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Hoofdstukk 3 
Hedendaagsee stemmen 

Inn de veelheid van literatuur1 over Genesis 22 valt op hoezeer geworsteld wordt met 
dee rol van God in de hemel en die van Abraham op de aarde. Weliswaar maken de 
rabbijnenn geen psychologische proj ectie van DTT̂ Kii, ontsproten aan een veronderstelde 
traumatischee jeugd van Abraham,2 de vertelling op deze plaats in Genesis maakt wel 
duidelijkk dat niet aan de positie van zowel de beproever als de beproefde kan worden 
voorbijgegaan.. Het zal gaan om enkele moderne joodse stemmen die Abraham plaat-
senn in het brede spectrum van het boek Genesis, zij zullen niet alleen de positie van 
Abraham,, maar ook die van God ter discussie durven stellen. 

3.13.1 S. Breitbart, S. Japhet, M. Lerner, J.D. Levenson, J. Magonet 

Eenn kleine rondgang leert dat Sidney Breitbart verbonden is aan het Baltimore 
Hebreww College, Columbia University; Sara Japhet aan de Hebrew University of 
Jerusalem.. De filosoof en klinisch psycholoog Michael Lerner is als rabbijn werkzaam 
inn San Francisco. Jon D. Levenson is hoogleraar Jewish Studies aan de Harvard 
Universityy en Jonathan Magonet is hoofd van de afdeling Bible Studies, Leo Baeck 
College,, London.3 

Mett Childs valt verheugd in te stemmen dat het in de discussie niet langer gaat om 
dee vraag naar kinderoffers. Het is evenmin in de geest van de rabbijnen om te 
veronderstellenn dat het met D'rftR om een heidense godheid gaat die uiteindelijk door 
mrrr wordt gecorrigeerd. Heeft Jacob er niet en passant op gewezen dat Genesis 22 
zichh juist keert tegen het heidense gevaar van het kinderoffer?4 In deze lijn heeft S. 
Breitbartt een originele visie. Hij ziet in Abraham niet de gestalte wiens geloof moet 
wordenn beproefd. Integendeel, hij heeft meer dan voldoende geloof uitgestraald! Van 
Abrahamm wordt alle creativiteit verlangd om een uitweg te vinden in de situatie waar 
hijj  nu voor staat. Want wanneer Isaak daadwerkelijk zou worden geofferd, waren 
daarmeee Gods beloften van voorheen ontkend, afgezien van het feit dat hier sprake 
iss van elkaar bestrijdende geboden. Abraham moet in Genesis 22 als bondgenoot 
zorgvuldigee analyses maken en als grondlegger van de nieuwe religie moet hij dat 

G.. Steins heeft een bibliografische lijst samengesteld van 63 pagina's over de intertextuele lezing 
vann Abraham en Genesis van (overwegend) de laatste twintig jaar; de helft betreft specifiek 
Genesiss 22. Steins (1999) p.239-302. Vergelijk ook Popovic (2002) p.211-223. 
Levensonn (1998) p.266. Vergelijk daarentegen een moderne stem die Abraham een getraumati-
seerdee overlevende noemt: Lemer (1994) p.41-43, maar ook Gunn (1993) p.90-100 die Abraham 
voorsteltt als degene die Sara (2x), Hagar (2x) en Ismaêl heeft opgeofferd. Aan geloof geen 
gebrekk bij Abraham, aldus Gunn, maar hij heeft wel bewezen geen moeite te hebben met het 
opofferenn van zijn dierbaren. 
Laatstgenoemdee transformeerde in een bibliografie van zijn hand B. Jacob in J. Benno. 
Jacobb (1927) p.419. 

