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Hoofdstukk 3 
'Isaaqss Opferung* in de visie van Hermann Gunkel en 
'Diee Bindung Isaaks zum Opfer' in de visie van Benno Jacob 

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

111 P = Gu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.1.112.1.1 Gunkel en E 

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

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

12.1.212.1.2 Gunkel en J 

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

A.w.. p.lxxxvi-lxxxviii . Vergelijk Houtman (1980) p.91. 
Gunkell  (1977) p.236. 
A.w.. p.237. Met nadruk wijst Gunkel erop dat de verteller weet dat God dit offer niet begeert, 
maarr het wel had kunnen verlangen en dat de sage zelf geen polemiek is tegen het kinderoffer, 
siesie ist also vorprophetisch, a.w. p.240, 242. Anders dan Westermann (1981) p.433. 
Gunkell  (1977) p.lxxxii, lxxxvii . 
A.w.. p.xci. 
A.w.. p.lxxxvii. 
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wantt hij weet niets van Laban en oorspronkelijk evenmin van Rebekka. In navolging 
vann Ed. Meyer meent Gunkel dat deze stamboom ursprünglich ganz allogener 
HerkunftHerkunft is. Deze vertelling van Abraham is door J later ingevoegd als opmaat voor 
dee volgende vertelling uit J die te maken heeft met Nahoriden.n 

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

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

12.2.112.2.1 Jacob en de 'Quellenscheidung' 

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

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

12,312,3 Samenvatting 

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

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

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

13.113.1 Genesis 22:1 

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

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

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

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

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

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

toe. . 

13.313.3 Genesis 22:2 

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

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

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

leest. . 

13.413.4 Genesis 22:3 

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

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

houtt voor het brandoffer miste. 

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

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

**  Gunkel 

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

**  Jacob 

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

13.613.6 Genesis 22:6 

**  Gunkel 

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

**  Jacob 

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

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

13.713.7 Genesis 22:10 

**  Gunkel 

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

13.813.8 Genesis 22:12 

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

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

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

14.114.1 Genesis 22:1a 

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

Abraham!Abraham! (Gunkel) 

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

14.1.114.1.1 Gunkel: 'das Befehl Gottes' 

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

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

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

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

14.1.214.1.2 Jacob: 'alles wieder in Frage geste Ut' 

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

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

geboden: : 

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

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

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

14.1.314.1.3 Samenvatting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.214.2 Genesis 22:1b 

Opp de aanroep van God volgt het antwoord van Abraham: 

l bb Er antwortete: ich höre. (Gunkel) 

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

14.2.114.2.1 Gunkel: 'ich höre' 

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

14.2.214.2.2 Jacob: 'hier bin ich!' 

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

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

14.2.314.2.3 Samenvatting 

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

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

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

14.314.3 Genesis 22:2 

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

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

14.3.114.3.1 Gunkel; 'nimm deinen Sohn!' 

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

14.3.214.3.2 Jacob: 'die Grosse des Ansinnens' 

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

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

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

Genesiss Rabba 55:737 

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

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

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

binnenste? ? 
88 Hij zei hem: Isaak. 

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

pp na iac ncp2D w np ï1? IDK 2 

pp nt ^1*7-11» 3 
PP r» t> 11» 4 

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

ran»» -IÜN t> * l l * 6 

TITI-OO **Dinn rm t> -11» 1 

prtYprtY rw t> *u» 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.3.614.3.6 Jacob: 'schonende Verhüllung' 

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

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

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

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

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

4**  Jacob noemt het commentaar van Naphtali Hirz Wessely (1869) waarin is opgemerkt dat 
 bringe ihn zum Ganzopfer dar < in de Hebreeuwse tekst had moeten luiden n^ir vbstn zoals 

datt het geval is in Richteren 6:26 en 11:31, I Samuël 6:14 en 7:9, II Koningen 3:27, Ezechiël 
43:18,244 en Job 42:8. Jacob (1934) p.494. 
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Volgenss Jacob geeft de tekst in de zegswijze aan dat 

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

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

14.3.714.3.7 Samenvatting 

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

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

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

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

14.4.114.4.1 Gunkel: 'die Rührung des Erzahlers' 

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

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

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

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

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

14.4.314.4.3 Samenvatting 

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

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

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

14.514.5 Genesis 22:4-8 

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

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

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

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

diedie beiden mit einander. - (Gunkel) 

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

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

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

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

gingenn sie selbander weker. (Jacob) 

14.5.114.5.1 Gunkel: 'mit bisonderer Kunst ausgemalt' 

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

""  Jacob (1934) p.494-495. 

165 5 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.5.314.5.3 Samenvatting 

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

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

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

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

14.614.6 Genesis 22:9-10 

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

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

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

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

14.6.114.6.1 Gunkel: 'Terminus des Opferwesens' 

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

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

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

14.6.214.6.2 Jacob: 'jedes Wort atmet Entsetzen' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EinEin Parterre von göttlichen Wesen hat oben vom Himmel zugeschaut, voll 

Genesiss Rabba 56:5 uit Theodor (1927) p.600-601. 

11 Op het moment dat onze vader n^onn r» np^ IT m om:*  TTDK n ^o nirom i 
Abrahamm zijn hand strekte om het mes te nemen 

22 om zijn zoon te slachten m f*  ovwb 2 
33 huilden de dienstengelen, zoals geschreven staat: n nn ^v 'Ds'pn IDS 3 
44 zie, de erelliem krijsen daar buiten, ™n 9 ^ d7*r» P * 

enzovoort.. (Jesaja 33:7) 0 ^ ^W) W 
55 Waarom buiten? (ran) ™n inQ 5 
66 Rabbi Azarja heeft gezegd: nyn. W" nc« TTD I 6 
77 Tegennatuurlijk (nyn) is het *' n nyn 7 
88 eigenhandig zijn zoon te slaan. n" i; 3 n> oycb TT3 8 

Doorr de woordspeling van nxin (buiten) en nyn (tegennatuurlijk) zien we dat de midrasj van 
meningg is dat het tegennatuurlijk is om je zoon te doden. 
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Spannung,Spannung, Teilnahme, Bewegung. 

Wanneerr de hemel dan nóg niet spreekt, zal Abraham zijn zoon doden, bovenop het 
altaar. . 

14.6.314.6.3 Samenvatting 

Gunkell  biedt een commentaar aan van de verzen 9 en 10 tezamen, maar ziet daar 
inhoudelijkk geen verband tussen. Hij is gespitst op de terminologie die bij dit 
offerritueell  hoort zoals in vers 9 tot uitdrukking wordt gebracht. De handelingen van 
Abrahamm zijn voor Gunkel enkel zichtbaar in het ausrecken van zijn hand, het 
ergreifenergreifen van het mes om te gaan schlachten en dan nog toegespitst op de handbewe-
gingg om de daad te verrichten. Zo loopt Gunkel vooruit op vers 11 waarin het gebod 
vann de engel klinkt om de hand niet uit te strekken. De spanning - hoezeer Gunkel 
daarvann zelf ook onder de indruk is door het tempo dat wordt opgevoerd - is verdwe-
nenn en zelfs gebanaliseerd door de wijze waarop Gunkel het joodse rituele slachten 
interpreteert.. Dit schachten wordt inhoudelijk door Gunkel bepaald door de opvatting 
datt het vastgrijpen van het mes Zusatz is. 

Jacobb daarentegen ziet in de ontwikkeling van de vertelling een spanning oplopen. 
Niett alleen Abraham weet hoe geofferd moet worden, al in zijn uitleg van Genesis 
22:88 heeft Jacob laten weten dat ook Isaak ermee vertrouwd is. Dat komt tot 
uitdrukkingg in de volgorde van de benodigde attributen die Isaak daar noemt. Abra-
hamm vervolgens heeft weliswaar het hout geschikt, maar nagelaten, zoals Leviticus 
1:88 voorschrijft, eerst het vuur op het altaar te leggen en evenmin heeft hij Isaak 
geslachtt voor het aangezicht van JHWH, het bloed gebracht en op het altaar gespren-
keld,, noch zijn zoon in delen op het hout geschikt. Wanneer er geen stem klinkt uit 
dee hemel, blijf t Jacob vasthouden aan het motief van de volstrekte wederkerigheid 
diee blijk t uit de daden van Abraham. Voor Jacob is niet alleen Abraham in het 
geding,, evenzeer is het degene die dit offer vergt. We zien hoe Abraham tot het 
uiterstee gaat door ook het laatste te willen doen, maar zowel zijn voorbereiding als 
zijnn offerhandeling getuigt van een tegendraads handelen. 

14.714.7 Genesis 22:11 

111 Da riefihm Jahves Bote vom Himmel her zu undsprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: 
ichich höre. (Gunkel) 

Jacobb citeert Seneca, De providentia 1,2 en de vertaling luidt: 'Ziehier een schouwspel dat Gods 
aandachtt verdient, ook al is hij nog zo bezig met z'n eigen besognes, ziehier een schouwspel 
datt dubbel Gods aandacht verdient: een sterke man in conflict met het kwade noodlot.' Interes-
santt is dat Jacob de laatste woorden van de zin weglaat: 'utique si et provocabit' - 'vooral ook 
wanneerr hij dit zelf heeft opgeroepen.' (Vertaling Paula de Beij-de Priester, die mij ook op de 
weglatingg wees). Dit komt overeen met Jacobs visie dat niet alleen God in het geding is, maar 
datt ook Abraham in zijn voorbereiding van de offerhandeling tegendraads handelt en laat zien 
hoee hij er over denkt. Jacob (1934) p.498. 
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111 Da rief ihm SEIN Engel vom Himmel zu und sprach: Abraham! Abraham! Und er antwortete: 
hierr bin ich! (Jacob) 

14.7.114.7.1 Gunkel: 'Gehorsam bewahrt' 

Nogg voordat Gunkel dit vers nader zal toelichten roept hij uit Damit hat Abraham 
seinenseinen Gehorsam bewahrt en niets is voor Gunkel van fundamenteler belang. Het 
iss pas nu dat het verlossende woord klinkt door het ingrijpen van God, maar voor 
Gunkell  is de reden duidelijk, want God bemoeit zich niet met bijzaken. Hij grijpt 
pass in op het moment van de beslissing waarbij verwezen wordt naar Genesis 16:7 
enn 21:17 omdat Gunkel dit moment opvat als am Höhepunkt der Geschichte. Het 
diepzinnigee van de sage is gelegen in de strekking van de eeuwige troost die geldt 
voorr alle vrome zielen: Gott mag lange schweigen, aber in der letzten Not wird er 
reden. reden. 
Nett als ten aanzien van Genesis 21:17 en 22:1 hebben we een tekst uit de traditie 
vann de Elohist voor ogen en ook hier vertaalt Gunkel 'lW\ met ich höre. Het antwoord 
aann God draagt consequent een ander karakter dan het antwoord aan de zoon, die bij 
Gunkell  overduidelijk een bijrol vervult. Het is de engel die vanuit de hemel roept 
enn de herhaalde uitroep van Abrahams naam kleurt de noodzaak om in allerijl te 
luisterenn eer de keel van het kind doorgesneden is.8! In plaats van WTb& lezen we nu 
mmm en dat betekent dat de tekst bewerkt moet zijn.82 Daar komt Gunkel in zijn com-
mentaarr van 15-18 op terug. 

