den 
HörnernHörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Da ging Abraham hin, ergriffden Widder und brachte 
ihnihn anstatt seines Sohnes als Ganzopfer dar. (Gunkel) 

133 Abraham aber  erhob seine Augen und sah, siehe da, einen Widder, einen verlaufenen, der  sich 
mitt  seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte, und Abraham ging hin und nahm den Widder 
undd brachte ihn ftlr  ein Ganzopfer  dar  anstelle seines Sohnes. (Jacob) 

Vergelijkk  Gunkel (1977) p. xlviii : als Abraham schon die Hand ausstreckt, lsaaq zu schtachten, 
wirdwird er von Gott zurückgehalten. En p. Ixxi : In der Sage von Isaaqs Opferung (22) ist ein 
wundervolleswundervolles Charaktergemölde entworfen worden, wie der wahre Fromme sich auch dem 
SchwerstenSchwersten und Furchtbarsten unterzieht, wenn Gott es befiehlt. 
Jacobb (1934) p.644. 
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14.9.114.9.1 Gunkel: 'ein göttlicher Wink' 

InIn de uitdrukking nam K~n ziet Gunkel het element van de verrassing uitgedrukt om 
hierr de geloofsnotie aan te verbinden so überraschend erscheint alles, was Gott 
sendet.sendet. Deze zienswijze wil Gunkel versterken als hij in plaats van ~irm liever wil 
lezenn int*  dat hij in zijn commentaar uitlegt als irgend ein en dat zien we in zijn 
vertalingg terug wanneer hij na plötzlich over 'einen' Widder spreekt. Het motief van 
dee verrassing wordt versterkt doordat het dier, op een merkwaardige wijze in het 
struikgewass verward geraakt, gemakkelijk te grijpen is en Gunkel veronderstelt dat 
Abrahamm daar een goddelijke wenk in ziet om het dier als offer te brengen in plaats 
vann zijn zoon.94 De antieke visie wil , beklemtoont Gunkel, dat dit offer noodzakelijk 
is,, want de reeds begonnen handelingen dienen te worden voltooid. De Widder wordt 
opgevatt als een Hirschkalb; dit biedt voor Gunkel een aanknopingspunt met de Ilias95 

enn dat is van belang, want hoewel de reden om een Widder te offeren onbekend is, 
kann Gunkel zich nu verlaten op een - vermoedelijk - veel ouder gebruik.96 

14.9.214.9.2 Jacob: 'wie jedes Opfer den Menschen vertritt' 

Duidelijkk moet zijn dat het altaar niet voor niets is opgebouwd. Het moet met dit 
offerr schadeloos worden gesteld, want beschaming mag niet, temeer daar het woord 
rbvJ~)rbvJ~) heeft geklonken. Zo ziet Jacob nog altijd een spanning in de tekst, want het 
iss Gott selbst die door te spreken de moord verhinderd heeft. Enerzijds is voor Jacob 
duidelijkk dat er in de hemel klaarheid is gekomen, anderzijds dient er een offer te 
wordenn gebracht. Dat gaat nu dan ook gebeuren en wel op de manier wie jedes Opfer 
denden Menschen vertritt met een offerdier en zo hoort Jacob Abraham opgelucht adem 
halen.. De vermelding van Abrahams reactie zoals Jacob die hoort, is het vermelden 
waard,, want Jacob meent dat de verhoudingen nu in hun geheel zijn rechtgetrokken. 

Zoo ook Westermann (1981) p.444 die hieraan toevoegt: Jetzt weiss Abraham, dass er den Willen 
GottesGottes tut. wenn er statt seines Sohnes den Widder opfert. 
Gunkell  noemt Ilias VII I 248 vv.,, het heldendicht van Homerus waarin hij een episode uit het 
tiendee jaar van de Trojaanse oorlog bezingt. Daar wordt beschreven hoe er een ramp dreigt voor 
dee Grieken als Hektor, de dapperste der Trojanen, hen in het nauw heeft gedreven en op het 
puntt staat de Griekse schepen in brand te steken. Agamemnon, de aanvoerder van de Grieken, 
bidtt tot Zeus: 'Laat ons toch ontkomen en laat niet toe dat de Grieken door de Trojanen worden 
vernietigd!'' De hierop volgende tekst luidt: 'Zo sprak Agamemnon, vader Zeus had medelijden 
mett z'n tranen en knikte met zijn hoofd, een teken dat Agamemnons leger veilig zou zijn en 
niett verloren zou gaan. En terstond zond Zeus een adelaar, de meest profetische van de vogels, 
mett een hertje in z'n klauwen, het jong van een snelle hinde. Deze liet het hertje vallen bij het 
prachtigee altaar van Zeus waar de Grieken gewoonlijk hun offers brachten aan deze god van 
allee voortekens. Toen de Grieken dit zagen en begrepen dat de vogel van Zeus afkomstig was, 
stormdenn zij met grotere moed op de Trojanen af en herinnerden zich hun oude strijdlust' (Ilias 
VII II  245-252, vertaling Paula de Beij-de Priester). Gunkel (1977) p.239. 
A.w.. p.238-239. Vergelijk ook a.w. p.xxiii: Den eigentlichen Grund aller dieser Dmge hotte 
keinkein Israelit nennen können; dazu sind sie viel zu alt. Aber in dieser Not tritt  der My thus oder 
diedie Sage ein; man erzöhlt eine Geschichte und erkldrt daraus den heiligen Branch. Ik leid 
hieruitt af dat Gunkel het fragment van Homerus, een mythe, als basis beschouwt voor Ein 
Hirschkalb,Hirschkalb, von einern Gott plötzlich plötzlich vor den Altar gesandt. Zie a.w. p.239. 
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Inn die zin vat Jacob het woord nnn op als de vorm van presentie omdat elk offer de 
menss vertegenwoordigt die de offerhandeling verricht. Niet zomaar een dier biedt zich 
aann ten offer, maar een ^K, het grootste dier van het soort kleinvee waartoe ook het 
lamm rr«? behoort waarover vers 7 spreekt. De term ~in« zou een tijdsbepaling aan 
kunnenn duiden als tijdsverbinding met ÜD>), maar de uitkomst is niet bepalend voor 
hethet wezenlijke van de tekst.97 

14.9.314.9.3 Samenvatting 

Inn zowel de visie van Gunkel als van Jacob dient het offerritueel te worden voltooid. 
Gunkell  is reeds voorbij het hoogtepunt van de Opferung Isaaqs en daarom ziet hij 
inn wat God zendt een verrassing die nu als offer kan dienen. Daarmee vertoont de 
vertellingg gelijkenis met de klassieken en wint zij in zijn ogen aan kracht. Jacob daar-
entegenn gaat uit van de rechtgetrokken verhoudingen en legt het accent op de verte-
genwoordigingg van de mens bij het offer. Dit nu is overeenkomstig zijn bevinding 
datdat moord op een mens geen offer voor God kan zijn. 

14.1014.10 Genesis 22:14 

144 So nannte Abraham diesen Ort: '- 'denn 'er sprach: sprach: heute, 'aufdem Berge hier' 'ersah sich' 
Jahve!Jahve! (Gunkel) (sic!) 

144 Und Abraham nannte den Namen jenes Ortes: • ER sieht «, wahrend man heute sagt: • auf 
SEINEMM Berge wird gesehen < (Jacob) 

14.10.114.10.1 Gunkel: 'die Deutung des Namens' 

Dee naamgeving behoort tot de oude sage, want bij elke sage die van een cultusplaats 
getuigtt wordt de naam aangegeven en dat gebeurt veelal aan het slot. Gunkel meent 
datdat de tekst is omgewerkt, want de laatste woorden *• aufdem Berge, da Jahve er-
scheintscheint •* hebben in de samenhang geen betekenis en bovendien verlangt de samen
hangg geen spreekwoord. De omwerking interpreteert Gunkel als tekstbederf en dat 
leidtt in zijn ogen tot misverstaan. De naam moet al bekend zijn geweest, hoewel wij 
diee nu niet meer weten. We zien hoe Gunkel de nadruk legt op de betekenis van de 
naam,, zoals die reeds bekend was. Hij geeft het benadrukte onderscheid tussen naam 
enn betekenis weer in zijn vertaling door waar de naam van oorsprong gestaan zou 
hebbenn de ruimte leeg te laten. Gunkel baseert zich op de zinsconstructie ~OK ~\m 
denndenn er sprach, vergelijk voor ~\m Genesis 31:49, gevolgd door aufdem Berge hier 
datt hij in aanwijzende vorm ni73 leest, waarna beklemtoond wordt dat heute, maar 
ookk hier ersah sich (und ersieht sich immer wieder) Gott! In dit gecompliceerde 
fragmentt is in wat Gunkel tussen haken plaatst het belangrijkste vermeld. Daarna is 
hett aspect van de tijd van belang. Zo ziet Gunkel Abrahams vroomheid beloond 
worden.. Is het niet Abraham die zich dankbaar de woorden herinnert die hij eerst in 
zijnn hoogste zielennood tot zijn zoon gesproken heeft? Welnu, die zijn op dit moment 

Jacobb (1934) p.500. 
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bewaarheid.. Gods wil was niet gelegen in het offer van Isaak en dit gedenkend hoort 
Gunkell  Abraham verheugd uitroepen: hier an dieser Statte, an diesem Ort hab' ich's 
erfahren,erfahren, dass Gott sich ersieht, was er will!  Davon hat die Statte den Namen96 

14.10.214.10.2 Jacob; 'SEIN letztes Erscheinen' 

Jacobb blijf t bij zijn thema over God en e in Parterre von göttlichen We sen als hij wijst 
opp het onderscheid tussen ntcr D'n̂ K zoals dat in Genesis 22:8 gehoord wordt en mrr 
HKTT hier in vers 14. Vers 14 slaat niet alleen duidelijk terug op vers 8, maar Jacob 
wijstt in dit verband ook op die Pointe in der Anderung des göttlichen Subjektes als 
eenn in het oog springend verschil. En Abraham, hij herkent de stem uit de hemel als 
diedie eines Boten von IHM. Dit moment betekent voor Abraham het keerpunt, want 
wiewie die Sonne bricht dieser Name durch die Wolken und Ne bel von allerlei 
grübelndengrübelnden Elohim-Gedanken. Het is niet een ondergeschikte godheid die ziet, maar 
ERER selbst sieht. 
Opzettelijkk blijf t deze tekst zonder object, meent Jacob, en dit bepaalt het contrast 
mett vers 8. Jacob stelt dat deze zegswijze de diepere dimensie van de uitdrukking 
alss het ware versterkt. Want wat betekent ER selbst sieht! Jacob geeft het antwoord. 
Dee Naam krijgt juist zonder object ten opzichte van het zien de diepste inhoud, want: 
j-h-j-h-ww-h-h ist der Allwissende, der Lenker, der Ketter, die >Vorsehung+ ." De uit-
drukkingg Dt*n -\r&\  ~iüf*  (sic!) in 14b wil zeggen dat over de berg hedentendage, in 
tegenstellingg tot vroeger, toen deze ER sieht genoemd werd, wordt gesproken in 
termenn van aufSEINEM Berge wird gesehen. Er staat enkel het woord Dvn, niet nu 
(ntn)) DTn en dat had er wel moeten staan om te kunnen vertalen: so das man noch 
heuteheute sagt. Jacob gaat uit van de openbaring als bepaling van de naamgeving. Boven-
dienn gaat het ook niet meer om een te lokaliseren berg of plek, maar om Abrahams 
gemoedsgesteldheid.. Daarom zijn Abrahams woorden omgevormd: ntcr mn*1 in?. 
Ditt heeft zijn consequenties, zegt Jacob, want we zien niet alleen hoe Abraham het 
subjectt van vers 8, WTtxn, heeft ingewisseld voor IHN, maar ook dat de latere Traditie 
dee bedrijvende vorm nio1 in de naam van de berg heeft veranderd in de nifalvorm 
HKTT als een vorm van reflexie op de reeds verrichte handeling. Daarbij blijf t het 
niet,, want zoals n«T geen object heeft, zo heeft n«*V geen uitgesproken subject, 
mrrr is hier tot genitivus van n gemaakt, zodat we lezen: • Berg J-h-w-hs+. Voor 
Jacobb is duidelijk dat het uiteraard niet om de Tempelberg van Salomo gaat, niemals 
gehtgeht die Tora unzweideutig in so spate Zeit hinab. Toch begrijpt Jacob dat het 
dilemmaa of de mens God kan zien een rol speelt, want 

Gottt sieht ist das Wesen der Religion als Gottesfurcht und Gottv er tranen, Ihn zu 

schauenn die tiefste Sehnsucht der Gott verwandten Seele. 

Gunkell (1977) p.239. 
Inn tegenstelling tot Gunkel, maar ook Buber-Rosenzweig ligt het zien van God, diens besluit, 
bijj Jacob besloten in ER sieht. Er hoeft geen benadrukking bij. Vergelijk ook mijn Deel 1, p. 
21-22,, noot 84. 
Jacobb (1934) p.501. 
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Abrahamm heeft hiermee SEIN letztes Erscheinen erlebt. Want Jacob weet dat Gott 
sehensehen heisst, in seinen Lichtkreis eintreten. De berg is de plek waar het woord van 
Godd uit vers 2 naar toe wees, maar die geldt nu als SEINEM Berg.101 

14.10.314.10.3 Samenvatting 

Nuu is bewaarheid dat God zich voorziet en dat zal blijven doen, zegt Gunkel, en 
daaromm roept Abraham verheugd uit dat God voorziet en krijgt wat hij wil. Abraham 
herinnertt zich de woorden tot zijn zoon en dit betekent dat er een temporeel aspect 
zichtbaarr is in de visie van Gunkel. Was in vers 8 alles nog donker, nu - na 
Abrahamss volharden - klinkt slechts dankbaarheid en daarvan getuigt de betekenis 
vann de naam van de offerplaats. Waar Gunkel eindigt, begint Jacob. Hij gaat uit van 
dee naamsverandering ten opzichte van vers 8. Pas in vers 14 is de omkeer voor 
Abrahamm bewerkstelligd. Niet het temporele aspect is van belang, maar de openbaring 
enn Jacob beklemtoont: J-h-w-h ist die +Vorsehung+. Voor Gunkel is de heilige plaats 
vann belang waar nu door Abraham betekenis aan is gegeven. Jacob heeft enkel 
belangstellingg voor de theologische betekenis van de naamgeving. Sterker, Jacob let 
opp het geheim van het detail in het objectloze rtKT alsmede in het subjectloze ntn\ 
Omwillee van de wending in de vertelling van Abrahams belevenis hebben deze 
woordenn een eigen inkleuring gekregen. Moria bevat het hoogtepunt van de 
Godservaring,, ter duiding dat ER sieht. 

14.1114.11 Genesis 22:15-18 

155 Und abermals rief der  Engel Jahves Abraham vom Himmel her  zu 
166 und sprach: ich schwöre bei mir  selbst, so spricht Jahve, dass ich dich, well du d a s s getan 

undd deinen einzigen Sohn 'mir '  nicht vorenthalten hast, 
177 Uberschwenglich segnen und deinen Samen unermessUch zahlreich machen wil l wie die 

Sternee am Himmel und wie den Sand am Ufer  des Meeres; dein Same soil das Tor  seiner 
Feindee erobern; 

188 alle Völker  der  Erde sollen sich mit deinem Samen segnen; darum, weil du meinem Befehle 
gehorchtt  hast (Gunkel) 

155 Und es rief SEIN Engel dem Abraham zum zweiten Male vom Himmel zu 
166 und sprach: bei mir schwöre ich - ist SEIN Spruch - dass, weil du diese Sache getan und nicht 

deinenn Sohn, deinen Einzigen, verweigert hast, 
177 dass ich segnen, dich segnen und viel machen, vielmachen will deinen Samen wie die Steme 

dess Himmels und den Sand, der am Ufer des Meeres, und erben wird dein Same das Tor seiner 
Feinde, , 

188 und segnen werden sich mit deinem Samen alle Völker der Erde, zum Lohne, dass du auf meine 
Stimmee gehort hast. (Jacob) 

14.11.114.11.1 Gunkel: 'nichts neues' 

Dee naam is gegeven en met de terugkeer van Abraham is de vertelling naar haar aard 
tenn einde, meent Gunkel. De tweede openbaring van de engel vat hij in het spoor 

A.w.. p.502. 
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vann onder anderen Wellhausen op als een latere toevoeging. Volgens de oude sage 
wass het Abrahams deel dat hij Isaak mocht behouden, ein vollgenügender Lohnfür 
dasdas vdterliche Herz! De latere bewerker vond een toevoeging nodig omdat dit loon 
niett toereikend werd geacht. Daarom volgt er noch eine grosse Verheissung hinzu 
enn Gunkel wil het belang van Abrahams daad beklemtonen door het woordje das in 
verss 15 in zijn vertaling breed af te drukken. Daarbij blijf t het niet, want Gunkel 
meentt dat Abraham ook in deze toevoeging zijn zoon niet heeft onthouden aan God! 
Ditt benadrukt hij door - tussen aanhalingstekens - de bode van God mir in de mond 
tee leggen102 waardoor dit woordje als een benadrukking klinkt van vers 12. De vertel-
lerr spant zich in om de engel zo plechtig en nadrukkelijk mogelijk te laten spreken. 
Vandaarr dat hier de term rvrP'Dtö der Schwur Gottesi0i klinkt, waarbij Gunkel verwij st 
naarr Genesis 24:7, 26:3 en 50:24; deze teksten zijn duidelijk te kenmerken als latere 
toevoegingen,, maar ze zijn van belang, want daarin wordt aan deze Schwur Gottes 
herinnerd.104.. mn,-DW vat Gunkel op als das uralt-geheimnisvolle Wort, maar hier 
krijgtt het een afgezwakte betekenis omdat het als een toevoeging uit de mond van 
dee engel komt. De reden is dat die alten Sagen selber sich begnügt haben, von einer 
einfacheneinfachen Zusage Gottes zu sprechen. Inhoudelijk heeft de verteller niets nieuws te 
bieden,, want er is reeds aan Abraham zegen beloofd en nakomelingschap.105 Opval-
lendd is dat üT wordt vertaald met erobern, waarmee een toch meer krijgshaftige 
uitdrukkingg in stelling wordt gebracht dan met 'in bezit nemen' of 'erven' en tevens 
iss het opmerkelijk dat JOtf is weergegeven met gehorcht, een zegswijze die aangeeft 
datt Abrahams gehoorzaamheid absoluut kan worden genoemd. 

14.11.214.11.2 Jacob: 'nur eine Probe, wenn auch die starkste' 

15.. De engel roept voor de tweede maal en naar Jacobs mening geldt dit trip als een 
afsluitingg en afronding. Jacob wil duidelijk maken dat de verzen 13 en 14 ertussen 
gekomenn zijn, maar dat is ten eerste urn das gezückte Messer seinen Dienst tun zu 
lassenlassen - en daarmee zien we dat Jacob nog eenmaal het mes in beeld brengt omdat 
hett offer nu eenmaal om voltrekking vraagt - en ten tweede is de tussenkomst nodig 
geweestt om Abraham nog eenmaal het woord te geven bij het offer waardoor diens 
positiee nu opnieuw is bepaald. Na dit alles zal de engel voor de tweede maal het 
woordd nemen. 
16.. Sprak de engel in vers 12 in eigenem Namen toen deze aan God gehoor gaf en 
horenn we vanaf dat moment niet meer van der Satan selbst, nu spreekt de engel in 
dee naam van God zelf. We zien dat Jacob in tegenstelling tot Gunkel niet van mir 

Gunkell  baseert zich op onder meer LXX en Kittel (1905) als hij achter ^TiT-rw (sic!) de 
herhaaldee uitdrukking uit vers 12 '3QD leest, Gunkel (1977) p.240. Zo ook Westermann (1981) 
p.432:: Sam, G, S, Vfögen nchtig '300 hinzu; vgl. V.12. Verrassend is dat ook Hirsch (1893) 
p.3100 mir toevoegt aan zijn vertaling, maar het niet verantwoordt. Voorts de NV 1951, Genesis, 
Werkk in uitvoering 2 (1991). Niet: Statenvertaling, New JPS Translation 1989, Fox, Buber-
Rosenzweigg 1925, 1930, 1976. 
Gunkell  (1977) p.239. 
A.w.. p.183. 
A.w.. p.240. 
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reptt in zijn vertaling en dat is ook logisch, daar de tekst daartoe geen reden geeft. 
Jacobb weet dat de engel voorheen in zijn eigen naam sprak, nu spreekt deze gestalte 
inn de naam van God zelf. God doet een eed, bekrachtigd door de uitdrukking '3. Het 
zall  gaan om de overduidelijke daad van zegening die God zelf zal verrichten en dit 
wordtt bekrachtigd in de zegswijze TUO0]106 voorafgaand aan het tussengeschoven 
""  QW, de directe spreuk van IHM. Jacob wijst erop dat dit uniek is in de vertellingen 

vann de aartsvaders en dat op deze tekst later vaak wordt ingehaakt. De reden van 
Godss eed, beginnend met 'S, wordt gegeven in het algemeen klinkende mn nznn 
waarvann de inhoud echter iets ongehoords is, maar ook door de overgave van 'de 
enigee zoon', waardoor de uitdrukking van vers 12 wordt herhaald. Aldus is er een 
verbindingg te zien tussen de twee redevoeringen en wil worden aangegeven dat dit 
alless niet onbeloond kan blijven.107 

17.. De eed van God wordt verder uitgesproken, wederom beginnend met '3. In de 
meestt krachtige bewoording worden alle vroegere beloften samengevat, waarbij hemel 
énn aarde in het geding zijn.108 In die zin vat Jacob ttfT op als een invoelend-poëtische 
uitdrukkingg voor het profane 'innemen van het land'. Jacob is van oordeel dat dit alles 
tochh wel in diep contrast staat met dem eben erst dem Tode geweihten einzigen Sohn! 
18.. Toch zal het uiteindelijk niet gaan om de zege over de vijanden, maar om de 
zegenn zoals uitgesproken in Genesis 12. De reden is dat Jacob de daad van Abraham, 
dienss principiële antwoord, plaatst binnen het geheel van zijn daden. Jacob ziet Abra-
hamm die gehoor geeft aan de opdracht en alles daartoe in gereedheid brengt: ihn 
hinaufbringenhinaufbringen för ein Ganzopfer, maar Jacob heeft ook oog voor de wijze waarop 
Abrahamm antwoordt. Al ten aanzien van vers 9 heeft Jacob erop gewezen dat het 
feitelijkee slachten nooit bovenop het altaar plaatsvindt. In de manier waarop Abraham 
Isaakk op het altaar legt wordt duidelijk op welke manier Abraham gehoorzaam is 
jegenss de stem van God, von dem sie nur eine Probe, wenn auch die starkste, war. 
Dee kern van de zaak is dat er een geweldige beweging doorklinkt in deze Schwur 
Gottes,Gottes, want voor Jacob is het volkomen duidelijk dat met de uitdrukking • au/ 
meinee « Stimme uitdrukkelijk wordt beleden dat de Stimme der Versuchung eine 
StimmeStimme Gottes warm 

14.11.314.11.3 Samenvatting 

Gunkell raakt steeds verder van het hoogtepunt af en voor hem is de vertelling door 
allee toevoegingen reeds ten einde. De tweede openbaring van de engel bevat niet 
meerr dan een Nachtrag, ondanks de Schwur Gottes als das uralt-geheimnisvolle Wort. 
Dee Schwur Gottes bevat niets nieuws meer en Gunkel belicht daarom enkele accenten 
diee voor hem van belang zijn en dat doet hij door in zijn vertaling de daad van 
Abrahamm voor God te accentueren in het woordje das, maar ook door het woordje 
mirmir dat hij in de tekst leest. Jacob daarentegen heeft de spanning vast weten te 

Vermoedelijkk drukfout van 'nyann. 
Jacobb (1934) p.502; het werkwoord dat Jacob niet noemt, maar dat wel herhaald wordt is 
"|(pn,, 'onthouden' in de zin van 'iemand iets niet doen toekomen'. 
A.w.. p.502. 
A.w.. p.503. 

10* * 

107 7 

10* * 

109 9 

187 7 



houdenn en hem gaat het niet om de gehoorzaamheid van Abraham als zodanig, maar 
omm diens intentie waardoor een heel specifiek antwoord zichtbaar wordt waarin 
Abrahamm tot het uiterste is gegaan. 
Duidelijkk is dat Gunkel, die de daad louter als een uitvloeisel beschouwt van de 
gehoorzaamheid,, en Jacob daarover in hun visie verschillen. Waar Gunkel spreekt 
vann gehorchen, vertaalt Jacob het werkwoord JJDCÖ dat in Genesis 22 alleen hier klinkt, 
mett horen. Het lijk t erop dat Gunkel een groter gewicht wil toekennen aan de 
betekeniss van het werkwoord iHD in vers 18 dan aan het eerste en tweede antwoord 
vann Abraham wanneer hij zich present meldt bij God. Abraham antwoordt met 'MH, 
hetgeenn Gunkel beide keren met ich höre heeft vertaald. Het kan dan niet anders of 
Gunkell  moet iOö met gehorchen weergeven. 
Iss volgens Gunkel Abrahams rol in de beproeving ten einde, Jacob wijst erop dat de 
engell  zich terug moet trekken om Abraham het woord te geven in aansluiting op het 
tee verrichten offer. Pas dan kan de engel weer spreken en doet God een plechtige 
belofte.. Deze wordt uitgesproken in een vormgeving die uiterst invoelend is en waar 
dee Traditie over spreekt. Niet alleen de aarde met daarop Abraham, maar ook de 
hemell  waar God woont, is in het geding geweest. 