210 0 



alleenn doen, zonder Sara en Isaak. Dat is enkel mogelijk door God te beproeven in 
dienss verzoek. In de godsconcepten die Abraham al gaandeweg ontwikkeld heeft, is 
hethet God die de beproeving moet beëindigen en zo niet, dan zal Abraham het 
uiteindelijkk zelf moeten doen. God mag niet worden geassocieerd met verdorvenheid 
enn verbroken beloften. Bovendien is er met zo'n God niet om te gaan, want we weten 
niett wat we verder nog kunnen verwachten. Dus Abraham gaat het gebod uitvoeren, 
gehoorr gevend aan de allerlaatste stuiptrekking van de heidense goden, maar die 
stuiptrekkingg zelf is van nul en generlei waarde, meent Breitbart. Het moet hier gaan 
omm de geest van de Tora. Heeft Genesis 22:1 het niet over Elohim, een algemene 
termm voor God of goden en is het niet Adonai die Abrahams hand stopt?5 Met andere 
woorden,, aan de ene kant gaat het bij Breitbart nog om de vraag naar God tegenover 
dee heidense goden, aan de andere kant leest hij in Genesis 22 niet de vraag naar 
Abrahamss geloofsgehalte, maar naar de bevestiging van het bondgenootschap. Het 
iss deze signalering van Breitbart die te denken geeft. 

Alss het dan niet gaat om het geloofsgehalte van Abraham, van wie menigmaal gesteld 
wordtt dat hij zich niet hult in blind geloof of zich aan blinde gehoorzaamheid schul-
digg maakt,6 dan moeten er andere afwegingen zijn die een antwoord geven op het 
'waarom'' van deze beproeving. Dit vraagt meer inventiviteit dan de gedachte dat 
Abrahamm wist dat het onjuist is om God niet te gehoorzamen en dat het tevens onjuist 
iss om zijn zoon te doden.7 In dit licht is het opvallend dat in de moderne joodse 
discussiee over Genesis 22 menigmaal Genesis 18 als uitgangspunt wordt genomen 
off  minstens als vermelding meegenomen. 
Zoo vindt J. Magonet het een raadsel dat Abraham die God over Sodom en Gomorra 
vragenn stelt, nu zwijgt over Isaak. His silence at that moment is enormously disturb-
ing?ing? Bovendien volgt Abraham naar Magonets mening een mysterieuze God en moet 
hijj  nu na zijn verleden, ook nog eens zijn toekomst opgeven.9 

Breitbart,, met zijn typering van Abraham die tot nieuwe concepten van God gekomen 
iss en niet alleen droomt van een nieuwe ware religie, maar ook van een nieuwe 

Breitbartt (1986) p. 22-26. 
Vergelijkk Breitbart (1986) p.22, Japhet (1994) p.171, Magonet (1984) p.168 die elk Abrahams 
houdingg typeren waarin alle blinde gehoorzaamheid afgewezen wordt. Vergelijk ook Lemer 
(1994)) p.45-46 die signaleert dat Abraham het patroon van wreedheid, waaraan hij zelf eerst 
leed,, doorbreekt. 

