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Hoofdstukk 1 
Vann meesters en leerlingen 

Inn dit deel van het onderzoek zullen enkele stemmen ten gehore worden gebracht die 
dee denkweg van Jacob in een breder kader plaatsen. De basis daarvan vinden we in 
dee joodse traditie. Jacobs visie op OTl̂ Kn heeft haar wortels in de schriftelijke én de 
mondelingee traditie.1 Met die stemmen op het gehoorbeen geeft Jacob een eigen 
uitleg.. Dit alles loopt weer uit op het oorspronkelijke idee, dat net als DTP?*."!, ook 
nww IK^D ondergeschikt is aan HTTP. Dit is de kern van de zaak. Jacob ontvouwt met 
dee opbouw van zijn compositie een visie die om een toetsing vraagt met de moderne 
tijd.. Het heden wordt gedragen door het verleden. Daarom worden nu enkele joodse 
stemmenn tot klinken gebracht. 

Eerstt zal het gaan om een aantal stemmen uit de tijden van weleer waar Jacob zelf 
aann refereert. Ze hebben Jacobs vorming bepaald en hij kent de zienswijzen van de 
grotee uitleggers. Zij zijn bepalend voor Jacobs visie op de positie van Abraham 
jegenss God, maar ook op de positie van God zoals deze zich verhoudt tot Abraham. 
Jacobss uitleg mag dan wel doordrenkt zijn van de Traditie, we zullen óók zien 
hoezeerr Jacob zijn eigen weg gaat. Vervolgens horen we enkele stemmen uit de 
laatstee decennia van de twintigste eeuw, want de Traditie gaat nog altijd door. Kan 
Jacob,, zo'n kleine zeventig jaar na verschijning van zijn boek, nog gesprekspartner 
zijnn van de moderne joodse stemmen die te horen zijn over de Akeda? 

1.11.1 Alsnog misverstaan? 

Wanneerr Brevard S. Childs in zijn Biblical theology of the Old and New Testaments 
Genesiss 22:1-19 ter sprake brengt, constateert hij in het exegetische debat een 
positievee ontwikkeling. De discussie is verschoven van de vraag waarom Israël niet 
langerr kinderoffers bracht, naar de aard van de vertelling waarin de voorzienigheid 
vann God centraal staat. Het kan niet anders of Childs heeft het hier over Hermann 
Gunkell  en Gerhard von Rad die de discussie voor een niet onbelangrijk deel hebben 
bepaald.. Nog een naam heeft gezag gekregen in de discussie en wel die van Erich 
Auerbach.22 Diens inbreng is zo bepalend, meent Childs, dat Auerbach Von Rad te 

Wellichtt ten overvloede zij hier vermeld dat met de schriftelijke traditie Tenach wordt bedoeld; 
mett de mondelinge traditie heel de literatuur buiten Tenach tot op heden en dat het geheel wel 
dee Traditie genoemd. 
Erichh Auerbach publiceerde in 1946 zijn Mimesis: dargestellte Wirklichkeit in der abendlün-
dischendischen Literatur. Het gaat om het hoofdstuk waarmee het boek begint: Het litteken van 
OdysseusOdysseus (Nederlandse vertaling). Auerbach plaatst de vertelling van het offer van Isaak 
tegenoverr het moment in de Odyssee waarop de oude huishoudster Euricleia, ooit de voedster 
vann de nu naar huis teruggekeerde Odysseus, hem herkent aan het litteken op zijn dij. Twee 
volkomenn verschillende verhalen, met elk zeer specifieke uitgangspunten. Grotere stilistische 
contrastencontrasten dan tussen deze deze twee even antieke en epische teksten zijn dus moeilijk voorstelbaar. 
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hulpp kon schieten door zijn briljante studie inMimesis waarin Auerbach de bijzondere 

bijbelsee stijl van het hoofdstuk karakteriseert. Het positieve in de ontwikkeling is, 

steltt Childs, dat het uitgangspunt niet langer wordt beheerst door dogmatische voor-

onderstellingen,, maar door de aard van de vertelling. Daarenboven is het Von Rad 

geweestt die het heilsgeschichtliche aspect heeft toegelicht waarbij het verhaal een 

plaatss krijgt in de samenhang van het Oude en het Nieuwe Testament.3 

Dee exegese van Genesis 22 dient niet beheerst te worden door de dogmatiek, wil 

Childss hiermee zeggen, althans, daar mag die niet mee beginnen. Zeven jaar later 

publiceertt hij een artikel over de bijna vergeten Benno Jacob. Hij breekt een lans 

voorr de bestudering van diens Genesis en het artikel stimuleert daar zeker toe. De 

toonn is uitgesproken positief totdat hij komt te spreken over de exegese die Jacob 

geeftt van hoofdstuk 22. Wat moet er wel niet door Childs zijn heengegaan toen dat 

hoofdstukk hem onder ogen kwam! Het is de eerste zin van deze alinea die de toon 

zet: : 