14.7.214.7.2 Jacob: 'jener erste Elohim' 

Verderr zal de beproeving nach dem Willen des himmlischen Herrn niet gaan. De 
hemelsee heer stuurt een bode. Wat voor bode? Jacob stelt dat het gaat om jener erste 
Elohim,Elohim, der Satan selbst. De term DTî Kii kan nu niet klinken, want het gaat hier om 
eenn mm ytbft. Deze is het die wordt ontboden om aan de beproeving een eind te 
makenn en wel vanuit de hemel, zoals ook in Genesis 21:17 vanuit de hemel inge-
grepenn wordt.83 

InIn Deel 1 is de vraag gesteld waarom Jacob ]tito in zijn uitleg binnenbrengt. Dat heeft 
alless te maken met een verwijzing naar het boek Job, waarbij Jacob ook steunt op 
dee Traditie. Jacob heeft voortdurend niet alleen een gebeuren op aarde voor ogen, 
maarr ook in de hemel. De spanning tussen hemel en aarde tendeert naar een vorm 
vann wederkerigheid. Beide plaatsen zijn in het geding. Door in DTt'wn een hemelse 
dienaarr te zien, is mm de uiteindelijke beslisser in deze beproeving. In de hemelse 
raadskringg heerste twijfel of Abraham het houden zou in deze beproeving. Abraham 
antwoordtt op de stem van de engel en wij zijn het die de angst van de engel horen, 
weett Jacob. En Abraham? Hij blijkt werkelijk elke goddelijke stem gewillig te zijn 

Gunkell  (1977) p.238. 
A.w.. p.239. 
Inn Genesis 21:17 gaat het om ein göttlicher Bote vergelijkbaar met Genesis 22:11(15) en Jacob 
voegtt eraan toe: wo Gefahr m Verzuge ist und Eile nottut, daher zu einer Entsendung au/die 
ErdeErde keine Zeit ist. Jacob (1934) p.484. 
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alss hij op de roep van der Satan selbst antwoordt. Dat is de reden waarom Abraham 
zichh ook hier present meldt met 'ïïn. Jacob laat ons in zijn commentaar op vers 11 
nogg steeds in spanning over wat hij precies met po in Genesis 22 voor ogen heeft. 
Hett zelfstandig naamwoord "[K̂ O wordt vertaald met Engel, en deze heeft angst dat 
hijj  te laat zou komen, maar Jacob ziet po en ~\vt?Q voortkomen uit een hemels hof. 

14.7.314.7.3 Samenvatting 

Gunkell  houdt consequent de eendimensionale visie vast op Abraham als gehoorzame 
vrome.. Hij geeft daarmee aan dat door vers 11 de spanning is verbroken. Abraham 
heeftt in de beproeving standgehouden en God redt uit alle nood. Aan deze criteria 
wordtt in Genesis 22 voldaan. 
Jacobb daarentegen gaat ervan uit dat in de vertelling sprake is van verschillende 
belangen.. Er zijn belangen in de hemel in samenhang met de aarde, maar ook in de 
hemell  zelf zijn ze er. De wil van de hemelse Heer is de uitdrukkingsvorm die de 
eerderr genoemde Elohim, nu der Satan selbst genoemd, tot handelen dwingt. Zo zien n 
wee dat Jacob een meerdimensionale werkelijkheid vasthoudt en daaraan trouw blijft . 
Hett gaat om de volstrekte wederkerigheid tussen Abraham en zijn opdrachtgever 
waarbijj  we van Abrahams gemoedsgesteldheid niets vernemen. Intussen ziet Jacob 
inn de hemel de spanning hoog opgelopen. Deze spanning wordt doorbroken door de 
hemelsee Heer die niet wil dat de beproeving verder gaat. Het is een bode, der Satan 
selbst,selbst, aan wie opgedragen wordt deze te beëindigen. DTr̂K en WOVÖft en po opereren 
vanuitt de hemel als leden van een hemels hof. 

14.814.8 Genesis 22:12 

122 Er sprach: recke deine Hand nicht wider den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide; denn 
nunmehrnunmehr habe ich erkannt, dass du gottesfurchtig bist. Du hast deinen einzigen Sohn mir nicht 
vorenthalten.vorenthalten. (Gunkel) 

122 Und der sprach: strecke deine Hand nicht nach dem Knaben aus und tue ihm nicht das 
Geringste,, denn ich weiss, dass du gottesfurchtig bist und deinen Sohn, deinen Einzigen, mir 
nichtt weigertest. (Jacob) 

14.8.114.8.1 Gunkel: 'hoher Vergeistigung' 

Dee engel spreekt nu alsof hij God zelf is en dit zou op een oudere kritiek terugwijzen 
waarinn niet een engel maar God zelf gesproken heeft. Gunkel verwijst dan naar 
Genesiss 16:7b. Het opmerkelijke is dat het daar, gezien het gegeven dat Gunkel die 
tekstt afdrukt als een nevenbron van de Jahwist, om een andere bron gaat terwijl 
Gunkell  dit verder niet uitwerkt. Is dat nu niet van belang? Het schijnt zo, want dat 
hethet God zelf is die spreekt sluit aan bij Genesis 22:1 v., of dit nu een fragment uit 
EE is of niet. 
Watt we zien is dat Gunkel op dit moment uitgaat van die Redaktion die de tekst over 
dee God die in de nacht verschijnt weliswaar heeft laten staan in 22:1 v., maar 
vervolgenss de God die op de dag optreedt, heeft vervangen door de Bote. Daarmee 
heeftt Gunkel het belang van de tekst als Gattung laten prevaleren boven de tekst als 
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bron.. In de Gattung is de God van de nacht gelijk aan die van de dag en da Gott 
selberselber den Befehl gegeben hat, muss er ihn auch selber widerrufen. Op dit spoor kan 
Gunkell  verder gaan als hij meent dat ook de inhoudd van Gods spreken terugwijst naar 
22:11 waar God Abraham heeft willen beproeven in godvrezendheid. Welnu, Gunkel 
weett nu het antwoord van Abraham en volgens hem ligt het dientengevolge niet in 
dee rede de voltrekking van het offer te verlangen, denn nicht die Handlung selbst 
willwill  Gott, sondern die Gesinnung, die zu der Handlung entschlossen ist en dit komt 
regelrechtt uit het hart van Gunkel, want deze ontwikkeling leidt tot eine Idee von 
hoherhoher Vergeistigung. Dit ziet Gunkel bevestigd in zijn veronderstelling dat de vertel-
lingg aan het slot weer tot het begin terugkeert en het geheel op deze wijze een mooie 
afrondingg vindt.84 

14.8.214.8.2 Jacob: 'Der Satan selbst' 

Allereerstt wijst Jacob op de weerkerende woorden *ii?3n van Genesis 22:5 en p uit 
verss 10 met dit onderscheid dat in vers 10 het bezitaangevend achtervoegsel wordt 
gevormdd door het 3e persoon enkelvoud - i n - en hier in vers 12 door het 2e persoon 
enkelvoudd - "|D -. Beide woorden staan hier zonder verdere naamduiding. Dit is niet 
zonderr reden, want het gaat om de specifieke herhaling van de woorden waarvan de 
vertellingg zich bedient. We zien dat alle licht bij Jacob valt op Abrahams handel-
wijze,, maar ook op Gods verhindering. Zo is de daad die Abraham stelde door het 
mess te nemen om te gaan slachten in het Hebreeuwse denken voor de goddelijke 
beoordelingg zoveel als het slachten zelf. Precies dit is de reden waarom hierop het 
gebodd ter verhindering volgt waarin de superlatief nmjw vb = Minimum klinkt, wat 
Jacobb in zijn vertaling weergeeft met nicht das Geringste95 alsof Abraham voor-
nemenss is om een strafbare daad te verrichten! Hierna komt Jacob nog een keer terug 
opp Gunkel die in zijn uitleg van vers 10 heeft gezegd dat das Messer als een Zusatz 
dientt te worden opgevat. Jacob is en blijf t van mening dat het mes zijn betekenis 
heeftt in vers 10 en daar zelfs niet weggedacht kan worden, maar, meldt hij nu, 
herhalingg van dit woord in vers 12 zou van Plattheit getuigen; tussen haken tekent 
Jacobb daarbij aan: etwa: Stecke das Messer einl s.o. Gu. alsof Gunkel van mening 
iss dat Abraham tegen zichzelf verdedigd moet worden en het mes bij zich moet 
houden.. Hier schiet Jacob uit zijn slof, want Gunkel suggereert nergens deze 
gedachte.. Er is nog een aspect dat hier belicht moet worden. Dat is de uitdrukking 
seineseine Hand ausstrecken = Gewalt antun, sich aneignenS6 en deze interpretatie geeft 
aann dat Abraham op het punt staat iets te gaan doen dat in Jacobs ogen absoluut niet 
geoorloofdd is. 

Vervolgenss gaat Jacob ervan uit dat de uitroep van de bode om Isaak nicht das 
GeringsteGeringste te doen wordt vervolgd met denn ich weiss ... Het lijk t erop dat Jacob in 
zijnn vertaling het woord nni) veronachtzaamt, hoezeer de Traditie ook heeft nagedacht 

Gunkell  (1977) p.238. 
Dee tekst in Genesis 22:12 luidt: nomo )b (MXr1»!, maar Jacob schrijft w1? i.p.v. . 
Jacobb verwijst hierbij naar de uitspraak van de school van Sjammai in mBaba Metsia 3,12 dat 
iemandd die het plan beraamt zich iets van een ander toe te eigenen en daarbij zegt dit te zullen 
doen,, al bij voorbaat schuldig is. Jacob (1934) p.499. 
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overr de alwetende God van alle eeuwen die hier zegt "nü weet ik ...". Jacob wijst 
daarr dan ook op en citeert Rasji die hier een verklaring van God in leest over 
Abrahamss godvrezendheid, zichtbaar voor de Satan en de heidenen; ook zij zien hoe 
Abrahamm te werk gaat en nü kan God zich over zijn liefde voor Abraham verantwoor-
den.. Toch is dit kennelijk voor Jacob geen reden nrii) in zijn vertaling op te nemen. 
Hemm valt op dat diese Tat Abrahams kein anderes Pradikat erhalten soil zoals 
bijvoorbeeldd Genesis 20:17 weergeeft dat Abraham God benaderen moet met een 
gebedd eer Abimelek daadwerkelijk geneest. Abraham heeft iets goed te maken, zo 
wi ll  het Genesis 20, en hij moet God verbidden. Zo niet hier. All e licht lijk t te moeten 
vallenn op de reeds verrichte handelingen van Abraham, want vanaf het eerste moment 
vann de beproeving heeft hij niet geweigerd het bevel op te volgen en Jacob hoort als 
'tt ware God tegen Abraham zeggen: 