Eenn treffende beschrijving geeft - buiten deze stemmen - Baumgardt wanneer hij Kierkegaards 
dilemmaa typeert als een morele keuze tussen twee soorten van gerechtigheid tegenover het 
'morele'' alternatief tussen twee onrechtmatige daden; Kierkegaard gaat weliswaar uit van een 
onderscheidd tussen de ethische uitdrukking van wat Abraham deed, door zijn zoon te willen 
vermoordenn en de religieuze uitdrukking van zijn daad door zijn zoon te willen offeren, 
vergelijkk Kierkegaard (1983) p.35, maar het dilemma blijf t in deze visie: Abraham knew that 
itit  was wrong to disobey God and wrong to kill his son. Baumgardt (1970) p.292. Zie ook 
Levensonn (1998) p.270 over Kierkegaards teleologische suspensie van het ethische: For in the 
HebrewHebrew Bible, there is no category at all of'the ethical' in the sense of a universal universal set of moral 
claimsclaims independent of the Deity's command; there are only norms of various sorts, sorts, most of them 
issuingissuing from the direct address of a personal personal God to a particular group or to an individual. 
Magonett (1984) p.168. 
A.a.. p. 163. 
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samenleving,, wordt nu, zoals reeds vermeld, geconfronteerd met een gebod dat zeer 
zekerr verenigbaar is met de heidense gewoonten. Welke factoren moeten nu een rol 
spelenn bij Abrahams handelingen? Abraham volgt het gebod bepaald niet blindelings. 
Waaromm argumenteert Abraham omtrent Sodom en Gomorra of God werkelijk de 
rechtvaardigee zal wegvagen met de goddeloze en horen we zijn stem nu niet? Boven-
dienn ging het in Sodom en Gomorra om naamlozen, nu gaat het om zijn eigen zoon! 
Breitbartt weet de reden: het is te dicht op de huid, Abrahams argumenten zouden 
alss egoïstisch kunnen worden opgevat.10 Al psychologiserend wil Breitbart een uitweg 
vinden. . 
Ookk Michael Lerner heeft zijn psychologische motieven om Genesis 18 in één adem 
tee noemen met Genesis 22. Abraham heeft gebroken met zijn verleden. Lerner 
bekommertt zich niet om de onderscheiden kenmerken van het bijbelboek Genesis 
enn de Midrasj en hij legt op basis van GenR 38:13 uit dat Abraham getraumatiseerd 
inn het leven staat, waarbij hij tevens moet breken met het verleden.11 Zou hij 
werkelijkk ongeschonden uit de vurige oven zijn gekomen? Lerner kan dat niet 
geloven.. In zijn verhouding tot Ismaël echoën de heidense trekken nog door waarbij 
Abrahamm Ismaël terzijde schuift en negeert. Overigens gaat Lerner voorbij aan de 
vertellingg van Genesis 21:10-13 en vooral aan het feit dat het woord van Sara 
rampzaligg was in de ogen van Abraham (i>T1), wat door God nog eens bevestigd 
wordt.. In Genesis 18 en 22 vinden we, aldus Lerner, vertellingen waarin de logica 
vann de gevestigde wereld wordt overstegen. In het eerste verhaal daagt Abraham God 
uitt zoals hij eerst zijn vader deed, ofwel, de wreedheden van voorheen mogen zich 
niett herhalen, in het tweede hoort Abraham de stemmen van de goden uit zijn verle-
den,, maar dan nu in de stem van God. Het is de stem van elke religie! De grootheid 
vann Abraham is niet dat hij Isaak meenam naar de berg, maar dat hij niet doorging 
tott het einde.12 Hij doorbrak het eigen fatalisme en dat is de kern voor Lerner, die 
eenn Abraham schetst als een mens van vlees en bloed, met twijfels en ook met een 
doortastendd optreden, maar wel getraumatiseerd. 
Vervolgenss typeert ook Sara Japhet diverse dimensies van Abrahams karakter en zij 
constateertt dat er in zowel diens spreken als zijn zwijgen beslissende momenten zijn. 

