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Hoofdstukk 2 
Enkelee stemmen uit de Traditie 

Inn de veelheid van verwijzingen die Jacob aan zijn uitleg van Genesis 22 toevoegt, 
horenn we een koor van stemmen uit heel de Traditie, zij het dat Jacob wel een heel 
bewustee keuze doet. Zo ontbreken verwijzingen naar visies zoals verwoord in de 
Tanchoema,, Pesikta de Rab Kahana en Pirkee de Rabbi Eliëzer, waarin het kwaad 
vann de beproeving een zelfstandige rol speelt tegenover het zich steeds sterker 
profilerendee christendom.' Jacob maakt scherpe keuzes om zijn uitleg te staven. Het 
zall  hier gaan om de zienswijzen van Rasji, gebaseerd op passages uit Genesis Rabba 
enn bSanhedrin, om Maimonides en Nachmanides. We zullen zien welke betekenis 
Rasjii  heeft en in het verlengde hiervan Maimonides. Nachmanides reageert op 
Maimonidess en Jacob noemt hem ook enkele keren, maar duidelijk moet worden 
waaromm Jacob Nachmanides niet volgt. 

Dee naam van Rasji horen we het veelvuldigst, zevenmaal. Driemaal noemt Jacob 
Nachmanidess en slechts eenmaal horen we van Maimonides. 
Jacobb werkt onveranderlijk met afkortingen behalve bij Raschi. Nachmanides wordt 
aangeduidd als Ramb. en Maimonides als Maim. De verwijzingen die hier ter sprake 
komen,, zien we in de uitleg van Genesis 22:1,2,3,5,6,10,12. 

**  22:1 
Midrasch Midrasch 
Vergelijkk bSanh. 89b. Hier komt de rol van Satan als Versucher aan het licht. 

**  22:2 
Midrasch,Midrasch, Raschi 
Vergelijkk bSanh. 89b, maar ook GenR 55:7. Rasji verwijst naar de genoemde frag-
mentenn waar de behoedzaamheid van God in zijn benadering van Abraham aan het 
lichtt komt. De uitspraak van Jacob: Ja, sagt der Versucher, damals ist er ge gangen, 
aberaber welcher Segen ward ihm gleichzeitig verheissen!', maakt duidelijk dat hij in de 
VersucherVersucher een ondergeschikte ziet zoals bSanh. 89b deze typeert. 
Raschi,Raschi, Ramb. 
Jacobb verwijst onder anderen naar hen als het gaat om de berg Moria waarover opge-
merktt wordt dat de Traditie een verband ziet tussen de berg en de Tempel van 
Salomo. . 
Raschi Raschi 
Naarr onder anderen Rasji wordt verwezen als Jacob zegt dat een Elohim voor zich 
geenn offer kan eisen, terwijl mm het offer niet wil. 

Vergelijkk Spiegel (1969) p. 104-110. 
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**  22:3 
RaseRase hi 
Rasjii  wordt geciteerd die van mening is dat de beide dienaren meegenomen worden 
omdatt een heer niet zonder begeleiding reist. 
Ber.r.Ber.r. mTE?n riK rbp^pn nanwi >Liebe durchbricht die Schranke
Hett gaat hier om een zinsnede uit GenR 55:8 waar wordt gezegd dat de liefde en de 
haatt grenzen doorbreken. Daarom verricht Abraham de voorbereidingen zelf en hij 
doett dat uit ijver voor het gebod van God. 
Ramb. Ramb. 
Jacobb is van mening dat Abraham het hout van huis mee moet nemen en niet, zoals 
Rambann zelf vermoedt, uit twijfel of hij het op Moria wel zal kunnen vinden. 

**  22:5 
Raschi Raschi 
Rasjii  wordt geciteerd als de uitdrukking rö 7B aan de orde wordt gesteld. Volgens 
hemm gaat het om een korte weg tot de plaats, die daar voor ons ligt. 

**  22:6 
Ber.r, Ber.r, 
Hett gaat om GenR 56:3 waar gezegd wordt dat Isaak het hout toebehoort zoals een 
veroordeeldee zelf zijn kruis draagt. 

**  22:10 
Midrasch Midrasch 
Jacobb bedoelt GenR 56:5 waarin Jesaja 33:7 wordt geciteerd op het moment dat 
Abrahamm zijn hand uitstrekt en het mes neemt om zijn zoon te slachten: die er'elim 
schrienschrien auf und die Friedensengel weinten bitterlich. 