14.1214.12 Genesis 22:19 

199 Darauf kehrte Abraham zu den Sklaven zurück; dann machten sie sich auf und gingen 
zusammenzusammen nach B"erSebax. Abraham blieb in Btler$ebat wohnen. (Gunkel) 

199 Darauf kehrte Abraham zu seinen Knaben zurück und sie erhoben sich und gingen zusammen 
nachh B'er §eba und Abraham blieb in B'er Seba wohnen. (Jacob) 

14.12.114.12.1 Gunkel: 'selbstverstandlich' 

Dee vertelling is voor Gunkel reeds lang ten einde en ze vraagt nu slechts nog om een 
definitievee afhechting. Abrahams terugkeer is voor hem niet meer dan vanzelfspre-
kend.. Gunkel beschouwt dit vers als een epiloog waarin de verteller de verhitte 
gemoederenn van de hoorders geleidelijk aan wil kalmeren door geen nieuwe 
indrukkenn meer aan te bieden, maar een rustpunt. Genesis 21:22 vv. weet al dat Abra-
hamm reeds in Berseba woont en daarheen keert hij nu terug. Isaak wordt niet meer 
genoemd;; ook hier speelt hij als "il>3 geen rol en hij valt bij Gunkel dan ook uit het 
zicht.. Hierin ligt besloten dat niet alleen de reis, maar ook Abrahams rol in de vertel-
lingg eindigt bij de plek die, direct voorafgaand aan Genesis 22, in het slot van 
Genesiss 21 genoemd wordt.110 

14.12.214.12.2 Jacob: 'wieder ins Leben' 

BisBis zuletzt bewahrt sich die Kunst des Erzahlers, meent Jacob. Voor hem is de vertel-
lingg nog steeds niet ten einde. Jacob reageert niet op Gunkel, maar hij meent dat 

Gunkell  (1977) p.239 terwijl dit een tekst is uit de J traditie. 
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uiteraardd ook Isaak terugkeert.1" Het gaat niet om een opsomming van beider 
terugkeer,, hetgeen ook voor Jacob vanzelfsprekend is, maar om Abraham die weer 
inn het gewone leven terugkeert. Zonder deze vermelding had de vertelling beëindigd 
kunnenn zijn met de beloftevolle uitspraak van God. Jacob ziet dit inhoudelijk besten-
digdd in de zegswijze HH1 D1?'), een bijna woordelijke herhaling van 22:6 en 8 waar 
wee lezen TilT orPK? TD '̂l. Isaak behoort tot die ganze Reisegesellschaft en vormt een 
onlosmakelijkee eenheid met de W~\VÏ. Berseba is de plek waar Abraham de tamarisk 
hadd geplant als teken voor de komende geslachten; Isaak werd daar geboren en hij 
iss aan Abraham, belijdt Jacob, jetzt wiedergeschenkt,112 

14.12.314.12.3 Samenvatting 

Waarr Gunkel in het slot van de vertelling louter een motief van afronding ziet om 
dee hoorder tot ontspanning te brengen, meet Jacob nog steeds de spanning in het 
verhaall  zelf. In Jacobs visie is Abraham de gezegende die de hoofdrol vervult in het 
tezamenn optrekken met zijn C^D) die nu ook onderling weer verenigd zijn als hij 
spreektt over die ganze Reisegesellschaft. Abraham is het die als beproefde terugkeert 
naarr de plek waar de beproeving begon. Had hij daar niet reeds het teken voor de 
toekomstt gesteld? Gunkel beschrijft louter het einde van een vertelling waarin 
Abrahamm noch Isaak noch de Sklaven een specifieke positie innemen. Het is de 
hoorderr die bediend moet worden na zo vele emoties te hebben doorstaan. Jacob 
daarentegenn heeft de eenheid voor ogen van het reisgezelschap, maar ook die van 
hemell  en aarde. Isaak is Abraham wiederge schenkt en met dit woord brengt Jacob 
tott uitdrukking dat de in Berseba geborene aan Abraham toebehoort. 

14.1314.13 Genesis 22:20-24 

200 Nach dlesen Geschichten ward dem Abraham gemeldet: auch Milk a hat deinem Bruder 
Nahorr  Kinder  geboren: 

211 setnen Erstgeborenen s und dessen Bruder  Buz, Q'mu'el (Vater von Aram), 
222 Kesed und H*zo, PüdaS. jidla f und B'thu'el 
233 (undB'thüel hat Rebekka gezeugt): dlese acht hat Milk a Abrahams Bruder  Nahor  geboren.-
244 Und auch sein Kebsweib, das R"um a hiess, gebar: Tebah und Gaham, TahaS 

undd Ma'*cha. (Gunkel) 

200 Es geschah nach diesen Begebenheiten, da wurde dem Abraham gemeldet: siehe, Milk a hat 
gleichfatlss Söhne geboren, dem Nahor, deinem Bruder. 

211 Den 'Us, seinen Erstgeborenen, und den Buz, seinen Bruder und den Kemuel, den Urvater 
Arams. . 

222 Und den Kesed und den Hazo und den PildaS und den Jidlaf und den Betuel. 

Dee Traditie kent verklaringen dat Isaak niet terugkeerde. Zo zou hij door Abraham naar Sjem 
zijnn gestuurd om Tora te studeren, GenR 56:11. PRE 32 vertelt dat Samaêl, die geen vat kreeg 
opp Abraham, Sara bezocht en haar vertelde dat Abraham Isaak zou hebben geslacht en geofferd, 
waaropp Sara stierf van verdriet. Vergelijk ook Kasher (1957) p.163: R.Eleazar b. Pedath said: 
AlthoughAlthough Isaac did not die. Scripture regards him as though dead, his ashes lying on the altar. 
ThereforeTherefore it says, So Abraham returned [but not Isaac]. 
Jacobb (1934) p.503. 
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233 Und Betuël hat die Ribka gezeugt. Diese acht hat Milk a dem Nahor, Bruder Abrahams geboren. 
244 Und sein Kebsweib, deren Name R'uma, hat gleichfalls geboren: den Tebah und den Gaham 

undd den TahaS und den Ma'akha. (Jacob) 

14.UA14.UA Gunkel: 'von spatester Hand eingestellt' 

Inn een nieuw hoofdstuk, nr.30, behandelt Gunkel de Stammbaum Nahors, waarachter 
hijj  een J plaatst. De teksteenheid ziet Gunkel gemarkeerd in Genesis 22:20-24. De 
kleinee romeinletter wil aangeven dat die tekst afkomstig is uit een bron van de 
Jahwist;; net als Genesis 22:15-18 relateert deze niet aan de Urgeschichte en de 
Abrahamgeschichte.Abrahamgeschichte. Gunkel is van mening dat de stamboom zeer oud moet zijn. Het 
gaatt om twaalf zonen, zoals bij Israël, Ismaël, maar ook bij Esau.113 De verteller heeft 
eerst,, om de kanttekeningen sterker tot uitdrukking te brengen, de vertelling het 
karakterr willen geven van een gebeurtenis und daher geschickt die Einkleidung 
gewahlt,gewahlt, wonach Abraham diese Geburten gemeldet werden. Deze gebeurtenis wordt 
ingezett met het bericht dat ook Nachor, wiens naam terug te leiden zou zijn tot die 
vann de Aramese godheid Nahar,114 nakomelingschap heeft. Naar goed Israëlitisch 
gebruikk gaat het eerst om de zonen van de vrouw, Milka, een godinnennaam uit 
Haran.1155 De stamboom zet in met het motief van de twee oudste zonen die, net als 
Kainn en Abel, in een adem worden genoemd, te weten Uz en diens broer Buz. 
Evenwell  heeft de verteller deze verteltrant niet kunnen volhouden en is hij vanaf vers 
23bb wieder in den gewöhnlichen Stil der Stammbdume zurückgefallen. Dit nu vat 
Gunkell  op als een verarming. De in zijn vertaling weergegeven tekst tussen haken 
inn 21 Vater von Aram en in 23 und B'thu'el hat Rebekka gezeugt kenmerkt Gunkel 
alss latere toevoegingen die de samenhang aanzienlijk verstoren omdat direct na de 
geboortenn van Kemuël en Betuël nog geen sprake kan zijn van hun nageslacht. De 
namenn duiden op oude stammen en zijn hier terechtgekomen als inleiding voor de 
volgendee vertelling uit een bron van J. De nazaten van Nachor spelen daarin een rol 
waarmeee Gunkel Genesis 24 Rebekkas Brautwerbung bedoelt. De stamboom van 
Rebekkaa schept bovendien verwarring omdat een nevenbron van J in Genesis 24:15 
wi ll  dat zij oorspronkelijk niet de dochter van Betuël genoemd wordt maar van Milka, 
dee vrouw van Nachor. De Elohist heeft op die plaats "van Betuël, de zoon van' 

1,33 Gunkel meent zich ten opzichte van de twaalf zonen van Esau te kunnen baseren op Genesis 
36:15-19,, vergelijk Gunkel (1977) p.243. Deze lijst gaat uit van dezelfde traditie als de 
StammbaumStammbaum Esaus die aan dit fragment voorafgaat. Over de beschreven stamboom in de verzen 
9-144 meldt Gunkel dat het gaat om de alle und sehr wertvolle Stammbaum des edomitischen 
Volkes,Volkes, in twaalf stammen. Gunkel begint dan niet met Elifaz, de zoon van Ada, maar met de 
zonenn van Elifaz, uitgezonderd de bastaard Amalek, tezamen vijf zonen. Ook de zoon van Base-
mat,, Rehuêl, wordt niet meegeteld, maar wel diens vier zonen, tezamen negen en tot slot telt 
Gunkell  weer wel de drie zonen van Aholibama mee, in totaal twaalf zonen. Ook het fragment 
15-199 dat Gunkel kenschetst als A ufe&hlung der Fürsten Esaus kent een ingewikkelde construc-
tie:: Elifaz, de zoon van Ada, heeft vijf zonen, nu niet alleen Amalek, maar ook Korach niet 
meegerekend;; vervolgens telt Gunkel hierbij de drie zonen van Aholibama, die ook een Korach 
alss zoon heeft, tezamen acht en tot slot de vier zonen van Rehuël, de zoon van Basemat, in 
totaall  twaalf. Vergelijk a.w. p.391-392. 

1144 A.w. p.lxxvii. 
1155 A.w. p.lxxvii. 
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tussengevoegd.. Overduidelijk is voor Gunkel dat de stamboom van Genesis 22 van 
veell  latere hand is en hier is toegevoegd und durch den Zusatz 23a notdürftig mit 
demdem Folgenden verblinden worden. 
Dee namen van de oorspronkelijke stamboom bevatten naar Gunkels oordeel geen 
verwijzingg naar sagengestalten of het moest de naam van Kemuel zijn als stamvader 
vann de Arameeërs.116 Van hem is enkel de naam maar niet de sage overgeleverd en 
daardoorr is de samenhang verloren gegaan.117 Gunkel zoekt naar de betekenissen van 
dee namen in de wijde wereld van het Midden-Oosten. 

14.13.214.13.2 Jacob: 'namlich die Tochter Betuels' 

Dee formulering van de inleiding komt overeen met vers 1 en dit is van belang voor 
Jacobb vanwege het eendere oogmerk van contrast in de verzen 1 en 20. Zoals vers 
11 met zijn uitdrukking rbvsi D,-i3~rn ~in« 'rvi een scheidslijn laat zien tussen het geboor-
tefeestt en de beproeving, brengt vers 20, met een kleine variant, een scheiding aan 
tussenn Isaak die niet alleen is behouden, maar van wie we nu zelfs de naam van zijn 
toekomstigee vrouw horen en wel op zodanige wijze dat die niet pas in Genesis 24 
aann de tekst hoeft te worden toegevoegd. Het gaat niet om een opsomming van de 
geboortenn van Nachor, zodat deze tot en met de dochter van de laatste zoon van 
Milk aa nu bekend zijn. Integendeel, het gaat om Rebekka! Jacob laat zijn fantasie de 
vrijee loop en stelt zich voor dat een goede vriend uit Haran tegen Abraham zegt dat 
hijj  een vrouw voor zijn zoon weet en nog wel uit zijn nabije familie. Als nadere 
toelichtingg wordt door deze Bote de gehele stamboom uit de doeken gedaan, uitlo-
pendd op Rebekka. Hij zegt dat zij namelijk de dochter van Betuël is, een van de acht 
zonenn van Abrahams broer Nachor, van Milka. De acht zonen van Milka worden 
gevolgdd door de vier zonen van een Kebsweib, genaamd Reuma. Haar naam moet 
klinken,, want deze vier zonen zijn naar haar genoemd. Het motief van het contrast 
blijf tt gehandhaafd, want om Abraham heen bereikt Nachor in de eerste, Ismaèl in 
dee tweede en Jakob in de derde generatie het getal van twaalf. Tevens wordt de 
relatiee tot de context gecontinueerd door de getalsverhouding tussen de beide vrou-
wenn met betrekking tot hun nazaten. Jacob wijst erop dat die tussen de vrouwen en 
bijvrouwenn twee op één is zoals dat ook in Genesis 29-30 het geval is."8 Het gaat 
uitsluitendd om Rebekka en dat valt af te leiden uit de omstandigheid dat haar broer 
Labann hier niet in het vizier komt, maar ook de uitdrukking npm n« 1^] is van 
belang,, want die wordt verder nooit bij de verwekking van een dochter gebruikt. 

A.w.. p.243. 
A.w.. p.lxvi. 
Ziee Jacob (1934) p. 504. Lea en Rachel krijgen respectievelijk zes en twee zonen (8) tegenover 
Bilhaa en Zilpa die er elk twee baren (4). Overigens zijn laatstgenoemden strikt genomen geen 
bijvrouwenn van Jakob, maar worden zij 'm nnsö nrto en n»̂  nnso nsVt (Genesis 30:7 en 10) 
genoemdd omdat de vrouwen van Jakob hen van vader Laban meekregen in hun huwelijk. 
Vergelijkk a.w. p.833-834. 
Jacobb (1934) p.504. 

191 1 



14.13.314.13.3 Signalering van de namen bij Gunkel en Jacob: 

Gunkel l 

'Us:: volgens Genesis 10:23 (?) een 
Aramesee stam; Job 1:1-3 wordt erbij 
betrokken,, maar ook Genesis 36:28 
(NVV 29) waar sprake zou zijn van een 
horitischee stam; ook Klaagliederen 
4:211 het land van Edom 

Buz:: Jeremia 25:23, naast de landen 
DMann en Têma genoemd, vergelijk 
ookk Job 32:2, is dus in het noorden 
vann Arabië te zoeken; ook Assyrisch 
Bazuu wordt genoemd 

Q'mu^el:: vader van Aram, geen stam-
naamm maar een sagengestalte, stam-
vaderr van de Arameeërs 

Kesed:: veronderstelde stamheer van de 
Chaldeeën,, zij vormen een Aramese 
bedoeïenenstam;; ook Job 1:17 wordt 
genoemd d 

H"zo:: Assyrisch Hazü, door Asarhad-
donn naast Bazu genoemd 

PildaS:: hier wordt naar een Sinaïtische 
inscriptiee verwezen 

Jidlaf:: ontbreekt, want daar is niets 
overr bekend 

B'thu'el:: wellicht net als Q'mu^el een 
oervader;; de vraag klinkt of we hier 
misschienn niet te maken hebben met 
nietsniets anders dan de gepersonificeerde 
heiligee steen ^WTD, daarbij weer 
verwijzendd naar een Phoenicische 
godheid d 

Tebah:: volgens I Kronieken 18:8 een 
stad d 

Jacob b 

pjJ:: volgens Genesis 10:23 heeft de 
oudstee zoon van Aram deze naam; 
inn Genesis 10:15 klinkt net als in 
22:200 11^3, dus gaat het om een 
opsommingg uitlopend op Betuël, 
derder jüngste 

TB:: ook hier wordt naar Jeremia 
25:233 en Job 32:2 verwezen; het is 
bovendienn de vader van Ezechiël 
diee ook "Wü heet. Over een land 
mett de naam Bazu lezen we in in-
scriptiess van Asarhaddon 

t̂ODp:: is Q~}$ ,3t<, waarbij naar 
Genesiss 10:21 verwezen wordt 

~ró?:: waarvan de CRfcD waarbij 
verwezenn wordt naar "KöDD~iK in 
Genesiss 10:22 

itn:: bij Asarhaddon Hazu naast 
Bazuu genoemd 

tf'ïï'ps:tf'ïï'ps: wordt onbekend genoemd 

tpT'-tpT'- wordt onbekend genoemd 

^RTQ:: verwezen wordt naar de 
uitlegg van Genesis 24:24 waarom 
Rebekkaa haar vaders moeder 
noemt.. Dit herinnert aan 11:29. Uit 
OheimOheim und venvaister Nichte komt 
BetuëlBetuël voort waarmee Nachor zijn 
plichtt jegens zijn broer Haran 
vervuldd had; er zijn dus twee 
namenn met *?K 

nat?:: niets naders over bekend 
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Gaham:: ontbreekt, want daar is niets 
overr bekend 

Taha§:: geschreven als ünn, zou in 
Egypte,, maar ook in Azië of Europa 
kunnenn liggen 

Ma"cha:: een Aramees landschap 
waarbijj  naar II Samuël 10:6 wordt 
verwezen n 

Dia:: niets naders over bekend 

ttfnn:: niets naders over bekend 

royD:: deze naam komt vaker 
voor,, zie Deuteronomium 3:14, 
Jozuaa 12:5, 13:11,13, II Samuël 
10:6,8,, II Kronieken 19:6 v. 

14.13.414.13.4 Samenvatting 

Dee stamboom heeft bij Gunkel een functie in de wijde wereld van het oosten en bevat 
eenn bewerking die de samenhang heeft verstoord. Gunkel beschouwt de vermelding 
vann Rebekka als zo'n stoornis, omdat er bij Betuëls geboorte nog geen sprake kan 
zijnn van diens verwekkingen. Tevens zien we dat hij het getal van de zonen van 
Nachorr vergelijkt met dat van Israël, Ismaël en Esau, in die volgorde. Israël en Esau 
zijnn zonen van Isaak die er niet zouden zijn geweest als Isaak werkelijk was geofferd. 
Ismaëll  staat hier los van. De berekening vann Esaus nakomelingschap oogt kunstmatig. 
Voorr Gunkel geldt Nachor in der hebraischen Sage als Bruder des (vorgeschicht-
lichen)lichen) Abraham en daarmee is hij waar hij wezen wil, want zo kan de lij n zichtbaar 
wordenn naar Genesis 24; daar wordt uitvoerig over de Nachoriden verhaald.120 

Voorr Jacob bevat de lijst van Nachors nakomelingen allereerst en bovenal de naam 
vann Rebekka. Om haar gaat het. Hier laat Jacob zijn fantasie de vrije loop door te 
sprekenn over ein guter Freund van Abraham die hem als Bote blij moet maken met 
hethet bericht dat hij een vrouw weet voor Isaak, uit Abrahams naaste familie nog wel. 
Inn de compositie van Genesis ziet Abraham de twaalf zonen van Nachor, Ismaël en 
Jakobb in opeenvolgende generaties en hoe opmerkelijk dit ook is, het gaat om de 
voortgaandee lijn. Niett de vermelding van de moeder van Rebekka is van belang, maar 
Rebekkaa zelf, die leibliche Tochter eines Sohnes von Abrahams Bruder. Is voor 
Gunkell  van belang of er nog oorspronkelijke elementen zichtbaar zijn in deze 
bewerktee stamboom, Jacob ziet gerealiseerd worden wat hij de betekenis noemt van 
dee Tora: het volk van de kinderen Israels toerusten voor zijn historische taak121 en 
dee sleutelpositie wordt ingenomen door Betuël die Rebekka heeft verwekt. 

Gunkell  (1977) p.244. 
Jacobb (1934) p. 15. 
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155 CONSTATERING 

Hett is niet moeilijk om vast te stellen dat de contrasten tussen Hermann Gunkel en 
Bennoo Jacob groot zijn. Heeft Gunkel als student het oogmerk nieuwtestamenticus 
tee worden waarbij de studie van de Religionsgeschichte een prominente rol zou gaan 
spelen,, Jacob is op datzelfde moment bezig met zijn studie tot rabbijn. Van jongs 
aff  aan is hij vertrouwd met het bijbels Hebreeuws, maar daarbij studeert hij ook klas-
siekee talen en klassieke filosofie. 
Wanneerr Gunkel - tegen de oorspronkelijke bedoelingen in - Oude Testament gaat 
docerenn en zich moet scholen in het Hebreeuws waar hij tot dat moment alleen mee 
tee maken had in het kader van zijn studie in het Nieuwe Testament, breken er nieuwe 
tijdenn aan. De studie van het Oude Testament leidt tot zijn stelling dat de oude 
Hebreeënn weliswaar niet de logica van de Grieken kenden, maar dat hun sagen zuiver 
religieuzee momenten bevatten. Die dienen te worden gepeild en dat gebeurt aan de 
handd van een Literaturgeschichte die Gunkel vorm geeft en uitwerkt in zijn Genesis. 
Typerendd voor Gunkel is zijn ontzag voor de tekst. Voortdurend gaat het hem om 
hethet bijzondere religieuze moment en dat is bij Abraham gelegen in zijn onvoorwaar-
delijkee gehoorzaamheid aan God. Net als Von Rad gaat het Gunkel om een gehoor-
zaamheidd in een extreme situatie. En Jacob, heeft hij niet vanaf het begin met 
Abrahamm als Heros der Religion diens gehoorzaamheid op het oog gehad? 

Omm die vraag te kunnen beantwoorden moeten de opvattingen van beide geleerden 
nogg eenmaal de revue passeren, met daarbij het accent op de contrasten. Voor Gunkel 
iss het de vraag of Abraham, in Genesis terechtgekomen als de ware vrome, overeind 
blijf tt waar anderen struikelen. Hij ziet de vertelling als een zelfstandig geheel en legt 
geenn verbanden met teksten hiervóór die een Abraham beschrijven aan wie keer op 
keerr nazaat is beloofd. Het gaat Gunkel zelfs niet om het gegeven dat Abraham zijn 
langg verbeide zoon weer moet afstaan, maar om het thema van Abrahams gehoor-
zaamheid,, uitgesproken in een bevel door een God die alles, ook een kinderoffer, 
verlangenn kan. Het werkwoord no] is daarom van secundair belang. Gunkel had graag 
nogg uit de mond van Abraham de bevestiging van de opdracht vernomen als 
bekrachtigingg van zijn gehoorzaamheid. In Isaak ziet Gunkel niets meer dan een 
kinderlijkk nieuwsgierige maar wel zeer schrandere knaap en in het tweegesprek een 
meesterstukk van psychologische schildering waarin Abraham kans ziet zijn zoon niet 
tee verontrusten en dus uitwijkt naar een noodleugen. Het is alsof de verteller met 
tranenn in de ogen wil zeggen: zie, dit is gehoorzaamheid jegens God. Dat het mes 
ontbreektt in Isaaks vraag is omdat een goede verteller niet te veel uitweidt! 
Niett het hanteren van het mes wordt Abraham verboden, maar de handbeweging naar 
dee jongen toe en daarom is voor Gunkel de spanning verbroken bij Genesis 22:11 
waarr gebleken is dat Abraham hééft gehoorzaamd! God mag lang zwijgen, maar in 
dee laatste nood zal hij spreken. Abraham moet wel in aller ijl gehoorzamen, want 
dee keel van het kind zou anders doorgesneden zijn. Het gaat hier dus om een bijna-
offerr dat God voor zichzelf kan verlangen, maar waarvan de uiteindelijke voltrekking 
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niett hoeft door te gaan. Dat is het kenmerkende van deze vertelling die hiermee in 
dee ogen van Gunkel een prachtige karakterschildering van Abraham biedt. Daar is 
hett de verteller dan ook om gegaan, want hij wist wel dat God zich niet meer een 
kinderofferr wenst, terwijl de sage zelf nog wel met de mogelijkheid van een 
kinderofferr rekening houdt. Gunkel beziet al wat gebeurt in Genesis 22 als een vertel-
lingg die de mens op aarde betreft. De rol van God is niet in het geding. Gunkel laat 
zelfss de aard van de vertelling prevaleren boven de bron als hij zegt dat God die in 
verss 1 het gebod gaf dit ook zélf moet opheffen. Dit gebeurt door een interruptie, 
zoalss dat ook in Genesis 16:7b gebeurt, hoewel die tekst uit een andere bron afkom-
stigg is. Het verloop van de sage biedt verder niet veel nieuws meer. De betekenis van 
dee naam van de plaats is met een tekstbederf nader ingevuld en dat Abraham 
terugkeertt is vanzelfsprekend. De stamboom die hierop volgt is naderhand toegevoegd 
enn de naam van Rebekka werd ingelast. In het geheel gaat het om de gezindheid van 
Abrahamm die standhoudt en hierdoor vormt de vertelling een Idee von höher Ver-
geistigung. geistigung. 