Breitbartt (1986) p.24. 
GenRR 38:13 verhaalt hoe Abraham in zijn vaders winkel de honneurs waarneemt wanneer 
Terachh weg moet. Terach verkoopt afgodsbeelden. Elke passant die de winkel binnenloopt en 
eenn beeld wil kopen of zelfs wil offeren, wordt door Abraham belachelijk gemaakt. Hij gaat 
zelfss zover dat hij de beelden stukslaat. Wanneer zijn vader terugkeert, de ravage in ogenschouw 
neemtt en zijn zoon ter verantwoording roept, vertelt hij dat ze bij het offer allemaal het eerst 
wildenn worden bediend en dat het grootste beeld daarmee korte metten heeft gemaakt. Uiteraard 
gelooftt Terach dit alles niet, maar hij grijpt zijn zoon en stelt hem voor Nimrod die Abraham 
oproeptt de natuurelementen te aanbidden, waarop Abraham ook daar de draak mee steekt. 
Uiteindelijkk zal Nimrod Abraham in het vuur werpen en dan moet de God die hij aanbidt hem 
daarr maar uit redden. Op dat moment komt Abrahams broer Haran terzijde staan. AJs Abram 
(sic!)) overwint zal hij zijn geloof kiezen, overwoog hij, overwint Nimrod, dan zal Haran aan 
dienss zijde staan. Nadat Abram is afgedaald in de vurige oven en wordt gered, vraagt Nimrod 
hemm van wiens geloof hij is. "Dat van Abram" antwoordt Haran, waarop Nimrod hem vastgrijpt 
enn hem in het vuur werpt. Zijn ingewanden werden verzengd en hij stierf voor het aangezicht 
vann zijn vader, zoals Genesis 11:28 dat schrijft. Parafrasering en vertaling naar GenR 38:13. 
Lernerr (1994) p.42-45. 
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Zijj  verwijst naar de aangrijpende woorden van Genesis 18:23 waar Abraham God 
dee vraag voorhoudt of hij de rechtvaardige zal vernietigen samen met de onrechtvaar-
dige.. Abraham onderhandelt vervolgens als een tweederangs koopman met God om 
uiteindelijkk nog de grootst mogelijke hoeveelheid van erbarmen voor Sodom veilig 
tee stellen, met andere woorden: Abraham is niet ter zake kundig in zijn 
onderhandelingen,, hij laat te snel af. Het verrassende van Japhet is haar visie dat 
Abrahamss zwijgen in Genesis 22 bepaald wordt door het gegeven dat hier niet om 
zijnn mening wordt gevraagd, terwijl dat wel het geval is in Genesis 18! God stelt hem 
bijj  deze beproeving voor het blok en het is aan Abraham om een antwoord te for-
muleren.. Abraham weet hoe het voorheen toeging en aan hem is de vrije wil voor-
behoudenn of hij gaat voldoen aan het verzoek van God of niet. Het gaat hier om een 
testtest of faith, zegt Japhet, niet of hij God vervloekt zoals Job zijn geboortedag 
vervloektt nadat hem alles ontnomen is, maar Abraham moet zonder enige reden of 
verklaringg een daad gaan stellen op dit verzoek. In de geest van Rasji, wanneer hij 
Genesiss 22:2 uitlegt, ziet Japhet niet zozeer de kwetsbaarheid van Abraham, maar 
diee van God. Het is God die weliswaar een verzoek doet, maar die op het laatste 
momentt de voltrekking verhindert! Dat is gans anders dan bij Job, waar God aan het 
slott met gulle hand teruggeeft wat Job eerst ontnomen was. Tegenover Abraham in 
dienss grenzeloos vertrouwen, besluit God de grens aan te geven in de beproeving en 
daaromm ziet Japhet in haar prachtige artikel over de rechtszaak voor Abraham en de 
toetss voor Job een kardinaal verschil in deze beproevingen. Bij Job ging het om een 
weddenschapp met Satan en kon God zegevierend uit de strijd komen, maar bij 
Abrahamm gaat het om de beide partners. In de visie van Japhet verandert niet Abra-
ham,, maar God.13 

J.D.. Levenson tenslotte reageert op Lerner door te stellen dat het niet nodig is om 
eenn medische diagnose te stellen over Abraham, alsof hij zou lijden aan een gespleten 
persoonlijkheid.. Het gaat om één Abraham. Er zijn geen twee gestalten, alsof Genesis 
188 een uitdagende Abraham te zien geeft en Genesis 22 een heimelijk toegeeflijke. 
Inn Genesis 18 gaat het om een gerechtelijke context, in de Akeda daarentegen om 
eenn offer, waarbij Levenson, in tegenstelling tot Japhet, voorbijgaat aan het 
gerechtelijkee aspect van de beproeving. Voor Levenson is het duidelijk dat het niet 
gaatt om een contrast tussen de twee optredens van Abraham. Tussen Abraham en 
onss staat de gehele schriftelijke en mondelinge traditie, meent Levenson. Elke poging 
onss te verlaten op Abraham, betekent een ontkenning van de Tora.14 En dit betekent 
datdat wat Abraham heeft gedaan, wij dankzij de Tora niet meer hoeven te doen. 