**  22:12 
MBabaMBaba mez. III  12 
Hierr wordt de stelling uitgesproken dat wie ook maar het voornemen uitspreekt om 
zichzelff  te vergrijpen aan een bezit dat een ander hem heeft toevertrouwd, aan die 
daadd schuldig is. 
Ramb. Ramb. 
Rambann behoort volgens Jacob tot die Spateren die zich kwellen met de vraag naar 
dee betekenis van nFil?. Hoe zou de alwetende God kunnen zeggen dat hij nü pas weet 
datt Abraham godvrezend is? 
RaschiRaschi (nach Ber.r.): jetzt kann ich dem Satan und den Heiden, die sich wundern, 
woherwoher meine Liebe zu dir kommt, antworten. Ich kann ihnen jetzt Rede stehen, da 
siee sehen, dass du gottesfürchtig bist. 
Rasjii  spreekt hier volgens Jacob in de geest van Genesis Rabba. Rasji citeert niet, 
maarr geeft een zeer eigen interpretatie over Gods verweer tegenover de heidenen. 
Rasjii  doet dat in zijn uitleg van 22:12 waar hij GenR 56:8 heeft geciteerd waarin 
Psalmm 89:35 ter sprake wordt gebracht. Dit fragment is van belang en komt verderop 
terr sprake. 
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s.s. auch Maim. More HI 24 
Dezee verwijzing is belangrijk omdat dit hoofdstuk in De Gids der Verdoolden het 
niett alleen heeft over de vrees uit liefde voor de Heer, maar ook over de grenzen 
daarvan. . 
Hett is met name de laatste verwijzing die inzicht geeft in Jacobs visie op de liefde 
tott God in verhouding tot een mensenoffer. Maimonides en Nachmanides hebben 
zienswijzenn ontwikkeld die in de Traditie bepalend zijn geweest voor de visie op de 
beproevingg van Abraham. 
Dee overige stemmen geven weer dat Jacob een brede verwijzing biedt en vragen een 
signalering.2 2 