 Nicht verweigertest  indem du ihn hierherbrachtest und opfern wolltest, also 
ihmihm innerlich schon völlig entsagt hattest. Nur das aber wollte Gott als Beweis 
deinesdeines Gehorsams gegen seine Stimme, nicht das Blut des Knaben™ 

Doorr het woord nriJJ niet te vertalen is het alsof Jacob wil zeggen dat God zelf een 
stapjee terug doet ten gunste van de uitzonderlijke gezindheid van Abraham. God heeft 
altijdd daarvan geweten, dus het is de vraag wie het nu precies is die hier spreekt. Dat 
moett nu eens duidelijk worden! Het is de zinsnede 'MD "[TiTTiK "|33~nK roton $b"\ die 
Jacobb vertaalt met und deinen Sohn, deinen Einzigen, mir nicht weigertest die daar 
ophelderingg over moet geven, want het gaat om 'ïSD, 'aan mij'. Om wie gaat het dan? 
Daartoee moeten we terugkeren tot vers 2. Er is reeds op gewezen dat het - met 'Düft 
corresponderendee - woordje ,L?, te vertalen met 'voor mij', in Genesis 22:2 ontbreekt. 
Jacobb meent dat de spreker van Genesis 22:1 v. een ander is dan die van vers 12 en 
datt ziet hij bevestigd in het ontbreken van ,l? in vers 2, terwijl in vers 12 juist wel 
'3QOO gehoord wordt.88 Door het contrast tussen de verzen 2 en 12 wordt duidelijk wie 
GottGott is, want het is der Satan selbst die gehoor geeft aan de wil van de hemelse Heer. 
Hett is der Satan selbst die verordonneerd wordt door Gott om aan de Prüfung een 
eindee te maken. Hij geldt als een van de goddelijke dienaren die niet alwetend zijn. 
Zijj  zijn het die im göttlichen Rat betwijfeld hebben of Abraham in de beproeving 
standd zou houden. Het lijk t er sterk op dat Jacob steunt op de Traditie als hij via de 
Satann van Rasji de Elohim hun plaatsen toedicht. Met zijn traditie in de rug kan 
Jacobb nu de uitspraak doen dat dieser Elohim mit der Zulassung desHöchsten gehan-
deltdelt hat, hetgeen Gott v. 14 selbst bevestigt. Door gehoor te geven aan God wordt der 
SatanSatan selbst nu SEIN Engel genoemd en kan hij spreken in seinem eigenen Namen. 
Abrahamm daarentegen ziet geen verschil en is ook op dit moment werkelijk elke 
goddelijkee stem gewillig als hij met zijn antwoord gehoor geeft aan de hemelse stem. 

A.w.. p.499. 
Opvallendd is dat er staat: 'Es verschwinden nicht nurjene Schwierigkeiten, sondern die ganze 
ErzühlungErzühlung erh&lt erst erst ihren wahren und unsere Erklarung von v.J f. bestdtigenden Sinn, wenn 
manman beachtet, dass das Wort mir (nicht weigertest) nur in dieser Rede steht, dagegen in der 
GottesGottes v. 10 fehlt'. A.w. p.499-500. Vermoedelijk gaat het hier om een drukfout en moet in 
plaatss van 10 op die plaats If. gelezen worden. 
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Daarmeee is de daad van Abraham in de ogen van Jacob indrukwekkender gebleken. 
Dee hemel heeft gesproken en nu valt alle licht op wat op aarde gebeurt. 
Watt gebeurt er op aarde? In de hemel is God zelf bij de beproeving betrokken 
geweestt en dit maakt de daad van Abraham van groter belang.89 Hij gehoorzaamde 
allee godsstemmen. Men kan de roep van de hemel psychologisch opvatten, heet het 
bijj  Jacob, alsof die voortkwam uit het diepst van het hart, maar over dat denkbeeld 
laatt hij een krachtig Nein! horen. Hier geen verpsychologisering, het is het mes dat 
dee omkeer teweeg heeft gebracht. Precies hier ligt de uiterste grens in de gehoorzaam-
heidd voor Jacob en dat is opmerkelijk, want Jacob houdt wel van de psychologische 
invalshoek.. Daarom kan hij ook zeggen dat die Religion die Abraham voorleeft, man-
nelijkk is, heroisch, maar dat zij niet de natuurlijke menselijke gevoelens verloochent.90 

Hett is dan ook niet verwonderlijk dat Jacob in zijn uitleg van 22:14 door de wolken 
enn nevel na allerlei grübelnden Elohim-Gedanken niet langer ein untergeordneter 
ElohimElohim maar ER selbst ziet die zich bewijst als degene die het hart kent. Dit nu noopt 
Jacobb tot de definiëring dat Gott sieht de kern is van die Religion zoals die vorm 
krijgtt in Godsvrees en Godsvertrouwen. Het doorgronden van deze kern is het diepste 
verlangenn van de ziel die aan God verwant is.91 

Jacobb lijk t aan het slot van zijn commentaar op vers 12 een toespeling voor ogen te 
hebbenn op Johannes 3:16 als hij concludeert: 

AlsoAlso hat Abraham Gott geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, auf 
dassdass alle, die ihm nachfolgen, wissen, was das höchste Gut ist, aber auch dass 
diedie Liebe zu Gott nie bis zur Opferung von Menschen gehen soil. 

Daarbijj  blijf t het niet, want bijna onopvallend staat hierachter een verwijzing tussen 
haken:: (s. auch Maim. More III  24). Jacob wil beklemtonen dat het mensenoffer nooit 
enn te nimmer aan de orde is in het geloof van Israël, maar waarom klinkt hier de 
verwijzingg naar Maimonides zo en passant? 

14.8.314.8.3 Samenvatting 

Voorr Gunkel is nu de angel weggenomen. Abraham heeft zijn gehoorzaamheid 
gestandd gedaan en de kern van de vertelling is ten einde. Gunkel blijf t zijn eendimen-
sionalee visie ten opzichte van de Gattung als volkstümliche Sage getrouw. Abraham 
heeftt de gezindheid getoond om zich te onderwerpen aan God. Zo zien we hoe de 
waree vrome zich aan het zwaarste en het meest afschrikwekkende onderwerpt als God 

Inn zijn kritiek op theorieën dat de aartsvadergestalten oorspronkelijk onder meer mythische 
figurenn zouden zijn geweest, zegt Jacob dat het in Genesis gaat om de verhoudingen tussen God 
enn mens en daarin zien we een contrast tussen het overweldigende en het pragmatische, maar 
datt hoeft niet storend te zijn: Denn dieser Gott tut kaum Wunder und seine Einwirkung auf die 
MenschenMenschen ist fast immer eine psychologische aufthrenfreien Willen. A.w. p.322, vergelijk ook 
p.642. . 
A.w.. p.500. 
A.w.. p.501. 
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datdat beveelt. God echter heeft Abraham tegengehouden, want zei Gunkel niet reeds 
tenn aanzien van vers 11: Gott mag lange schweigen, aber in der letzten Not wird er 
reden!reden! Abraham is de ware vrome en Gunkel toont hem - in weerwil van Jacobs 
bijgedachtee - niet als een moordlustige van wie het mes eigenlijk moet worden 
afgenomen! ! 
Ookk Jacob gaat uit van Abrahams gehoorzaamheid jegens de stem van God, maar 
hijj  houdt de spanning vast door zich niet te laten verleiden tot een letzten Not waarin 
Godd antwoordt. Evenmin wil hij de handeling van Abraham als een psychologische 
duidingg geaccentueerd zien alsof dieser Himmelsruf kam aus dem letzten Herzens-
grund,grund, der Selbstbesinnung im letzten Augenblick. Elke neiging tot psychologiseren 
wijstt hij hier, op deze plaats, stellig af. Jacob gaat uit van wat er op aarde, maar ook 
vann wat er in de hemel gebeurt. De Elohim hebben gehandeld met toelating van de 
Allerhoogstee en daarom heet de engel die nu spreekt SEIN Engel; de göttliche Diener 
tredenn daarmee terug. Jacob voert deze visie zover door dat hij, met deze rolverdeling 
voorr ogen, God een alwetendheid toeschrijft waarbij Jacob zelfs het woordje nni) in 
zijnn vertaling van vers 12 als irrelevant weglaat. Abraham is het die tot het uiterste 
gingg en hij heeft daarmee aangetoond dat hij Isaak innerlich völlig entsagt hat. Wat 
echterr de omkeer teweeg brengt in de vertelling van Genesis 22 is het mes waardoor 
hethet op moord dreigt uit te lopen, das Messer in der erhobenen Hand, Jacob móét dat 
beklemtonen,, want dat brengt de omkeer! God kan dan niet anders dan de moord ver-
hinderen.. Dit nu is de basis van Abrahams geloof waaraan hij voortdurend heeft 
vastgehouden,, want Die Religion, die Abraham vorlebt, ist mannlich, heroisch, aber 
siesie verleugnet nicht die natürlichsten menschlichen Gefühle. Jacob geeft hiermee niet 
alleenn aan God, maar evenzeer aan Abraham het laatste woord door er op te wijzen 
datdat hij God liefheeft, opdat de nakomelingen weten waar het Abraham om gaat, maar 
ookk dat het nooit tot een mensenoffer komen kan. Dit is dan ook de reden waarom 
Jacobb Abraham, hoewel we dat pas expliciet horen in het hoofdstuk van Jakobs ont-
moetingg met Esau, der Heros der Religion noemt.93 

14.914.9 Genesis 22:13 

133 Als aber Abraham die Augen aufschlug, sah er plötzlich 'einen' Widder, der sich mit den 
HörnernHörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Da ging Abraham hin, ergriffden Widder und brachte 
ihnihn anstatt seines Sohnes als Ganzopfer dar. (Gunkel) 

133 Abraham aber  erhob seine Augen und sah, siehe da, einen Widder, einen verlaufenen, der  sich 
mitt  seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte, und Abraham ging hin und nahm den Widder 
undd brachte ihn ftlr  ein Ganzopfer  dar  anstelle seines Sohnes. (Jacob) 

Vergelijkk  Gunkel (1977) p. xlviii : als Abraham schon die Hand ausstreckt, lsaaq zu schtachten, 
wirdwird er von Gott zurückgehalten. En p. Ixxi : In der Sage von Isaaqs Opferung (22) ist ein 
wundervolleswundervolles Charaktergemölde entworfen worden, wie der wahre Fromme sich auch dem 
SchwerstenSchwersten und Furchtbarsten unterzieht, wenn Gott es befiehlt. 
Jacobb (1934) p.644. 
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14.9.114.9.1 Gunkel: 'ein göttlicher Wink' 