ThereThere are places in Jacob's commentary in which his dogmatic framework does 

appearappear seriously to blunt a plain reading of the biblical text. Jacob's interpreta-

tiontion of Gen. 22, the binding of Isaac, is a case in point4 

zegtt Auerbach zelf, en het is nuttig ons te realiseren dat het in zijn artikel gaat om een 
onderzoekk naar de stijlverschillen van Homerus en het Oude Testament. Auerbachs verhandeling 
overr Genesis 22 beslaat daarin nog geen kwart van de gehele tekst en is doordrenkt van 
waarderingg voor Gunkel zoals hij uitgaat van de bewerking van de bron E. Daarbij valt op dat 
Auerbachh zich baseert op Gunkels vertaling en diens visie op de naam van de berg Jeruël; ook 
voorr Auerbach loopt de spanning op tot het moment van het offer, waarna de interesse voor 
hett vervolg wegvalt. Het thema van het artikel betreft Auerbachs kritiek op Goethe en Schiller 
diee met elkaar correspondeerden over het 'vertragende' in de verzen van Homerus. Zo schrijft 
Schillerr dat Homerus 'ons louter het rustige bestaan en werken der dingen overeenkomstig hun 
natuur'' schildert en volgens Schiller geldt dit voor alle epische poëzie. Auerbach daarentegen 
iss van mening dat er in de Oudheid en de Nieuwe Tijd belangrijke epische werken zijn ontstaan 
diee zonder meer sprankelend geschreven zijn en ons van onze emotionele vrijheid beroven, 
waaronderr dan als voorbeeld Genesis 22. Wat echter met name in de theologische wereld indruk 
heeftt gemaakt, is Auerbachs literaire benadering van Genesis 22 waarin hij het hintergründige 
aspectt van Abrahams gestalte poogt te doorgronden en daarbij niet gehinderd wordt door 
dogmatischee voetangels en klemmen. Auerbach (199 l)p.7-26, speciaal 11-17. Auerbach wordt 
alomm geacht en uitermate veelvuldig geciteerd, 
Childss (1992) p. 3 25-326. De betekenis van Auerbach voor Von Rad is enkel merkbaar in zijn 
kleinee monografie Das Opfer des Abraham. Nog voor hij tot zijn Versuch einer Deutung der 
ErzöhlungErzöhlung komt, heeft hij Auerbach geïntroduceerd en diens visie op de oppervlakkigheid van 
Homeruss en de ondoorgrondelijkheid van het offer van Abraham te berde gebracht. Von Rad 
(1971)) p.18-23. 
Vonn Rad blijf t zijn thema trouw. Achter Genesis 22:1-19 gaat een zeer ruime geloofservaring 
schuill  dass sich Jahwe o/i zu widersprechen scheint, dass er sich stellt, als wolle er sein von 
ihm angebahntesihm angebahntes Heil wieder aus der Geschichte herausnehmen. Damit aber prüft Jahwe den 
GlaubenGlauben undden Gehorsam! Von Rad (1987) p. 194. In Das Opfer gaat Von Rad wel een stapje 
verder.. Het gaat om een heel speciale gehoorzaamheid en wel in een situatie die in alle 
opzichtenn extreem is. De vertelling toont ons een Abraham die model staat voor een totaal 
nieuwee manier van mens zijn voor God: es ist das Bild eines Menschen, der in der Gott-
verlassenheitverlassenheit gehorsam ist. Von Rad (1971) p.27,40. 
Childss (1999) p.278. 
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Hett is Jacobs dogmatische constructie die hem in de weg zit omdat hij in DTîKH niet 
mTT de God van de vaderen ziet, maar jffitorr uit Job 1:6, en een hemeling van Küü 
D'Qonn uit I Koningen 22:19, verklaart Childs. Hij vindt deze benadering maar heel 
geforceerd,, hoezeer Jacob ook in staat is om briljante opmerkingen te maken die 
getuigenn van reader-response perspective waardoor Jacob zijn tijd vooruit is en oog 
blijk tt te hebben voor het eigene van de tekst. Childs' kritiek is niet gering. Is er in 
dee christelijke exegese eindelijk afscheid genomen van dogmatische voor-
onderstellingen,, ziet hij die in Jacobs uitleg weer binnengeslopen. Hij is zelfs van 
meningg dat het Jacobs theologische grondhouding is die hem in de weg staat om de 
enormee spanning van de tekst te meten. Geheel anders dan de ontvankelijke S0ren 
Kierkegaard,, die deze spanning wél heeft aangevoeld.5 Het is duidelijk dat Childs 
Jacobss uitleg van Genesis 22 één van de minder sterke momenten vindt in diens 
boek. . 
Childs'' afwijzing komt hierop neer dat Jacob een visie ontwikkeld heeft op Genesis 
222 die de kern van het verhaal geen recht doet. Hij bedoelt dan Jacobs onderscheid 
tussenn DTÎ KTI en mT, maar meteen rijst de vraag of Childs gelijk heeft als hij Jacobs 
visiee 'dogmatisch' noemt! Childs zal Jacobs Genesis beslist grondig hebben 