Wanneerr we blijven letten op de vraag tot hoever Abrahams gehoorzaamheid gaat, 
zienn we dat Jacob daar impliciet een antwoord op geeft aan de hand van voorbeelden 
diee verwijzen naar het gehoor geven aan de Tora. Voor hem is het werkwoord n03 
uitgangspuntt en dit werkwoord beheerst de gehele vertelling die een vervolg vormt 
opp Genesis 21 waar de zoon eindelijk geboren is. Vanuit dit werkwoord splitst Jacob 
dee vertelling in een gebeuren dat de hemel en de aarde betreft. In de hemel ziet hij 
dee eigenlijke beproeving zuchtend en steunend worden uitgesproken. Niet verbaal 
antwoordtt Abraham, zoals Gunkel zo graag gehoord had, maar in zijn daden. Daarbij 
typeertt Jacob Abraham als een kenner van de Tora, want door het ontbreken van het 
'voorr mij' in het doen opgaan ten brandoffer in vers 2 kan hij weten dat het niet om 
louterr een offerbevel gaat. Abraham gehoorzaamt door op weg te gaan. Het tweege-
sprekk met de zoon geeft weer dat Isaak weet hoe een offer wordt voltrokken. 
Vuurr - hout - offerlam. Deze volgorde vinden we terug in Leviticus 1:8. De God van 
hethet offer heet nvr, weet Jacob, maar hij heeft ook te maken met DTî wn en Jacob 
vraagtt zich af welke DTÎ K Abraham bedoelt waarvan in het antwoord aan Isaak 
sprakee is. De spanning ziet Jacob opgevoerd worden door zowel Isaak als Abraham. 
Daarbijj  blijf t het niet, want ook in de wijze waarop het altaar wordt opgebouwd blijf t 
dee spanning stijgen. Ook in de hemel komt het tot een climax wanneer Abraham het 
mess neemt. De Abraham van Jacob blijf t gehoorzaam, maar op een volstrekt tegen-
draadsee wijze. Op dit moment, waarvan Gunkel zegt dat God alles verlangen kan, 
duss ook een kinderoffer, spreekt Jacob van moord wanneer het mes zijn werk zal 
gaann doen. Er is dus geen sprake van een bijna-offer, maar volgens Jacob zou het 
doorr het mes gaan om een bijna-moord! In de hemel breekt de spanning wanneer de 
nvpp •JK'TD de beproeving opheft. Samen met DTÎ KH die de beproeving uitsprak is deze 
gestaltee ondergeschikt aan HYP die de beproeving toeliet en ook dit is een andere 
zienswijzee dan die van Gunkel en met gevolgtrekkingen die dieper ingrijpen. Gunkel 
gaatt het om een gehoorzamende Abraham jegens een eisende God en Jacob om een 
gehoorzamendee Abraham die in het kader van een opgelegde beproeving de Aller
hoogstee tot het uiterste heeft bevraagd en ook hierin als Heros der Religion kan wor
denn gezien. Het is deze Abraham, na de beproeving, die van de nakomelingen hoort 
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vann Nahor. Het gaat dan om het eerste twaalftal zonen mét Rebekka. Die Religion 
blijf tt in de familie. Jacob noemt hier ook het tweede en derde twaalftal zonen, van 
Ismaëll  en van Jakob. Dat is niet voor niets. Het is alsof de zandkorrels door het 
nauwee halsje van de zandloper heen kunnen gaan. De vruchtbaarheid van Rebekka 
iss een tijdelijke aangelgenheid en die van Rachel en Lea met hun "draag-
dienstmaagden""  Bilha en Zilpa leiden tot de wording van het huis Israels. Een verhaal 
apart. . 

Concluderendd kan gezegd worden dat Gunkel in heel zijn eerbied voor het religieuze 
gehaltee van de tekst in Abraham een gehoorzaamheidsatleet heeft beschouwd die 
verhinderdd moet worden het offer te voltrekken. De gehoorzame vrome blijf t God 
toegewijd.. Dit geeft de vertelling haar glans. Naar de geest heeft Jacob gelijk als hij 
suggereertt dat Gunkel bedoelt dat Abraham het mes bij zich moet steken, maar 
Gunkell  is te zeer onder de indruk van het ingrijpen Gods. Jacob gaat het om 
Abrahamm op aarde en God en diens raadskring in de hemel. De gehoorzaamheid van 
Abrahamm wordt gedefinieerd binnen de Religion die God met Abraham begonnen is. 
Dezee Religion moet de basis zijn om de betekenis en het doel van de Akeda te peilen 
zoalss Jacob heeft verstaan. Daartoe moet worden nagegaan welke rol de Traditie 
speeltt in Jacobs uitleg, want zijn visie op D'ĤKTi alss Versucher komt hier vandaan. 
Dee Traditie heeft nagedacht over de rol van God in de beproeving en is daarin 
onvergelijkelijkk te noemen. Ook in het moderne joodse debat zien we dat de 
gelaagdheidd van de vertelling, te weten de hemel en de aarde, maar óók de nieuwe 
religiee waarvan Abraham de grondlegger is, een belangrijke rol spelen in de uitleg. 
Zall  Jacob standhouden tussen al deze stemmen? 
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Deell  3 

Tussenn huisgenoten des geloofs 





Hoofdstukk 1 
Vann meesters en leerlingen 

Inn dit deel van het onderzoek zullen enkele stemmen ten gehore worden gebracht die 
dee denkweg van Jacob in een breder kader plaatsen. De basis daarvan vinden we in 
dee joodse traditie. Jacobs visie op OTl̂ Kn heeft haar wortels in de schriftelijke én de 
mondelingee traditie.1 Met die stemmen op het gehoorbeen geeft Jacob een eigen 
uitleg.. Dit alles loopt weer uit op het oorspronkelijke idee, dat net als DTP?*."!, ook 
nww IK^D ondergeschikt is aan HTTP. Dit is de kern van de zaak. Jacob ontvouwt met 
dee opbouw van zijn compositie een visie die om een toetsing vraagt met de moderne 
tijd.. Het heden wordt gedragen door het verleden. Daarom worden nu enkele joodse 
stemmenn tot klinken gebracht. 

Eerstt zal het gaan om een aantal stemmen uit de tijden van weleer waar Jacob zelf 
aann refereert. Ze hebben Jacobs vorming bepaald en hij kent de zienswijzen van de 
grotee uitleggers. Zij zijn bepalend voor Jacobs visie op de positie van Abraham 
jegenss God, maar ook op de positie van God zoals deze zich verhoudt tot Abraham. 
Jacobss uitleg mag dan wel doordrenkt zijn van de Traditie, we zullen óók zien 
hoezeerr Jacob zijn eigen weg gaat. Vervolgens horen we enkele stemmen uit de 
laatstee decennia van de twintigste eeuw, want de Traditie gaat nog altijd door. Kan 
Jacob,, zo'n kleine zeventig jaar na verschijning van zijn boek, nog gesprekspartner 
zijnn van de moderne joodse stemmen die te horen zijn over de Akeda? 

1.11.1 Alsnog misverstaan? 

Wanneerr Brevard S. Childs in zijn Biblical theology of the Old and New Testaments 
Genesiss 22:1-19 ter sprake brengt, constateert hij in het exegetische debat een 
positievee ontwikkeling. De discussie is verschoven van de vraag waarom Israël niet 
langerr kinderoffers bracht, naar de aard van de vertelling waarin de voorzienigheid 
vann God centraal staat. Het kan niet anders of Childs heeft het hier over Hermann 
Gunkell  en Gerhard von Rad die de discussie voor een niet onbelangrijk deel hebben 
bepaald.. Nog een naam heeft gezag gekregen in de discussie en wel die van Erich 
Auerbach.22 Diens inbreng is zo bepalend, meent Childs, dat Auerbach Von Rad te 

Wellichtt ten overvloede zij hier vermeld dat met de schriftelijke traditie Tenach wordt bedoeld; 
mett de mondelinge traditie heel de literatuur buiten Tenach tot op heden en dat het geheel wel 
dee Traditie genoemd. 
Erichh Auerbach publiceerde in 1946 zijn Mimesis: dargestellte Wirklichkeit in der abendlün-
dischendischen Literatur. Het gaat om het hoofdstuk waarmee het boek begint: Het litteken van 
OdysseusOdysseus (Nederlandse vertaling). Auerbach plaatst de vertelling van het offer van Isaak 
tegenoverr het moment in de Odyssee waarop de oude huishoudster Euricleia, ooit de voedster 
vann de nu naar huis teruggekeerde Odysseus, hem herkent aan het litteken op zijn dij. Twee 
volkomenn verschillende verhalen, met elk zeer specifieke uitgangspunten. Grotere stilistische 
contrastencontrasten dan tussen deze deze twee even antieke en epische teksten zijn dus moeilijk voorstelbaar. 

197 7 



hulpp kon schieten door zijn briljante studie inMimesis waarin Auerbach de bijzondere 

bijbelsee stijl van het hoofdstuk karakteriseert. Het positieve in de ontwikkeling is, 

steltt Childs, dat het uitgangspunt niet langer wordt beheerst door dogmatische voor-

onderstellingen,, maar door de aard van de vertelling. Daarenboven is het Von Rad 

geweestt die het heilsgeschichtliche aspect heeft toegelicht waarbij het verhaal een 

plaatss krijgt in de samenhang van het Oude en het Nieuwe Testament.3 

Dee exegese van Genesis 22 dient niet beheerst te worden door de dogmatiek, wil 

Childss hiermee zeggen, althans, daar mag die niet mee beginnen. Zeven jaar later 

publiceertt hij een artikel over de bijna vergeten Benno Jacob. Hij breekt een lans 

voorr de bestudering van diens Genesis en het artikel stimuleert daar zeker toe. De 

toonn is uitgesproken positief totdat hij komt te spreken over de exegese die Jacob 

geeftt van hoofdstuk 22. Wat moet er wel niet door Childs zijn heengegaan toen dat 

hoofdstukk hem onder ogen kwam! Het is de eerste zin van deze alinea die de toon 

zet: : 

ThereThere are places in Jacob's commentary in which his dogmatic framework does 

appearappear seriously to blunt a plain reading of the biblical text. Jacob's interpreta-

tiontion of Gen. 22, the binding of Isaac, is a case in point4 

zegtt Auerbach zelf, en het is nuttig ons te realiseren dat het in zijn artikel gaat om een 
onderzoekk naar de stijlverschillen van Homerus en het Oude Testament. Auerbachs verhandeling 
overr Genesis 22 beslaat daarin nog geen kwart van de gehele tekst en is doordrenkt van 
waarderingg voor Gunkel zoals hij uitgaat van de bewerking van de bron E. Daarbij valt op dat 
Auerbachh zich baseert op Gunkels vertaling en diens visie op de naam van de berg Jeruël; ook 
voorr Auerbach loopt de spanning op tot het moment van het offer, waarna de interesse voor 
hett vervolg wegvalt. Het thema van het artikel betreft Auerbachs kritiek op Goethe en Schiller 
diee met elkaar correspondeerden over het 'vertragende' in de verzen van Homerus. Zo schrijft 
Schillerr dat Homerus 'ons louter het rustige bestaan en werken der dingen overeenkomstig hun 
natuur'' schildert en volgens Schiller geldt dit voor alle epische poëzie. Auerbach daarentegen 
iss van mening dat er in de Oudheid en de Nieuwe Tijd belangrijke epische werken zijn ontstaan 
diee zonder meer sprankelend geschreven zijn en ons van onze emotionele vrijheid beroven, 
waaronderr dan als voorbeeld Genesis 22. Wat echter met name in de theologische wereld indruk 
heeftt gemaakt, is Auerbachs literaire benadering van Genesis 22 waarin hij het hintergründige 
aspectt van Abrahams gestalte poogt te doorgronden en daarbij niet gehinderd wordt door 
dogmatischee voetangels en klemmen. Auerbach (199 l)p.7-26, speciaal 11-17. Auerbach wordt 
alomm geacht en uitermate veelvuldig geciteerd, 
Childss (1992) p. 3 25-326. De betekenis van Auerbach voor Von Rad is enkel merkbaar in zijn 
kleinee monografie Das Opfer des Abraham. Nog voor hij tot zijn Versuch einer Deutung der 
ErzöhlungErzöhlung komt, heeft hij Auerbach geïntroduceerd en diens visie op de oppervlakkigheid van 
Homeruss en de ondoorgrondelijkheid van het offer van Abraham te berde gebracht. Von Rad 
(1971)) p.18-23. 
Vonn Rad blijf t zijn thema trouw. Achter Genesis 22:1-19 gaat een zeer ruime geloofservaring 
schuill  dass sich Jahwe o/i zu widersprechen scheint, dass er sich stellt, als wolle er sein von 
ihm angebahntesihm angebahntes Heil wieder aus der Geschichte herausnehmen. Damit aber prüft Jahwe den 
GlaubenGlauben undden Gehorsam! Von Rad (1987) p. 194. In Das Opfer gaat Von Rad wel een stapje 
verder.. Het gaat om een heel speciale gehoorzaamheid en wel in een situatie die in alle 
opzichtenn extreem is. De vertelling toont ons een Abraham die model staat voor een totaal 
nieuwee manier van mens zijn voor God: es ist das Bild eines Menschen, der in der Gott-
verlassenheitverlassenheit gehorsam ist. Von Rad (1971) p.27,40. 
Childss (1999) p.278. 
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Hett is Jacobs dogmatische constructie die hem in de weg zit omdat hij in DTîKH niet 
mTT de God van de vaderen ziet, maar jffitorr uit Job 1:6, en een hemeling van Küü 
D'Qonn uit I Koningen 22:19, verklaart Childs. Hij vindt deze benadering maar heel 
geforceerd,, hoezeer Jacob ook in staat is om briljante opmerkingen te maken die 
getuigenn van reader-response perspective waardoor Jacob zijn tijd vooruit is en oog 
blijk tt te hebben voor het eigene van de tekst. Childs' kritiek is niet gering. Is er in 
dee christelijke exegese eindelijk afscheid genomen van dogmatische voor-
onderstellingen,, ziet hij die in Jacobs uitleg weer binnengeslopen. Hij is zelfs van 
meningg dat het Jacobs theologische grondhouding is die hem in de weg staat om de 
enormee spanning van de tekst te meten. Geheel anders dan de ontvankelijke S0ren 
Kierkegaard,, die deze spanning wél heeft aangevoeld.5 Het is duidelijk dat Childs 
Jacobss uitleg van Genesis 22 één van de minder sterke momenten vindt in diens 
boek. . 
Childs'' afwijzing komt hierop neer dat Jacob een visie ontwikkeld heeft op Genesis 
222 die de kern van het verhaal geen recht doet. Hij bedoelt dan Jacobs onderscheid 
tussenn DTÎ KTI en mT, maar meteen rijst de vraag of Childs gelijk heeft als hij Jacobs 
visiee 'dogmatisch' noemt! Childs zal Jacobs Genesis beslist grondig hebben 

Dee visie van Kierkegaard op de beproeving van Abraham is vertolkt in zijn Frygt og Baeven 
datt in 1843 het licht zag en in vele talen is vertaald. Met name Kierkegaards probleemstelling 
datt er een absolute plicht tegenover God is, geeft aan dat de zienswijzen van Jacob en 
Kierkegaardd dramatisch verschillen. Duidelijk zal zijn dat de kritiek van Kierkegaard een geheel 
anderee richting betreft. Hij heeft Kant op het oog die de traditionele plichten tegenover God 
afwees.. Vervolgens is daar Hegel die in zijn ethiek evenmin plaats heeft voor een bijzondere 
plichtt tegenover God. Kierkegaard richt zich in zijn boek onder meer tegen dit filosofische 
systeemm van Hegel. Hierover gaat het in Probleem II:  Bestaat er een absolute plicht tegenover 
God?God? Vergelijk de aantekeningen van W.R. Scholtens, de vertaler en bezorger van Vrees en 
beven.beven. Kierkegaard (1983) p.138-139,151. 
Fackenheim,, vervolgens, is van mening dat Kierkegaards Abraham met een uitzonderlijk reli-
gieuss dilemma te maken heeft. Kierkegaard's Fear and Trembling, however, is best understood 
asas a sort of a antiKantian Kantianism, for the Abraham pictured in that work is as if designed 
toto meet the Kantian criticism. Both thinkers (bedoeld zijn Kant en Kierkegaard, HB) place 
AbrahamAbraham above history, for the one assumes that the patriarch knows 'the ethical', and the other 
criticizescriticizes him as though he should have known it. In de beantwoording van de vraag naar de 
absolutee plicht meent Kierkegaard namelijk dat de enkeling hoger staat dan het algemene en 
datdat hij als enkeling in een absolute verhouding tot het absolute staat. A.w. p.91. De betrok-
kenheidd van de vaderlijke liefde voor de zoon wordt tenietgedaan door de absolute verhouding 
tott God. Kierkegaard beschouwt Abraham als een ridder van het geloof die nooit en te nimmer 
doorr een andere ridder van het geloof kan worden bijgestaan, want dan zou zijn daad zich ver-
lagenn tot het algemene. In tegenstelling tot de tragische held waartoe hij als voorbeeld Agamem-
nonn noemt, heeft de geloofsridder enkel zichzelf. Deze is een enkeling, hij is uitsluitend getuige 
enn nooit docent die ten voorbeeld strekt. Fackenheim is daarom terecht van mening dat een jood 
zichh niet herkent in Kierkegaards Abraham, hoezeer het ook om Abrahams inzet gaat. Ten eerste 
omdatt de Tora altijd een samenhang ziet tussen mensen onderling en van hen naar God, maar 
ookk omdat het jodendom dat de Akeda prijst, het offer verafschuwt; de tweede reden is 
belangrijker:: Kierkegaards schildering van Abrahams absolute isolement, zelfs in zijn 
verhoudingg tot Isaak, is niet herkenbaar, want ook in de Midrasj is Abraham voortdurend in 
contactt met Isaak. The two are one in the love of God, stelt Fackenheim, en dat is ook in de 
geestt van Jacob die Abraham in geen enkele zin als een absolute gestalte schetst. Zie a.w. p.89-
922 en Fackenheim (2000) p.41-45, speciaal 43. 
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bestudeerd,, maar hem zijn kennelijk, om maar een voorbeeld te noemen, niet de 
bewogenn woorden en zinswendingen opgevallen in Jacobs uitleg van de verzen 10-12. 
Alleenn al de wijze waarop Jacob uitroept dat het om moord was gegaan als het mes 
zijnn werk zou zijn gaan doen, laat zien dat hij een spanning in het verhaal beschrijft, 
waarbijj  hij niet alleen de aarde, maar ook de hemel in het geding ziet. Ook dit is 
geheell  anders van toonzetting dan bij Kierkegaard, voor wie het inlevend vermogen 
uitsluitendd de ridder van het geloof in zijn absoluutheid geldt.6 De visie van 
Kierkegaardd wordt bepaald door wat Miskotte typeert als het afgrondelijk geheim van 
hett geloof7 en ook dit staat in contrast met de visie van Jacob die de tekst contextueel 
leestt ten opzichte van het gehele bijbelboek Genesis in samenhang met de Traditie. 
Kierkegaardd daarentegen leest de tekst geïsoleerd van het bijbelboek Genesis en 
bevraagtt de tekst enkel op de absolute plicht tot God; hem gaat het bovenal om zijn 
protestt jegens het denken van Kant en Hegel. 

Jacobb geeft bewust de gestalten crn n̂ en nvr ybn een plaats in zijn uitleg. Daarbij 
iss het opvallend dat hij zich hier inderdaad veel sterker dan elders, baseert op wat 
Childss his dogmatic framework noemt, de Traditie. Tegenover de aardse werkelijkheid 
situeertt Jacob een hemelse wereld en dit maakt het voor hem mogelijk in Genesis 
222 motieven te zien uit de proloog van het boek Job. We hebben gezien hoe Jacob 
inn diens Genesis zijn visie op D'n̂ KH ontvouwt waarbij deze gestalte in Genesis 22 
heell  duidelijk een rol gaat vervullen. Dit staat in contrast tot zijn uitleg van Genesis 
20:17.. Leek Jacob daar voor raadsels te staan en wist hij niet veel meer te zeggen 
dann dat deze gestalte weliswaar een eigen aangezicht mag hebben, maar geen eigen 
levenn leidt, in Genesis 22 speelt D'n t̂ci een prominente rol. Weliswaar is deze gestalte 
uiteindelijkk ondergeschikt aan miT, maar een eigen gezicht heeft DTi^l hier als 
VersucherVersucher wel degelijk. Tegelijkertijd maakt Jacob duidelijk dat WTb\iï\ niets kan doen 
zonderr toestemming van mn\ Er is geen sprake van godenstrijd. Heel Jacobs exegese 
wordtt gedragen door het motief van HO], het werkwoord dat in Genesis 22 meteen 
dee toon zet. God beproeft en dat is een zeer gewichtig moment. Jacob ziet daartoe 
D'n t̂cii  aan het werk gaan en dit heeft niet alleen betekenis voor zijn visie op de rol 
vann God in dit verhaal, maar ook op die van Abraham op aarde. Jacob ziet in 
Abrahamm stellig de Heros der Religion. Hij heeft hem als een Vertrauter Gottes 
omschrevenn en het is deze gestalte die het verloop van de beproeving bepaalt. Welnu, 
hoee is Jacob tot zijn visie gekomen en welke betekenis heeft zijn visie in de discussie 
overr de uitleg van Genesis 22? 

Vergelijkk Levenson die er niet alleen op wijst dat Kierkegaard de christelijke visie op Genesis 
222 diepgaand heeft beïnvloed, maar ook van mening is dat Kiekegaard met Kant, hoezeer hij 
diee ook bestrijdt, van Abraham een mentaal onevenwichtige persoonlijkheid maakt. Het offer 
vann Isaak geldt bij Kierkegaard als een bijna-offer en dit gedachtegoed is bepalend voor 
Kierkegaardss denken. Levenson (1998) p.270-271. 
Miskottee (1966) p.310. 
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Hoofdstukk 2 
Enkelee stemmen uit de Traditie 

Inn de veelheid van verwijzingen die Jacob aan zijn uitleg van Genesis 22 toevoegt, 
horenn we een koor van stemmen uit heel de Traditie, zij het dat Jacob wel een heel 
bewustee keuze doet. Zo ontbreken verwijzingen naar visies zoals verwoord in de 
Tanchoema,, Pesikta de Rab Kahana en Pirkee de Rabbi Eliëzer, waarin het kwaad 
vann de beproeving een zelfstandige rol speelt tegenover het zich steeds sterker 
profilerendee christendom.' Jacob maakt scherpe keuzes om zijn uitleg te staven. Het 
zall  hier gaan om de zienswijzen van Rasji, gebaseerd op passages uit Genesis Rabba 
enn bSanhedrin, om Maimonides en Nachmanides. We zullen zien welke betekenis 
Rasjii  heeft en in het verlengde hiervan Maimonides. Nachmanides reageert op 
Maimonidess en Jacob noemt hem ook enkele keren, maar duidelijk moet worden 
waaromm Jacob Nachmanides niet volgt. 

Dee naam van Rasji horen we het veelvuldigst, zevenmaal. Driemaal noemt Jacob 
Nachmanidess en slechts eenmaal horen we van Maimonides. 
Jacobb werkt onveranderlijk met afkortingen behalve bij Raschi. Nachmanides wordt 
aangeduidd als Ramb. en Maimonides als Maim. De verwijzingen die hier ter sprake 
komen,, zien we in de uitleg van Genesis 22:1,2,3,5,6,10,12. 

**  22:1 
Midrasch Midrasch 
Vergelijkk bSanh. 89b. Hier komt de rol van Satan als Versucher aan het licht. 

**  22:2 
Midrasch,Midrasch, Raschi 
Vergelijkk bSanh. 89b, maar ook GenR 55:7. Rasji verwijst naar de genoemde frag-
mentenn waar de behoedzaamheid van God in zijn benadering van Abraham aan het 
lichtt komt. De uitspraak van Jacob: Ja, sagt der Versucher, damals ist er ge gangen, 
aberaber welcher Segen ward ihm gleichzeitig verheissen!', maakt duidelijk dat hij in de 
VersucherVersucher een ondergeschikte ziet zoals bSanh. 89b deze typeert. 
Raschi,Raschi, Ramb. 
Jacobb verwijst onder anderen naar hen als het gaat om de berg Moria waarover opge-
merktt wordt dat de Traditie een verband ziet tussen de berg en de Tempel van 
Salomo. . 
Raschi Raschi 
Naarr onder anderen Rasji wordt verwezen als Jacob zegt dat een Elohim voor zich 
geenn offer kan eisen, terwijl mm het offer niet wil. 

Vergelijkk Spiegel (1969) p. 104-110. 
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**  22:3 
RaseRase hi 
Rasjii  wordt geciteerd die van mening is dat de beide dienaren meegenomen worden 
omdatt een heer niet zonder begeleiding reist. 
Ber.r.Ber.r. mTE?n riK rbp^pn nanwi >Liebe durchbricht die Schranke •*. 
Hett gaat hier om een zinsnede uit GenR 55:8 waar wordt gezegd dat de liefde en de 
haatt grenzen doorbreken. Daarom verricht Abraham de voorbereidingen zelf en hij 
doett dat uit ijver voor het gebod van God. 
Ramb. Ramb. 
Jacobb is van mening dat Abraham het hout van huis mee moet nemen en niet, zoals 
Rambann zelf vermoedt, uit twijfel of hij het op Moria wel zal kunnen vinden. 

**  22:5 
Raschi Raschi 
Rasjii  wordt geciteerd als de uitdrukking rö 7B aan de orde wordt gesteld. Volgens 
hemm gaat het om een korte weg tot de plaats, die daar voor ons ligt. 

**  22:6 
Ber.r, Ber.r, 
Hett gaat om GenR 56:3 waar gezegd wordt dat Isaak het hout toebehoort zoals een 
veroordeeldee zelf zijn kruis draagt. 

**  22:10 
Midrasch Midrasch 
Jacobb bedoelt GenR 56:5 waarin Jesaja 33:7 wordt geciteerd op het moment dat 
Abrahamm zijn hand uitstrekt en het mes neemt om zijn zoon te slachten: die er'elim 
schrienschrien auf und die Friedensengel weinten bitterlich. 