Dee overige verwijzingen naar  de mondelinge traditi e zijn naar: Rasjbam, bTa'aniet, Onkelos, 
Ibnn Ezra, Redak, Ralbag, Abrabanel, Sa'adja. 
Raschb.Raschb. (22:1): Rasjbam is acroniem van Rabbi Samuel ben Meir  (Ramerupt, Frankrijk , circa 
1080-1174),, kleinzoon van Rasji. EJ 14:809-812. Hij  zou bij  het "beproeven' enkel denken aan 
straff  voor  het door  God afgekeurde verbond met Abimelek, vergelijk Genesis 22:2. 
Taan.Taan. 16a. (22:2): bTa'aniet 16a; volgens Jacob stemmen onder  anderen Rasji en Nachmanides 
inn met dit talmoedfragment waar  over  Genesis 22:2 gezegd wordt dat het gaat om de naam van 
dee berg waarop Salomo de Tempel heeft gebouwd. 
Onk.Onk. (22:2): Targoem Onkelos (2e eeuw), vertaling van de Tora in het Aramees door  Onkelos. 
Vergelijkk  bTa'aniet 16a t.a.v Genesis 22:2. 
Onk.Onk. (22:13): Onkelos staat een vertaalvariant voor  ogen omdat "ir w moeilijkheden geeft en er 
beterr  "ïnw in gelezen zou kunnen worden, vergelijk ook LXX : icori l5ol) Kplöc; elq. 
ibnibn Esra Esra (22:2,2,12): Abraham ibn Ezra (Tudela, Spanje, 1089-1164) schreef zijn commentaar 
opp de Pentateuch in Rome na 1140. EJ 8:1163,1166. Vergelijk bTa'aniet 16at.a.v. Genesis 22:2, 
maarr  ook stemt hij  t.a.v. 22:2 in met Rasji dat het niet nvr  is die dit offer  wil. De derde 
verwijzin gg geldt Genesis 22:12 waar  Ibn Ezra met onder  anderen Nachmanides zich bezighoudt 
mett  de vraag hoe de alwetende God kon zeggen dat hij  pas op dit moment weet dat Abraham 
godvrezendd is. 
Redak(22:2,12):Redak(22:2,12): Redak is acroniem van Rabbi David Kimchi (plm. 1160-plm. 1235). EJ 10:1001. 
Vergelijkk  bTa'aniet 16a ta.v. Genesis 22:2; de tweede verwijzing vinden we terug in Jacobs 
uitlegg van vers 12, vergelijk Ibn Ezra. 
RalbagRalbag (22:2,8,12): Ralbag is acroniem van Rabbi Levi ben Gershom, ook wel als Gersonides 
aangeduidd (vermoedelijk Bagnols-sur-Cèze, Frankrijk , 1288-1344); hij  schreef zijn commentaar 
opp de Pentateuch tussen 1329-1338. E J 11:92,94. Met Rasji en Ibn Ezra heeft hij  een uitleg van 
Genesiss 22:2 dat nw dit offer  niet wil; Jacob vindt kennelijk in zijn uitleg van Genesis 22:8 
dee visie van Ralbag een vermelding waard omdat het naar  diens mening gaat om een wens en 
gebedd dat God zich een lam mag uitkiezen. De derde vermelding zie Ibn Ezra t.a.v. Genesis 
22:12. . 
Abr.Abr. (22:12): Isaac ben Juda Abrabanel (Lissabon, Portugal, 1437-1508) ook wel gespeld als 
Abarbanel;;  auteur  van zeer  uitvoerige commentaren op de meeste bijbelboeken, EJ 2:103,106. 
Hijj  wordt slechts eenmaal genoemd in Jacobs uitleg, zie Ibn Ezra over  de kennis van God van 
Abrahamss godvrezendheid. 
Saad.Saad. (22:12): Sa'adja (ben Joseph) Gaon (El Fajoem, Egypte, 882-942) wordt gerekend tot de 
grootstee geleerden uit de periode van de Ge'oniem en de belangrijkste leiders van het Babyloni-
schee jodendom. Van zijn hand verscheen een vertaling van de Hebreeuwse bijbel in het 
Arabisch,, die onder  de naam Tafsir  (eig. 'commentaar1) de standaardvertaling voor  Arabisch 
sprekendee joden is geworden; daarnaast schreef hij  Arabische commentaren, EJ 14:543,553. 
Jacobb verwijst naar  Saad. öNt* nsni) = OTK  'rumn, lett 'ik heb de mensen laten weten', 
i.p.v.. 'nu weet ik' . Jacob: Ich kann ihnen jetzt Rede stehen, da sie sehen, dass du gottesfÜrchtig 
bist. bist. 
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2.12.1 Rasji 

Rabbii  Salomo ben Isaac (Troyes, Frankrijk, 1040-1105), acroniem Rasji, geldt als 
eenn gezaghebbend commentator van de Bijbel en de Talmoed. In zijn bijbelcommen-
taarr gaat het om de letterlijke tekstuitleg. Hij gebruikt daarvoor bij voorkeur de 
midrasjiemm die hij niet altijd even letterlijk citeert en naar believen uitbreidt of 
verkort.. Wat hem voor ogen staat is om in heldere en duidelijke taal de tekst van de 
Bijbell  en die van de Midrasj op elkaar te laten aansluiten.3 In de klassieke vertaling 
vann rabbijn A.S. Onderwijzer lezen we hoe Rasji meteen in zijn uitleg van Genesis 
222 Satan introduceert, daarbij verwijzend naar bSanh. 89b. Van hem komt ook de 
uitlegg dat w np (sic!) in 22:2 uitdrukking geeft aan een verzoek en per se niet aan 
eenn bevel. Het accent is zelfs verschoven, want het is nota bene God die - in de 
woordenn van Rasji - steun vraagt aan Abraham: Ik verzoek u, wees Mij toch 
standvastigstandvastig in deze beproeving. Jacob heeft deze zienswijze ook opgemerkt. 
Mett rrmon fit *  wordt volgens Rasji Jeruzalem bedoeld vanwege II Kronieken 3:1 en 
omdatt het Sanhedrin in Jeruzalem zetelt, wordt Jeruzalem nmü genoemd, waarbij 
hijj  onder meer naar GenR 55:7 verwijst. 
Wanneerr Jacob uitlegt dat 22:2 en 13 de enige plaatsen zijn waar nïisi nbvn ge-
schrevenn staat zonder ',L>, dan is dat omdat een Elohim voor zichzelf geen offer kan 
vragenn en ook niet *-für IHN « (...), we il  ER dies Opfer nicht will;  op dat moment 
verwijstt hij naar Rasji. Jacob heeft dan het fragment voor ogen waar Rasji vers 2 
uitlegt: : 