3.23.2 Samenvatting en vooruitblik 

Watt we zien in deze discussie is dat het niet enkel gaat om de positie van Abraham, 
maarr ook om die van God. De tekst wordt niet zelden psychologisch benaderd en 
Abrahamm wordt naar hartelust zielkundig ontleed, maar dat is een manier van denken 
diee de Traditie strikt genomen niet vreemd is en waar ook Jacob beslist niet afwijzend 

Japhett (1994) p.153-172, speciaal p.162. 
Levensonn (1998) p.273-274. 
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tegenoverr staat.15 Waar het bij alle stemmen om gaat is dat Abraham wordt getypeerd 
alss de grondlegger van een nieuwe religie. Hij moet een uitweg vinden in het gebod 
datt God hem stelt en hij vindt die. Daar zijn Breitbart, Magonet, en Lerner het over 
eens.. De beproeving, verwoord in Genesis 22, ligt naast de vraag in Genesis 18 of 
Godd voor Abraham verborgen zal houden wat hij gaat doen en naast het contrast in 
hetzelfdee hoofdstuk waar Abraham zijn stem verheft. Bovendien blijkt het mogelijk 
datt Gods positie gepeild wordt. Zijn mysterie roept vragen op. Japhet ziet God veran-
derenn omdat hij de uiteindelijke daad verhindert. Ondanks het gegeven dat Genesis 
222 in één groot zinsverband staat met Genesis 18 en alom erkend wordt dat Abraham 
alss de grondlegger van een nieuwe religie wordt gezien, blijkt dat het verhaal de lezer 
voorr raadsels blijf t stellen. Het geloof van Abraham is geen blind geloof. In heel de 
discussie,, waarin alleen Levenson reageert op Lerner, zijn er twee momenten van 
belang.. Die moeten worden gesignaleerd voordat de zienswijze van Lippman Bodoff 
terr sprake komt. De eerste betreft de zienswijze van Breitbart dat Abraham weliswaar 
geenn blind geloof heeft, maar dat ook God zich moet houden aan de Tora, waarbij 
Breitbartt verwijst naar bBaba Metsia 59b.16 Het tweede moment van belang in de 
discussiee is wanneer Levenson signaleert dat de plaats die Abraham inneemt in het 
bijbelboekk Genesis, niet altijd even helder is. Hij is van mening dat Abraham aan 
dee schriftelijke en mondelinge traditie voorafgaat, waardoor zijn optreden een 
pionierskarakterr krijgt. Abrahams positie zou dan echter wel een andere zijn dan die 
vann God die zich moet houden aan de Tora. De vraag is: zouden er voor Abraham 
anderee regels gelden dan voor God? 

3.33.3 Lippman Bodoff 

Inn 1993 publiceerde Lippman Bodoff in het tijdschrift Judaism het artikel The real 

Ookk Van Bekkum (2002) p.87 ziet in het kader van zijn verhandeling over rabbijnse 
interpretatiess de grote psychologische inspanning die, vooral in Genesis 22:2, van Abraham 
gevraagdd wordt, kortom, het inlevingsvermogen speelt een grote rol. 
Driee rabbijnen discussiëren over rein en onrein waarbij rabbi Eliëzer zijn gelijk wil halen met 
eenn verschoven johannesbroodboom; de anderen aanvaarden echter niet het getuigenis van een 
johannesbroodboom,, evenmin dat van de verschoven muren van het leerhuis. Dan doet hij nog 
éénn poging: "Al s ik de halacha aan mijn zijde heb, laat de hemel het dan bewijzen!" Daarop 
klonkk een bath-kol die sprak: "Jullie weten toch langzamerhand wel dat rabbi Eliëzer altijd de 
halachaa aan zijn zijde heeft! Waarom proberen julli e toch zijn standpunt te weerleggen?" Maar 
rabbii  Josjua gaf zich niet gewonnen en sprak: "Ook de stem van de hemel is voor mij niet 
bindend.. De Torah is voor eens en altijd gegeven en in de Torah staat geschreven dat wij 
volgenss het beginsel van meerderheid van stemmen moeten oordelen. Daar kan zelfs de hemel 
nuu niet meer tussenkomen!" Rabbi Eliëzer krijgt geen gelijk en wordt verstoten. Later vroeg 
rabbii  Nathan aan Elia, toen deze voor hem verscheen, wat de Eeuwige, geprezen zij Zijn Naam, 
deedd op het ogenblik waarop rabbi Josjua de stem van de hemel tartte. "Hij lachte!" antwoordde 
Elia,, "hij riep: Mijn kinderen hebben me overwonnen! Mijn kinderen hebben me overwonnen!" 
VertalingVertaling De Boer (1976) p.56-57. De strekking van dit fragment is, onder meer, dat ook God 
zichh moet houden aan de Tora. 
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testtest of the Akedah; blind obedience versus moral choice.11 Vanuit de traditionele 
interpretatiee gaat hij in op de vraag hoe het thema van Genesis 22 zich verhoudt tot 
hethet verbod op moord in de halacha. Bodoff gaat daarbij confronterend te werk. De 
Traditiee wordt bevraagd op haar uitleg van de Wet en tot slot heeft Bodoff een 
counter-messagecounter-message in petto die uitloopt op de uitleg van een fragment uit het Moesaf-
gebedd in de liturgie van Rosj Hasj ana. 