InIn de uitdrukking nam K~n ziet Gunkel het element van de verrassing uitgedrukt om 
hierr de geloofsnotie aan te verbinden so überraschend erscheint alles, was Gott 
sendet.sendet. Deze zienswijze wil Gunkel versterken als hij in plaats van ~irm liever wil 
lezenn int*  dat hij in zijn commentaar uitlegt als irgend ein en dat zien we in zijn 
vertalingg terug wanneer hij na plötzlich over 'einen' Widder spreekt. Het motief van 
dee verrassing wordt versterkt doordat het dier, op een merkwaardige wijze in het 
struikgewass verward geraakt, gemakkelijk te grijpen is en Gunkel veronderstelt dat 
Abrahamm daar een goddelijke wenk in ziet om het dier als offer te brengen in plaats 
vann zijn zoon.94 De antieke visie wil , beklemtoont Gunkel, dat dit offer noodzakelijk 
is,, want de reeds begonnen handelingen dienen te worden voltooid. De Widder wordt 
opgevatt als een Hirschkalb; dit biedt voor Gunkel een aanknopingspunt met de Ilias95 

enn dat is van belang, want hoewel de reden om een Widder te offeren onbekend is, 
kann Gunkel zich nu verlaten op een - vermoedelijk - veel ouder gebruik.96 

14.9.214.9.2 Jacob: 'wie jedes Opfer den Menschen vertritt' 

Duidelijkk moet zijn dat het altaar niet voor niets is opgebouwd. Het moet met dit 
offerr schadeloos worden gesteld, want beschaming mag niet, temeer daar het woord 
rbvJ~)rbvJ~) heeft geklonken. Zo ziet Jacob nog altijd een spanning in de tekst, want het 
iss Gott selbst die door te spreken de moord verhinderd heeft. Enerzijds is voor Jacob 
duidelijkk dat er in de hemel klaarheid is gekomen, anderzijds dient er een offer te 
wordenn gebracht. Dat gaat nu dan ook gebeuren en wel op de manier wie jedes Opfer 
denden Menschen vertritt met een offerdier en zo hoort Jacob Abraham opgelucht adem 
halen.. De vermelding van Abrahams reactie zoals Jacob die hoort, is het vermelden 
waard,, want Jacob meent dat de verhoudingen nu in hun geheel zijn rechtgetrokken. 

Zoo ook Westermann (1981) p.444 die hieraan toevoegt: Jetzt weiss Abraham, dass er den Willen 
GottesGottes tut. wenn er statt seines Sohnes den Widder opfert. 
Gunkell  noemt Ilias VII I 248 vv.,, het heldendicht van Homerus waarin hij een episode uit het 
tiendee jaar van de Trojaanse oorlog bezingt. Daar wordt beschreven hoe er een ramp dreigt voor 
dee Grieken als Hektor, de dapperste der Trojanen, hen in het nauw heeft gedreven en op het 
puntt staat de Griekse schepen in brand te steken. Agamemnon, de aanvoerder van de Grieken, 
bidtt tot Zeus: 'Laat ons toch ontkomen en laat niet toe dat de Grieken door de Trojanen worden 
vernietigd!'' De hierop volgende tekst luidt: 'Zo sprak Agamemnon, vader Zeus had medelijden 
mett z'n tranen en knikte met zijn hoofd, een teken dat Agamemnons leger veilig zou zijn en 
niett verloren zou gaan. En terstond zond Zeus een adelaar, de meest profetische van de vogels, 
mett een hertje in z'n klauwen, het jong van een snelle hinde. Deze liet het hertje vallen bij het 
prachtigee altaar van Zeus waar de Grieken gewoonlijk hun offers brachten aan deze god van 
allee voortekens. Toen de Grieken dit zagen en begrepen dat de vogel van Zeus afkomstig was, 
stormdenn zij met grotere moed op de Trojanen af en herinnerden zich hun oude strijdlust' (Ilias 
VII II  245-252, vertaling Paula de Beij-de Priester). Gunkel (1977) p.239. 
A.w.. p.238-239. Vergelijk ook a.w. p.xxiii: Den eigentlichen Grund aller dieser Dmge hotte 
keinkein Israelit nennen können; dazu sind sie viel zu alt. Aber in dieser Not tritt  der My thus oder 
diedie Sage ein; man erzöhlt eine Geschichte und erkldrt daraus den heiligen Branch. Ik leid 
hieruitt af dat Gunkel het fragment van Homerus, een mythe, als basis beschouwt voor Ein 
Hirschkalb,Hirschkalb, von einern Gott plötzlich plötzlich vor den Altar gesandt. Zie a.w. p.239. 
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Inn die zin vat Jacob het woord nnn op als de vorm van presentie omdat elk offer de 
menss vertegenwoordigt die de offerhandeling verricht. Niet zomaar een dier biedt zich 
aann ten offer, maar een ^K, het grootste dier van het soort kleinvee waartoe ook het 
lamm rr«? behoort waarover vers 7 spreekt. De term ~in« zou een tijdsbepaling aan 
kunnenn duiden als tijdsverbinding met ÜD>), maar de uitkomst is niet bepalend voor 
hethet wezenlijke van de tekst.97 

14.9.314.9.3 Samenvatting 

Inn zowel de visie van Gunkel als van Jacob dient het offerritueel te worden voltooid. 
Gunkell  is reeds voorbij het hoogtepunt van de Opferung Isaaqs en daarom ziet hij 
inn wat God zendt een verrassing die nu als offer kan dienen. Daarmee vertoont de 
vertellingg gelijkenis met de klassieken en wint zij in zijn ogen aan kracht. Jacob daar-
entegenn gaat uit van de rechtgetrokken verhoudingen en legt het accent op de verte-
genwoordigingg van de mens bij het offer. Dit nu is overeenkomstig zijn bevinding 
datdat moord op een mens geen offer voor God kan zijn. 

14.1014.10 Genesis 22:14 

144 So nannte Abraham diesen Ort: '- 'denn 'er sprach: sprach: heute, 'aufdem Berge hier' 'ersah sich' 
Jahve!Jahve! (Gunkel) (sic!) 

144 Und Abraham nannte den Namen jenes Ortes:  ER sieht «, wahrend man heute sagt:  auf 
SEINEMM Berge wird gesehen < (Jacob) 

14.10.114.10.1 Gunkel: 'die Deutung des Namens' 

Dee naamgeving behoort tot de oude sage, want bij elke sage die van een cultusplaats 
getuigtt wordt de naam aangegeven en dat gebeurt veelal aan het slot. Gunkel meent 
datdat de tekst is omgewerkt, want de laatste woorden  aufdem Berge, da Jahve er-
scheintscheint  hebben in de samenhang geen betekenis en bovendien verlangt de samen-
hangg geen spreekwoord. De omwerking interpreteert Gunkel als tekstbederf en dat 
leidtt in zijn ogen tot misverstaan. De naam moet al bekend zijn geweest, hoewel wij 
diee nu niet meer weten. We zien hoe Gunkel de nadruk legt op de betekenis van de 
naam,, zoals die reeds bekend was. Hij geeft het benadrukte onderscheid tussen naam 
enn betekenis weer in zijn vertaling door waar de naam van oorsprong gestaan zou 
hebbenn de ruimte leeg te laten. Gunkel baseert zich op de zinsconstructie ~OK ~\m 
denndenn er sprach, vergelijk voor ~\m Genesis 31:49, gevolgd door aufdem Berge hier 
datt hij in aanwijzende vorm ni73 leest, waarna beklemtoond wordt dat heute, maar 
ookk hier ersah sich (und ersieht sich immer wieder) Gott! In dit gecompliceerde 
fragmentt is in wat Gunkel tussen haken plaatst het belangrijkste vermeld. Daarna is 
hett aspect van de tijd van belang. Zo ziet Gunkel Abrahams vroomheid beloond 
worden.. Is het niet Abraham die zich dankbaar de woorden herinnert die hij eerst in 
zijnn hoogste zielennood tot zijn zoon gesproken heeft? Welnu, die zijn op dit moment 

Jacobb (1934) p.500. 
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bewaarheid.. Gods wil was niet gelegen in het offer van Isaak en dit gedenkend hoort 
Gunkell  Abraham verheugd uitroepen: hier an dieser Statte, an diesem Ort hab' ich's 
erfahren,erfahren, dass Gott sich ersieht, was er will!  Davon hat die Statte den Namen96 

14.10.214.10.2 Jacob; 'SEIN letztes Erscheinen' 

Jacobb blijf t bij zijn thema over God en e in Parterre von göttlichen We sen als hij wijst 
opp het onderscheid tussen ntcr D'n̂ K zoals dat in Genesis 22:8 gehoord wordt en mrr 
HKTT hier in vers 14. Vers 14 slaat niet alleen duidelijk terug op vers 8, maar Jacob 
wijstt in dit verband ook op die Pointe in der Anderung des göttlichen Subjektes als 
eenn in het oog springend verschil. En Abraham, hij herkent de stem uit de hemel als 
diedie eines Boten von IHM. Dit moment betekent voor Abraham het keerpunt, want 
wiewie die Sonne bricht dieser Name durch die Wolken und Ne bel von allerlei 
grübelndengrübelnden Elohim-Gedanken. Het is niet een ondergeschikte godheid die ziet, maar 
ERER selbst sieht. 
Opzettelijkk blijf t deze tekst zonder object, meent Jacob, en dit bepaalt het contrast 
mett vers 8. Jacob stelt dat deze zegswijze de diepere dimensie van de uitdrukking 
alss het ware versterkt. Want wat betekent ER selbst sieht! Jacob geeft het antwoord. 
Dee Naam krijgt juist zonder object ten opzichte van het zien de diepste inhoud, want: 
j-h-j-h-ww-h-h ist der Allwissende, der Lenker, der Ketter, die >Vorsehung+ ." De uit-
drukkingg Dt*n -\r&\  ~iüf*  (sic!) in 14b wil zeggen dat over de berg hedentendage, in 
tegenstellingg tot vroeger, toen deze ER sieht genoemd werd, wordt gesproken in 
termenn van aufSEINEM Berge wird gesehen. Er staat enkel het woord Dvn, niet nu 
(ntn)) DTn en dat had er wel moeten staan om te kunnen vertalen: so das man noch 
heuteheute sagt. Jacob gaat uit van de openbaring als bepaling van de naamgeving. Boven-
dienn gaat het ook niet meer om een te lokaliseren berg of plek, maar om Abrahams 
gemoedsgesteldheid.. Daarom zijn Abrahams woorden omgevormd: ntcr mn*1 in?. 
Ditt heeft zijn consequenties, zegt Jacob, want we zien niet alleen hoe Abraham het 
subjectt van vers 8, WTtxn, heeft ingewisseld voor IHN, maar ook dat de latere Traditie 
dee bedrijvende vorm nio1 in de naam van de berg heeft veranderd in de nifalvorm 
HKTT als een vorm van reflexie op de reeds verrichte handeling. Daarbij blijf t het 
niet,, want zoals n«T geen object heeft, zo heeft n«*V geen uitgesproken subject, 
mrrr is hier tot genitivus van n gemaakt, zodat we lezen:  Berg J-h-w-hs+. Voor 
Jacobb is duidelijk dat het uiteraard niet om de Tempelberg van Salomo gaat, niemals 
gehtgeht die Tora unzweideutig in so spate Zeit hinab. Toch begrijpt Jacob dat het 
dilemmaa of de mens God kan zien een rol speelt, want 

Gottt sieht ist das Wesen der Religion als Gottesfurcht und Gottv er tranen, Ihn zu 

schauenn die tiefste Sehnsucht der Gott verwandten Seele. 