ïn^rm.. Hij zeide niet tot hem: slacht hem, omdat de Heilige, geloofd zij Hij, niet 
verlangde,verlangde, dat hij hem zou slachten, maar [alleen] dat hij hem op den berg zou 
brengen,brengen, om hem tot een brandoffer te maken; maar nadat hij hem [daar] 
gebrachtgebracht had, zeide hij tot hem: breng hem naar beneden* 

Hierr trekt Jacob lijnen door van Rasji's visie op wat de Heilige wil , expliciet gemaakt 
doorr een scherp onderscheid tussen een Elohim en ER. Jacob kan dat doen omdat 
Rasjii  verderop in zijn uitleg van Genesis 22:12 zich nog veel sterker uitlaat over het 
niett slachten van Isaak. 
Volgenss Rasji zijn de twee naamloze dienaren Ismaël en Elièzer, een invulling die 
LevRR 26:7 al kent en onder meer door PRE 31 is overgenomen. Abraham heeft twee 
redenenn om hen mee te nemen. De eerste is dat een voornaam persoon niet zonder 
tweee mannen op weg mag gaan, maar de tweede reden is heel gewoon menselijk: 
wantwant indien de een zijn behoefte moet doen en zich verwijderen moet, zal [dan] de 
tweedetweede bij hem zijn5 Hier verwijst Jacob alleen naar voor zover het de begeleiding 
betreft.. Hij rept niet over de namen der dienaren. 
Indrukwekkendd is Rasji in zijn uitleg van vers 12 als Abraham de opdracht krijgt zijn 
handd niet uit te strekken, waarbij de vertaler zich terecht afvraagt: Wat moet men van 

EJJ 13:1558-1561. 
Vertalingg Onderwijzer (1984) p.254. 
A.w.. p.255. 
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alal die tegenstrijdige bevelen wel denken!: 

[daarop][daarop] zeide de Heilige, geloofd zij Hij, tot hem: 'Ik ontheilig niet Mij n 
verbond,, en wat over Mijne lippen is gekomen, zal Ik niet veranderen1 (Ps.89,35); 
toentoen Ik tot u zeide: neem veranderde Ik niet, wat over Mijne lippen was gekomen, 
[want][want]  Ik heb u niet gezegd: slacht hem, maar: doe hem bestijgen; [welnu], gij 
hebthebt hem doen bestijgen, laat hem [nu weer] afdalen (B.R.56). 'DUT mi? "D, van 
nunu af heb Ik iets, om den Satan en de volkeren te antwoorden, die zich zoo 
verwonderen,verwonderen, wat [de reden van] Mijne liefde voor u is; nu heb Ik een grond ter 
verdediging,verdediging, want zij zien [nu], dat gij godvreezend zijt6 

Rasjii  geeft in navolging van Genesis Rabba en bSanhedrin in het begin van zijn 
uitlegg een prominente plaats aan Satan, waardoor naast de Heilige een andere macht, 
zijj  het een ondergeschikte, zichtbaar aan het werk is. Het bijzondere karakter daarvan 
wordtt door Rasji versterkt in zijn vertelmotief dat God door Abraham zelfs 
ondersteundd moet worden om in de beproeving staande te blijven. 
Rasjii  legt een opmerkelijk accent op de afwijzing van het slachten van Isaak. Hij doet 
datt maar liefst tweemaal: 

verss 2 niet: hem slachten maar: hem brengen breng hem naar beneden 
verss 12 niet: hem slachten maar: doe hem bestijgen laat hem afdalen 

Abrahamm wordt geportretteerd als degene die zich - zoals altijd - beijvert voor God 
enn zijn geboden. Rasji vult in zijn verklaring het midrasjfragment aan en versterkt 
dit.. Het gaat bovenal om de gezindheid van Abraham die per se niet het gebod 
ontvingg om zijn zoon te slachten. 