**  22:12 
MBabaMBaba mez. III 12 
Hierr wordt de stelling uitgesproken dat wie ook maar het voornemen uitspreekt om 
zichzelff  te vergrijpen aan een bezit dat een ander hem heeft toevertrouwd, aan die 
daadd schuldig is. 
Ramb. Ramb. 
Rambann behoort volgens Jacob tot die Spateren die zich kwellen met de vraag naar 
dee betekenis van nFil?. Hoe zou de alwetende God kunnen zeggen dat hij nü pas weet 
datt Abraham godvrezend is? 
RaschiRaschi (nach Ber.r.): jetzt kann ich dem Satan und den Heiden, die sich wundern, 
woherwoher meine Liebe zu dir kommt, antworten. Ich kann ihnen jetzt Rede stehen, da 
siee sehen, dass du gottesfürchtig bist. 
Rasjii  spreekt hier volgens Jacob in de geest van Genesis Rabba. Rasji citeert niet, 
maarr geeft een zeer eigen interpretatie over Gods verweer tegenover de heidenen. 
Rasjii  doet dat in zijn uitleg van 22:12 waar hij GenR 56:8 heeft geciteerd waarin 
Psalmm 89:35 ter sprake wordt gebracht. Dit fragment is van belang en komt verderop 
terr sprake. 
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s.s. auch Maim. More HI 24 
Dezee verwijzing is belangrijk omdat dit hoofdstuk in De Gids der Verdoolden het 
niett alleen heeft over de vrees uit liefde voor de Heer, maar ook over de grenzen 
daarvan. . 
Hett is met name de laatste verwijzing die inzicht geeft in Jacobs visie op de liefde 
tott God in verhouding tot een mensenoffer. Maimonides en Nachmanides hebben 
zienswijzenn ontwikkeld die in de Traditie bepalend zijn geweest voor de visie op de 
beproevingg van Abraham. 
Dee overige stemmen geven weer dat Jacob een brede verwijzing biedt en vragen een 
signalering.2 2 

Dee overige verwijzingen naar  de mondelinge traditi e zijn naar: Rasjbam, bTa'aniet, Onkelos, 
Ibnn Ezra, Redak, Ralbag, Abrabanel, Sa'adja. 
Raschb.Raschb. (22:1): Rasjbam is acroniem van Rabbi Samuel ben Meir  (Ramerupt, Frankrijk , circa 
1080-1174),, kleinzoon van Rasji. EJ 14:809-812. Hij  zou bij  het "beproeven' enkel denken aan 
straff  voor  het door  God afgekeurde verbond met Abimelek, vergelijk Genesis 22:2. 
Taan.Taan. 16a. (22:2): bTa'aniet 16a; volgens Jacob stemmen onder  anderen Rasji en Nachmanides 
inn met dit talmoedfragment waar  over  Genesis 22:2 gezegd wordt dat het gaat om de naam van 
dee berg waarop Salomo de Tempel heeft gebouwd. 
Onk.Onk. (22:2): Targoem Onkelos (2e eeuw), vertaling van de Tora in het Aramees door  Onkelos. 
Vergelijkk  bTa'aniet 16a t.a.v Genesis 22:2. 
Onk.Onk. (22:13): Onkelos staat een vertaalvariant voor  ogen omdat "ir w moeilijkheden geeft en er 
beterr  "ïnw in gelezen zou kunnen worden, vergelijk ook LXX : icori l5ol) Kplöc; elq. 
ibnibn Esra Esra (22:2,2,12): Abraham ibn Ezra (Tudela, Spanje, 1089-1164) schreef zijn commentaar 
opp de Pentateuch in Rome na 1140. EJ 8:1163,1166. Vergelijk bTa'aniet 16at.a.v. Genesis 22:2, 
maarr  ook stemt hij  t.a.v. 22:2 in met Rasji dat het niet nvr  is die dit offer  wil. De derde 
verwijzin gg geldt Genesis 22:12 waar  Ibn Ezra met onder  anderen Nachmanides zich bezighoudt 
mett  de vraag hoe de alwetende God kon zeggen dat hij  pas op dit moment weet dat Abraham 
godvrezendd is. 
Redak(22:2,12):Redak(22:2,12): Redak is acroniem van Rabbi David Kimchi (plm. 1160-plm. 1235). EJ 10:1001. 
Vergelijkk  bTa'aniet 16a ta.v. Genesis 22:2; de tweede verwijzing vinden we terug in Jacobs 
uitlegg van vers 12, vergelijk Ibn Ezra. 
RalbagRalbag (22:2,8,12): Ralbag is acroniem van Rabbi Levi ben Gershom, ook wel als Gersonides 
aangeduidd (vermoedelijk Bagnols-sur-Cèze, Frankrijk , 1288-1344); hij  schreef zijn commentaar 
opp de Pentateuch tussen 1329-1338. E J 11:92,94. Met Rasji en Ibn Ezra heeft hij  een uitleg van 
Genesiss 22:2 dat nw dit offer  niet wil; Jacob vindt kennelijk in zijn uitleg van Genesis 22:8 
dee visie van Ralbag een vermelding waard omdat het naar  diens mening gaat om een wens en 
gebedd dat God zich een lam mag uitkiezen. De derde vermelding zie Ibn Ezra t.a.v. Genesis 
22:12. . 
Abr.Abr. (22:12): Isaac ben Juda Abrabanel (Lissabon, Portugal, 1437-1508) ook wel gespeld als 
Abarbanel;;  auteur  van zeer  uitvoerige commentaren op de meeste bijbelboeken, EJ 2:103,106. 
Hijj  wordt slechts eenmaal genoemd in Jacobs uitleg, zie Ibn Ezra over  de kennis van God van 
Abrahamss godvrezendheid. 
Saad.Saad. (22:12): Sa'adja (ben Joseph) Gaon (El Fajoem, Egypte, 882-942) wordt gerekend tot de 
grootstee geleerden uit de periode van de Ge'oniem en de belangrijkste leiders van het Babyloni-
schee jodendom. Van zijn hand verscheen een vertaling van de Hebreeuwse bijbel in het 
Arabisch,, die onder  de naam Tafsir  (eig. 'commentaar1) de standaardvertaling voor  Arabisch 
sprekendee joden is geworden; daarnaast schreef hij  Arabische commentaren, EJ 14:543,553. 
Jacobb verwijst naar  Saad. öNt* nsni) = OTK  'rumn, lett 'ik heb de mensen laten weten', 
i.p.v.. 'nu weet ik' . Jacob: Ich kann ihnen jetzt Rede stehen, da sie sehen, dass du gottesfÜrchtig 
bist. bist. 
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2.12.1 Rasji 

Rabbii  Salomo ben Isaac (Troyes, Frankrijk, 1040-1105), acroniem Rasji, geldt als 
eenn gezaghebbend commentator van de Bijbel en de Talmoed. In zijn bijbelcommen-
taarr gaat het om de letterlijke tekstuitleg. Hij gebruikt daarvoor bij voorkeur de 
midrasjiemm die hij niet altijd even letterlijk citeert en naar believen uitbreidt of 
verkort.. Wat hem voor ogen staat is om in heldere en duidelijke taal de tekst van de 
Bijbell  en die van de Midrasj op elkaar te laten aansluiten.3 In de klassieke vertaling 
vann rabbijn A.S. Onderwijzer lezen we hoe Rasji meteen in zijn uitleg van Genesis 
222 Satan introduceert, daarbij verwijzend naar bSanh. 89b. Van hem komt ook de 
uitlegg dat w np (sic!) in 22:2 uitdrukking geeft aan een verzoek en per se niet aan 
eenn bevel. Het accent is zelfs verschoven, want het is nota bene God die - in de 
woordenn van Rasji - steun vraagt aan Abraham: Ik verzoek u, wees Mij toch 
standvastigstandvastig in deze beproeving. Jacob heeft deze zienswijze ook opgemerkt. 
Mett rrmon fit *  wordt volgens Rasji Jeruzalem bedoeld vanwege II Kronieken 3:1 en 
omdatt het Sanhedrin in Jeruzalem zetelt, wordt Jeruzalem nmü genoemd, waarbij 
hijj  onder meer naar GenR 55:7 verwijst. 
Wanneerr Jacob uitlegt dat 22:2 en 13 de enige plaatsen zijn waar nïisi nbvn ge-
schrevenn staat zonder ',L>, dan is dat omdat een Elohim voor zichzelf geen offer kan 
vragenn en ook niet *-für IHN « (...), we il  ER dies Opfer nicht will;  op dat moment 
verwijstt hij naar Rasji. Jacob heeft dan het fragment voor ogen waar Rasji vers 2 
uitlegt: : 

ïn^rm.. Hij zeide niet tot hem: slacht hem, omdat de Heilige, geloofd zij Hij, niet 
verlangde,verlangde, dat hij hem zou slachten, maar [alleen] dat hij hem op den berg zou 
brengen,brengen, om hem tot een brandoffer te maken; maar nadat hij hem [daar] 
gebrachtgebracht had, zeide hij tot hem: breng hem naar beneden* 

Hierr trekt Jacob lijnen door van Rasji's visie op wat de Heilige wil , expliciet gemaakt 
doorr een scherp onderscheid tussen een Elohim en ER. Jacob kan dat doen omdat 
Rasjii  verderop in zijn uitleg van Genesis 22:12 zich nog veel sterker uitlaat over het 
niett slachten van Isaak. 
Volgenss Rasji zijn de twee naamloze dienaren Ismaël en Elièzer, een invulling die 
LevRR 26:7 al kent en onder meer door PRE 31 is overgenomen. Abraham heeft twee 
redenenn om hen mee te nemen. De eerste is dat een voornaam persoon niet zonder 
tweee mannen op weg mag gaan, maar de tweede reden is heel gewoon menselijk: 
wantwant indien de een zijn behoefte moet doen en zich verwijderen moet, zal [dan] de 
tweedetweede bij hem zijn5 Hier verwijst Jacob alleen naar voor zover het de begeleiding 
betreft.. Hij rept niet over de namen der dienaren. 
Indrukwekkendd is Rasji in zijn uitleg van vers 12 als Abraham de opdracht krijgt zijn 
handd niet uit te strekken, waarbij de vertaler zich terecht afvraagt: Wat moet men van 

EJJ 13:1558-1561. 
Vertalingg Onderwijzer (1984) p.254. 
A.w.. p.255. 
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alal die tegenstrijdige bevelen wel denken!: 

[daarop][daarop] zeide de Heilige, geloofd zij Hij, tot hem: 'Ik ontheilig niet Mij n 
verbond,, en wat over Mijne lippen is gekomen, zal Ik niet veranderen1 (Ps.89,35); 
toentoen Ik tot u zeide: neem veranderde Ik niet, wat over Mijne lippen was gekomen, 
[want][want]  Ik heb u niet gezegd: slacht hem, maar: doe hem bestijgen; [welnu], gij 
hebthebt hem doen bestijgen, laat hem [nu weer] afdalen (B.R.56). 'DUT mi? "D, van 
nunu af heb Ik iets, om den Satan en de volkeren te antwoorden, die zich zoo 
verwonderen,verwonderen, wat [de reden van] Mijne liefde voor u is; nu heb Ik een grond ter 
verdediging,verdediging, want zij zien [nu], dat gij godvreezend zijt6 

Rasjii  geeft in navolging van Genesis Rabba en bSanhedrin in het begin van zijn 
uitlegg een prominente plaats aan Satan, waardoor naast de Heilige een andere macht, 
zijj  het een ondergeschikte, zichtbaar aan het werk is. Het bijzondere karakter daarvan 
wordtt door Rasji versterkt in zijn vertelmotief dat God door Abraham zelfs 
ondersteundd moet worden om in de beproeving staande te blijven. 
Rasjii  legt een opmerkelijk accent op de afwijzing van het slachten van Isaak. Hij doet 
datt maar liefst tweemaal: 

verss 2 niet: hem slachten maar: hem brengen breng hem naar beneden 
verss 12 niet: hem slachten maar: doe hem bestijgen laat hem afdalen 

Abrahamm wordt geportretteerd als degene die zich - zoals altijd - beijvert voor God 
enn zijn geboden. Rasji vult in zijn verklaring het midrasjfragment aan en versterkt 
dit.. Het gaat bovenal om de gezindheid van Abraham die per se niet het gebod 
ontvingg om zijn zoon te slachten. 

2.22.2 Maimonides 

Mett de arts en geleerde Maimonides (Cordoba, Spanje, 1135 of 1138-1204) gaat het 
omm Rabbi Mozes ben Maimon wiens acroniem Rambam is. Jacob noemt hem zo niet, 
maarr duidt hem aan als Maim. Twee werken van hem hebben bekendheid gekregen: 
MisjneeMisjnee Tora, voltooid in 1180, bedoeld voor de jood die niet wordt gekweld door 
dee contrasten tussen de geopenbaarde Wet en de vigerende filosofie. Misjnee Tora 
iss een systematische codex van de complete halachische literatuur tot in Maimonides' 
tijd.. De Gids der Verdoolden,7 voltooid in 1190, is een harmonisatie van joodse 
traditiee en Griekse (aristotelische) filosofie, gegoten in de vorm van een opvoedkun-
digg geschrift dat hij hoofdstuk na hoofdstuk toezond aan zijn leerling Jozef Ibn 
Shamoen,, van wie hij hield als van zijn zoon Abraham,8 Het doel van De Gids is 

A.w.. p.259-260. 
Jacobb verwijst in zijn tekst naar More III  24; het werk was oorspronkelijk in het Arabisch 
geschrevenn en heeft de titel Délil of Dalalat al-haïrin. Het Europese jodendom kreeg al zeer 
spoedigg zicht op het belang van dit boek. Het werd vertaald onder de titel More Newoechiem. 
Ziee ook Friedlander in Maimonides (1956) p.xxviii. 
EJJ 11:757. 
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dee beantwoording van de vraag waarom de jood in het licht van filosofie en 
wetenschapp zich zal houden aan de traditionele waarden.9 Jacob verwijst naar hoofd-
stukk 24 in het derde deel waarin het gaat over beproeving en verzoeking. 

Maimonidess legt in het genoemde hoofdstuk uit dat Genesis 22 twee belangrijke 
notiess heeft die de basis vormen van de Wet. De eerste notie is: de omvang, maar 
ookk de begrenzing van de vrees voor God. Abraham wordt geportretteerd als een rijk 
mann die de verwachting heeft dat een gehele natie aan zijn zaad ontspruit en hij 
wordtt geacht in zijn omgeving. Eindelijk krijgt hij een zoon10 en Abraham is vervuld 
vann de wens dat zijn nageslacht een religieuze gemeenschap zal worden. Juist omdat 
hijj  God vreest en zijn geboden liefheeft, volgt hij diens gebod op om zijn zoon te 
dodenn na een reis van drie dagen. Pas op dat moment, niet eerder. Want als Abraham 
hett direct zou hebben willen doen, had het een handeling kunnen zijn in een vlaag 
vann verstandsverbijstering. Maimonides vindt het van belang aan te geven dat door 
dezee drie dagen een situatie ontstaat waarin Abraham er blijk van geeft dit alles te 
doenn uit liefde en vrees voor God en niet op basis van zijn emoties of in de hoop 
opp beloning! Evenmin haastte Abraham zich uit vrees dat God hem zou doden of 
verarmen.. Het is deze handelwijze van Abraham en Gods erkenning daarvan die tot 
uitdrukkingg wordt gebracht in Genesis 22:12 en dat fragment is bepalend in de tekst 
vann Maimonides: 

AccordingAccording the angel said to him: For now I know that thou fearest God meaning 
thatthat through the act because of which the term fearing God is applied to you, all 
thethe Adamites will  know what the limits of the fear of the Lord are.11 

Hijj  geeft hiermee de omvang aan van Abrahams vrees, maar het is tevens diens vrees 
diee de begrenzing vormt en aanleiding geeft voor Gods interruptie. Dit hangt samen 
mett de andere notie die de vraag betreft of heel de openbaring van het gebod 
werkelijkk van God afkomstig is of dat die vermengd is met veronderstellingen. De 
Schriftt zelf legt uit dat als een profeet een visioen onderkent als zuiver en getrouw, 
err geen sprake is van enigerlei twijfel. Die onderkenning gebeurt, zegt Maimonides, 
opp basis van zijn intellect. Dat Abraham zich haastte, getuigt ervan dat hij geen reden 
hadd tot twijfel. Door dit alles komt Maimonides tot de conclusie dat het passend mag 
wordenn genoemd dat het Abraham was die voor deze vraag werd gesteld, want onze 
vaderr Abraham was de eerste die het geloof in de Ene bekend maakte. Abraham was 
hett die de profetie ontwikkelde en hij heeft mensen erin geschoold, waarbij 
Maimonidess Genesis 18:19 als verwijzing noemt. Het gaat Maimonides om de vrees 
enn de liefde voor God; de ware profeet die Abraham navolgt weet tot hoever hij 
daarinn moet gaan. Naar deze typering van Abraham in More III  24 verwijst Jacob 
inn zijn uitleg van Genesis 22:12 als hij zegt dat allen die Abraham navolgen moeten 
wetenn waar de grens ligt, maar ook dat de liefde voor God nooit tot mensenoffers 

EJJ 11:762. 
Opvallendd dat Ismaël hier bij Maimonides absoluut geen rol speelt. 
Maimonidess (2000) p.40. 
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leidt.. Opvallend is dat Maimonides een zeer zelfbewuste Abraham schildert; het gaat 
hemm om een zuivere kennis van God en we zien geen spoor van een visie waarin het 
lijdenn positieve elementen kent, uitlopend op een beloning.12 Jacob deelt deze visie 
alss hij de Religion van Abraham in zijn eigen woorden en geheel in de geest van zijn 
tijdd mannelijk noemt, heroïsch. Tegelijk moet óók duidelijk zijn dat deze Religion 
dee menselijke gevoelens niet verloochent. Abraham heeft God liefgehad en daarnaar 
gehandeld.. De nakomelingen moeten weten dat Abraham in heel zijn handelen geldt 
alss een voorbeeld! 

2.32.3 Nachmanides 

Achterr deze naam gaat Rabbi Mozes ben Nachman (Gerona, Spanje, 1194-1270) 
schuil,, ook bekend als Nahamani en zijn acroniem is Ramban. Jacob duidt hem aan 
alss Ramb. Hoewel zij tijdgenoten zijn, was Mozes ben Nachman nog maar tien jaar 
oudd toen Maimonides overleed. De arts, filosoof, kabbalist en dichter Nachmanides 
schreeff  zijn commentaar op de Tora pas op zijn oude dag. Kenmerkend voor hem 
iss zijn visie dat het in de Tora niet simpel gaat om feitelijke geschiedenis, maar ook 
datdat de vertellingen beschouwd kunnen worden als voortekenen van de toekomst. Zo 
vormenn de vertellingen over de aartsvaders een voorafschaduwing van de geschie-
deniss van het joodse volk.13 Jacob verwijst driemaal naar hem. 
Inn zijn uitleg van Genesis 22 reageert Nachmanides expliciet op het 24e hoofdstuk 
inn deel 3 van de Gids der Verdoolden. Nachmanides stelt dat de mens volkomen vrij 
iss in zijn daden wanneer een ander mens hem beproeft, maar is het daarentegen God 
diee de mens beproeft, dan ligt het anders. Dan gaat het om een gebod om te zien of 
dee beproefde in staat is om aan de beproeving te voldoen én daarvan blijk geeft. God 
beproeftt bovendien uitsluitend de rechtvaardige, want in de behoefte hem nóg 
oprechterr te maken, beproeft God de mens waarvan hij weet dat die zijn wil doet. 
Niett de onoprechten beproeft God, want zij zullen niet gehoorzamen. All e beproe-
vingenn betreffen, zegt Nachmanides op basis van GenR 34:2, uitsluitend de goeden 
inn de Tora.14 De omvang van rechtvaardigheid is hierdoor bij Nachmanides 
onbegrensd;; Abrahams daad heeft bij Nachmanides een zeer speciale betekenis. 
Naastt de verwijzing naar GenR 34:2 waar gezegd wordt dat God enkel de rechtvaar-
digee beproeft, noemt Nachmanides Pirkee de Rabbi Eliëzer waar het gaat om de 
tiendee en dus ook de laatste beproeving van Abraham. In PRE 31 wordt verteld dat 
Godd Abraham het altaar, waarop ook de eerste mensen al hebben geofferd, met zijn 
vingerr aanwees. Kain en Abel offerden daar, zo ook Noach en zijn zonen. Nachmani-
dess vindt het van belang deze visie in zijn commentaar te noemen. Abraham wist 
well  degelijk waar het land Moria lag, maar God zelf toonde hem de berg die de naam 
Moriaa draagt. Die berg is de plaats waar God zijn woning heeft, waarbij Nachmanides 

Vann der Heide (1991) p.307, die laat zien dat Maimonides in zijn onderzoek een reactie geeft 
opp de discussies van de middeleeuwse geleerden voor wie het bijbelse werkwoord nca 
problematischh is, omdat onoirbaar werd geacht te veronderstellen dat God subject en de mens 
objectt van het werkwoord is. Zou God niet weten of de mens zijn geboden wil volbrengen? 
Ziee EJ 12:774-778. 
Rambann (1971) p.275. 
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verwijstt naar Psalm 68:17. In de lij n van de genoemde bijbelse gestalten zien we, 
inn de interpretatie van Nachmanides, hoe God zich de verdienste wenst van de 
Bindingg van Isaak voor de offers van alle tijden hierna, want het is zoals Abraham 
zegt:: 'De Eeuwige ziet.'15 Waar het Nachmanides in de uitleg van Genesis 22:2 om 
gaat,, is dat Abraham het ultieme offer brengt waar eerst zijn voorgangers gewone 
offerss brachten. Het gaat hier om een werkelijke test en die geldt niet Gods alwetend-
heid,, maar de volharding van de beproefde. Het is diens karakter dat in het geding 
is.. In de verdienste van Abraham ligt de beloning. Dit is de reden waarom A. van 
derr Heide in zijn artikel over de verhouding tussen Maimonides en Nachmanides 
concludeertt dat Nachmanides begint op het moment waarop Maimonides geëindigd 
iss in zijn aperte afwijzing van alle lijdensmystiek die beloning beoogt. Voor Nach-
manidess dient de beproeving om de beloning te vergroten van de lijdende mens en 
hoee groter de beproeving, hoe groter de beloning.16 Naar dit alles verwijst Jacob niet. 
Hett enige wat hij doet in deze discussie is een verwijzing aanbrengen naar 
Maimonidess in vers 12. En deze verwijzing krijgt meer betekenis als het grote 
verschill  in zienswijzen duidelijk wordt met Maimonides die uitgaat van Abraham als 
voorbeeld.. Hier verwijst Jacob wel naar, zij het impliciet, maar hij verwijst niet naar 
Nachmanidess die de verdienste van Abraham op het netvlies heeft! Jacob citeert 
Nachmanidess in dit verband enkel naar wat hij te berde brengt over de berg. Ook 
zwijgenn kan veelzeggend zijn. Jacob wijst alle beloning af en vermeldt daarom 
Nachmanides'' visie niet. 
Inn zijn tweede verwijzing naar Nachmanides gaat het om een detail uit Genesis 22:3. 
Jacobb legt uit dat Abraham het hout voor het offer van huis meeneemt, niet omdat 
Abrahamm niet weet of daar wel hout is, maar omdat het hout bij het offer hoort. Toch 
blijk tt dit geen instemmende maar enkel een signalerende verwijzing te zijn. Nach-
manidess heeft wel gesignaleerd dat Abraham hout van huis meeneemt, maar geeft 
daarr een andere reden voor. Abrahams kapwerk illustreert diens ijver om een gebod 
vormm te geven, want er zou wel eens geen hout kunnen zijn op die plaats. Daarom 
droegg Abraham het drie dagen lang. Maar Nachmanides ziet er ook nog eens een 
reinheidsaspectt in verborgen: er zou wel eens worm in het hout aldaar kunnen zitten 
enn dan is het hout onrein. Jacob noemt deze aspecten niet. Dit type schets van 
Abrahamss ijver is hem vreemd. Voor hem is het duidelijk dat Abraham het hout 
meeneemtt met als reden dat het een wezenlijk onderdeel is van het offer. 
Dee derde verwijzing is bij vers 12. Net als Rasji is Nachmanides een Spatere die zich 
kweltt met de vraag wat er bedoeld wordt met Gods opmerking dat hij nu weet van 
Abrahamss godvrezendheid. Jacob signaleert alleen en langzamerhand wordt duidelijk 
datdat hij niet met Ramban kan instemmen. In het begin, legt Nachmanides uit, was 
Abrahamss vrees voor God sluimerend van aard, maar door deze daad is zij duidelijk 
geworden.. Abrahams verdienste is volmaakt gebleken. Daarom werd hij beloond door 
dee Eeuwige. Want God is de Ene, zegt Nachmanides, die Abraham beproeft en 
gebiedtt om Isaak te binden. 

A.w.. p.276-277. 
Vergelijkk Van der Heide (1991) p. 310-311. 
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2.42.4 Samenvatting 

Inn zijn uitleg van Genesis 22 heeft Jacob de klanken van de Traditie op het gehoor-
been.. Hij laat ze opklinken, maar niet eindeloos. Hij citeert, maar niet klakkeloos. 
Jacobb geeft ruimte aan stemmen die Abraham typeren als een rechtvaardige gestalte 
tegenoverr God. De visie van Rasji mag wel de basis worden genoemd in Jacobs 
exegese.. Bij hem zien we van meet af aan een spanning in de hemel en op de aarde. 
Waarr Jacob met DTï̂ Rrr verwijst naar |üto van het boek Job, doet Rasji dat aan de hand 
vann bSanhedrin. Dit is bepalend voor de visie op God in deze beproeving, want Rasji 
kenschetstt God in zijn behoefte aan ondersteuning. Heel deze typering geeft aan dat 
hett zal gaan om Abraham, maar ook om God.17 Gods positie wordt bij Rasji voluit 
duidelijkk als blijkt dat het per se niet gaat om de offerdaad. Er zal zelfs geen sprake 
mogenn zijn van slachten. We zien dat Rasji, in zijn uitleg van de rabbijnse bronnen, 
heell  duidelijk grenzen aangeeft. Die grenzen worden een eeuw later nog stelliger 
gemarkeerdd wanneer Maimonides de betekenis van Genesis 22 toelicht. Het is opmer-
kelijkk dat Jacob verwijst naar de visie van Maimonides. Niet omdat zijn verwijzing 
onverwachtt is, maar omdat de discussie na Maimonides verder is gegaan waarbij 
Nachmanidess een zeer afwijkend standpunt inneemt en Maimonides afwijst in diens 
visiee op het fenomeen beproeving.18 Gaat Nachmanides uit van de vrije wil om een 
beproevingg van een medemens aan te gaan, de beproeving van God is van een geheel 
anderee orde. Jacob houdt zich met deze vragen niet bezig, maar schetst met Maimoni-
dess een Abraham die zelf grenzen trekt. 