Dee visie van Kierkegaard op de beproeving van Abraham is vertolkt in zijn Frygt og Baeven 
datt in 1843 het licht zag en in vele talen is vertaald. Met name Kierkegaards probleemstelling 
datt er een absolute plicht tegenover God is, geeft aan dat de zienswijzen van Jacob en 
Kierkegaardd dramatisch verschillen. Duidelijk zal zijn dat de kritiek van Kierkegaard een geheel 
anderee richting betreft. Hij heeft Kant op het oog die de traditionele plichten tegenover God 
afwees.. Vervolgens is daar Hegel die in zijn ethiek evenmin plaats heeft voor een bijzondere 
plichtt tegenover God. Kierkegaard richt zich in zijn boek onder meer tegen dit filosofische 
systeemm van Hegel. Hierover gaat het in Probleem II:  Bestaat er een absolute plicht tegenover 
God?God? Vergelijk de aantekeningen van W.R. Scholtens, de vertaler en bezorger van Vrees en 
beven.beven. Kierkegaard (1983) p.138-139,151. 
Fackenheim,, vervolgens, is van mening dat Kierkegaards Abraham met een uitzonderlijk reli-
gieuss dilemma te maken heeft. Kierkegaard's Fear and Trembling, however, is best understood 
asas a sort of a antiKantian Kantianism, for the Abraham pictured in that work is as if designed 
toto meet the Kantian criticism. Both thinkers (bedoeld zijn Kant en Kierkegaard, HB) place 
AbrahamAbraham above history, for the one assumes that the patriarch knows 'the ethical', and the other 
criticizescriticizes him as though he should have known it. In de beantwoording van de vraag naar de 
absolutee plicht meent Kierkegaard namelijk dat de enkeling hoger staat dan het algemene en 
datdat hij als enkeling in een absolute verhouding tot het absolute staat. A.w. p.91. De betrok-
kenheidd van de vaderlijke liefde voor de zoon wordt tenietgedaan door de absolute verhouding 
tott God. Kierkegaard beschouwt Abraham als een ridder van het geloof die nooit en te nimmer 
doorr een andere ridder van het geloof kan worden bijgestaan, want dan zou zijn daad zich ver-
lagenn tot het algemene. In tegenstelling tot de tragische held waartoe hij als voorbeeld Agamem-
nonn noemt, heeft de geloofsridder enkel zichzelf. Deze is een enkeling, hij is uitsluitend getuige 
enn nooit docent die ten voorbeeld strekt. Fackenheim is daarom terecht van mening dat een jood 
zichh niet herkent in Kierkegaards Abraham, hoezeer het ook om Abrahams inzet gaat. Ten eerste 
omdatt de Tora altijd een samenhang ziet tussen mensen onderling en van hen naar God, maar 
ookk omdat het jodendom dat de Akeda prijst, het offer verafschuwt; de tweede reden is 
belangrijker:: Kierkegaards schildering van Abrahams absolute isolement, zelfs in zijn 
verhoudingg tot Isaak, is niet herkenbaar, want ook in de Midrasj is Abraham voortdurend in 
contactt met Isaak. The two are one in the love of God, stelt Fackenheim, en dat is ook in de 
geestt van Jacob die Abraham in geen enkele zin als een absolute gestalte schetst. Zie a.w. p.89-
922 en Fackenheim (2000) p.41-45, speciaal 43. 
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bestudeerd,, maar hem zijn kennelijk, om maar een voorbeeld te noemen, niet de 
bewogenn woorden en zinswendingen opgevallen in Jacobs uitleg van de verzen 10-12. 
Alleenn al de wijze waarop Jacob uitroept dat het om moord was gegaan als het mes 
zijnn werk zou zijn gaan doen, laat zien dat hij een spanning in het verhaal beschrijft, 
waarbijj  hij niet alleen de aarde, maar ook de hemel in het geding ziet. Ook dit is 
geheell  anders van toonzetting dan bij Kierkegaard, voor wie het inlevend vermogen 
uitsluitendd de ridder van het geloof in zijn absoluutheid geldt.6 De visie van 
Kierkegaardd wordt bepaald door wat Miskotte typeert als het afgrondelijk geheim van 
hett geloof7 en ook dit staat in contrast met de visie van Jacob die de tekst contextueel 
leestt ten opzichte van het gehele bijbelboek Genesis in samenhang met de Traditie. 
Kierkegaardd daarentegen leest de tekst geïsoleerd van het bijbelboek Genesis en 
bevraagtt de tekst enkel op de absolute plicht tot God; hem gaat het bovenal om zijn 
protestt jegens het denken van Kant en Hegel. 