2.22.2 Maimonides 

Mett de arts en geleerde Maimonides (Cordoba, Spanje, 1135 of 1138-1204) gaat het 
omm Rabbi Mozes ben Maimon wiens acroniem Rambam is. Jacob noemt hem zo niet, 
maarr duidt hem aan als Maim. Twee werken van hem hebben bekendheid gekregen: 
MisjneeMisjnee Tora, voltooid in 1180, bedoeld voor de jood die niet wordt gekweld door 
dee contrasten tussen de geopenbaarde Wet en de vigerende filosofie. Misjnee Tora 
iss een systematische codex van de complete halachische literatuur tot in Maimonides' 
tijd.. De Gids der Verdoolden,7 voltooid in 1190, is een harmonisatie van joodse 
traditiee en Griekse (aristotelische) filosofie, gegoten in de vorm van een opvoedkun-
digg geschrift dat hij hoofdstuk na hoofdstuk toezond aan zijn leerling Jozef Ibn 
Shamoen,, van wie hij hield als van zijn zoon Abraham,8 Het doel van De Gids is 

A.w.. p.259-260. 
Jacobb verwijst in zijn tekst naar More III  24; het werk was oorspronkelijk in het Arabisch 
geschrevenn en heeft de titel Délil of Dalalat al-haïrin. Het Europese jodendom kreeg al zeer 
spoedigg zicht op het belang van dit boek. Het werd vertaald onder de titel More Newoechiem. 
Ziee ook Friedlander in Maimonides (1956) p.xxviii. 
EJJ 11:757. 
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dee beantwoording van de vraag waarom de jood in het licht van filosofie en 
wetenschapp zich zal houden aan de traditionele waarden.9 Jacob verwijst naar hoofd-
stukk 24 in het derde deel waarin het gaat over beproeving en verzoeking. 

Maimonidess legt in het genoemde hoofdstuk uit dat Genesis 22 twee belangrijke 
notiess heeft die de basis vormen van de Wet. De eerste notie is: de omvang, maar 
ookk de begrenzing van de vrees voor God. Abraham wordt geportretteerd als een rijk 
mann die de verwachting heeft dat een gehele natie aan zijn zaad ontspruit en hij 
wordtt geacht in zijn omgeving. Eindelijk krijgt hij een zoon10 en Abraham is vervuld 
vann de wens dat zijn nageslacht een religieuze gemeenschap zal worden. Juist omdat 
hijj  God vreest en zijn geboden liefheeft, volgt hij diens gebod op om zijn zoon te 
dodenn na een reis van drie dagen. Pas op dat moment, niet eerder. Want als Abraham 
hett direct zou hebben willen doen, had het een handeling kunnen zijn in een vlaag 
vann verstandsverbijstering. Maimonides vindt het van belang aan te geven dat door 
dezee drie dagen een situatie ontstaat waarin Abraham er blijk van geeft dit alles te 
doenn uit liefde en vrees voor God en niet op basis van zijn emoties of in de hoop 
opp beloning! Evenmin haastte Abraham zich uit vrees dat God hem zou doden of 
verarmen.. Het is deze handelwijze van Abraham en Gods erkenning daarvan die tot 
uitdrukkingg wordt gebracht in Genesis 22:12 en dat fragment is bepalend in de tekst 
vann Maimonides: 

AccordingAccording the angel said to him: For now I know that thou fearest God meaning 
thatthat through the act because of which the term fearing God is applied to you, all 
thethe Adamites will  know what the limits of the fear of the Lord are.11 

Hijj  geeft hiermee de omvang aan van Abrahams vrees, maar het is tevens diens vrees 
diee de begrenzing vormt en aanleiding geeft voor Gods interruptie. Dit hangt samen 
mett de andere notie die de vraag betreft of heel de openbaring van het gebod 
werkelijkk van God afkomstig is of dat die vermengd is met veronderstellingen. De 
Schriftt zelf legt uit dat als een profeet een visioen onderkent als zuiver en getrouw, 
err geen sprake is van enigerlei twijfel. Die onderkenning gebeurt, zegt Maimonides, 
opp basis van zijn intellect. Dat Abraham zich haastte, getuigt ervan dat hij geen reden 
hadd tot twijfel. Door dit alles komt Maimonides tot de conclusie dat het passend mag 
wordenn genoemd dat het Abraham was die voor deze vraag werd gesteld, want onze 
vaderr Abraham was de eerste die het geloof in de Ene bekend maakte. Abraham was 
hett die de profetie ontwikkelde en hij heeft mensen erin geschoold, waarbij 
Maimonidess Genesis 18:19 als verwijzing noemt. Het gaat Maimonides om de vrees 
enn de liefde voor God; de ware profeet die Abraham navolgt weet tot hoever hij 
daarinn moet gaan. Naar deze typering van Abraham in More III  24 verwijst Jacob 
inn zijn uitleg van Genesis 22:12 als hij zegt dat allen die Abraham navolgen moeten 
wetenn waar de grens ligt, maar ook dat de liefde voor God nooit tot mensenoffers 