Gunkell  (1977) p.239. 
Inn tegenstelling tot Gunkel, maar ook Buber-Rosenzweig ligt het zien van God, diens besluit, 
bijj  Jacob besloten in ER sieht. Er hoeft geen benadrukking bij. Vergelijk ook mijn Deel 1, p. 
21-22,, noot 84. 
Jacobb (1934) p.501. 
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Abrahamm heeft hiermee SEIN letztes Erscheinen erlebt. Want Jacob weet dat Gott 
sehensehen heisst, in seinen Lichtkreis eintreten. De berg is de plek waar het woord van 
Godd uit vers 2 naar toe wees, maar die geldt nu als SEINEM Berg.101 

14.10.314.10.3 Samenvatting 

Nuu is bewaarheid dat God zich voorziet en dat zal blijven doen, zegt Gunkel, en 
daaromm roept Abraham verheugd uit dat God voorziet en krijgt wat hij wil. Abraham 
herinnertt zich de woorden tot zijn zoon en dit betekent dat er een temporeel aspect 
zichtbaarr is in de visie van Gunkel. Was in vers 8 alles nog donker, nu - na 
Abrahamss volharden - klinkt slechts dankbaarheid en daarvan getuigt de betekenis 
vann de naam van de offerplaats. Waar Gunkel eindigt, begint Jacob. Hij gaat uit van 
dee naamsverandering ten opzichte van vers 8. Pas in vers 14 is de omkeer voor 
Abrahamm bewerkstelligd. Niet het temporele aspect is van belang, maar de openbaring 
enn Jacob beklemtoont: J-h-w-h ist die +Vorsehung+. Voor Gunkel is de heilige plaats 
vann belang waar nu door Abraham betekenis aan is gegeven. Jacob heeft enkel 
belangstellingg voor de theologische betekenis van de naamgeving. Sterker, Jacob let 
opp het geheim van het detail in het objectloze rtKT alsmede in het subjectloze ntn\ 
Omwillee van de wending in de vertelling van Abrahams belevenis hebben deze 
woordenn een eigen inkleuring gekregen. Moria bevat het hoogtepunt van de 
Godservaring,, ter duiding dat ER sieht. 

14.1114.11 Genesis 22:15-18 

155 Und abermals rief der  Engel Jahves Abraham vom Himmel her  zu 
166 und sprach: ich schwöre bei mir  selbst, so spricht Jahve, dass ich dich, well du d a s s getan 

undd deinen einzigen Sohn 'mir '  nicht vorenthalten hast, 
177 Uberschwenglich segnen und deinen Samen unermessUch zahlreich machen wil l wie die 

Sternee am Himmel und wie den Sand am Ufer  des Meeres; dein Same soil das Tor  seiner 
Feindee erobern; 

188 alle Völker  der  Erde sollen sich mit deinem Samen segnen; darum, weil du meinem Befehle 
gehorchtt  hast (Gunkel) 

155 Und es rief SEIN Engel dem Abraham zum zweiten Male vom Himmel zu 
166 und sprach: bei mir schwöre ich - ist SEIN Spruch - dass, weil du diese Sache getan und nicht 

deinenn Sohn, deinen Einzigen, verweigert hast, 
177 dass ich segnen, dich segnen und viel machen, vielmachen will deinen Samen wie die Steme 

dess Himmels und den Sand, der am Ufer des Meeres, und erben wird dein Same das Tor seiner 
Feinde, , 

188 und segnen werden sich mit deinem Samen alle Völker der Erde, zum Lohne, dass du auf meine 
Stimmee gehort hast. (Jacob) 

14.11.114.11.1 Gunkel: 'nichts neues' 

Dee naam is gegeven en met de terugkeer van Abraham is de vertelling naar haar aard 
tenn einde, meent Gunkel. De tweede openbaring van de engel vat hij in het spoor 

A.w.. p.502. 
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vann onder anderen Wellhausen op als een latere toevoeging. Volgens de oude sage 
wass het Abrahams deel dat hij Isaak mocht behouden, ein vollgenügender Lohnfür 
dasdas vdterliche Herz! De latere bewerker vond een toevoeging nodig omdat dit loon 
niett toereikend werd geacht. Daarom volgt er noch eine grosse Verheissung hinzu 
enn Gunkel wil het belang van Abrahams daad beklemtonen door het woordje das in 
verss 15 in zijn vertaling breed af te drukken. Daarbij blijf t het niet, want Gunkel 
meentt dat Abraham ook in deze toevoeging zijn zoon niet heeft onthouden aan God! 
Ditt benadrukt hij door - tussen aanhalingstekens - de bode van God mir in de mond 
tee leggen102 waardoor dit woordje als een benadrukking klinkt van vers 12. De vertel-
lerr spant zich in om de engel zo plechtig en nadrukkelijk mogelijk te laten spreken. 
Vandaarr dat hier de term rvrP'Dtö der Schwur Gottesi0i klinkt, waarbij Gunkel verwij st 
naarr Genesis 24:7, 26:3 en 50:24; deze teksten zijn duidelijk te kenmerken als latere 
toevoegingen,, maar ze zijn van belang, want daarin wordt aan deze Schwur Gottes 
herinnerd.104.. mn,-DW vat Gunkel op als das uralt-geheimnisvolle Wort, maar hier 
krijgtt het een afgezwakte betekenis omdat het als een toevoeging uit de mond van 
dee engel komt. De reden is dat die alten Sagen selber sich begnügt haben, von einer 
einfacheneinfachen Zusage Gottes zu sprechen. Inhoudelijk heeft de verteller niets nieuws te 
bieden,, want er is reeds aan Abraham zegen beloofd en nakomelingschap.105 Opval-
lendd is dat üT wordt vertaald met erobern, waarmee een toch meer krijgshaftige 
uitdrukkingg in stelling wordt gebracht dan met 'in bezit nemen' of 'erven' en tevens 
iss het opmerkelijk dat JOtf is weergegeven met gehorcht, een zegswijze die aangeeft 
datt Abrahams gehoorzaamheid absoluut kan worden genoemd. 

14.11.214.11.2 Jacob: 'nur eine Probe, wenn auch die starkste' 

15.. De engel roept voor de tweede maal en naar Jacobs mening geldt dit trip als een 
afsluitingg en afronding. Jacob wil duidelijk maken dat de verzen 13 en 14 ertussen 
gekomenn zijn, maar dat is ten eerste urn das gezückte Messer seinen Dienst tun zu 
lassenlassen - en daarmee zien we dat Jacob nog eenmaal het mes in beeld brengt omdat 
hett offer nu eenmaal om voltrekking vraagt - en ten tweede is de tussenkomst nodig 
geweestt om Abraham nog eenmaal het woord te geven bij het offer waardoor diens 
positiee nu opnieuw is bepaald. Na dit alles zal de engel voor de tweede maal het 
woordd nemen. 
16.. Sprak de engel in vers 12 in eigenem Namen toen deze aan God gehoor gaf en 
horenn we vanaf dat moment niet meer van der Satan selbst, nu spreekt de engel in 
dee naam van God zelf. We zien dat Jacob in tegenstelling tot Gunkel niet van mir 

Gunkell  baseert zich op onder meer LXX en Kittel (1905) als hij achter ^TiT-rw (sic!) de 
herhaaldee uitdrukking uit vers 12 '3QD leest, Gunkel (1977) p.240. Zo ook Westermann (1981) 
p.432:: Sam, G, S, Vfögen nchtig '300 hinzu; vgl. V.12. Verrassend is dat ook Hirsch (1893) 
p.3100 mir toevoegt aan zijn vertaling, maar het niet verantwoordt. Voorts de NV 1951, Genesis, 
Werkk in uitvoering 2 (1991). Niet: Statenvertaling, New JPS Translation 1989, Fox, Buber-
Rosenzweigg 1925, 1930, 1976. 
Gunkell  (1977) p.239. 
A.w.. p.183. 
A.w.. p.240. 
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reptt in zijn vertaling en dat is ook logisch, daar de tekst daartoe geen reden geeft. 
Jacobb weet dat de engel voorheen in zijn eigen naam sprak, nu spreekt deze gestalte 
inn de naam van God zelf. God doet een eed, bekrachtigd door de uitdrukking '3. Het 
zall  gaan om de overduidelijke daad van zegening die God zelf zal verrichten en dit 
wordtt bekrachtigd in de zegswijze TUO0]106 voorafgaand aan het tussengeschoven 
""  QW, de directe spreuk van IHM. Jacob wijst erop dat dit uniek is in de vertellingen 

vann de aartsvaders en dat op deze tekst later vaak wordt ingehaakt. De reden van 
Godss eed, beginnend met 'S, wordt gegeven in het algemeen klinkende mn nznn 
waarvann de inhoud echter iets ongehoords is, maar ook door de overgave van 'de 
enigee zoon', waardoor de uitdrukking van vers 12 wordt herhaald. Aldus is er een 
verbindingg te zien tussen de twee redevoeringen en wil worden aangegeven dat dit 
alless niet onbeloond kan blijven.107 

17.. De eed van God wordt verder uitgesproken, wederom beginnend met '3. In de 
meestt krachtige bewoording worden alle vroegere beloften samengevat, waarbij hemel 
énn aarde in het geding zijn.108 In die zin vat Jacob ttfT op als een invoelend-poëtische 
uitdrukkingg voor het profane 'innemen van het land'. Jacob is van oordeel dat dit alles 
tochh wel in diep contrast staat met dem eben erst dem Tode geweihten einzigen Sohn! 
18.. Toch zal het uiteindelijk niet gaan om de zege over de vijanden, maar om de 
zegenn zoals uitgesproken in Genesis 12. De reden is dat Jacob de daad van Abraham, 
dienss principiële antwoord, plaatst binnen het geheel van zijn daden. Jacob ziet Abra-
hamm die gehoor geeft aan de opdracht en alles daartoe in gereedheid brengt: ihn 
hinaufbringenhinaufbringen för ein Ganzopfer, maar Jacob heeft ook oog voor de wijze waarop 
Abrahamm antwoordt. Al ten aanzien van vers 9 heeft Jacob erop gewezen dat het 
feitelijkee slachten nooit bovenop het altaar plaatsvindt. In de manier waarop Abraham 
Isaakk op het altaar legt wordt duidelijk op welke manier Abraham gehoorzaam is 
jegenss de stem van God, von dem sie nur eine Probe, wenn auch die starkste, war. 
Dee kern van de zaak is dat er een geweldige beweging doorklinkt in deze Schwur 
Gottes,Gottes, want voor Jacob is het volkomen duidelijk dat met de uitdrukking  au/ 
meinee « Stimme uitdrukkelijk wordt beleden dat de Stimme der Versuchung eine 
StimmeStimme Gottes warm 

14.11.314.11.3 Samenvatting 

Gunkell  raakt steeds verder van het hoogtepunt af en voor hem is de vertelling door 
allee toevoegingen reeds ten einde. De tweede openbaring van de engel bevat niet 
meerr dan een Nachtrag, ondanks de Schwur Gottes als das uralt-geheimnisvolle Wort. 
Dee Schwur Gottes bevat niets nieuws meer en Gunkel belicht daarom enkele accenten 
diee voor hem van belang zijn en dat doet hij door in zijn vertaling de daad van 
Abrahamm voor God te accentueren in het woordje das, maar ook door het woordje 
mirmir dat hij in de tekst leest. Jacob daarentegen heeft de spanning vast weten te 

Vermoedelijkk drukfout van 'nyann. 
Jacobb (1934) p.502; het werkwoord dat Jacob niet noemt, maar dat wel herhaald wordt is 
"|(pn,, 'onthouden' in de zin van 'iemand iets niet doen toekomen'. 
A.w.. p.502. 
A.w.. p.503. 