3.3.13.3.1 Een plaatsbepaling 

Dee Traditie wil , stelt Bodoff, dat God niet de intentie had om Isaak te laten slachten. 
Hett gaat om de gehoorzaamheid aan God en om diens voorzienigheid. Abraham was 
bereidd om de morele wet van God, die moord verbiedt, te overtreden hoewel hij die 
Wett was toegewijd en waarvan de basis ligt in Genesis 18:25. De toewijding komt 
tott uitdrukking in de verwijzing naar GenR 56:4 en bSanh. 89b, waar Satan Abraham 
voorhoudtt dat hij, als hij de daad bij het woord voegt, een bloedvergieter is. Hij 
overtreedtt dan immers de Wet die hij was toegewijd. De kern van de zaak is voor 
Bodofff  dat niet de Akeda leert tot hoever joden moeten gaan in hun geloofsuiting, 
maarr de halacha! Reeds in zijn derde voetnoot, er zullen er nog 61 volgen, noemt 
Bodofff  de drie belangrijkste halachische verboden: moord, afgodendienst en seksueel 
geweld.geweld.x%x% Deze drie verboden vinden hun illustratie in GenR 53:11 waar we van 
Rabbii  Akiwa de uitleg vernemen van Genesis 21:9, dat verhaalt hoe IsmaèT zit te 
lachebekken:: pn^D. Rasji vat de betekenis van deze midrasj in zijn uitleg van deze 
tekstt zo samen: 

pnsn.. Eene uitdrukking voor: afgodendienst, zooals er gezegd is: en zij stonden 
opp prtt1? om afgoden te dienen (Ex.32,6) (B.R.53); eene andere verklaring: [het 