EJJ 11:762. 
Opvallendd dat Ismaël hier bij Maimonides absoluut geen rol speelt. 
Maimonidess (2000) p.40. 

206 6 



leidt.. Opvallend is dat Maimonides een zeer zelfbewuste Abraham schildert; het gaat 
hemm om een zuivere kennis van God en we zien geen spoor van een visie waarin het 
lijdenn positieve elementen kent, uitlopend op een beloning.12 Jacob deelt deze visie 
alss hij de Religion van Abraham in zijn eigen woorden en geheel in de geest van zijn 
tijdd mannelijk noemt, heroïsch. Tegelijk moet óók duidelijk zijn dat deze Religion 
dee menselijke gevoelens niet verloochent. Abraham heeft God liefgehad en daarnaar 
gehandeld.. De nakomelingen moeten weten dat Abraham in heel zijn handelen geldt 
alss een voorbeeld! 

2.32.3 Nachmanides 

Achterr deze naam gaat Rabbi Mozes ben Nachman (Gerona, Spanje, 1194-1270) 
schuil,, ook bekend als Nahamani en zijn acroniem is Ramban. Jacob duidt hem aan 
alss Ramb. Hoewel zij tijdgenoten zijn, was Mozes ben Nachman nog maar tien jaar 
oudd toen Maimonides overleed. De arts, filosoof, kabbalist en dichter Nachmanides 
schreeff  zijn commentaar op de Tora pas op zijn oude dag. Kenmerkend voor hem 
iss zijn visie dat het in de Tora niet simpel gaat om feitelijke geschiedenis, maar ook 
datdat de vertellingen beschouwd kunnen worden als voortekenen van de toekomst. Zo 
vormenn de vertellingen over de aartsvaders een voorafschaduwing van de geschie-
deniss van het joodse volk.13 Jacob verwijst driemaal naar hem. 
Inn zijn uitleg van Genesis 22 reageert Nachmanides expliciet op het 24e hoofdstuk 
inn deel 3 van de Gids der Verdoolden. Nachmanides stelt dat de mens volkomen vrij 
iss in zijn daden wanneer een ander mens hem beproeft, maar is het daarentegen God 
diee de mens beproeft, dan ligt het anders. Dan gaat het om een gebod om te zien of 
dee beproefde in staat is om aan de beproeving te voldoen én daarvan blijk geeft. God 
beproeftt bovendien uitsluitend de rechtvaardige, want in de behoefte hem nóg 
oprechterr te maken, beproeft God de mens waarvan hij weet dat die zijn wil doet. 
Niett de onoprechten beproeft God, want zij zullen niet gehoorzamen. All e beproe-
vingenn betreffen, zegt Nachmanides op basis van GenR 34:2, uitsluitend de goeden 
inn de Tora.14 De omvang van rechtvaardigheid is hierdoor bij Nachmanides 
onbegrensd;; Abrahams daad heeft bij Nachmanides een zeer speciale betekenis. 
Naastt de verwijzing naar GenR 34:2 waar gezegd wordt dat God enkel de rechtvaar-
digee beproeft, noemt Nachmanides Pirkee de Rabbi Eliëzer waar het gaat om de 
tiendee en dus ook de laatste beproeving van Abraham. In PRE 31 wordt verteld dat 
Godd Abraham het altaar, waarop ook de eerste mensen al hebben geofferd, met zijn 
vingerr aanwees. Kain en Abel offerden daar, zo ook Noach en zijn zonen. Nachmani-
dess vindt het van belang deze visie in zijn commentaar te noemen. Abraham wist 
well  degelijk waar het land Moria lag, maar God zelf toonde hem de berg die de naam 
Moriaa draagt. Die berg is de plaats waar God zijn woning heeft, waarbij Nachmanides 