Jacobb geeft bewust de gestalten crn n̂ en nvr ybn een plaats in zijn uitleg. Daarbij 
iss het opvallend dat hij zich hier inderdaad veel sterker dan elders, baseert op wat 
Childss his dogmatic framework noemt, de Traditie. Tegenover de aardse werkelijkheid 
situeertt Jacob een hemelse wereld en dit maakt het voor hem mogelijk in Genesis 
222 motieven te zien uit de proloog van het boek Job. We hebben gezien hoe Jacob 
inn diens Genesis zijn visie op D'n̂ KH ontvouwt waarbij deze gestalte in Genesis 22 
heell  duidelijk een rol gaat vervullen. Dit staat in contrast tot zijn uitleg van Genesis 
20:17.. Leek Jacob daar voor raadsels te staan en wist hij niet veel meer te zeggen 
dann dat deze gestalte weliswaar een eigen aangezicht mag hebben, maar geen eigen 
levenn leidt, in Genesis 22 speelt D'n t̂ci een prominente rol. Weliswaar is deze gestalte 
uiteindelijkk ondergeschikt aan miT, maar een eigen gezicht heeft DTi^l hier als 
VersucherVersucher wel degelijk. Tegelijkertijd maakt Jacob duidelijk dat WTb\iï\ niets kan doen 
zonderr toestemming van mn\ Er is geen sprake van godenstrijd. Heel Jacobs exegese 
wordtt gedragen door het motief van HO], het werkwoord dat in Genesis 22 meteen 
dee toon zet. God beproeft en dat is een zeer gewichtig moment. Jacob ziet daartoe 
D'n t̂cii  aan het werk gaan en dit heeft niet alleen betekenis voor zijn visie op de rol 
vann God in dit verhaal, maar ook op die van Abraham op aarde. Jacob ziet in 
Abrahamm stellig de Heros der Religion. Hij heeft hem als een Vertrauter Gottes 
omschrevenn en het is deze gestalte die het verloop van de beproeving bepaalt. Welnu, 
hoee is Jacob tot zijn visie gekomen en welke betekenis heeft zijn visie in de discussie 
overr de uitleg van Genesis 22? 

Vergelijkk Levenson die er niet alleen op wijst dat Kierkegaard de christelijke visie op Genesis 
222 diepgaand heeft beïnvloed, maar ook van mening is dat Kiekegaard met Kant, hoezeer hij 
diee ook bestrijdt, van Abraham een mentaal onevenwichtige persoonlijkheid maakt. Het offer 
vann Isaak geldt bij Kierkegaard als een bijna-offer en dit gedachtegoed is bepalend voor 
Kierkegaardss denken. Levenson (1998) p.270-271. 
Miskottee (1966) p.310. 
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