Ziee ook Van Bekkum (2002) p.87 die van mening is dat de joodse traditie de Akeda niet uitslui-
tendd ziet als een beproeving voor Abraham, maar ook voor God. 
Anderss dan Goodman volgens wie Maimonides weliswaar uitlegt dat de mensheid duidelijk 
wordtt gemaakt dat er grenzen zijn aan de menselijke eerbied, maar in een enigszins versimpelde 
voorstellingg van zaken zou het de opvatting van Maimonides zijn dat sommige beproevingen 
voorall  bedoeld zijn als demonstraties, niet voor de bedenker van de toets, maar voor de waarne-
mers.. Nachmanides daarentegen goes further, zegt Goodman, want sommige bezoekingen 
brengenn ongekende waarden aan het licht. Zo bracht de toets van Abraham aan het licht dat 
hijj  in staat was tot voltooiing, waarbij hij zijn karakter gestand deed en zijn rechtvaardigheid 
perfectioneerde.. Goodman (1996) p.21. Vergelijk ook Green (1989) p.36 vv. die geen oog heeft 
voorr de begrenzing van Abrahams vrees zoals Maimonides dat beschrijft, maar het in dit licht 
uitsluitendd heeft over Abrahams deliberate, intelligent fear of God for his actions at Mount 
Moriah,Moriah, waarna een citaat volgt uit De Gids der Verdoolden 3:24; in dit citaat ontbreekt het 
fragmentt over de limits of the fear of God dat er bewust uit is weggelaten. De visie van 
Nachmanidess heeft brede waardering gekregen in de latere joodse uitleg, waarbij het accent ligt 
opp Abrahams onbaatzuchtigheid en zijn volkomen overgave aan God. Voor een recent voorbeeld 
ziee Sama (1989) p.393. En vergelijk de opmerking van Fox (1995) p.92: The story is also the 
paradigmaticparadigmatic narrative of the entire book. The Patriarch passes the test, and we know that the 
fulfillmentfulfillment of the divine promise is assured. 
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Hoofdstukk 3 
Hedendaagsee stemmen 

Inn de veelheid van literatuur1 over Genesis 22 valt op hoezeer geworsteld wordt met 
dee rol van God in de hemel en die van Abraham op de aarde. Weliswaar maken de 
rabbijnenn geen psychologische proj ectie van DTT̂ Kii, ontsproten aan een veronderstelde 
traumatischee jeugd van Abraham,2 de vertelling op deze plaats in Genesis maakt wel 
duidelijkk dat niet aan de positie van zowel de beproever als de beproefde kan worden 
voorbijgegaan.. Het zal gaan om enkele moderne joodse stemmen die Abraham plaat-
senn in het brede spectrum van het boek Genesis, zij zullen niet alleen de positie van 
Abraham,, maar ook die van God ter discussie durven stellen. 

3.13.1 S. Breitbart, S. Japhet, M. Lerner, J.D. Levenson, J. Magonet 

Eenn kleine rondgang leert dat Sidney Breitbart verbonden is aan het Baltimore 
Hebreww College, Columbia University; Sara Japhet aan de Hebrew University of 
Jerusalem.. De filosoof en klinisch psycholoog Michael Lerner is als rabbijn werkzaam 
inn San Francisco. Jon D. Levenson is hoogleraar Jewish Studies aan de Harvard 
Universityy en Jonathan Magonet is hoofd van de afdeling Bible Studies, Leo Baeck 
College,, London.3 

Mett Childs valt verheugd in te stemmen dat het in de discussie niet langer gaat om 
dee vraag naar kinderoffers. Het is evenmin in de geest van de rabbijnen om te 
veronderstellenn dat het met D'rftR om een heidense godheid gaat die uiteindelijk door 
mrrr wordt gecorrigeerd. Heeft Jacob er niet en passant op gewezen dat Genesis 22 
zichh juist keert tegen het heidense gevaar van het kinderoffer?4 In deze lijn heeft S. 
Breitbartt een originele visie. Hij ziet in Abraham niet de gestalte wiens geloof moet 
wordenn beproefd. Integendeel, hij heeft meer dan voldoende geloof uitgestraald! Van 
Abrahamm wordt alle creativiteit verlangd om een uitweg te vinden in de situatie waar 
hijj  nu voor staat. Want wanneer Isaak daadwerkelijk zou worden geofferd, waren 
daarmeee Gods beloften van voorheen ontkend, afgezien van het feit dat hier sprake 
iss van elkaar bestrijdende geboden. Abraham moet in Genesis 22 als bondgenoot 
zorgvuldigee analyses maken en als grondlegger van de nieuwe religie moet hij dat 

G.. Steins heeft een bibliografische lijst samengesteld van 63 pagina's over de intertextuele lezing 
vann Abraham en Genesis van (overwegend) de laatste twintig jaar; de helft betreft specifiek 
Genesiss 22. Steins (1999) p.239-302. Vergelijk ook Popovic (2002) p.211-223. 
Levensonn (1998) p.266. Vergelijk daarentegen een moderne stem die Abraham een getraumati-
seerdee overlevende noemt: Lemer (1994) p.41-43, maar ook Gunn (1993) p.90-100 die Abraham 
voorsteltt als degene die Sara (2x), Hagar (2x) en Ismaêl heeft opgeofferd. Aan geloof geen 
gebrekk bij Abraham, aldus Gunn, maar hij heeft wel bewezen geen moeite te hebben met het 
opofferenn van zijn dierbaren. 
Laatstgenoemdee transformeerde in een bibliografie van zijn hand B. Jacob in J. Benno. 
Jacobb (1927) p.419. 
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alleenn doen, zonder Sara en Isaak. Dat is enkel mogelijk door God te beproeven in 
dienss verzoek. In de godsconcepten die Abraham al gaandeweg ontwikkeld heeft, is 
hethet God die de beproeving moet beëindigen en zo niet, dan zal Abraham het 
uiteindelijkk zelf moeten doen. God mag niet worden geassocieerd met verdorvenheid 
enn verbroken beloften. Bovendien is er met zo'n God niet om te gaan, want we weten 
niett wat we verder nog kunnen verwachten. Dus Abraham gaat het gebod uitvoeren, 
gehoorr gevend aan de allerlaatste stuiptrekking van de heidense goden, maar die 
stuiptrekkingg zelf is van nul en generlei waarde, meent Breitbart. Het moet hier gaan 
omm de geest van de Tora. Heeft Genesis 22:1 het niet over Elohim, een algemene 
termm voor God of goden en is het niet Adonai die Abrahams hand stopt?5 Met andere 
woorden,, aan de ene kant gaat het bij Breitbart nog om de vraag naar God tegenover 
dee heidense goden, aan de andere kant leest hij in Genesis 22 niet de vraag naar 
Abrahamss geloofsgehalte, maar naar de bevestiging van het bondgenootschap. Het 
iss deze signalering van Breitbart die te denken geeft. 

Alss het dan niet gaat om het geloofsgehalte van Abraham, van wie menigmaal gesteld 
wordtt dat hij zich niet hult in blind geloof of zich aan blinde gehoorzaamheid schul-
digg maakt,6 dan moeten er andere afwegingen zijn die een antwoord geven op het 
'waarom'' van deze beproeving. Dit vraagt meer inventiviteit dan de gedachte dat 
Abrahamm wist dat het onjuist is om God niet te gehoorzamen en dat het tevens onjuist 
iss om zijn zoon te doden.7 In dit licht is het opvallend dat in de moderne joodse 
discussiee over Genesis 22 menigmaal Genesis 18 als uitgangspunt wordt genomen 
off  minstens als vermelding meegenomen. 
Zoo vindt J. Magonet het een raadsel dat Abraham die God over Sodom en Gomorra 
vragenn stelt, nu zwijgt over Isaak. His silence at that moment is enormously disturb-
ing?ing? Bovendien volgt Abraham naar Magonets mening een mysterieuze God en moet 
hijj  nu na zijn verleden, ook nog eens zijn toekomst opgeven.9 

Breitbart,, met zijn typering van Abraham die tot nieuwe concepten van God gekomen 
iss en niet alleen droomt van een nieuwe ware religie, maar ook van een nieuwe 

Breitbartt (1986) p. 22-26. 
Vergelijkk Breitbart (1986) p.22, Japhet (1994) p.171, Magonet (1984) p.168 die elk Abrahams 
houdingg typeren waarin alle blinde gehoorzaamheid afgewezen wordt. Vergelijk ook Lemer 
(1994)) p.45-46 die signaleert dat Abraham het patroon van wreedheid, waaraan hij zelf eerst 
leed,, doorbreekt. 

Eenn treffende beschrijving geeft - buiten deze stemmen - Baumgardt wanneer hij Kierkegaards 
dilemmaa typeert als een morele keuze tussen twee soorten van gerechtigheid tegenover het 
'morele'' alternatief tussen twee onrechtmatige daden; Kierkegaard gaat weliswaar uit van een 
onderscheidd tussen de ethische uitdrukking van wat Abraham deed, door zijn zoon te willen 
vermoordenn en de religieuze uitdrukking van zijn daad door zijn zoon te willen offeren, 
vergelijkk Kierkegaard (1983) p.35, maar het dilemma blijf t in deze visie: Abraham knew that 
itit  was wrong to disobey God and wrong to kill his son. Baumgardt (1970) p.292. Zie ook 
Levensonn (1998) p.270 over Kierkegaards teleologische suspensie van het ethische: For in the 
HebrewHebrew Bible, there is no category at all of'the ethical' in the sense of a universal universal set of moral 
claimsclaims independent of the Deity's command; there are only norms of various sorts, sorts, most of them 
issuingissuing from the direct address of a personal personal God to a particular group or to an individual. 
Magonett (1984) p.168. 
A.a.. p. 163. 
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samenleving,, wordt nu, zoals reeds vermeld, geconfronteerd met een gebod dat zeer 
zekerr verenigbaar is met de heidense gewoonten. Welke factoren moeten nu een rol 
spelenn bij Abrahams handelingen? Abraham volgt het gebod bepaald niet blindelings. 
Waaromm argumenteert Abraham omtrent Sodom en Gomorra of God werkelijk de 
rechtvaardigee zal wegvagen met de goddeloze en horen we zijn stem nu niet? Boven-
dienn ging het in Sodom en Gomorra om naamlozen, nu gaat het om zijn eigen zoon! 
Breitbartt weet de reden: het is te dicht op de huid, Abrahams argumenten zouden 
alss egoïstisch kunnen worden opgevat.10 Al psychologiserend wil Breitbart een uitweg 
vinden. . 
Ookk Michael Lerner heeft zijn psychologische motieven om Genesis 18 in één adem 
tee noemen met Genesis 22. Abraham heeft gebroken met zijn verleden. Lerner 
bekommertt zich niet om de onderscheiden kenmerken van het bijbelboek Genesis 
enn de Midrasj en hij legt op basis van GenR 38:13 uit dat Abraham getraumatiseerd 
inn het leven staat, waarbij hij tevens moet breken met het verleden.11 Zou hij 
werkelijkk ongeschonden uit de vurige oven zijn gekomen? Lerner kan dat niet 
geloven.. In zijn verhouding tot Ismaël echoën de heidense trekken nog door waarbij 
Abrahamm Ismaël terzijde schuift en negeert. Overigens gaat Lerner voorbij aan de 
vertellingg van Genesis 21:10-13 en vooral aan het feit dat het woord van Sara 
rampzaligg was in de ogen van Abraham (i>T1), wat door God nog eens bevestigd 
wordt.. In Genesis 18 en 22 vinden we, aldus Lerner, vertellingen waarin de logica 
vann de gevestigde wereld wordt overstegen. In het eerste verhaal daagt Abraham God 
uitt zoals hij eerst zijn vader deed, ofwel, de wreedheden van voorheen mogen zich 
niett herhalen, in het tweede hoort Abraham de stemmen van de goden uit zijn verle-
den,, maar dan nu in de stem van God. Het is de stem van elke religie! De grootheid 
vann Abraham is niet dat hij Isaak meenam naar de berg, maar dat hij niet doorging 
tott het einde.12 Hij doorbrak het eigen fatalisme en dat is de kern voor Lerner, die 
eenn Abraham schetst als een mens van vlees en bloed, met twijfels en ook met een 
doortastendd optreden, maar wel getraumatiseerd. 
Vervolgenss typeert ook Sara Japhet diverse dimensies van Abrahams karakter en zij 
constateertt dat er in zowel diens spreken als zijn zwijgen beslissende momenten zijn. 

Breitbartt (1986) p.24. 
GenRR 38:13 verhaalt hoe Abraham in zijn vaders winkel de honneurs waarneemt wanneer 
Terachh weg moet. Terach verkoopt afgodsbeelden. Elke passant die de winkel binnenloopt en 
eenn beeld wil kopen of zelfs wil offeren, wordt door Abraham belachelijk gemaakt. Hij gaat 
zelfss zover dat hij de beelden stukslaat. Wanneer zijn vader terugkeert, de ravage in ogenschouw 
neemtt en zijn zoon ter verantwoording roept, vertelt hij dat ze bij het offer allemaal het eerst 
wildenn worden bediend en dat het grootste beeld daarmee korte metten heeft gemaakt. Uiteraard 
gelooftt Terach dit alles niet, maar hij grijpt zijn zoon en stelt hem voor Nimrod die Abraham 
oproeptt de natuurelementen te aanbidden, waarop Abraham ook daar de draak mee steekt. 
Uiteindelijkk zal Nimrod Abraham in het vuur werpen en dan moet de God die hij aanbidt hem 
daarr maar uit redden. Op dat moment komt Abrahams broer Haran terzijde staan. AJs Abram 
(sic!)) overwint zal hij zijn geloof kiezen, overwoog hij, overwint Nimrod, dan zal Haran aan 
dienss zijde staan. Nadat Abram is afgedaald in de vurige oven en wordt gered, vraagt Nimrod 
hemm van wiens geloof hij is. "Dat van Abram" antwoordt Haran, waarop Nimrod hem vastgrijpt 
enn hem in het vuur werpt. Zijn ingewanden werden verzengd en hij stierf voor het aangezicht 
vann zijn vader, zoals Genesis 11:28 dat schrijft. Parafrasering en vertaling naar GenR 38:13. 
Lernerr (1994) p.42-45. 

212 2 



Zijj  verwijst naar de aangrijpende woorden van Genesis 18:23 waar Abraham God 
dee vraag voorhoudt of hij de rechtvaardige zal vernietigen samen met de onrechtvaar-
dige.. Abraham onderhandelt vervolgens als een tweederangs koopman met God om 
uiteindelijkk nog de grootst mogelijke hoeveelheid van erbarmen voor Sodom veilig 
tee stellen, met andere woorden: Abraham is niet ter zake kundig in zijn 
onderhandelingen,, hij laat te snel af. Het verrassende van Japhet is haar visie dat 
Abrahamss zwijgen in Genesis 22 bepaald wordt door het gegeven dat hier niet om 
zijnn mening wordt gevraagd, terwijl dat wel het geval is in Genesis 18! God stelt hem 
bijj  deze beproeving voor het blok en het is aan Abraham om een antwoord te for-
muleren.. Abraham weet hoe het voorheen toeging en aan hem is de vrije wil voor-
behoudenn of hij gaat voldoen aan het verzoek van God of niet. Het gaat hier om een 
testtest of faith, zegt Japhet, niet of hij God vervloekt zoals Job zijn geboortedag 
vervloektt nadat hem alles ontnomen is, maar Abraham moet zonder enige reden of 
verklaringg een daad gaan stellen op dit verzoek. In de geest van Rasji, wanneer hij 
Genesiss 22:2 uitlegt, ziet Japhet niet zozeer de kwetsbaarheid van Abraham, maar 
diee van God. Het is God die weliswaar een verzoek doet, maar die op het laatste 
momentt de voltrekking verhindert! Dat is gans anders dan bij Job, waar God aan het 
slott met gulle hand teruggeeft wat Job eerst ontnomen was. Tegenover Abraham in 
dienss grenzeloos vertrouwen, besluit God de grens aan te geven in de beproeving en 
daaromm ziet Japhet in haar prachtige artikel over de rechtszaak voor Abraham en de 
toetss voor Job een kardinaal verschil in deze beproevingen. Bij Job ging het om een 
weddenschapp met Satan en kon God zegevierend uit de strijd komen, maar bij 
Abrahamm gaat het om de beide partners. In de visie van Japhet verandert niet Abra-
ham,, maar God.13 

J.D.. Levenson tenslotte reageert op Lerner door te stellen dat het niet nodig is om 
eenn medische diagnose te stellen over Abraham, alsof hij zou lijden aan een gespleten 
persoonlijkheid.. Het gaat om één Abraham. Er zijn geen twee gestalten, alsof Genesis 
188 een uitdagende Abraham te zien geeft en Genesis 22 een heimelijk toegeeflijke. 
Inn Genesis 18 gaat het om een gerechtelijke context, in de Akeda daarentegen om 
eenn offer, waarbij Levenson, in tegenstelling tot Japhet, voorbijgaat aan het 
gerechtelijkee aspect van de beproeving. Voor Levenson is het duidelijk dat het niet 
gaatt om een contrast tussen de twee optredens van Abraham. Tussen Abraham en 
onss staat de gehele schriftelijke en mondelinge traditie, meent Levenson. Elke poging 
onss te verlaten op Abraham, betekent een ontkenning van de Tora.14 En dit betekent 
datdat wat Abraham heeft gedaan, wij dankzij de Tora niet meer hoeven te doen. 

3.23.2 Samenvatting en vooruitblik 

Watt we zien in deze discussie is dat het niet enkel gaat om de positie van Abraham, 
maarr ook om die van God. De tekst wordt niet zelden psychologisch benaderd en 
Abrahamm wordt naar hartelust zielkundig ontleed, maar dat is een manier van denken 
diee de Traditie strikt genomen niet vreemd is en waar ook Jacob beslist niet afwijzend 

Japhett (1994) p.153-172, speciaal p.162. 
Levensonn (1998) p.273-274. 
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tegenoverr staat.15 Waar het bij alle stemmen om gaat is dat Abraham wordt getypeerd 
alss de grondlegger van een nieuwe religie. Hij moet een uitweg vinden in het gebod 
datt God hem stelt en hij vindt die. Daar zijn Breitbart, Magonet, en Lerner het over 
eens.. De beproeving, verwoord in Genesis 22, ligt naast de vraag in Genesis 18 of 
Godd voor Abraham verborgen zal houden wat hij gaat doen en naast het contrast in 
hetzelfdee hoofdstuk waar Abraham zijn stem verheft. Bovendien blijkt het mogelijk 
datt Gods positie gepeild wordt. Zijn mysterie roept vragen op. Japhet ziet God veran-
derenn omdat hij de uiteindelijke daad verhindert. Ondanks het gegeven dat Genesis 
222 in één groot zinsverband staat met Genesis 18 en alom erkend wordt dat Abraham 
alss de grondlegger van een nieuwe religie wordt gezien, blijkt dat het verhaal de lezer 
voorr raadsels blijf t stellen. Het geloof van Abraham is geen blind geloof. In heel de 
discussie,, waarin alleen Levenson reageert op Lerner, zijn er twee momenten van 
belang.. Die moeten worden gesignaleerd voordat de zienswijze van Lippman Bodoff 
terr sprake komt. De eerste betreft de zienswijze van Breitbart dat Abraham weliswaar 
geenn blind geloof heeft, maar dat ook God zich moet houden aan de Tora, waarbij 
Breitbartt verwijst naar bBaba Metsia 59b.16 Het tweede moment van belang in de 
discussiee is wanneer Levenson signaleert dat de plaats die Abraham inneemt in het 
bijbelboekk Genesis, niet altijd even helder is. Hij is van mening dat Abraham aan 
dee schriftelijke en mondelinge traditie voorafgaat, waardoor zijn optreden een 
pionierskarakterr krijgt. Abrahams positie zou dan echter wel een andere zijn dan die 
vann God die zich moet houden aan de Tora. De vraag is: zouden er voor Abraham 
anderee regels gelden dan voor God? 

3.33.3 Lippman Bodoff 

Inn 1993 publiceerde Lippman Bodoff in het tijdschrift Judaism het artikel The real 

Ookk Van Bekkum (2002) p.87 ziet in het kader van zijn verhandeling over rabbijnse 
interpretatiess de grote psychologische inspanning die, vooral in Genesis 22:2, van Abraham 
gevraagdd wordt, kortom, het inlevingsvermogen speelt een grote rol. 
Driee rabbijnen discussiëren over rein en onrein waarbij rabbi Eliëzer zijn gelijk wil halen met 
eenn verschoven johannesbroodboom; de anderen aanvaarden echter niet het getuigenis van een 
johannesbroodboom,, evenmin dat van de verschoven muren van het leerhuis. Dan doet hij nog 
éénn poging: "Al s ik de halacha aan mijn zijde heb, laat de hemel het dan bewijzen!" Daarop 
klonkk een bath-kol die sprak: "Jullie weten toch langzamerhand wel dat rabbi Eliëzer altijd de 
halachaa aan zijn zijde heeft! Waarom proberen julli e toch zijn standpunt te weerleggen?" Maar 
rabbii  Josjua gaf zich niet gewonnen en sprak: "Ook de stem van de hemel is voor mij niet 
bindend.. De Torah is voor eens en altijd gegeven en in de Torah staat geschreven dat wij 
volgenss het beginsel van meerderheid van stemmen moeten oordelen. Daar kan zelfs de hemel 
nuu niet meer tussenkomen!" Rabbi Eliëzer krijgt geen gelijk en wordt verstoten. Later vroeg 
rabbii  Nathan aan Elia, toen deze voor hem verscheen, wat de Eeuwige, geprezen zij Zijn Naam, 
deedd op het ogenblik waarop rabbi Josjua de stem van de hemel tartte. "Hij lachte!" antwoordde 
Elia,, "hij riep: Mijn kinderen hebben me overwonnen! Mijn kinderen hebben me overwonnen!" 
VertalingVertaling De Boer (1976) p.56-57. De strekking van dit fragment is, onder meer, dat ook God 
zichh moet houden aan de Tora. 
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testtest of the Akedah; blind obedience versus moral choice.11 Vanuit de traditionele 
interpretatiee gaat hij in op de vraag hoe het thema van Genesis 22 zich verhoudt tot 
hethet verbod op moord in de halacha. Bodoff gaat daarbij confronterend te werk. De 
Traditiee wordt bevraagd op haar uitleg van de Wet en tot slot heeft Bodoff een 
counter-messagecounter-message in petto die uitloopt op de uitleg van een fragment uit het Moesaf-
gebedd in de liturgie van Rosj Hasj ana. 