Vann der Heide (1991) p.307, die laat zien dat Maimonides in zijn onderzoek een reactie geeft 
opp de discussies van de middeleeuwse geleerden voor wie het bijbelse werkwoord nca 
problematischh is, omdat onoirbaar werd geacht te veronderstellen dat God subject en de mens 
objectt van het werkwoord is. Zou God niet weten of de mens zijn geboden wil volbrengen? 
Ziee EJ 12:774-778. 
Rambann (1971) p.275. 
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verwijstt naar Psalm 68:17. In de lij n van de genoemde bijbelse gestalten zien we, 
inn de interpretatie van Nachmanides, hoe God zich de verdienste wenst van de 
Bindingg van Isaak voor de offers van alle tijden hierna, want het is zoals Abraham 
zegt:: 'De Eeuwige ziet.'15 Waar het Nachmanides in de uitleg van Genesis 22:2 om 
gaat,, is dat Abraham het ultieme offer brengt waar eerst zijn voorgangers gewone 
offerss brachten. Het gaat hier om een werkelijke test en die geldt niet Gods alwetend-
heid,, maar de volharding van de beproefde. Het is diens karakter dat in het geding 
is.. In de verdienste van Abraham ligt de beloning. Dit is de reden waarom A. van 
derr Heide in zijn artikel over de verhouding tussen Maimonides en Nachmanides 
concludeertt dat Nachmanides begint op het moment waarop Maimonides geëindigd 
iss in zijn aperte afwijzing van alle lijdensmystiek die beloning beoogt. Voor Nach-
manidess dient de beproeving om de beloning te vergroten van de lijdende mens en 
hoee groter de beproeving, hoe groter de beloning.16 Naar dit alles verwijst Jacob niet. 
Hett enige wat hij doet in deze discussie is een verwijzing aanbrengen naar 
Maimonidess in vers 12. En deze verwijzing krijgt meer betekenis als het grote 
verschill  in zienswijzen duidelijk wordt met Maimonides die uitgaat van Abraham als 
voorbeeld.. Hier verwijst Jacob wel naar, zij het impliciet, maar hij verwijst niet naar 
Nachmanidess die de verdienste van Abraham op het netvlies heeft! Jacob citeert 
Nachmanidess in dit verband enkel naar wat hij te berde brengt over de berg. Ook 
zwijgenn kan veelzeggend zijn. Jacob wijst alle beloning af en vermeldt daarom 
Nachmanides'' visie niet. 
Inn zijn tweede verwijzing naar Nachmanides gaat het om een detail uit Genesis 22:3. 
Jacobb legt uit dat Abraham het hout voor het offer van huis meeneemt, niet omdat 
Abrahamm niet weet of daar wel hout is, maar omdat het hout bij het offer hoort. Toch 
blijk tt dit geen instemmende maar enkel een signalerende verwijzing te zijn. Nach-
manidess heeft wel gesignaleerd dat Abraham hout van huis meeneemt, maar geeft 
daarr een andere reden voor. Abrahams kapwerk illustreert diens ijver om een gebod 
vormm te geven, want er zou wel eens geen hout kunnen zijn op die plaats. Daarom 
droegg Abraham het drie dagen lang. Maar Nachmanides ziet er ook nog eens een 
reinheidsaspectt in verborgen: er zou wel eens worm in het hout aldaar kunnen zitten 
enn dan is het hout onrein. Jacob noemt deze aspecten niet. Dit type schets van 
Abrahamss ijver is hem vreemd. Voor hem is het duidelijk dat Abraham het hout 
meeneemtt met als reden dat het een wezenlijk onderdeel is van het offer. 
Dee derde verwijzing is bij vers 12. Net als Rasji is Nachmanides een Spatere die zich 
kweltt met de vraag wat er bedoeld wordt met Gods opmerking dat hij nu weet van 
Abrahamss godvrezendheid. Jacob signaleert alleen en langzamerhand wordt duidelijk 
datdat hij niet met Ramban kan instemmen. In het begin, legt Nachmanides uit, was 
Abrahamss vrees voor God sluimerend van aard, maar door deze daad is zij duidelijk 
geworden.. Abrahams verdienste is volmaakt gebleken. Daarom werd hij beloond door 
dee Eeuwige. Want God is de Ene, zegt Nachmanides, die Abraham beproeft en 
gebiedtt om Isaak te binden. 