10* * 

107 7 

10* * 

109 9 
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houdenn en hem gaat het niet om de gehoorzaamheid van Abraham als zodanig, maar 
omm diens intentie waardoor een heel specifiek antwoord zichtbaar wordt waarin 
Abrahamm tot het uiterste is gegaan. 
Duidelijkk is dat Gunkel, die de daad louter als een uitvloeisel beschouwt van de 
gehoorzaamheid,, en Jacob daarover in hun visie verschillen. Waar Gunkel spreekt 
vann gehorchen, vertaalt Jacob het werkwoord JJDCÖ dat in Genesis 22 alleen hier klinkt, 
mett horen. Het lijk t erop dat Gunkel een groter gewicht wil toekennen aan de 
betekeniss van het werkwoord iHD in vers 18 dan aan het eerste en tweede antwoord 
vann Abraham wanneer hij zich present meldt bij God. Abraham antwoordt met 'MH, 
hetgeenn Gunkel beide keren met ich höre heeft vertaald. Het kan dan niet anders of 
Gunkell  moet iOö met gehorchen weergeven. 
Iss volgens Gunkel Abrahams rol in de beproeving ten einde, Jacob wijst erop dat de 
engell  zich terug moet trekken om Abraham het woord te geven in aansluiting op het 
tee verrichten offer. Pas dan kan de engel weer spreken en doet God een plechtige 
belofte.. Deze wordt uitgesproken in een vormgeving die uiterst invoelend is en waar 
dee Traditie over spreekt. Niet alleen de aarde met daarop Abraham, maar ook de 
hemell  waar God woont, is in het geding geweest. 

14.1214.12 Genesis 22:19 

199 Darauf kehrte Abraham zu den Sklaven zurück; dann machten sie sich auf und gingen 
zusammenzusammen nach B"erSebax. Abraham blieb in Btler$ebat wohnen. (Gunkel) 

199 Darauf kehrte Abraham zu seinen Knaben zurück und sie erhoben sich und gingen zusammen 
nachh B'er §eba und Abraham blieb in B'er Seba wohnen. (Jacob) 

14.12.114.12.1 Gunkel: 'selbstverstandlich' 

Dee vertelling is voor Gunkel reeds lang ten einde en ze vraagt nu slechts nog om een 
definitievee afhechting. Abrahams terugkeer is voor hem niet meer dan vanzelfspre-
kend.. Gunkel beschouwt dit vers als een epiloog waarin de verteller de verhitte 
gemoederenn van de hoorders geleidelijk aan wil kalmeren door geen nieuwe 
indrukkenn meer aan te bieden, maar een rustpunt. Genesis 21:22 vv. weet al dat Abra-
hamm reeds in Berseba woont en daarheen keert hij nu terug. Isaak wordt niet meer 
genoemd;; ook hier speelt hij als "il>3 geen rol en hij valt bij Gunkel dan ook uit het 
zicht.. Hierin ligt besloten dat niet alleen de reis, maar ook Abrahams rol in de vertel-
lingg eindigt bij de plek die, direct voorafgaand aan Genesis 22, in het slot van 
Genesiss 21 genoemd wordt.110 

14.12.214.12.2 Jacob: 'wieder ins Leben' 

BisBis zuletzt bewahrt sich die Kunst des Erzahlers, meent Jacob. Voor hem is de vertel-
lingg nog steeds niet ten einde. Jacob reageert niet op Gunkel, maar hij meent dat 

Gunkell  (1977) p.239 terwijl dit een tekst is uit de J traditie. 
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uiteraardd ook Isaak terugkeert.1" Het gaat niet om een opsomming van beider 
terugkeer,, hetgeen ook voor Jacob vanzelfsprekend is, maar om Abraham die weer 
inn het gewone leven terugkeert. Zonder deze vermelding had de vertelling beëindigd 
kunnenn zijn met de beloftevolle uitspraak van God. Jacob ziet dit inhoudelijk besten-
digdd in de zegswijze HH1 D1?'), een bijna woordelijke herhaling van 22:6 en 8 waar 
wee lezen TilT orPK? TD '̂l. Isaak behoort tot die ganze Reisegesellschaft en vormt een 
onlosmakelijkee eenheid met de W~\VÏ. Berseba is de plek waar Abraham de tamarisk 
hadd geplant als teken voor de komende geslachten; Isaak werd daar geboren en hij 
iss aan Abraham, belijdt Jacob, jetzt wiedergeschenkt,112 

14.12.314.12.3 Samenvatting 

Waarr Gunkel in het slot van de vertelling louter een motief van afronding ziet om 
dee hoorder tot ontspanning te brengen, meet Jacob nog steeds de spanning in het 
verhaall  zelf. In Jacobs visie is Abraham de gezegende die de hoofdrol vervult in het 
tezamenn optrekken met zijn C^D) die nu ook onderling weer verenigd zijn als hij 
spreektt over die ganze Reisegesellschaft. Abraham is het die als beproefde terugkeert 
naarr de plek waar de beproeving begon. Had hij daar niet reeds het teken voor de 
toekomstt gesteld? Gunkel beschrijft louter het einde van een vertelling waarin 
Abrahamm noch Isaak noch de Sklaven een specifieke positie innemen. Het is de 
hoorderr die bediend moet worden na zo vele emoties te hebben doorstaan. Jacob 
daarentegenn heeft de eenheid voor ogen van het reisgezelschap, maar ook die van 
hemell  en aarde. Isaak is Abraham wiederge schenkt en met dit woord brengt Jacob 
tott uitdrukking dat de in Berseba geborene aan Abraham toebehoort. 

14.1314.13 Genesis 22:20-24 

200 Nach dlesen Geschichten ward dem Abraham gemeldet: auch Milk a hat deinem Bruder 
Nahorr  Kinder  geboren: 

211 setnen Erstgeborenen s und dessen Bruder  Buz, Q'mu'el (Vater von Aram), 
222 Kesed und H*zo, PüdaS. jidla f und B'thu'el 
233 (undB'thüel hat Rebekka gezeugt): dlese acht hat Milk a Abrahams Bruder  Nahor  geboren.-
244 Und auch sein Kebsweib, das R"um a hiess, gebar: Tebah und Gaham, TahaS 

undd Ma'*cha. (Gunkel) 

200 Es geschah nach diesen Begebenheiten, da wurde dem Abraham gemeldet: siehe, Milk a hat 
gleichfatlss Söhne geboren, dem Nahor, deinem Bruder. 

211 Den 'Us, seinen Erstgeborenen, und den Buz, seinen Bruder und den Kemuel, den Urvater 
Arams. . 

222 Und den Kesed und den Hazo und den PildaS und den Jidlaf und den Betuel. 

Dee Traditie kent verklaringen dat Isaak niet terugkeerde. Zo zou hij door Abraham naar Sjem 
zijnn gestuurd om Tora te studeren, GenR 56:11. PRE 32 vertelt dat Samaêl, die geen vat kreeg 
opp Abraham, Sara bezocht en haar vertelde dat Abraham Isaak zou hebben geslacht en geofferd, 
waaropp Sara stierf van verdriet. Vergelijk ook Kasher (1957) p.163: R.Eleazar b. Pedath said: 
AlthoughAlthough Isaac did not die. Scripture regards him as though dead, his ashes lying on the altar. 
ThereforeTherefore it says, So Abraham returned [but not Isaac]. 
Jacobb (1934) p.503. 
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233 Und Betuël hat die Ribka gezeugt. Diese acht hat Milk a dem Nahor, Bruder Abrahams geboren. 
244 Und sein Kebsweib, deren Name R'uma, hat gleichfalls geboren: den Tebah und den Gaham 

undd den TahaS und den Ma'akha. (Jacob) 

14.UA14.UA Gunkel: 'von spatester Hand eingestellt' 

Inn een nieuw hoofdstuk, nr.30, behandelt Gunkel de Stammbaum Nahors, waarachter 
hijj  een J plaatst. De teksteenheid ziet Gunkel gemarkeerd in Genesis 22:20-24. De 
kleinee romeinletter wil aangeven dat die tekst afkomstig is uit een bron van de 
Jahwist;; net als Genesis 22:15-18 relateert deze niet aan de Urgeschichte en de 
Abrahamgeschichte.Abrahamgeschichte. Gunkel is van mening dat de stamboom zeer oud moet zijn. Het 
gaatt om twaalf zonen, zoals bij Israël, Ismaël, maar ook bij Esau.113 De verteller heeft 
eerst,, om de kanttekeningen sterker tot uitdrukking te brengen, de vertelling het 
karakterr willen geven van een gebeurtenis und daher geschickt die Einkleidung 
gewahlt,gewahlt, wonach Abraham diese Geburten gemeldet werden. Deze gebeurtenis wordt 
ingezett met het bericht dat ook Nachor, wiens naam terug te leiden zou zijn tot die 
vann de Aramese godheid Nahar,114 nakomelingschap heeft. Naar goed Israëlitisch 
gebruikk gaat het eerst om de zonen van de vrouw, Milka, een godinnennaam uit 
Haran.1155 De stamboom zet in met het motief van de twee oudste zonen die, net als 
Kainn en Abel, in een adem worden genoemd, te weten Uz en diens broer Buz. 
Evenwell  heeft de verteller deze verteltrant niet kunnen volhouden en is hij vanaf vers 
23bb wieder in den gewöhnlichen Stil der Stammbdume zurückgefallen. Dit nu vat 
Gunkell  op als een verarming. De in zijn vertaling weergegeven tekst tussen haken 
inn 21 Vater von Aram en in 23 und B'thu'el hat Rebekka gezeugt kenmerkt Gunkel 
alss latere toevoegingen die de samenhang aanzienlijk verstoren omdat direct na de 
geboortenn van Kemuël en Betuël nog geen sprake kan zijn van hun nageslacht. De 
namenn duiden op oude stammen en zijn hier terechtgekomen als inleiding voor de 
volgendee vertelling uit een bron van J. De nazaten van Nachor spelen daarin een rol 
waarmeee Gunkel Genesis 24 Rebekkas Brautwerbung bedoelt. De stamboom van 
Rebekkaa schept bovendien verwarring omdat een nevenbron van J in Genesis 24:15 
wi ll  dat zij oorspronkelijk niet de dochter van Betuël genoemd wordt maar van Milka, 
dee vrouw van Nachor. De Elohist heeft op die plaats "van Betuël, de zoon van' 