3.3.13.3.1 Een plaatsbepaling 

Dee Traditie wil , stelt Bodoff, dat God niet de intentie had om Isaak te laten slachten. 
Hett gaat om de gehoorzaamheid aan God en om diens voorzienigheid. Abraham was 
bereidd om de morele wet van God, die moord verbiedt, te overtreden hoewel hij die 
Wett was toegewijd en waarvan de basis ligt in Genesis 18:25. De toewijding komt 
tott uitdrukking in de verwijzing naar GenR 56:4 en bSanh. 89b, waar Satan Abraham 
voorhoudtt dat hij, als hij de daad bij het woord voegt, een bloedvergieter is. Hij 
overtreedtt dan immers de Wet die hij was toegewijd. De kern van de zaak is voor 
Bodofff  dat niet de Akeda leert tot hoever joden moeten gaan in hun geloofsuiting, 
maarr de halacha! Reeds in zijn derde voetnoot, er zullen er nog 61 volgen, noemt 
Bodofff  de drie belangrijkste halachische verboden: moord, afgodendienst en seksueel 
geweld.geweld.x%x% Deze drie verboden vinden hun illustratie in GenR 53:11 waar we van 
Rabbii  Akiwa de uitleg vernemen van Genesis 21:9, dat verhaalt hoe IsmaèT zit te 
lachebekken:: pn^D. Rasji vat de betekenis van deze midrasj in zijn uitleg van deze 
tekstt zo samen: 

pnsn.. Eene uitdrukking voor: afgodendienst, zooals er gezegd is: en zij stonden 
opp prtt1? om afgoden te dienen (Ex.32,6) (B.R.53); eene andere verklaring: [het 

Lippmann Bodoff publiceerde dit artikel 'm Judaism 42 (1993) p.71-92; hierna verscheen er nog 
éénn artikel van hem in dit tijdschrift, getiteld: Kabbalistic feminism in Agnon's Betrothed. Bodoff 
wordtt dan aangeduid als 'Associate Editor' van Judaism. Een populaire versie van het eerst 
genoemdee artikel, getiteld God tests Abraham, Abraham tests God verscheen in Bible Review 
99 (1993) p. 52-62. Behalve deze artikelen schreef Bodoff, voor zover bekend, nog enkele boekbe-
sprekingenn voor Judaism. In 2001 werd het artikel uit Bible Review herdrukt onder de titel: 
Who'sWho's testing whom: was Abraham really ready to kill  his son? In: Abraham and family: new 
insightsinsights into patriarchal narratives; ed. by H. Shanks. Washington, 2001. Bij de biografische 
gegevenss lezen we dat Lippman Bodoff na zijn pensionering in 1986 als assistent general 
councilcouncil of AT&T Technologies, zich heeft verdiept in het jodendom, waarbij ook melding wordt 
gemaaktt van zijn tijdelijk redacteurschap van Judaism. In Jewish Bible Quarterly 28 (2000) 
p.251-2555 verscheen van zijn hand het artikel The tragedy ofJephthah. 
Vergelijkk Bodoff (1993) p.71. Vergelijk ook EJ 14:1592. Voor de rabbijnen zijn de driee grootste 
zonden:: murder, idolatry, adultery and incest, waarbij de laatste twee termen zijn te inter-
preterenn als vormen van seksueel geweld. Bodoff verwijst niet naar GenR 53:11 noch naar de 
Talmoed,, maar naar Sefer Madda, het eerste boek in Misjnee Tora van Maimonides, dat deel 
waarinn het gaat over de basis van de Tora, getiteld Jesodee Tora hoofdstuk V: 1-5. Maimonides 
blijk tt hier deze verboden zelfs bij martelaarschap te handhaven. Diens verhandeling is gebaseerd 
opp bSanh.74a, waar gesproken wordt over moord, afgodendienst en bloedschande (en daarbij 
ingeslotenn overspel), maar ook op bPes. 25, waar overspel eveneens wordt opgevat als een vorm 
vann bloedschande. Zie ook Twersky (1980) p.212-213,622. 
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1577 eene uitdrukking voor: ontucht, zooals er gezegd is: om ontucht met mij te 
plegenn (Gen.39,17); eene andere verklaring: [het is] eene uitdrukking voor: 
moord,, zooals: laten de jongelingen zich toch opmaken en een spiegelgevecht 
houdenn voor ons aangezicht enz. (Il  Sam.2,14)}9 

Bodofff  verwijst naar dit alles niet. Hem gaat het uitsluitend om deze drie verboden 
inn relatie tot het martelaarschap van Abraham zoals dat naar zijn mening in de 
traditionelee interpretatie wordt voorgesteld, maar bovenal om het absolute karakter 
vann het verbod op moord. Bodoff ziet innerlijke tegenstrijdigheden in de vertelling, 
maarr haast zich zijn gedachten alvast op schrift te stellen omdat ze zijns inziens 
parallell  lopen met de oorspronkelijke bedoeling van de tekst. De rol van Abraham 
wordtt in zijn uitleg allengs duidelijker, maar wie God is en hoe zijn positie eruitziet, 
daaroverr laat Bodoff zich op voorhand niet uit. Wel valt op dat, wanneer het hem 
gaatt om the wishes of'the Gods' or of any God, hij de goden van andere religies en 
culturenn voor ogen heeft; zij zijn het die de mens willekeurige beproevingen opleggen 
enn hem degraderen tot een slavenbestaan. Daar heeft het jodendom uiteraard niets 
meee van doen!20 

All  hervertellend legt Bodoff uit dat God Abraham op de proef stelt en dat aan Abra-
hamm de taak is voorbehouden om te weigeren een moord te plegen, ook al is de 
moordd een gebod van God. Abraham, van zijn kant, gaat op weg met het vaste geloof 
datt hij het gebod uiteindelijk niet hoeft te volbrengen. Met andere woorden, Abraham 
gingg per se niet op weg met de overijverige intentie om een moord op Isaak te 
plegen.. Tot slot wordt Abraham beloond voor zijn morele standvastigheid in zijn 
gelooff  dat God geen kinderoffers wil of enige andere overtreding van zijn morele 
wett om zo de liefde en de vrees van de mens te beproeven. 
Dezee visie komt, aldus Bodoff, overeen met de basis van het joodse recht en de 
joodsee filosofie. Zo hoeft er geen aandacht te worden geschonken aan hemelse stem-
men.211 Moord is een van de drie zonden waarvan men zich dient te onthouden. De 
halachaa mag alleen worden overtreden als die daarmee kan worden gered, dat is de 

Vertalingg Onderwijzer (1984) p.241-242. Bodoff gaat niet in op de basis van het halachische 
verbodd van prî D waarop Maimonides zich baseert. Het kan niet anders of bij Genesis 21:9, 
waarr het woord voor het eerst voorkomt, wordt de uitdrukking die ook Jacob kent uit GenR 
53:11,, door hem nader toegelicht. Jacob voegt daar ook Genesis 19:14 aan toe, de enige plaats 
waarr het woord in zijn gewone betekenis van 'lachen' voorkomt i.t.t. de teksten die GenR 53 
noemt.. Jacob komt tot de slotsom dat het waarschijnlijk om tendentieuze haggada gaat - alsof 
uitsluitendd Ismaèl zich schuldig zou maken aan Götzendiemt, Unzucht en Mord. Jacob beklem-
toontt op deze plaats dat de Tora zonder vooringenomenheid spreekt over Ismaêl, m.a.w, de 
Traditiee is ook hier geen absolute norm en Ismaë! wordt in bescherming genomen; Jacob 
beklemtoontt meer dan eens dat de Tora niet negatief over Ismaël spreekt! Zie Jacob (1934) 
p.4800 en vergelijk p. 536,669. 
Hett verschil tussen de religies en het jodendom is dat laatstgenoemde het unieke inzicht heeft 
ontwikkeldd van Gods morele wet! Ondertussen geeft deze zienswijze geen antwoord op de vraag 
watt de positie is van d'n n̂ in Genesis 22:1. Hieruit blijkt dat Bodoff geen oog heeft voor de 
verschillendee benamingen wiïmn, D'n1?* en nw in de vertelling. 
Ookk Bodoff noemt expliciet bBaba Metsia 59b. 
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kernn van het begrip nwö ntmn.22 De rol van de profeet is hierbij van belang, want 
wanneerr deze opdraagt om de joodse wet te overtreden, is hij een valse profeet. 
Bodofff  ziet dus voetangels en klemmen en haalt er heel veel literatuur bij waardoor 
zijnn gedachtestroom niet altijd goed te volgen is, maar heel het artikel is doordesemd 
vann het thema van het optreden van God en Abraham in relatie tot de halacha. Zou 
inn Genesis 22 sprake zijn van een optreden buiten de halacha om, dan is willekeur 
troef.. Godheden kunnen in dat geval opmerkelijke wensen uiten waardoor de mens 
afhankelijkk wordt van grillige verlangens. Ook God zou dan een willekeurige God 
blijkenn te zijn. 

3.3.23.3.2 Handelen tegen de halacha in? 

Waaromm schuift Bodoff de halacha zo sterk naar voren? Dat heeft alles te maken met 
dee definiëring van de wil van God en hoe de mens daarop antwoordt. Wat kan God 
vragenn aan de mens en heeft elke vraag rechtsgeldigheid? Hoe antwoordt de mens 
opp een vraag van God? Bodoff kan door de zienswijze die de Traditie heeft van de 
beproevingg van Abraham door God in Genesis 22 niet anders dan concluderen dat 
zijj  accepteert dat het de wil van God is wanneer een vulkaan 10.000 mensen doodt, 
inclusieff  hen die de halacha zijn toegedaan. Vervolgens bevraagt Bodoff de profeten 
waarvann Abraham de eerste is: mogen zij geen bezwaar maken bij God wanneer diens 
plannenn in flagrante tegenspraak zijn met diens recht of erbarmen? Er zijn 
voorbeeldenn te over waarin sprake is van interruptie.23 

Godd heeft Abraham verteld dat hij van plan is Sodom te verwoesten, dit in tegenstel-
lingg tot Noach tot wie God wel spreekt, maar met wie hij niet van gedachten wisselt. 
Zoo spreekt God ook met Mozes als God het volk wil vernietigen na zijn escapades 
mett het gouden kalf. Uit niets blijkt dat een profeet dan moet zwijgen! We zien 
hiermeee dat Bodoff niet enkel Genesis 18 accentueert vanwege het gesprek tussen 
Abrahamm en God, maar ook omdat er in dit hoofdstuk door Abraham een beroep 
gedaann wordt op Gods rechtsgevoel. Er is geen leer of geloof in het jodendom waarin 
gesteldd wordt dat wat God een profeet ook gebiedt, dit klakkeloos of zonder discussie 

Vergelijkk Bodoff (1993) p.72-73. nwtf nmin staat in contrast tot n nt mnn. Over nixtf ntmn 
meldtt EJ 7:1159 dat een bet din de macht heeft tot tijdelijke veronachtzaming van een bijbels 
voorschriftt om inachtneming van diezelfde voorschriften te bekrachtigen. Evenzo mag het hof 
kastijdingg toedienen evenals andere straffen die niet in overeenstemming zijn met het recht van 
dee Tora, om aldus een beschermende omheining rond de Tora op te richten. Maar zo'n handeling 
vann het hof mag niet worden gedefinieerd als halacha, want dat zou inhouden dat de bepaling 
eenn permanent karakter krijgt. Ook het omgekeerde geldt: als het hof een tijdelijke noodzaak 
ziett om een wezenlijk gebod te overtreden, om op die manier velen weer terug te brengen naar 
dee Tora of wanneer de gemeenschap gered moet worden als zij verstrikt dreigt te raken in een 
overtreding,, mag tot tijdelijke veronachtzaming worden overgegaan. Dit alles in overeenstem-
mingg met het tijdstip van handeling en niet bedoeld als geldend voorde toekomstige generaties. 
Eenn klassiek voorbeeld van n«ö ntmn is Elia die op de berg Karmel een offer brengt terwijl 
dee Tempel al bestaat, I Koningen 18. Ook Bodoff noemt in dit verband Elia die om de afgoden-
dienstt uit te roeien offers brengt buiten de Tempel, tegen de Wet in, om zo te laten zien dat 
Godd heerst over de afgoden die de Israëlieten gewoon waren te dienen Zie ook EJ 6:1073. 
Vergelijkk Bodoff (1993) p.74 
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moett worden beaamd dan wel uitgevoerd. Bovendien gaat het met de Akeda niet om 
hett redden van de Wet door de Wet te overtreden, zoals vereist door nitö Dvnrt, meent 
Bodoff.. En ook al was Abraham niet vertrouwd met de wet van nztö ntnn, dan nog 
wass er geen halachische basis om Isaak te doden, want vertelt Genesis zelf niet in 
hoofdstukk 26:5 dat God Abraham prijst als degene die vertrouwd was met diens gebo-
den,, inzettingen en onderrichtingen? Bovendien veronderstelt bJoma 28b dat Abraham 
bekendd was met zowel de schriftelijke als de mondelinge traditie!24 

Hett is al met al de Traditie zelf, stelt Bodoff, die accepteert dat Abraham handelt 
tegenn de halacha die moord verbiedt alsmede gehoorzaamheid aan hemelse stemmen 
omm een moord te plegen! Abraham was niet onbekend met het oordeel van God 
jegenss moord waar Genesis 4 van spreekt en waar de noachidische geboden in Gene-
siss 9:1-17 van gewagen. Dus ook al was Abraham niet bekend met nKtf ntOTi, dan 
nogg is hier geen basis te vinden voor het doden van Isaak. De vraag blijf t voor 
Bodoff:: wanneer de Akeda geen voorbeeld is van HJXtf ntmn die het noodzakelijk 
maaktt de Tora te overtreden om die te redden en wanneer de halacha anderzijds 
Abrahamm er niet van weerhoudt om God te interrumperen, hoe kunnen wij dan de 
Akedaa interpreteren op een manier die spoort met de joodse wet?2 

3.3.33.3.3 No blind obedience ... 

Dezee vraag beantwoordt Bodoff met wat hij een counter-message noemt. Daarin gaat 
hett om de handelingen van God én van Abraham, in de geest van de halacha die 
moord,, afgodendienst en seksueel geweld verbiedt. 
Hett zal niet verbazen dat het voor Bodoff duidelijk is dat God Abraham beproeft of 
hijj  loyaal blijf t aan de geopenbaarde Wet die hij zal doorgeven aan wie na hem 
komen,, zoals Genesis 18:19 beoogt. Abraham, op zijn beurt, heeft weliswaar niet de 
intentiee om zijn zoon te doden, maar is wel zeer bezorgd over het feit dat God hem 
daartoee verordonneerd heeft. 
Watt we hiermee zien is dat we naast een beproevende God een Abraham zien optre-
denn die God beproeft over de aard van de religie en het verbond. Heeft hij te maken 
mett een religie waarin hemelse stemmen de geopenbaarde Wet kunnen doorkruisen? 
Abrahamm heeft God gevonden, weet de Midrasj,26 en hij is de stichter geworden van 
eenn nieuwe, wereldwijde religie, meent Bodoff, maar hoe weet hij nu of deze God 
niett dezelfde immoraliteiten verlangt als de goden in zijn vaders heidense omgeving? 
Daaromm gaat Abraham de opdracht wel uitvoeren, maar hij doet dat vertragend. Al 
dee voorbereidingen zullen uitvoerig worden beschreven, van het vroege opstaan tot 
enn met het strekken van de hand waarmee Abraham het mes nam. Abraham zal niet 
geboekstaafdd worden als iemand die in paniek heeft gehandeld. Zijn optreden getuigt 
vann bedachtzaamheid. Tekenen deze opeenvolgende handelingen een mens die 

Vergelijkk a.a. p.75. 
Vergelijkk a.a. p.75-76. 
Bodofff  noemt GenR 59:8 en Rasji n.a.v. Genesis 24:7 waar verteld wordt hoe God eerst de God 
vann de hemel was, maar nu ook de God van de aarde is, want Abraham heeft hem bekend 
gemaaktt bij de mensen, A.a. p.88, noot 30. 
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overijldd handelt om Gods gebod te volbrengen, vraagt Bodoff, en het kan niet anders 
off  dit moet worden opgevat als een retorische vraag.27 

Dee vraag dringt zich vervolgens bij Bodoff op hoe Gods uitroep ter verhindering in 
ditt verband moet worden begrepen. Het is naar zijn mening mogelijk om de tekst 
zoo te lezen dat God niet wist wat Abraham zou doen als de hemelse stem niet had 
ingegrepen.. De mens heeft immers een vrije wil en het jodendom vereist niet de 
gedachtee dat God van te voren weet of Abraham het zou verkiezen om zijn zoon te 
slachten.288 In die leeswijze verwacht God dat Abraham zal zeggen: "Ik doe het niet" 
enn Abraham verwacht dat God zegt: "Stop, doe het niet, ik heb het zo niet bedoeld!" 
Datt laatste gebeurt dan ook, stelt Bodoff vast, het eerste niet. 
Bodofff  volgt deze leeswijze niet. Voor hem is het zonneklaar dat het oorspronkelijke 
gebodd komt van God, maar bij de verhindering is het anders gesteld. Weliswaar 
neemtt God het initiatief, maar is het an angel of God die interrumpeert. En precies 
ditt markeert een belangrijk moment, meent Bodoff, als hij cursief laat afdrukken: 

TheThe text, therefore, could not attribute to God the knowledge of Abraham's intent 
toto kill  Isaac and, therefore, did not do so, because God, who does know what is 
inin man's heart, knew that Abraham had no such intention!29 

Nuu wordt duidelijk hoe Bodoff de positie van God opvat. Van meet af aan gaat hij 
uitt van een alwetend God en Gods alwetendheid vormt een scherp contrast met wat 
dee engelen weten. In Bodoffs betoog horen we over hun rol; zo beschrijft hij dat 
engelenn geen voorkennis hebben en dat de goddelijke opdrachten door hen altijd naar 
behorenn worden uitgevoerd. Vervolgens hebben engelen per keer slechts één taak. 
Bodofff  ziet daarom twee engelen aan het werk, één die Abraham tegenhoudt en één 
diee de belofte uitspreekt. Het zal niet verbazen dat engelen uitsluitend Hebreeuws 
spreken,, ze verstaan wel andere talen, maar spreken doen ze die niet! Waar het op 
neerkomtt in Bodoffs visie is dat God de opdracht tot verhindering geeft, maar dat 
hett de engel is die de dramatische interruptie doet uit vrees te laat te komen. Deze 
interruptiee is nodig, want God kon niet tussenbeide komen. God is immers alwetend! 
Hett zijn Satan en de engelen in de Midrasj, weet Bodoff, die hebben aangedrongen 
opp een beproeving om te zien of Abraham stand zou houden. Dus het zijn de engelen 
diee wilden zien of Abraham onvoorwaardelijk zou zijn in zijn gehoorzaamheid. 
Uiteindelijkk is ook de positie van God duidelijk. Tegenover de engelen staat the 
AlmightyAlmighty en die heeft in zijn alwetendheid een geheel andere test voor ogen dan 

Vergelijkk a.a. p.76-78. Bodoff suggereert ten onrechte dat onder anderen Rasji in zijn uitleg 
vann Genesis 22:3 van mening is dat Abraham zich haastte om zijn zoon te doden, compounding 
thethe moral problem of the traditional interpretation. Dit is niet juist Abraham haastte zich met 
hett oogmerk Gods gebod te vervullen en 'stond vroeg op', zie Rasji over Genesis 22:3. 
Bovendienn doet Bodoff de Traditie met deze suggestie geen recht, alsof deze er in den brede 
vann uitgaat dat Abraham zijn zoon wenste te doden. Vergelijk a.a. p.89, noot 36. 
Bodofff  wijst erop dat het jodendom dit probleem uitvoerig heeft besproken en noemt als voor-
beeldenn Gersonides en Abraham Ibn Da'ud. A.a. p.80. 
A.a.. p.80. 
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Abrahamss gehoorzaamheid of afwijzing van kinderoffers. 
Hett is Bodoffs diepste overtuiging dat het God, die hij op dit moment the Almighty 
noemt,, er om ging dat Abraham geen gehoor zou geven aan immorele opdrachten, 
zelfss al zijn het hemelse geboden. Het gaat om een wezenlijk andere beproeving. De 
geopenbaardee Wet is in het geding en duidelijk moet worden dat daarin geen sprake 
kann zijn van enige esoterica. Daarom ziet Bodoff in de uitroep omdat jij  niet afge-
houdenhouden hebt je zoon een interruptie door een engel, en niet een uitdrukking van God 
zelf.. Want God wist wel, getuige Genesis 26:5, dat Abraham zijn zoon niet zou 
doden.300 Bodoff hoort dus aan het slot alleen de twee optredende engelen. God wist 
hoee Abraham zou handelen, maar het zijn de engelen die nu weten hoe Abraham zich 
houdtt en zij spreken dan ook de zegening uit die Abraham toekomt. Zij fungeren, 
populairr gezegd, als applausmachine.31 

Waarr het the Almighty van Bodoff om gaat is dat Abraham bereid was om mee te 
gaann in de verwarrende kwelling en in gehoorzaamheid te handelen op het gebod. 
Daarmeee gaat de beproeving tot aan het uiterste: het doden van Isaak. Hierbij blijf t 
hett niet, want van Abraham wordt ondertussen het geloof verondersteld dat God nooit 
toestaatt dat dit werkelijk zou zijn gebeurd! Dit vergelijkt Bodoff met de opdracht aan 
hett volk om de Rode Zee in te lopen. Ook dit gebeurde niet ten dode, maar ten 
leven.322 God beproefde op die plaats evenmin het geloof van de kinderen Israels ten 
eindee hen te doden. Abraham had kunnen protesteren tegen het gebod van God. Uit 
liefdee voor Sara en Isaak voelde Abraham, weet Bodoff, de onbedwingbare ja zelfs 
onweerstaanbaree drang om er zich onmiddellijk tegen God over uit te spreken. 
Wanneerr Abraham het antwoord van God daarop had gehoord, had hij zijn geliefden 
dee ondraaglijke pijn kunnen besparen. Zij hadden dan Abraham niet hoeven te zien 
gaann in gehoorzaamheid aan Gods gebod. Sara was dan niet van verdriet gestorven 
enn Isaak zou niet getraumatiseerd door het leven zijn gegaan. Maar Abraham heeft 
diee mogelijkheid geweigerd, concludeert Bodoff. Hij had een rotsvast geloof dat het 
verbodd op moord voor altijd zou gelden.33 

3.3.43.3.4 ... but moral choice! 

Alss dit alles juist gesteld is, schrijft Bodoff, dan is het mogelijk de eigenaardige 
formuleringg in de Rosj Hasjana liturgie te begrijpen wanneer in het Moesaf-gebed 
dee bede klinkt: 

Bodofff  noemt bJoma 28b waar de vraag gesteld wordt of Abraham de Wetten onderwijst. Het 
iss Rab die een verklaring geeft: Our father Abraham kept the whole Torah, as it is said: 
BecauseBecause that Abraham hearkened to My voice [kept My charge. My commandments, My 
statutes,statutes, and My laws]. Gen.26:5. Niet alleen de schriftelijke, maar ook de mondelinge traditie 
iss hier in het geding. 
Vergelijkk Bodoff (1993) p. 81-83. 
Dezee visie is vermoedelijk gebaseerd op GenR 55:8 waar het klieven van het hout door Abra-
hamm wordt vergeleken met het klieven van de Rode Zee door God. Bodoff zelf verwijst hier 
niett naar. 
Vergelijkk Bodoff (1993) p.83-84. 
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MogeMoge voor U verschijnen het beeld van onze voorvader Awraham toen hij zijn 
zoonzoon Jitschak op het altaar had gebonden en hij zijn medelijden bedwong om met 
vollevolle overgave Uw wil ten uitvoer te brengen. Laat dan ook zo Uw medelijden 
UwUw gramschap over ons onderdrukken, wend met Uw grote goedheid Uw laaiende 
woedewoede af van Uw volk ... 

Hett gaat Bodoff om de uitdrukking Laat dan ook zo. Hij vraagt zich af waarom God 
erbarmenn met ons zou hebben als Abraham zijn medelijden met Isaak bedwong in 
zijnn vaste voornemen hem te doden. Bodoff meent dat het anders is. In erbarmen met 
Isaakk en Sara gaat Abraham mee met Gods gebod ondanks de pijn die hij bij beiden 
veroorzaakte,, zodat God zijn aperte afwijzing van moord kon bewijzen. Dit aspect 
iss voor Bodoff van belang: zonder dat er druk is uitgeoefend door menselijke 
smeekbedenn wijst God moord af. Nu kunnen we dus zeggen dat wij God vragen zijn 
woedee te bedwingen en erbarmen met ons te hebben, uit verdienste van Abraham die 
zijnn gevoelens voor zijn vrouw en zijn zoon bedwong om de wereld zijn onwrikbaar 
gelooff  in Gods recht en erbarmen te laten zien. Daarmee heeft Abraham het zuiverste 
religieuzee vertrouwen aan het licht gebracht. 

3.3.53.3.5 Samenvatting 

Inn de veelheid van literatuur heeft Lippman Bodoff een zeer eigen en verassend 
geluid.. Hij wordt niet gehinderd door een school waar hij zich aan wil of moet 
houdenn en is kennelijk, ook gezien de documentatie die hij heeft opgebouwd, reeds 
langg gefascineerd door het thema van Genesis 22. Het is vooral het thema dat hem 
bezighoudtt en dat komt vanaf de eerste pagina tot en met de 64e voetnoot naar voren, 
wantt het gaat voortdurend om het optreden van God en Abraham in relatie tot de 
halacha.. Wordt Genesis 22 gelezen buiten de halacha om, dan hebben we te maken 
mett de mogelijkheid van willekeur. Precies dit is het verwijt van Bodoff aan de 
traditionelee interpretatie. Het is weliswaar de halacha die afgodendienst, moord en 
seksueell  geweld verbiedt, maar de Traditie gaat ervan uit dat Abraham bereid was 
omm de morele wet te overtreden uit gehoorzaamheid aan God. Ook voor Bodoff is 
Abrahamm grondlegger van een nieuwe religie en wordt zijn vaderhuis beschouwd als 
dee heidense samenleving. 