A.w.. p.276-277. 
Vergelijkk Van der Heide (1991) p. 310-311. 
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2.42.4 Samenvatting 

Inn zijn uitleg van Genesis 22 heeft Jacob de klanken van de Traditie op het gehoor-
been.. Hij laat ze opklinken, maar niet eindeloos. Hij citeert, maar niet klakkeloos. 
Jacobb geeft ruimte aan stemmen die Abraham typeren als een rechtvaardige gestalte 
tegenoverr God. De visie van Rasji mag wel de basis worden genoemd in Jacobs 
exegese.. Bij hem zien we van meet af aan een spanning in de hemel en op de aarde. 
Waarr Jacob met DTï̂ Rrr verwijst naar |üto van het boek Job, doet Rasji dat aan de hand 
vann bSanhedrin. Dit is bepalend voor de visie op God in deze beproeving, want Rasji 
kenschetstt God in zijn behoefte aan ondersteuning. Heel deze typering geeft aan dat 
hett zal gaan om Abraham, maar ook om God.17 Gods positie wordt bij Rasji voluit 
duidelijkk als blijkt dat het per se niet gaat om de offerdaad. Er zal zelfs geen sprake 
mogenn zijn van slachten. We zien dat Rasji, in zijn uitleg van de rabbijnse bronnen, 
heell  duidelijk grenzen aangeeft. Die grenzen worden een eeuw later nog stelliger 
gemarkeerdd wanneer Maimonides de betekenis van Genesis 22 toelicht. Het is opmer-
kelijkk dat Jacob verwijst naar de visie van Maimonides. Niet omdat zijn verwijzing 
onverwachtt is, maar omdat de discussie na Maimonides verder is gegaan waarbij 
Nachmanidess een zeer afwijkend standpunt inneemt en Maimonides afwijst in diens 
visiee op het fenomeen beproeving.18 Gaat Nachmanides uit van de vrije wil om een 
beproevingg van een medemens aan te gaan, de beproeving van God is van een geheel 
anderee orde. Jacob houdt zich met deze vragen niet bezig, maar schetst met Maimoni-
dess een Abraham die zelf grenzen trekt. 

Ziee ook Van Bekkum (2002) p.87 die van mening is dat de joodse traditie de Akeda niet uitslui-
tendd ziet als een beproeving voor Abraham, maar ook voor God. 
Anderss dan Goodman volgens wie Maimonides weliswaar uitlegt dat de mensheid duidelijk 
wordtt gemaakt dat er grenzen zijn aan de menselijke eerbied, maar in een enigszins versimpelde 
voorstellingg van zaken zou het de opvatting van Maimonides zijn dat sommige beproevingen 
voorall  bedoeld zijn als demonstraties, niet voor de bedenker van de toets, maar voor de waarne-
mers.. Nachmanides daarentegen goes further, zegt Goodman, want sommige bezoekingen 
brengenn ongekende waarden aan het licht. Zo bracht de toets van Abraham aan het licht dat 
hijj  in staat was tot voltooiing, waarbij hij zijn karakter gestand deed en zijn rechtvaardigheid 
perfectioneerde.. Goodman (1996) p.21. Vergelijk ook Green (1989) p.36 vv. die geen oog heeft 
voorr de begrenzing van Abrahams vrees zoals Maimonides dat beschrijft, maar het in dit licht 
uitsluitendd heeft over Abrahams deliberate, intelligent fear of God for his actions at Mount 
Moriah,Moriah, waarna een citaat volgt uit De Gids der Verdoolden 3:24; in dit citaat ontbreekt het 
fragmentt over de limits of the fear of God dat er bewust uit is weggelaten. De visie van 
Nachmanidess heeft brede waardering gekregen in de latere joodse uitleg, waarbij het accent ligt 
opp Abrahams onbaatzuchtigheid en zijn volkomen overgave aan God. Voor een recent voorbeeld 
ziee Sama (1989) p.393. En vergelijk de opmerking van Fox (1995) p.92: The story is also the 
paradigmaticparadigmatic narrative of the entire book. The Patriarch passes the test, and we know that the 
fulfillmentfulfillment of the divine promise is assured. 
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