1,33 Gunkel meent zich ten opzichte van de twaalf zonen van Esau te kunnen baseren op Genesis 
36:15-19,, vergelijk Gunkel (1977) p.243. Deze lijst gaat uit van dezelfde traditie als de 
StammbaumStammbaum Esaus die aan dit fragment voorafgaat. Over de beschreven stamboom in de verzen 
9-144 meldt Gunkel dat het gaat om de alle und sehr wertvolle Stammbaum des edomitischen 
Volkes,Volkes, in twaalf stammen. Gunkel begint dan niet met Elifaz, de zoon van Ada, maar met de 
zonenn van Elifaz, uitgezonderd de bastaard Amalek, tezamen vijf zonen. Ook de zoon van Base-
mat,, Rehuêl, wordt niet meegeteld, maar wel diens vier zonen, tezamen negen en tot slot telt 
Gunkell  weer wel de drie zonen van Aholibama mee, in totaal twaalf zonen. Ook het fragment 
15-199 dat Gunkel kenschetst als A ufe&hlung der Fürsten Esaus kent een ingewikkelde construc-
tie:: Elifaz, de zoon van Ada, heeft vijf zonen, nu niet alleen Amalek, maar ook Korach niet 
meegerekend;; vervolgens telt Gunkel hierbij de drie zonen van Aholibama, die ook een Korach 
alss zoon heeft, tezamen acht en tot slot de vier zonen van Rehuël, de zoon van Basemat, in 
totaall  twaalf. Vergelijk a.w. p.391-392. 

1144 A.w. p.lxxvii. 
1155 A.w. p.lxxvii. 
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tussengevoegd.. Overduidelijk is voor Gunkel dat de stamboom van Genesis 22 van 
veell  latere hand is en hier is toegevoegd und durch den Zusatz 23a notdürftig mit 
demdem Folgenden verblinden worden. 
Dee namen van de oorspronkelijke stamboom bevatten naar Gunkels oordeel geen 
verwijzingg naar sagengestalten of het moest de naam van Kemuel zijn als stamvader 
vann de Arameeërs.116 Van hem is enkel de naam maar niet de sage overgeleverd en 
daardoorr is de samenhang verloren gegaan.117 Gunkel zoekt naar de betekenissen van 
dee namen in de wijde wereld van het Midden-Oosten. 

14.13.214.13.2 Jacob: 'namlich die Tochter Betuels' 

Dee formulering van de inleiding komt overeen met vers 1 en dit is van belang voor 
Jacobb vanwege het eendere oogmerk van contrast in de verzen 1 en 20. Zoals vers 
11 met zijn uitdrukking rbvsi D,-i3~rn ~in« 'rvi een scheidslijn laat zien tussen het geboor-
tefeestt en de beproeving, brengt vers 20, met een kleine variant, een scheiding aan 
tussenn Isaak die niet alleen is behouden, maar van wie we nu zelfs de naam van zijn 
toekomstigee vrouw horen en wel op zodanige wijze dat die niet pas in Genesis 24 
aann de tekst hoeft te worden toegevoegd. Het gaat niet om een opsomming van de 
geboortenn van Nachor, zodat deze tot en met de dochter van de laatste zoon van 
Milk aa nu bekend zijn. Integendeel, het gaat om Rebekka! Jacob laat zijn fantasie de 
vrijee loop en stelt zich voor dat een goede vriend uit Haran tegen Abraham zegt dat 
hijj  een vrouw voor zijn zoon weet en nog wel uit zijn nabije familie. Als nadere 
toelichtingg wordt door deze Bote de gehele stamboom uit de doeken gedaan, uitlo-
pendd op Rebekka. Hij zegt dat zij namelijk de dochter van Betuël is, een van de acht 
zonenn van Abrahams broer Nachor, van Milka. De acht zonen van Milka worden 
gevolgdd door de vier zonen van een Kebsweib, genaamd Reuma. Haar naam moet 
klinken,, want deze vier zonen zijn naar haar genoemd. Het motief van het contrast 
blijf tt gehandhaafd, want om Abraham heen bereikt Nachor in de eerste, Ismaèl in 
dee tweede en Jakob in de derde generatie het getal van twaalf. Tevens wordt de 
relatiee tot de context gecontinueerd door de getalsverhouding tussen de beide vrou-
wenn met betrekking tot hun nazaten. Jacob wijst erop dat die tussen de vrouwen en 
bijvrouwenn twee op één is zoals dat ook in Genesis 29-30 het geval is."8 Het gaat 
uitsluitendd om Rebekka en dat valt af te leiden uit de omstandigheid dat haar broer 
Labann hier niet in het vizier komt, maar ook de uitdrukking npm n« 1^] is van 
belang,, want die wordt verder nooit bij de verwekking van een dochter gebruikt. 

A.w.. p.243. 
A.w.. p.lxvi. 
Ziee Jacob (1934) p. 504. Lea en Rachel krijgen respectievelijk zes en twee zonen (8) tegenover 
Bilhaa en Zilpa die er elk twee baren (4). Overigens zijn laatstgenoemden strikt genomen geen 
bijvrouwenn van Jakob, maar worden zij 'm nnsö nrto en n»̂  nnso nsVt (Genesis 30:7 en 10) 
genoemdd omdat de vrouwen van Jakob hen van vader Laban meekregen in hun huwelijk. 
Vergelijkk a.w. p.833-834. 
Jacobb (1934) p.504. 
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14.13.314.13.3 Signalering van de namen bij Gunkel en Jacob: 

Gunkel l 

'Us:: volgens Genesis 10:23 (?) een 
Aramesee stam; Job 1:1-3 wordt erbij 
betrokken,, maar ook Genesis 36:28 
(NVV 29) waar sprake zou zijn van een 
horitischee stam; ook Klaagliederen 
4:211 het land van Edom 

Buz:: Jeremia 25:23, naast de landen 
DMann en Têma genoemd, vergelijk 
ookk Job 32:2, is dus in het noorden 
vann Arabië te zoeken; ook Assyrisch 
Bazuu wordt genoemd 

Q'mu^el:: vader van Aram, geen stam-
naamm maar een sagengestalte, stam-
vaderr van de Arameeërs 

Kesed:: veronderstelde stamheer van de 
Chaldeeën,, zij vormen een Aramese 
bedoeïenenstam;; ook Job 1:17 wordt 
genoemd d 

H"zo:: Assyrisch Hazü, door Asarhad-
donn naast Bazu genoemd 

PildaS:: hier wordt naar een Sinaïtische 
inscriptiee verwezen 

Jidlaf:: ontbreekt, want daar is niets 
overr bekend 

B'thu'el:: wellicht net als Q'mu^el een 
oervader;; de vraag klinkt of we hier 
misschienn niet te maken hebben met 
nietsniets anders dan de gepersonificeerde 
heiligee steen ^WTD, daarbij weer 
verwijzendd naar een Phoenicische 
godheid d 

Tebah:: volgens I Kronieken 18:8 een 
stad d 

Jacob b 

pjJ:: volgens Genesis 10:23 heeft de 
oudstee zoon van Aram deze naam; 
inn Genesis 10:15 klinkt net als in 
22:200 11^3, dus gaat het om een 
opsommingg uitlopend op Betuël, 
derder jüngste 

TB:: ook hier wordt naar Jeremia 
25:233 en Job 32:2 verwezen; het is 
bovendienn de vader van Ezechiël 
diee ook "Wü heet. Over een land 
mett de naam Bazu lezen we in in-
scriptiess van Asarhaddon 

t̂ODp:: is Q~}$ ,3t<, waarbij naar 
Genesiss 10:21 verwezen wordt 

~ró?:: waarvan de CRfcD waarbij 
verwezenn wordt naar "KöDD~iK in 
Genesiss 10:22 

itn:: bij Asarhaddon Hazu naast 
Bazuu genoemd 

tf'ïï'ps:tf'ïï'ps: wordt onbekend genoemd 

tpT'-tpT'- wordt onbekend genoemd 

^RTQ:: verwezen wordt naar de 
uitlegg van Genesis 24:24 waarom 
Rebekkaa haar vaders moeder 
noemt.. Dit herinnert aan 11:29. Uit 
OheimOheim und venvaister Nichte komt 
BetuëlBetuël voort waarmee Nachor zijn 
plichtt jegens zijn broer Haran 
vervuldd had; er zijn dus twee 
namenn met *?K 

nat?:: niets naders over bekend 
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Gaham:: ontbreekt, want daar is niets 
overr bekend 

Taha§:: geschreven als ünn, zou in 
Egypte,, maar ook in Azië of Europa 
kunnenn liggen 

Ma"cha:: een Aramees landschap 
waarbijj  naar II Samuël 10:6 wordt 
verwezen n 

Dia:: niets naders over bekend 

ttfnn:: niets naders over bekend 

royD:: deze naam komt vaker 
voor,, zie Deuteronomium 3:14, 
Jozuaa 12:5, 13:11,13, II Samuël 
10:6,8,, II Kronieken 19:6 v. 

14.13.414.13.4 Samenvatting 

Dee stamboom heeft bij Gunkel een functie in de wijde wereld van het oosten en bevat 
eenn bewerking die de samenhang heeft verstoord. Gunkel beschouwt de vermelding 
vann Rebekka als zo'n stoornis, omdat er bij Betuëls geboorte nog geen sprake kan 
zijnn van diens verwekkingen. Tevens zien we dat hij het getal van de zonen van 
Nachorr vergelijkt met dat van Israël, Ismaël en Esau, in die volgorde. Israël en Esau 
zijnn zonen van Isaak die er niet zouden zijn geweest als Isaak werkelijk was geofferd. 
Ismaëll  staat hier los van. De berekening vann Esaus nakomelingschap oogt kunstmatig. 
Voorr Gunkel geldt Nachor in der hebraischen Sage als Bruder des (vorgeschicht-
lichen)lichen) Abraham en daarmee is hij waar hij wezen wil, want zo kan de lij n zichtbaar 
wordenn naar Genesis 24; daar wordt uitvoerig over de Nachoriden verhaald.120 

Voorr Jacob bevat de lijst van Nachors nakomelingen allereerst en bovenal de naam 
vann Rebekka. Om haar gaat het. Hier laat Jacob zijn fantasie de vrije loop door te 
sprekenn over ein guter Freund van Abraham die hem als Bote blij moet maken met 
hethet bericht dat hij een vrouw weet voor Isaak, uit Abrahams naaste familie nog wel. 
Inn de compositie van Genesis ziet Abraham de twaalf zonen van Nachor, Ismaël en 
Jakobb in opeenvolgende generaties en hoe opmerkelijk dit ook is, het gaat om de 
voortgaandee lijn. Niett de vermelding van de moeder van Rebekka is van belang, maar 
Rebekkaa zelf, die leibliche Tochter eines Sohnes von Abrahams Bruder. Is voor 
Gunkell  van belang of er nog oorspronkelijke elementen zichtbaar zijn in deze 
bewerktee stamboom, Jacob ziet gerealiseerd worden wat hij de betekenis noemt van 
dee Tora: het volk van de kinderen Israels toerusten voor zijn historische taak121 en 
dee sleutelpositie wordt ingenomen door Betuël die Rebekka heeft verwekt. 