Wiee het gehele artikel poogt te overzien, zal opvallen dat Bodoff chaotisch is in zijn 

Vertaling:: Dasberg (1979) p.297. Romeinletterdruk van mij, HB. In het gebed gaat het op die 
plaatsenn om het werkwoord eto, dat Bodoff tweemaal vertaalt met suppressed. Bodoff geeft 
mett zijn concordante vertaling aan dat hij God en Abraham als eikaars gelijken ziet. Abraham 
inn zijn erbarmen met Sara, God in zijn erbarmen met ons. De voorstelling van het onderdrukken 
vann medelijden en gramschap is echter wel klassiek rabbijns, zie bijvoorbeeld Pesikta de Rab 
Kahanaa 23:9 in een passage waarin Rosj Hasjana en de Akeda op een aantal manieren met 
elkaarr worden verbonden. Abraham kan de verzoeking weerstaan om God op zijn belofte aan 
tee spreken en hem te overreden, maar hij weet zichzelf in toom te houden. Zo wordt God 
voorgehoudenn medelijden ofwel erbarmen te hebben met Isaaks nageslacht. Vergelijk Braude 
(1975)p.358-359. . 
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verwijzingenn en ook willekeurig. Maimonides wordt genoemd als hij de drie halachi-
schee verboden uitgebreid bespreekt, maar nagelaten wordt te wijzen op de visie van 
Maimonidess in De Gids der Verdoolden*5 wanneer hij Genesis 22 uitlegt. Daarin 
komenn weliswaar de genoemde drie verboden niet ter sprake, maar wel gaat het daar 
omm de begrenzing van de vrees en de liefde voor God. Bovendien doet Bodoff geen 
uitgesprokenn recht aan Rasji door alleen te wijzen op Gods gemoedstoestand bij het 
uitsprekenn van de beproeving. Beklemtoont Rasji niet dat God door Abraham 
ondersteundd moet worden in deze beproeving? Heeft Rasji bovendien niet de grenzen 
duidelijkk gesteld tussen het 'doen bestijgen' en het 'laten afdalen' van Isaak in contrast 
tott het 'niet-slachten', zoals hij dat ten aanzien van Genesis 22:2 en 12 heeft 
uitgelegd?366 Bodoff doet voorkomen alsof de Traditie in den brede Abraham zich ziet 
haastenn om zijn zoon te doden, terwijl de Traditie wel degelijk een motief kent van 
spanningg in de beproeving als we het hebben over de houding van beide bondge-
noten.. Daar komt bij dat voor Bodoff Genesis 22 als thema van doorslaggevend 
belangg is. Zijn betoog over de beloften die aan Abraham worden gedaan is uitge-
sprokenn zwak. Die zouden hem worden toegekend door de engelen, hemelse stemmen 
dus,, maar welk gezag moet daaraan worden toegekend? Zij blijken niet te vallen 
onderr de afwijzing van de hemelse stemmen waarvan bBaba Metsia 59b gewaagt, 
eenn talmoedfragment dat ook Bodoff instemmend citeert. De vraag blijf t onbeant-
woordd welke hemelse stemmen uiteindelijk voor Abraham gezaghebbend zijn als 
naastt Genesis 22:1 ook de verzen 11-18 louter als zodanig te interpreteren zijn! 
Dee grootste charme van Bodoff is zijn gedrevenheid om het optreden van God en 
Abrahamm te schetsen binnen de halacha. Hij weigert over hen te spreken als willekeu-
rigee gestalten. Dit is een contrast met sommige moderne joodse stemmen die wel 
Genesiss 18 opnemen in hun discussie over Abraham in Genesis 22, maar toch 
geneigdd zijn om zijn positie vooral psychologisch te benaderen. Bodoff wil het 
optredenn van God en Abraham toetsen aan de halachische wetgeving, desnoods aan 
dee nrtó DKTin. Voor Bodoff is het volstrekt dudelijk dat niet alleen God Abraham, 
maarr ook Abraham God bevraagt op de handhaving van de morele wet. En ook al 
wass Abraham daarmee niet vertrouwd, dan was hij wel bekend met wat Genesis tot 
datt moment over moord heeft gezegd. En ook God heeft in zijn alwetendheid beseft 
datt Abraham zich in elk geval aan de bijbelse geboden houdt, daarvan getuigt 
Genesiss 26:5. Bodoff heeft met zijn visie originele invalshoeken belicht en met zijn 
apertee afwijzing van willekeur scherp de grenzen getrokken. Daarin gaat hij heel ver! 
Ookk in zijn visie blijven Sara en Isaak afhankelijken van Abraham. De pijn die het 
geheell  van de beproeving bij hen teweeg heeft gebracht, blijf t onverklaard. 

Bodofff  heeft oog voor het thema, maar minder oog voor de vertelling en daarom ook 
voorr de spanning die het verhaal zelf in zich omdraagt. In de interpretatie van Bodoff 
iss er sprake van één Godsgestalte vanaf 22:1. Het zijn de engelen die - al dan niet 
verschriktt - interrumperen, want God zelf heeft voortdurend geweten hoe Abraham 
optredenn zou. De engelen wilden weten of Abraham gehoorzaam zou zijn in de 

Bedoeldd wordt het hoofdstuk waar ook Jacob naar verwijst: Deel III , hoofdstuk 24. 
Ziee mijn Deel 3, p.205. 
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opdrachtt waardoor Abraham één van hen zou worden en vroegen God tot een beproe-
vingg over te gaan. Het is the Almighty die daartoe de opdracht gaf, maar daarbij hoort 
dee kanttekening dat het God uitsluitend om de handhaving gaat van de morele wet. 
Dee visie van de Traditie op Genesis 22:1 waarin zij een optreden ziet van Satan als 
eenn der deelnemers in het hemels gericht, wordt door Bodoff niet op haar waarde 
geschat.. Dat heeft alles te maken met zijn overtuiging dat God van meet af aan, dus 
ookk in Genesis 22:1, alwetend is. Voor Bodoff geeft de Akeda uitsluitend de 
bevestigingg van zijn zienswijze dat de beproeving zelf afwijzing betekent van alle 
immorelee geboden. De geopenbaarde Wet staat daarvoor borg. 
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44 CONSTATERING 

Hoezeerr ook blijkt dat Jacob de beschikking heeft over een breed palet bij zijn uitleg 
vann Genesis 22, hij geeft zijn eigen kleurnuances. We zien dat Jacob zijn eigen stem 
laatt horen, ook ten opzichte van de joodse interpretaties. Hoofdstuk 22, ofwel Die 
BindungBindung haaks zum Opfer moet van meet af aan in zijn uitleg van het bijbelboek 
eenn belangrijke positie hebben ingenomen, want als hij in 1927 in Der Morgen bij 
Genesiss 22 is beland in zijn Einführungen in das erste Buch Mose, is dit het enige 
hoofdstukk over Abraham waar hij een zelfstandige aflevering aan wijdt.1 

Meteenn valt op dat Jacob in zijn Genesis zijn uitleg van dit hoofdstuk laat bepalen 
doorr een schouwspel voor zijn geestesoog van wat er niet alleen op de aarde maar 
ookk in de hemel gebeurt. Als een van de redenen geeft hij aan dat Genesis 22 volgt 
opp Genesis 21, het hoofdstuk dat vertelt van huiselijk geluk, een gezinsfeest, maar 
ookk van een bondgenootschap met de vorst van het land. Genesis 22 vormt daarmee 
eenn contrast, want alles, het huiselijk geluk en de kracht van het verbond, wordt in 
FrageFrage gestellt en daarom wil het begin van Genesis 22 terugwijzen naar enkel het 
hoofdstukk hiervoor! Heeft het boek Job over dit onderwerp een proloog nodig, hier 
wordtt alles bepaald door het ene woord HOI In de uitleg van zijn hoofdstuk komen 
all  deze facetten aan het licht, maar de kanttekening past hierbij dat Ismaël geheel 
uitt het zicht is verdwenen. Met Isaak gaat het om de zoon van Abraham en Sara, 
maarr wanneer Abraham wordt beproefd, gaat het om zijn antwoord hierop. We weten 
nuu waar deze invalshoek van Jacob op is gebaseerd. De Traditie heeft van meet af 
aann Job en Genesis naast elkaar gelegd. Wat we zien in Jacobs uitleg van Genesis 
22,, is dat hij de Traditie volgt. Jacob doet dat hier opvallend sterker dan elders. 
Statistischh is dat moeilijk aan te geven omdat Jacob op vele plaatsen summier is in 
zijnn verwijzing, maar de klanken van de uitleg van Genesis 22 zijn te herkennen uit 
dee school van de Traditie. Daar haakt hij op in wanneer het hem te stade komt en 
hethet zijn vooral Rasji en Maimonides die in zijn uitleg onderhuids een rol spelen. Het 
iss van niet geringe betekenis dat Rasji ten opzichte van Genesis 22:2 en 12 spreekt 
vann het doen opstijgen en doen afdalen in samenhang met met-slachten! Maimonides 
mett zijn begrenzing van de liefde en de vrees voor God werkt vanuit dezelfde 
gedachtegang.. Met Maimonides schildert Jacob een zelfbewuste Abraham en zo wordt 
duidelijkk dat de Religion grenzen trekt die mensenoffers uitsluit. Waar het op 
neerkomtt bij de genoemden uit de Traditie is dat er geen sprake is van een bijna-
offer!!  Dit facet houdt Jacob voortdurend voor ogen. In dit licht is de keuze van 
Brevardd Childs voor de uitdrukking dogmatic framework dat Jacob parten zou spelen 
ongelukkigg te noemen, alsof Jacob een systematische geloofsleer ophangt aan zijn 
schouwspell  waarbij het thema van de genadige voorzienigheid Gods voor de uitleg 
uitgaat.. Daarvan is bij Jacob geen sprake. Hij voert een schouwspel op in zijn uitleg 

DieDie Akeda, in: Der Morgen (1927) p.149-159. 
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omm het thema van de beproeving in al zijn essenties te benadrukken.2 

Inn dit alles wijst Childs met zijn opmerking over Jacobs visie op Genesis 22 in con-
trastt tot Kierkegaard op een punt dat niet veronachtzaamd mag worden. Niet alleen 
hunn beider zienswijzen verschillen dramatisch, maar ook wordt duidelijk hoezeer 
Kierkegaardd Abraham plaatst binnen zijn eigen filosofische denkkaders en daarbij 
dienss gestalte verabsoluteert, terwijl Jacob over Abraham spreekt in de brede stroom 
vann het bijbelboek Genesis. En wat meer is: Jacob legt het hoofdstuk uit als deel van 
hett geheel waarbij de uitleg en het thema in eikaars spanning staan. 

Abrahamm als deel van het geheel is ook kenmerkend in de visie van Rasji en 
Maimonides.. Zij gaan ervan uit dat er per se niet geslacht wordt. Bodoff heeft dat -
afgezienn van Rasji - opgemerkt, ook bij hem is bij voorbaat geen sprake van een 
bijna-offer.. Maar als het niet gaat om een bijna-offer, waar gaat het dan wel om? Is 
dee loutere gehoorzaamheid aan God en diens genadige voorzienigheid het thema? 
Al ss geen ander is het Benno Jacob die aangeeft dat Genesis 22 deel is van het geheel 
vann het bijbelboek op basis van vers 1. Er is met DTî Kn geen sprake van een heiden-
see of algemene godheid. De Traditie wijst die visie af en ook hier is Bodoff degene 
diee er geen misverstand over laat bestaan dat het niet om een buitenbijbels thema 
kann gaan. Het is een zwaktebod wanneer er wel toe wordt overgegaan om er een 
restantt van heidendom in te zien, zoals Breitbart, maar ook Lerner doet als ze het 
hebbenn over Abrahams breuk met diens verleden waarbij ook van de goden afscheid 
moett worden genomen. Jacob gaat hierbij nog een stap verder. Hij wijst erop dat der 
GottGott J-h-w-h voor Abraham geen onbekende is, maar een erfenis van vroegere 
generatiess die terugloopt op Sem, Noach en Adam,3 maar ook dat het Terach is die 
hett initiatief heeft genomen om weg te trekken, al weten wij niet de reden. Was het 
dee dood van Haran, de kinderloosheid van Sara? In elk geval heeft Terach in Ur iets 
niett gevonden wat hij er wel heeft gezocht." Jacob neemt hiermee afstand van de 
Traditiee en houdt welbewust de ene lange lij n van Genesis vast met de ene God. 
Hoewell  Bodoff in het begin van de beproeving geen buitenbijbels thema ziet, meent 
hijj  wél dat Abrahams verleden in zijn vaders heidense samenleving ligt en spreekt 
hijj  vanuit dit aspect van een a new, world religion? Het zal duidelijk zijn dat Jacob 
mett zijn visie op Abraham als Heros der Religion niet hetzelfde bedoelt! 

Voorr de hier geciteerde moderne joodse stemmen speelt Genesis 18 een rol ten 
opzichtee van Genesis 22. De sprekende Abraham staat in schril contrast met de zwij -
gendee die slechts non-verbaal antwoordt. Bovendien wordt Abraham hier voor een 
raadsell  gesteld waar hij in Genesis 18 getypeerd wordt als een vertrouweling van God 
voorr wie God niets verborgen houdt! Door deze hoofdstukken in eikaars lichtkring 

Vergelijkk Kuschel (2001) p. 80-94 die mooi uitlegt hoezeer Abraham in de meeste rabbijnse 
bronnenn vaak alleen als 'bij toeval' voorkomt, associatief of bij wijze van voorbeeld, al is zijn 
conclusiee dat de haggadische uitingen geen halachische bindkracht zouden hebben, aanvechtbaar. 
Jacobb (1934) p.333. 
A.w.. p.329 waarbij hij concludeert: Ein Zusammenhang der Züge der der Terachiden mitgrosseren 
VölkerwanderungenVölkerwanderungen lüsst sich nur vermuten. 
Bodofff  (1993 )p.77. 
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tee plaatsen komen beider invalshoeken scherper naar voren; de ene hoeft niet bij 
voorbaatt tegen de andere te worden weggestreept, maar Genesis 22 volgt wel op 
hoofdstukk 18, net zoals het 21e aan het 22e vooraf gaat. Dit aspect bevordert het 
inclusieff  lezen van de tekst en het zal duidelijk zijn dat ook Jacob inclusief leest. Hij 
ziett in Abraham de Heros der Religion, maar met Maimonides schetst hij hem als 
voorbeeldd en zeker niet absoluut, zoals Nachmanides Abraham in een absolute sfeer 
plaatstt door diens verdienste te beklemtonen. 

Waarr Jacob de gestalte van Abraham helder voor ogen heeft, zien we tevens zijn 
worstelingg om zicht te krijgen op de gestalte van D'H t̂ci binnen de context van 
Genesis.. Daaraan ontbreekt het bij de modernen. Bij hen gaat het weliswaar om de 
positiee van God tegenover die van Abraham, maar behalve bij Japhet die in Genesis 
222 met name God ziet veranderen, is het toch vooral Abraham die heeft stand-
gehouden.. Wat zich in de hemel heeft afgespeeld ofwel waarom deze vraag aan Abra-
hamm op dit moment en op deze wijze heeft geklonken, blijf t in het duister gehuld. 
Ookk bij Jacob zien we de duisternis van het begin van Genesis 22, maar hij ziet wel 
kanss zicht te krijgen op D'n̂ RTt. Niet alleen op basis van de Traditie, maar ook op 
basiss van zijn eigen onderzoek naar al die plaatsen waar deze aanduiding voor God 
zelfstandigg voorkomt. 
Duidelijkk wordt dat Jacob er alles aan gelegen is om de tekst stap voor stap toe te 
lichtenn waardoor de handelingen van Abraham betekenis krijgen aan de hand van de 
woordenn die voor hem zijn neergeschreven. Het gaat dus niet om de Himmelsrufaus 
demdem letzten eigenen Herzensgrund, noch om de Selbstbesinnung im letzten Augen-
blick,blick, maar het is wat de vertelling zelf biedt: het mes in Abrahams uitgestrekte hand 
datdat moord teweeg zou brengen. En hiermee zijn we tevens beland in het hart van het 
themaa dat Lippman Bodoff aan de orde heeft gesteld. Moord geldt als een halachisch 
verbodd en geldt zelfs als een der verboden die onder geen enkel beding mogen 
wordenn overtreden tenzij het gaat om het motief van nwtf ntmrr, waarbij de Tora moet 
wordenn overtreden om die te redden, maar daarvan was geen sprake in deze beproe-
ving. . 

Vann alle besproken moderne gespreksgenoten die allen Abraham in de brede stroom 
vann Genesis plaatsen is Bodoff de grootste spraakmaker naast de uitleg van Jacob, 
zijj  het met een enkele kanttekening. Bodoff ziet als geen ander spanning in de per-
soonn van Abraham en de naleving van de geboden van God. Bodoff betrekt ook God 
daarin,, maar Bodoffs ontdekking van Maimonides' interpretatie van het absolute 
verbodd van afgodendienst, seksueel geweld en moord, is allesbepalend voor zijn 
uitlegg van Genesis 22. Bij Bodoff is in die zin wél sprake van een systematische 
geloofsleerr die de uitleg van Genesis 22 bepaalt. We weten hoe hij tot deze invals-
hoekk is gekomen en zijn fixatie op het thema zou een zwaktepunt kunnen worden 
genoemd.. Toch kan Bodoffs scherpzinnige en tegendraadse visie niet genoeg worden 
gewaardeerd.. Bodoff laat onverhuld zien wat Jacob tussen de regels door zegt, waar-
doorr hij uiteindelijk kon schrijven Mord ware es! als het mes erin was gegaan. Deze 
zin,, tezamen met de verwijzing naar Maimonides dat de liefde tot God nooit tot een 
offerr van mensen leidt, was het die mij bij eerste lezing schokte. Daardoor raakte ik 
onderr de indruk van de geladenheid van het thema. Deze drie woordjes vormen de 
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sleutelzinn in het geheel van de uitleg van Genesis 22. 

Watt we in deze discussie zien is dat die niet meer beheerst wordt door het bijna-offer. 
Datt is dan ook de reden dat Jacob een aantal stemmen uit de Traditie instemmend 
enn bekritiserend citeert, hij verkeert met hen niet op een gespannen voet. Ook met 
DTT̂HTII  komt Jacob in de lij n van de Traditie als hij in deze gestalte ]0to ziet en 
ondergeschiktt aan mn\ Het zijn met name de modernen, onder wie ook Bodoff, die 
sprekenn van Abraham als grondlegger van een nieuwe religie. Dat aspect ontbreekt 
tenn enenmale bij Jacob. Hij gaat ten diepste verder, hij noemt Abraham Heros der 
Religion.Religion. Duidelijk wordt nu waar die term op is gebaseerd. Jacob beaamt de Traditie 
diee het nimmer over de God van Genesis heeft als een vreemde god, waarbij de 
kanttekeningg past dat Jacob niet meegaat met de traditionele visie op Terach als lid 
vann een heidense samenleving. Dit houdt in dat Genesis gelezen wil worden als één 
compositiee in de verhouding tot God en degene die daartoe inzicht geeft, is Abraham. 
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EPILOOG G 

Bennoo Jacob heeft zijn Genesis geschreven in de hitte des daags. Het boek is niet 
alleenn een fors offensief tegen al wat in zijn tijd over de Pentateuch verscheen, maar 
dee auteur wil ook het Duitse jodendom informeren over de bron waaraan het zelf ont-
springt.. Van niet minder groot belang is dat Jacob op deze wijze een krachtig verweer 
laatt klinken tegen het opkomend nazisme dat van de joden een karikatuur maakt en 
waarinn hun een plaats wordt ontzegd. Het heeft niet mogen baten, want het boek is 
geenn lang leven beschoren geweest in nazi-Duitsland. Een discussie heeft het dan ook 
niett teweeggebracht. Zal dat debat er nu eindelijk komen, nu Jacobs gedachtegoed 
inn zijn Genesis en Exodus alom verkrijgbaar is? In de Tora gaat het om de 
humaniseringg van de samenleving en wie Jacob raadpleegt bij de ontraadseling van 
dee weerbarstige teksten, kan verrast worden, misschien zelfs inzicht verwerven. Zorg-
vuldigg speurwerk brengt Jacobs onverwachte invallen aan het licht. Ze geven zicht 
opp de verbindingen die hij maakt met de Traditie en in dit alles kunnen we ook nog 
eenss oog krijgen voor de kracht van de vertellingen waarvan Jacob vooral de tolk 
will  zijn. 

Dee tijd is voorbij dat we het offer van Abraham thematiseren tot Gods afwijzing van 
hett kinderoffer, of dat het zou gaan om de blindelings gehoorzamende Abraham en 
Godss milde voorzienigheid. Bovendien is er met Abrahams gehoorzaamheid meer 
inn het geding dan het opvolgen van een bevel. Bij Gunkel is het religieuze moment 
gelegenn in Abrahams absolute gehoorzaamheid tot aan de slachting toe. Abraham 
voldoett aan de eisende God. Dit alles verschilt niet beslissend van Von Rad die 
Abrahamm prijst om zijn gehoorzaamheid in extremis. Hierna gaan hun wegen direct 
uiteenn omdat Von Rad over een Godverlatenheid kan spreken waarvan Gunkel in zijn 
visiee op Genesis niet weet. 
Volgenss Jacob is er geen sprake van een God die alles eisen kan. Hem gaat het om 
eenn beproeving, niet méér dan dat, binnen de kaders van de Religion waarin Abraham 
vertrouweling,, profeet, Heros wordt genoemd. Wanneer Abraham beproefd moet wor-
den,, gebeurt dat strikt binnen de omheining van deze religie. Zonder die omheining 
iss het heidendom! Met deze beproeving gaat het om een verkenning van de grenzen 
vann datgene waar Abraham voor staat. De Religion is niet te vinden in het meest 
verhevenn moment richting goddelijkheid, maar in wat de Tora zelf biedt. Wie 
Abrahamm zegt, bedoelt Tora, maar ook omgekeerd. Dit is van belang voor wie het 
geheimm van de Akeda wil doorgronden. God en Abraham worden in deze sfeer 
gekenschetstt als bondgenoten. Daarin kan geen sprake zijn van absoluutheid, van God 
nochh van Abraham. Deze conclusie zou wel eens van belang kunnen zijn wil de 
discussiee met de islam over het offer van Abraham met zin worden gevoerd. 

Overr de islam is in deze studie niet gesproken, maar dat wil niet zeggen dat deze 
godsdienstt niets van belang te zeggen heeft over de rol van Abraham. Jacob noemt 
Abrahamm als Gottgerufene de eerste moslim in de betekenis van de Gott vólligErge-
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benebene11 waar het woord moslim naar verwijst.2 Wat van belang moet worden geacht 
inn de discussie zijn de zienswijzen in de Traditie én binnen de islam op de betekenis 
vann Abraham. In de Koran valt met name de overgave op van Abraham. Abrahams 
overgavee is hét voorbeeld voor alle gelovigen van de strikt monotheïstische gods-
dienstt die de islam wil zijn. Tot deze overgave wil de islam de gelovigen terugbren-
gen.. Kuschel meent dat we daarbij indachtig moeten zijn dat de islam zichzelf niet 
ziett als de exclusief ware religie. De ware religie is de aanbidding van de ene God. 
Mett zijn taakopvatting, het terugbrengen van de gelovigen tot de ene ware God, ziet 
dee islam zichzelf als de betere godsdienst. Kern is, zegt Kuschel, dat het zich wenden 
tott God moet worden gezien als de 'oervorm van menselijke Godsverering, de oer-
vorm,, die met de stichtingsdaad van Abraham en Ismaël in Mekka historische werke-
lijkheidd is geworden en sindsdien, hoewel ook vaak verborgen, werkzaam gebleven 
is'.3 3 

Hett is deze Abraham die volgens Soera 37:100-113 in een droom ziet dat hij zijn 
zoonn moet slachten, waarna hij deze naamloze zoon de droom voorlegt. Hierop 
antwoordtt de zoon de vader en raadt hij hem aan te doen wat in de droom bevolen 
is.. Er is geen sprake van een plaatsaanduiding en evenmin van een reis met 
medenemingg van attributen. Beiden, Abraham en de naamloze zoon, belijden hun 
overgavee waarbij Abraham zijn zoon omverwerpt, op zijn voorhoofd. Hierop wordt 
eenn antwoord gegeven van buitenaf door een stem die zegt dat Abraham de droom 
oprechtt heeft vervuld. Zo zal worden vergolden aan de wél-handelenden, want dit 
iss de klaarblijkelijke beproeving. Ter bevrijding zal er - zo zegt de stem - in de plaats 
vann de zoon een geweldig slachtoffer gegeven worden. Abraham behoort met zijn 
daadd tot de gelovige dienaren. Met de daad van Abraham en van hen die na hem 
komenn gaat het om deze overgave. De stem die Abraham vervolgens toespreekt heeft 
hethet niet over nazaat of over onbegrensde zegening in Abraham. Er klinken geen 
beloftenn zoals in Genesis 22, maar het gaat om beloning aan alle wél-handelenden 
zoalss Abraham wél handelde. De beproeving krijgt hiermee iets van een kastijding, 
maarr dat niet alleen, ze krijgt vooral het karakter van een bijna-offer door Abrahams 
gehoorzaamheid,, die blindelings was en bovenal, zonder enige voorbereiding, temeer 
daarr de opdracht vervuld werd met de onmiddellijke instemming van de zoon. Waar 
hett om gaat is de volledige overgave, van Abraham en in navolging van hem, de 
naamlozee zoon. Pas hierna wordt aan Abraham Isaak aangekondigd en beiden zullen 
zijnn gezegend. Tot hun nageslacht worden wél-handelenden gerekend, maar ook klaar-
blijkendee onrechtdoeners jegens zichzelf." 

Hett offer van Abraham heeft in de islam door deze overgave een invulling gekregen 

Jacobb (1926) p.283. 
Kramerss (1974) p.x. geeft als vertaling van islam 'algehele overgave aan de éne God, Allah' 
enn van muslim 'een overgegevene (aan Allah)'. 
Ziee Kuschel (2001) p.221-223 waarin de islamisering van de niet-moslim Abraham besproken 
wordtt alsmede zijn vertaling van Soera 3:65-67. Het citaat neemt Kuschel over van T. Nagel, 
DerDer Koran; Einföhrung - Texte - Erlöuterungen. München, 1991. 
Parafrasee aan de hand van Kramers (1992) p.373-374. 
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diee de Traditie niet kent. Jacob heeft er oog voor dat de profeet Mohammed het als 
zijnn missie zag om de mensen terug te brengen naar het monotheïstische geloof van 
Abraham,, maar daarna gaan de wegen uiteen. De islam typeert een Abraham die 
modell  staat voor de rechtvaardige die in absolute overgave (muslim) gehoorzaamt 
aann God. Niet alleen Abraham, ook de naamloze zoon doorstaat de beproeving. Isaak 
verschijntt pas na deze gebeurtenis. Carol Delaney meent zelfs dat de islam zichzelf 
ziett als het begin en het einde van de ware religie waartoe de mensheidd moet worden 
teruggebracht.55 Hierdoor wordt duidelijk waarom de Koran niet het doel heeft om 
verhalenn te vertellen of karakterbeschrijvingen te geven van de bijbelse gestalten, 
maarr vooral om de gelovige van vermaningen en instructies te voorzien. Het belang-
rijkstee moment in de islam is dit offer van Abraham die daarmee bewees zich over 
tee geven, dit is voor de islam de kern van religie. 

Hiermeee is het fragment uit Soera 37 uiteraard niet uitputtend behandeld, maar wel 
kann nu de vraag opgeworpen worden of we uitgaan van Abraham en Isaak zoals de 
Toraa van hen vertelt, met alle zinswendingen die om interpretatie vragen, met alle 
openn einden en stilzwijgende veronderstellingen, met de zeer weloverwogen woord-
keuzee en de beslissende momenten waarop gesproken en gehandeld wordt. Er is al 
geconstateerdd dat interpretatie van Genesis 22 buiten de halacha om leidt tot de 
mogelijkheidd van willekeur. Bovendien is Abraham binnen de Traditie aan te wijzen 
alss degene die inzicht geeft in de verhouding tot God en waarin zelfs sprake is van 
begrenzingg van de liefde van Abraham voor God. In dit licht kan de vraag worden 
gesteld:: hoe verhoudt zich deze begrenzing van Abrahams liefde voor God tot de 
overgavee van Abraham aan God die de kern vormt voor de islam? 

