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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. 
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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. 

56 6 



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 

A.w.. p.612. 
A.w.. p.661. 
A.w.. p.662. 

69 9 



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 
26:10. . 
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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 
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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. 
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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. 

96 6 



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 

97 7 



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? 

99 9 



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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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A.w.. p.427. 

179 9 

180 0 

181 1 

182 2 

117 7 



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 
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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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