Gunkell  (1977) p.244. 
Jacobb (1934) p. 15. 
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155 CONSTATERING 

Hett is niet moeilijk om vast te stellen dat de contrasten tussen Hermann Gunkel en 
Bennoo Jacob groot zijn. Heeft Gunkel als student het oogmerk nieuwtestamenticus 
tee worden waarbij de studie van de Religionsgeschichte een prominente rol zou gaan 
spelen,, Jacob is op datzelfde moment bezig met zijn studie tot rabbijn. Van jongs 
aff  aan is hij vertrouwd met het bijbels Hebreeuws, maar daarbij studeert hij ook klas-
siekee talen en klassieke filosofie. 
Wanneerr Gunkel - tegen de oorspronkelijke bedoelingen in - Oude Testament gaat 
docerenn en zich moet scholen in het Hebreeuws waar hij tot dat moment alleen mee 
tee maken had in het kader van zijn studie in het Nieuwe Testament, breken er nieuwe 
tijdenn aan. De studie van het Oude Testament leidt tot zijn stelling dat de oude 
Hebreeënn weliswaar niet de logica van de Grieken kenden, maar dat hun sagen zuiver 
religieuzee momenten bevatten. Die dienen te worden gepeild en dat gebeurt aan de 
handd van een Literaturgeschichte die Gunkel vorm geeft en uitwerkt in zijn Genesis. 
Typerendd voor Gunkel is zijn ontzag voor de tekst. Voortdurend gaat het hem om 
hethet bijzondere religieuze moment en dat is bij Abraham gelegen in zijn onvoorwaar-
delijkee gehoorzaamheid aan God. Net als Von Rad gaat het Gunkel om een gehoor-
zaamheidd in een extreme situatie. En Jacob, heeft hij niet vanaf het begin met 
Abrahamm als Heros der Religion diens gehoorzaamheid op het oog gehad? 

Omm die vraag te kunnen beantwoorden moeten de opvattingen van beide geleerden 
nogg eenmaal de revue passeren, met daarbij het accent op de contrasten. Voor Gunkel 
iss het de vraag of Abraham, in Genesis terechtgekomen als de ware vrome, overeind 
blijf tt waar anderen struikelen. Hij ziet de vertelling als een zelfstandig geheel en legt 
geenn verbanden met teksten hiervóór die een Abraham beschrijven aan wie keer op 
keerr nazaat is beloofd. Het gaat Gunkel zelfs niet om het gegeven dat Abraham zijn 
langg verbeide zoon weer moet afstaan, maar om het thema van Abrahams gehoor-
zaamheid,, uitgesproken in een bevel door een God die alles, ook een kinderoffer, 
verlangenn kan. Het werkwoord no] is daarom van secundair belang. Gunkel had graag 
nogg uit de mond van Abraham de bevestiging van de opdracht vernomen als 
bekrachtigingg van zijn gehoorzaamheid. In Isaak ziet Gunkel niets meer dan een 
kinderlijkk nieuwsgierige maar wel zeer schrandere knaap en in het tweegesprek een 
meesterstukk van psychologische schildering waarin Abraham kans ziet zijn zoon niet 
tee verontrusten en dus uitwijkt naar een noodleugen. Het is alsof de verteller met 
tranenn in de ogen wil zeggen: zie, dit is gehoorzaamheid jegens God. Dat het mes 
ontbreektt in Isaaks vraag is omdat een goede verteller niet te veel uitweidt! 
Niett het hanteren van het mes wordt Abraham verboden, maar de handbeweging naar 
dee jongen toe en daarom is voor Gunkel de spanning verbroken bij Genesis 22:11 
waarr gebleken is dat Abraham hééft gehoorzaamd! God mag lang zwijgen, maar in 
dee laatste nood zal hij spreken. Abraham moet wel in aller ijl gehoorzamen, want 
dee keel van het kind zou anders doorgesneden zijn. Het gaat hier dus om een bijna-
offerr dat God voor zichzelf kan verlangen, maar waarvan de uiteindelijke voltrekking 
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niett hoeft door te gaan. Dat is het kenmerkende van deze vertelling die hiermee in 
dee ogen van Gunkel een prachtige karakterschildering van Abraham biedt. Daar is 
hett de verteller dan ook om gegaan, want hij wist wel dat God zich niet meer een 
kinderofferr wenst, terwijl de sage zelf nog wel met de mogelijkheid van een 
kinderofferr rekening houdt. Gunkel beziet al wat gebeurt in Genesis 22 als een vertel-
lingg die de mens op aarde betreft. De rol van God is niet in het geding. Gunkel laat 
zelfss de aard van de vertelling prevaleren boven de bron als hij zegt dat God die in 
verss 1 het gebod gaf dit ook zélf moet opheffen. Dit gebeurt door een interruptie, 
zoalss dat ook in Genesis 16:7b gebeurt, hoewel die tekst uit een andere bron afkom-
stigg is. Het verloop van de sage biedt verder niet veel nieuws meer. De betekenis van 
dee naam van de plaats is met een tekstbederf nader ingevuld en dat Abraham 
terugkeertt is vanzelfsprekend. De stamboom die hierop volgt is naderhand toegevoegd 
enn de naam van Rebekka werd ingelast. In het geheel gaat het om de gezindheid van 
Abrahamm die standhoudt en hierdoor vormt de vertelling een Idee von höher Ver-
geistigung. geistigung. 

Wanneerr we blijven letten op de vraag tot hoever Abrahams gehoorzaamheid gaat, 
zienn we dat Jacob daar impliciet een antwoord op geeft aan de hand van voorbeelden 
diee verwijzen naar het gehoor geven aan de Tora. Voor hem is het werkwoord n03 
uitgangspuntt en dit werkwoord beheerst de gehele vertelling die een vervolg vormt 
opp Genesis 21 waar de zoon eindelijk geboren is. Vanuit dit werkwoord splitst Jacob 
dee vertelling in een gebeuren dat de hemel en de aarde betreft. In de hemel ziet hij 
dee eigenlijke beproeving zuchtend en steunend worden uitgesproken. Niet verbaal 
antwoordtt Abraham, zoals Gunkel zo graag gehoord had, maar in zijn daden. Daarbij 
typeertt Jacob Abraham als een kenner van de Tora, want door het ontbreken van het 
'voorr mij' in het doen opgaan ten brandoffer in vers 2 kan hij weten dat het niet om 
louterr een offerbevel gaat. Abraham gehoorzaamt door op weg te gaan. Het tweege-
sprekk met de zoon geeft weer dat Isaak weet hoe een offer wordt voltrokken. 
Vuurr - hout - offerlam. Deze volgorde vinden we terug in Leviticus 1:8. De God van 
hethet offer heet nvr, weet Jacob, maar hij heeft ook te maken met DTî wn en Jacob 
vraagtt zich af welke DTÎ K Abraham bedoelt waarvan in het antwoord aan Isaak 
sprakee is. De spanning ziet Jacob opgevoerd worden door zowel Isaak als Abraham. 
Daarbijj  blijf t het niet, want ook in de wijze waarop het altaar wordt opgebouwd blijf t 
dee spanning stijgen. Ook in de hemel komt het tot een climax wanneer Abraham het 
mess neemt. De Abraham van Jacob blijf t gehoorzaam, maar op een volstrekt tegen-
draadsee wijze. Op dit moment, waarvan Gunkel zegt dat God alles verlangen kan, 
duss ook een kinderoffer, spreekt Jacob van moord wanneer het mes zijn werk zal 
gaann doen. Er is dus geen sprake van een bijna-offer, maar volgens Jacob zou het 
doorr het mes gaan om een bijna-moord! In de hemel breekt de spanning wanneer de 
nvpp D de beproeving opheft. Samen met DTÎ KH die de beproeving uitsprak is deze 
gestaltee ondergeschikt aan HYP die de beproeving toeliet en ook dit is een andere 
zienswijzee dan die van Gunkel en met gevolgtrekkingen die dieper ingrijpen. Gunkel 
gaatt het om een gehoorzamende Abraham jegens een eisende God en Jacob om een 
gehoorzamendee Abraham die in het kader van een opgelegde beproeving de Aller-
hoogstee tot het uiterste heeft bevraagd en ook hierin als Heros der Religion kan wor-
denn gezien. Het is deze Abraham, na de beproeving, die van de nakomelingen hoort 
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vann Nahor. Het gaat dan om het eerste twaalftal zonen mét Rebekka. Die Religion 
blijf tt in de familie. Jacob noemt hier ook het tweede en derde twaalftal zonen, van 
Ismaëll  en van Jakob. Dat is niet voor niets. Het is alsof de zandkorrels door het 
nauwee halsje van de zandloper heen kunnen gaan. De vruchtbaarheid van Rebekka 
iss een tijdelijke aangelgenheid en die van Rachel en Lea met hun "draag-
dienstmaagden""  Bilha en Zilpa leiden tot de wording van het huis Israels. Een verhaal 
apart. . 

Concluderendd kan gezegd worden dat Gunkel in heel zijn eerbied voor het religieuze 
gehaltee van de tekst in Abraham een gehoorzaamheidsatleet heeft beschouwd die 
verhinderdd moet worden het offer te voltrekken. De gehoorzame vrome blijf t God 
toegewijd.. Dit geeft de vertelling haar glans. Naar de geest heeft Jacob gelijk als hij 
suggereertt dat Gunkel bedoelt dat Abraham het mes bij zich moet steken, maar 
Gunkell  is te zeer onder de indruk van het ingrijpen Gods. Jacob gaat het om 
Abrahamm op aarde en God en diens raadskring in de hemel. De gehoorzaamheid van 
Abrahamm wordt gedefinieerd binnen de Religion die God met Abraham begonnen is. 
Dezee Religion moet de basis zijn om de betekenis en het doel van de Akeda te peilen 
zoalss Jacob heeft verstaan. Daartoe moet worden nagegaan welke rol de Traditie 
speeltt in Jacobs uitleg, want zijn visie op D'ĤKTi alss Versucher komt hier vandaan. 
Dee Traditie heeft nagedacht over de rol van God in de beproeving en is daarin 
onvergelijkelijkk te noemen. Ook in het moderne joodse debat zien we dat de 
gelaagdheidd van de vertelling, te weten de hemel en de aarde, maar óók de nieuwe 
religiee waarvan Abraham de grondlegger is, een belangrijke rol spelen in de uitleg. 
Zall  Jacob standhouden tussen al deze stemmen? 
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