Duidelijkk is hoe dan ook dat de positie van Abraham blijvend zal moeten worden 
gepeildd door een ieder die zich op hem beroept. 

Vergelijkk Delaney (1998) p. 162-184. 
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SUMMARY Y 

i i 

Bennoo Jacob (1862-1945) with his Genesis; the first book of the Torah (1934) 
nott only has written a book that is a substantial offensive against everything that 
appearedd about the Pentateuch in his time, but the author also wants to inform the 
Germann Jewry about it's own source. In this way Jacob has put forward a power-
full  defense against the rising Nazism that banalized the Jewry. It has been of no 
avail,, for the book was granted only a short life in Nazi Germany, and so it 
hasn'tt provoked any discussion. 
Rationall  arguments prevail in Jacob's exegesis. Thus Moses has not been able to 
writee the Pentateuch himself because for the Torah itself Mosaic time is lying far 
behind.. Moreover he shows how on the part of the Christians the literary history 
off  the Torah results in religion history with the development of the religious as a 
dogma,, but he sets against this that the genesis of the Torah is far more com-
plicatedd than criticism believes! 

Inn the world of the Protestant Bible researchers in the first decades of the 
twentiethh century Jacob's place in Jewry is defined by his rejection of the Docu-
mentaryy Hypothesis, the discussions having been very polemical. That is why 
Jacob'ss manner of reading in which he shows to appreciate the literary quality of 
thee Pentateuch was not noticed. 
Moreoverr in these years it is not only unique that Jacob with his Genesis takes 
partt in the scholarly debate from the Jewish point of view, but also that the text 
ass well as the commenting on Genesis is offered in a strictly chronological order. 
Thee only arrangement of the book is the synagogical reading and this keeps a 
closee track of the text. Franz Rosenzweig's role in the development of Genesis 
cann be called deciding but limited. The impression is that Rosenzweig had a more 
elementaryy book in mind that could reach a larger audience. Rosenzweig has 
especiallyy become impressed with Jacob's studies of the Name of God. 

Whatt Jacob keeps in mind is that one God is involved. He takes Elohim as an 
substantivee designation of the deity and as such synonymous with malak, with 
thee name ha-Elohim as a coordinate that stands side by side with malak YHWH. 
Inn Jacob's treatment of Genesis 20:6 in his commentary he sees in ha-Elohim a 
daimonion:daimonion: in the end nothing less is at stake than a common human psychologi-
call  phenomenon. It is clear that Jacob in his Genesis has gradually made a turn 
andd sees in the names more positively than before a certain order. This becomes 
too light when Genesis 22 has to be explained. There it appears unquestionably 
thatt a subordinate ha-Elohim is involved, that cannot do anything about YHWH. 
Jacobb substantiates his vision with Job 1 and 2, but also refers to 1 Kings 22:19 
andd therefore he calls this figure Satan. With this Jacob joins the Tradition. After 
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Genesiss 22 all tension has gone and ha-Elohim is completely considered as part 
off  the one God. Again in Genesis 32 Jacob sees a Satan in patriarch Jacob's 
adversary. . 
Forr Jacob Abraham is not so much an historical figure, as above all a human 
beingg of flesh and blood with a free will . It is important that Abraham is included 
off  God's ordinance, as Genesis 18 describes. It is the one and same Abraham that 
iss praised as Hero of the Religion. Jacob bestows him this title on the basis of the 
wholee of his behaviour in this book of the Bible. 

II I 

Bennoo Jacob not only gives an exegesis, he is also discussing with his colleagues. 
Hermannn Gunkel (1862-1932) is his most important contemporary. By including 
Gunkel'ss exegesis of Genesis 22 in this volume of my book we get an impression 
off  his work, but we also see when and where Jacob is reacting to Gunkel. 
Whenn - against the original intentions - Gunkel begins to teach Old Testament, he 
putss forward the proposition that the ancient Hebrews did not know the logic of 
thee Greeks, to be sure, but that their legends contained purely religious moments. 
Thesee are to be probed and that happes on the basis of a Literaturgeschichte that 
Gunkell  designs and elaborates in his commentary on Genesis. The point for him 
iss contantly the special religious moment and in the case of Abraham this is to be 
foundd in his unconditional obedience to Go who can demand anything, even a 
childd sacrifice. The verb nissa therefore is of secundary importance. Gunkel 
understandss the dialogue between Isaac and Abraham as a masterpiece of 
psychologicall  depiction in which Abraham manages not to alarm his son and so 
outt of need resorts to a lie, Gunkel seeing the narrator with tears in his eyes. 
Nott the handling of the knife is forbidden to Abraham, but the movement of the 
handd and therefore for Gunkel the tension is broken at Genesis 22:11 where it has 
appearedd that Abraham indeed has obeyed! God may be silent for a long time, 
butt he wil l speak in the final distress. A near-sacrifice is involved here that God 
couldd demand for himself, but the ultimate execution of which does not have to 
takee place. The narrator knows that God does not demand a child sacrifice 
anymore,, but the legend itself still reckons with the possibility of a child 
sacrifice.. God's rol is not at issue. Gunkel even lets pevail the nature of the 
narrationn over the source when he says that God, who in verse 1 gave the com-
mand,, has to cancel this himself. The course of the legend does not offer much 
newss anymore. The meaning of the name of the place has been filled up further 
withh a corruption of the text and the fact that Abraham returns is a matter of 
course.. The genealogical tree that follows has been added later and Rebecca's 
namee has been inserted. All in all the point is Abraham's conviction that holds 
outt and therefore the narration forms an Idee von hóher Vergeistigung, 

Thee inquiry into Abraham's obedience is answered by Jacob on the basis of 
exampless that refer to the complying with the Torah. For him the verb nissa is 
pointt of departure and this verb dominates the whole narration that is a con-
tinuationn of Genesis 21 in which the son is finally born. From this verb Jacob 
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devidess the story in an event that concerns the heaven and the earth. In heaven he 
seess the real testing being expressed by groaning and moaning. Abraham does not 
answerr verbally, as Gunkel would have liked, but in his actions. Besides Jacob 
typifiess Abraham as an authority on the Torah, for by the lacking of the Tor me' 
inn 'to take up for a burnt-offering' in verse 2 he may know that we are not con-
cernedd here with a mere command to sacrife. Abraham obeyes by starting on his 
way.. The dialogue with the son reflects that Isaac knows how a sacrifice is being 
performed.. Fire - wood - sacrificial lamd. The sequence we find again in 
Leviticuss 1:7-8. Also in heaven it comes to a climax when Abraham takes the 
knife.. Jacob's Abraham stays obedient, but in a way that is absolutely against the 
grain.. At this moment, of which Gunkel says that God can demand anything, 
evenn a child sacrifice, Jacob speaks of murder when the knife is going to do it's 
work.. So it is not a matter of a near-sacrifice, but of a near-murder! This 
Abrahamm hears about the twelve sons of his brother Nahor and about Rebekka. 
DieDie Religion stays in the family. Jacob mentions here the second and third dozen 
off  sons as well, those of Ismael and Jacob. It is as if the grains of sand have 
passedd through the narrow neck of the hourglass. 

Il l l 

Howeverr much it appears that Jacob has a great knowledge of the Tradition, he 
givess his own exegesis. The scenery if defined by a spectacle on earth and in 
heaven.. The Tradition pas put Job and Genesis side by side from the beginning. 
Whatt we see in Jacob's exegesis of Genesis 22, is that he follows the Tradition. 
Jacobb does so markedly more here than elsewhere. It is clear that the Tradition 
rejectss the vision that a non-biblical theme may be involved of a general deity 
thatt demand sacrifices. 

Especiallyy Rashi and Maimonides play a role in the background of Jacob's exe-
gesis.. Thus Rashi with regard to Genesis 22:2 and 12 speaks about "Take him 
up""  and "Take him down" in connection with non-slaughtering! Maimonides with 
hiss limit of the love and the fear of God works from the same train of thought. 
Bothh have as a basic assumption that there is by no means any slaughtering. 
Withh Maimonides Jacob pictures a self-confident Abraham ans so it becomes 
clearr that die Religion draws boundaries that exclude human sacrifices. From this 
perspectivess Brevard Child's choice of expression dogmatic framework that would 
playy tricks on Jacob is to be called ill-chosen, as if Jacob hangs a systematic 
religiouss doctrine on his spectacle, the theme of the merciful providence of God 
precedingg the exegesis. 

Inn the modern discussion Genesis 18 plays a role in relation to Genesis 22, con-
trastingg a talking and a silent Abraham, but it is also striking that in Genesis 18 
hee is typified as a confidant of God! By placing these chapters in each other's 
luminouss circle, the points of view of both come to the fore more clearly. In this 
connectionn it becomes clear that Maimonides depicts Abraham as an example as 
opposedd to Nachmanides who stresses Abrahams merit. 
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Strikingg is Jacob's attention for the knife in Abraham's hand that would bring 
aboutt murder. And with this we find ourselves at the same time in the heart of 
thee theme that Lippman Bodoff in his article The real test of the Akedah; blind 
obedienceobedience versus moral choice (1993) unfolds in which murder is taken as a 
prohibitionn that under no condition is to be transgressed unless the motive of 
hora'athora'at sha'ah is involved in which the Torah has to be transgressed in order to 
savee it, buth there was no question of that in this testing. For Bodoff it is impor-
tantt that Abraham lives up to the commands. Bodoffs discovery of Maimonides' 
interpretationn of the absolute prohibition of idolatry, sexual violence and murder, 
determiness his exegesis of Genesis 22. He shows what Jacob means with Mord 
wareware es! when the knife would have gone in. Those three littl e word make up the 
keyy sentence in the whole of Jacob's exegesis of Genesis 22. 

IV V 

DieDie Religion is not be found in the most exalting moment in relation to divinity, 
butt in what the Torah itself offers. Who says Abraham, means Torah, but also the 
otherr way around. This is important for the one who wants to get to the bottom 
off  the secret of the Akedah. God and Abraham are characterized in this sphere as 
allies.. In an alliance absoluteness of one of the partners is out of the question. 
Thiss conclusion might be important for a meaningful discussion with the Islam 
aboutt Abraham's sacrifice. 

Inn this study the Islam has not been mentioned, but that does not mean that this 
religionn has nothing of importance to say about Abraham's role. Jacob cals 
Abraham,, as one called by God, the first Muslim in the meaning of the total 
surrenderr to which the word Muslim refers and he has an eye for the fact that the 
prophett Mohammed saw it as his mission to bring people back to Abraham's 
monotheisticc faith. What has to be considered important in the discussion are the 
viewss in the Tradition and in the Islam on the significance of Abraham. 

Byy this surrender Abraham's sacrifice in the Islam has got an interpretation that 
thee Tradition does not know. Not only Abraham, but also the nameless son 
passespasses the test. Isaac only enters after this event. Carol Delaney points out that 
thee Islam sees itself as the beginning and the end of the true faith to which 
humanityy has to be brought back. By this it becomes clear why the Koran not has 
thee aim to narrate or to characterize biblical figures, but to admonish and to 
instructt the faithful. The most important moment in the Islam is this sacrifice of 
Abrahamm who proves to surrender by this sacrifice, this is for him the kernel of 
religion. . 

Withh this the fragment Sura 37 is not treated exhaustively of course, but now it is 
possiblee to raise the question if we depart from Abraham and Isaac as the Torah 
treatss them, with all the turns of phrases that demand interpretation, with their 
openn ends and implicit assumptions, with the very conscious choice of words and 
thee decisive moments in which is spoken and acted. It has already been 
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establishedd that interpretaion of Genesis 22 with reckoning with the halacha leads 
too the possibility of arbitrariness. Moreover within the Tradition Abraham can be 
pointedd out as the one who gives insight in the relationship to God, in which 
theree is even talk of a limit of Abraham's love of God. In this light the question 
cann be asked: how is the relation between this limit of Abraham's love of God 
andd Abraham's surrender to God that is the heart of the matter for the Islam? 

Itt is clear that anyway Abraham's position will have to be probed permanently by 
anyonee who appeals to him. 
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R E G I S T ERR V A N DE TRADIT I E 

Voorr de volgorde van de bijbelboeken wordt Tenach aangehouden; voor de namen 
vann de geschriften uit de mondelinge traditie is R.C. Musaph-Andriesse: Wat na de 
ToraTora kwam; rabbijnse literatuur van Tora tot Haskala. Amsterdam, 20005 leidraad 
geweest.. Indien noodzakelijk voor de hoofdstukaanduiding staat dit met een (h) 
aangegeven.. Wanneer het gaat om een begin van een tekstaanduiding zonder duidelijk 
einde,, bijvoorbeeld 2:4 vv, dan staat alleen 2:4 vermeld. Wanneer NV (1951) afwijkt 
vann BHS, wordt dit tussen haken aangegeven. 

Genesis s 
1-22 p.34,57,79,86 
1-111 p.30 
1-13:55 p.20 
11 p. 13,34,53,59,79,82-86,127,133 
l:2p.58 8 
l:7p.58 8 
1:288 p. 104 
2-55 p 54-55 
22 p. 14,34,57,59,79,83-86 
2:44 p.26,55,58,59,85 
2:255 p.91-92 
33 p.88,89 
3:11 p.91-92 
3:77 p.91-92 
3:100 p.92 
3:111 p.92 
3:144 p.91 
4p.30,218 8 
5-66 p.64 
5:11 p.39 
5:22-244 p.67 
5:222 p.61-63,79,80 
5:24p.61-63,80 0 
6:9-11:322 p.21 
6p.55 5 

6:2p.56,57,61,62 2 
6:44 p.26,61,62 
6:99 p.61-63,67,80 
6:9-122 p.66 
6:111 p.61-63 
7:11 p.34 
9:1-177 p.57,218 
10:155 p.192 
10:21-233 p.192 
10:222 p.146 
11:1-99 p.102,104 
11:27-25:111 p.44 
11:27-299 p.50 

11:27-322 p.44 
11:288 p.212 
11:299 p.192 
12-177 p.21 
12-25:188 p.30 
12-366 p.30 
I2p.l03,106 6 
I2:4p.l65 5 
12:7-88 p.157 
12:100 p.168 
13:55 p.20 
L44 p.30,114 
14:188 p.114 
I5p . l l 6 6 
L5:2p.66 6 
15:66 p.104,114-115 
15:88 p.66,116,119 
16p.l04 4 
L6:77 p.176-177,195 
L77 p.63,64 
17:11 p.79 
17:55 p.43,81 
17:100 p.104 
17:155 p.81 
17:166 p.37,117 
17:177 p.37,143 
17:188 p.60-64,66,67,70,79,155 
17:199 p.116 
17:222 p.117 
17:23-277 p.104 
18:1-22:244 p.28 
188 p.105,122,211-226 
18:1-166 p.143 
18:166 p.105 
18:177 p.100,106 
18:17-199 p.211,214,225 
18:199 p.113,114,206,218 
18:233 p.117,119,212 
18:23-333 p.213 
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18:255 p.215 
18:27-333 p. 117 
19:144 p.216 
19:30-388 p.38,125 
200 p. 106,122 
20:2-33 p.64 
20:33 p.65-67 
20:44 p.65,66 
20:66 p.61,62,64-67,121 
20:122 p.103 
20:177 p.61,64,66-67,79,80,100,121, 
155,179,200 0 
20:188 p.66 
211 p.94,118,156,226 
21:11 p.107,149,155 
21:88 p.98 
21:8-133 p.108 
21:9p.215,216 6 
21:9-211 p.167 
21:100 p.150 
21:10-133 p.212 
21:122 p.167-168 
21:15-188 p.168 
21:177 p.176 
21:22-344 p.153,188 
21:233 p.107 
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233 p.108-109,115 
244 p.108-109,194 
24:77 p.103,186,218 
24:111 p.168 
24:155 p. 190 
24:24-299 p. 148 
24:244 p. 192 
24:600 p.109 
255 p.115 
25:1-66 p.109 
25:19-(h)36p.30 0 
25:199 p.30 
26:33 p. 186 
26:55 p.218,220,222 
26:100 p.73 
27:188 p.157,169 
27:21-277 p.18 
27:277 p.xi,68,80 
27:288 p.61,62,68-70,80 
28:11 p.69 
28:122 p.69,70,77,80,93 
29-300 p. 191 
29:55 p. 148 
30:7p,191 1 
30:100 p.191 
30:366 p.167 
31:33 p.68,70,80 
31:55 p.68 

31:66 p.68 
31:11-133 p.68,80 
31:111 p.61,62,69,70 
31:133 p.69 
31:244 p.65 
31:499 p.183 
31:533 p.102,103 
32:22 p.77,93 
32:100 p.60,76-77 
32:23-333 p.9,77,88,96,104,115,118,122 
35:1-44 p.69 
35:77 p.61-62,69-70,80 
35:100 p.96 
366 p.30 
36:15-19 9 
36:288 (NV 29) p. 192 
37-500 p.30 
377 p.30,34,75 
37:188 p.167 
37:20-244 p.168 
37:288 p.74 
37:333 p.159 
37:366 p.74 
388 p.30,45 
39-500 p.67 
399 p.59,67 
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39:177 p.216 
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41:166 p.70,71,78,80 
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41:288 p.61-62,70-71,78 
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41:388 p.71 
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42:44 p.72 
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47:299 p.76 
48:55 p.76 
48:8-200 p.76 
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48:166 p.77 
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49:188 p.60,78 
50:244 p. 186 

Exodus s 
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W O O R DD V A N D A N K 

Ooitt heeft Kamagurka voor NRC Handelsblad een cartoon getekend waar ik mij 
altijdd weer oprecht vrolijk over maak. Men ziet daarop een man, getekend voor zijn 
welgevuldee boekenkast. Door een onzichtbare gestalte wordt hem medegedeeld dat 
hijj  leuk woont, waarna de vraag klinkt: "Heeft u die boeken allemaal gelezen?" De 
mann antwoordt: "Nee, alleen geschreven!" Wie het toetsenbord bedient met het 
oogmerkk een boek te schrijven, weet hoezeer de vraagsteller voor de gek wordt 
gehouden.. Woorden worden gewogen, ingetoetst, aangescherpt, opnieuw gewogen 
enn bijgeschaafd, maar het lot van de meeste woorden is dat zij simpelweg worden 
geschrapt.. Het is niet voor niets dat de romanist Walter Klemperer in zijn dagboeken 
opp menige pagina melding maakt van het vele schaafwerk waaraan hij zijn tijd moest 
besteden. . 

Voorr het meelezen is het zaak te weten wie men waarmee kastijdt. In de eerste plaats 
iss daar mijn promotor prof. dr Karel Deurloo die mij van meet af aan van goede 
adviezenn voorzag en de denkweg heeft gemarkeerd. Hij gaf mij de ruimte om te 
ontdekken,, vragen te stellen en een doelstelling te formuleren, want als beginneling 
inn de profetie wilde ik uiteraard te veel. Zijn enthousiasme en vasthoudendheid 
hebbenn mij niet doen verdwalen in de veelheid van de stof. Hij hield mij voor hoe 
ik,, al studerend op het fenomeen Benno Jacob, moest gaan vertellen wat het nu zo 
dee moeite waard maakt om van diens visie op het bijbelboek Genesis te verhalen. 
Vervolgenss is daar mijn co-promotor prof. dr Albert van der Heide die mij, met zijn 
talentt voor precisie, ervoor heeft behoed te ontsporen in de wereld van de Judaica 
waaruitt Benno Jacob heeft geput. Drs F.J. Hoogewoud, conservator van Bibliotheca 
Rosenthalianaa te Amsterdam, hielp mij op vakkundige wijze bij het zoeken naar de 
juistee tekstuitgaven en attendeerde mij op interessante gegevens. Een woord van dank 
richtt ik tot Almuth Jürgensen die haar sporen reeds heeft verdiend in biografisch en 
bibliografischh onderzoek naar Benno Jacob. Zij zond mij om niet een overdruk toe 
vann haar artikel over Benno Jacob in Dortmund; ik had het bestaan daarvan nooit 
kunnenn achterhalen. Haar talent voor Gründlichkeit is wel spreekwoordelijk te 
noemen.. Dr Walter Jacob was zo goed mij toestemming te verlenen de foto van zijn 
grootvaderr af te laten drukken, waarbij hij mij nog nadere gegevens heeft verstrekt; 
zijnn vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De directeur van de Bibliotheek Rot-
terdam,, Frans Meijer, verleende mij een aantal uren bijzonder verlof om het 
proefschriftt te kunnen voltooien. Dit heeft mij in de laatste weken van de in-
houdelijkee afronding zeer geholpen. 

Marleenn Eijgenraam heeft met kennis van zaken zorggedragen voor een samenvatting 
vann dit proefschrift in het Engels, dankzij haar is de Summary leesbaar geworden. 
Tijdenss onze wekelijkse collegiale lunches was er altijd haar vertroostende aandacht 
voorr de voortgang van het schrijfproces. De heer J. van den Berge heeft zich bereid 
getoondd om, notabene in zijn vakantie, het gehele manuscript op grammaticale fouten 
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tee bekijken. Er is weer eens een half potlood aan op gegaan. Paula de Beij-de Priester 
wass zo goed enkele fragmenten van Homerus en Seneca te vertalen, haar inzicht deed 
mijj  oog krijgen voor Benno Jacob als classicus; door haar vasthoudende belangstel-
lingg voor het onderzoek werd ik gedwongen om de consequenties van de tekst zo 
helderr mogelijk te verwoorden. Dit laatste geldt ook in het bijzonder voor Arlette 
Toomstra,, Leendert Jonker en voor Pieter van Walbeek. Ook mijn andere vrienden 
werdenn niet moe om mee te leven. Sommigen trokken me soms letterlijk van het 
beeldschermm vandaan voor een fietsdag, een uiterst noodzakelijke borrel of ze 
nooddenn mij aan hun dis. Mijn zussen en mijn broers, de groten en de kleinen samen 
sterk,, wil ik bedanken voor hun belangstelling, een ieder betoonde mij die op geheel 
eigenn wijze. Sommigen hebben werkelijk als klankbord gefungeerd en konden mij 
mett gepast gezag op het rechte spoor houden. 

Mett Leo van de Wetering deel ik nu een kwart eeuw de verwondering voor het 
Woord,, want Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Hij 
dwongg mij te blijven nadenken over de intenties van het verhaal, want de beproeving 
vann Abraham is veel meer dan een vertelling uit een ver verleden. Kees Schakel geldt 
vann oudsher als mijn theologische makker en vriend. Hij was zeer betrokken bij het 
denk-- en schrijfwerk en dwong mij tot een zo helder mogelijke verwoording. Ook 
nuu weer heeft hij mij voorgehouden dat precisie nodig is, een Sklavenmal is nu 
eenmaall  geen slavenmaaltijd, laat staan een burgerpot, maar een slavenmerkteken. 
Hebreeuwss schijven we, zoals wij allen weten, van rechts naar links, het leidde meer 
dann eens tot hilarische zinsconstructies bij het automatisch opschuiven van een regel 
inn de reeds geschreven tekst. Tot slot is daar Ad Dek. Als geen ander heeft hij van 
hett begin af aan vasthoudendheid betracht bij het ontrafelen van de weerbarstige 
woordenn uit het bijbelboek, hij heeft mij op denkbeelden gebracht en me uitgedaagd 
onorthodoxee wegen te bewandelen. Daarbij heeft het mes in Abrahams uitgestrekte 
handd alle hoeken van de kamer gezien zonder dat wij ons ooit bezeerden, wat niet 
directt mijn verdienste mag worden genoemd. Steeds weer kon ik met aanzetten en 
schrijfselss bij hem terecht. De inzet en het incasseringsvermogen van de 
laatstgenoemdenn zijn uitzonderlijk te noemen. 

Hett is mijn neef die woorden van diepe wijsheid schreef toen hij in zijn proefschrift 
z'nn tante citeerde: 'Een boek schrijven doe je niet alleen.' 
Wiee ben ik om dat niet te beamen? 

Rotterdam,, augustus 2002. 
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Hett verhaal over de binding van Isaak in Genesis 22 vertelt over de 
krachtmetingg tussen God en Abraham. Abraham brengt zijn zoon 
Isaakk op, omdat God het vraagt. Maar hij wéét dat een mensenoffer 
niett past in het bondgenootschap dat God reeds eerder met hem 
sloot. . 
Inn De zandloper van Genesis zet Hilde Burger de lezing van rabbijn 
enn classicus Benno Jacob (1862-1945) tegenover de opvatting van 
theologischh wetenschapper Hermann Gunkel uit dezelfde tijd. 
Opvallendd is dat Jacob - anders dan zijn christelijke opponent - het 
verhaall  als een eenheid leest. Vervolgens laat Burger zien hoe de 
Traditiee op basis van Misdrasj en Talmoed over Genesis 22 heeft 
nagedacht.. Zowel Rasji als Maimonides benadrukt de wederkerig-
heidd tussen God en mens. 
Inn het verhaal daagt God Abraham uit, maar het is Abraham die de 
confrontatiee aandurft. Op zijn beurt daagt hij God uit. Dat is de 
conclusiee van dit inspirerende boek over de rabbijnse uitieg van 
Genesiss 22. 

HildeHilde Burger (1952) is theoloog en bibliothecaris. Ze geeft les in Oude 
TestamentTestament en Rabbinica bij de cursus Theologische Vorming van 
Gemeenteleden.Gemeenteleden. In 1992 verscheen van haar hand 'Donkere 
Majesteit;Majesteit; bijbelverhalen tegendraads gelezen'. 
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