Lippmann Bodoff publiceerde dit artikel 'm Judaism 42 (1993) p.71-92; hierna verscheen er nog 
éénn artikel van hem in dit tijdschrift, getiteld: Kabbalistic feminism in Agnon's Betrothed. Bodoff 
wordtt dan aangeduid als 'Associate Editor' van Judaism. Een populaire versie van het eerst 
genoemdee artikel, getiteld God tests Abraham, Abraham tests God verscheen in Bible Review 
99 (1993) p. 52-62. Behalve deze artikelen schreef Bodoff, voor zover bekend, nog enkele boekbe-
sprekingenn voor Judaism. In 2001 werd het artikel uit Bible Review herdrukt onder de titel: 
Who'sWho's testing whom: was Abraham really ready to kill  his son? In: Abraham and family: new 
insightsinsights into patriarchal narratives; ed. by H. Shanks. Washington, 2001. Bij de biografische 
gegevenss lezen we dat Lippman Bodoff na zijn pensionering in 1986 als assistent general 
councilcouncil of AT&T Technologies, zich heeft verdiept in het jodendom, waarbij ook melding wordt 
gemaaktt van zijn tijdelijk redacteurschap van Judaism. In Jewish Bible Quarterly 28 (2000) 
p.251-2555 verscheen van zijn hand het artikel The tragedy ofJephthah. 
Vergelijkk Bodoff (1993) p.71. Vergelijk ook EJ 14:1592. Voor de rabbijnen zijn de driee grootste 
zonden:: murder, idolatry, adultery and incest, waarbij de laatste twee termen zijn te inter-
preterenn als vormen van seksueel geweld. Bodoff verwijst niet naar GenR 53:11 noch naar de 
Talmoed,, maar naar Sefer Madda, het eerste boek in Misjnee Tora van Maimonides, dat deel 
waarinn het gaat over de basis van de Tora, getiteld Jesodee Tora hoofdstuk V: 1-5. Maimonides 
blijk tt hier deze verboden zelfs bij martelaarschap te handhaven. Diens verhandeling is gebaseerd 
opp bSanh.74a, waar gesproken wordt over moord, afgodendienst en bloedschande (en daarbij 
ingeslotenn overspel), maar ook op bPes. 25, waar overspel eveneens wordt opgevat als een vorm 
vann bloedschande. Zie ook Twersky (1980) p.212-213,622. 
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1577 eene uitdrukking voor: ontucht, zooals er gezegd is: om ontucht met mij te 
plegenn (Gen.39,17); eene andere verklaring: [het is] eene uitdrukking voor: 
moord,, zooals: laten de jongelingen zich toch opmaken en een spiegelgevecht 
houdenn voor ons aangezicht enz. (Il  Sam.2,14)}9 

Bodofff  verwijst naar dit alles niet. Hem gaat het uitsluitend om deze drie verboden 
inn relatie tot het martelaarschap van Abraham zoals dat naar zijn mening in de 
traditionelee interpretatie wordt voorgesteld, maar bovenal om het absolute karakter 
vann het verbod op moord. Bodoff ziet innerlijke tegenstrijdigheden in de vertelling, 
maarr haast zich zijn gedachten alvast op schrift te stellen omdat ze zijns inziens 
parallell  lopen met de oorspronkelijke bedoeling van de tekst. De rol van Abraham 
wordtt in zijn uitleg allengs duidelijker, maar wie God is en hoe zijn positie eruitziet, 
daaroverr laat Bodoff zich op voorhand niet uit. Wel valt op dat, wanneer het hem 
gaatt om the wishes of'the Gods' or of any God, hij de goden van andere religies en 
culturenn voor ogen heeft; zij zijn het die de mens willekeurige beproevingen opleggen 
enn hem degraderen tot een slavenbestaan. Daar heeft het jodendom uiteraard niets 
meee van doen!20 

All  hervertellend legt Bodoff uit dat God Abraham op de proef stelt en dat aan Abra-
hamm de taak is voorbehouden om te weigeren een moord te plegen, ook al is de 
moordd een gebod van God. Abraham, van zijn kant, gaat op weg met het vaste geloof 
datt hij het gebod uiteindelijk niet hoeft te volbrengen. Met andere woorden, Abraham 
gingg per se niet op weg met de overijverige intentie om een moord op Isaak te 
plegen.. Tot slot wordt Abraham beloond voor zijn morele standvastigheid in zijn 
gelooff  dat God geen kinderoffers wil of enige andere overtreding van zijn morele 
wett om zo de liefde en de vrees van de mens te beproeven. 
Dezee visie komt, aldus Bodoff, overeen met de basis van het joodse recht en de 
joodsee filosofie. Zo hoeft er geen aandacht te worden geschonken aan hemelse stem-
men.211 Moord is een van de drie zonden waarvan men zich dient te onthouden. De 
halachaa mag alleen worden overtreden als die daarmee kan worden gered, dat is de 

Vertalingg Onderwijzer (1984) p.241-242. Bodoff gaat niet in op de basis van het halachische 
verbodd van prî D waarop Maimonides zich baseert. Het kan niet anders of bij Genesis 21:9, 
waarr het woord voor het eerst voorkomt, wordt de uitdrukking die ook Jacob kent uit GenR 
53:11,, door hem nader toegelicht. Jacob voegt daar ook Genesis 19:14 aan toe, de enige plaats 
waarr het woord in zijn gewone betekenis van 'lachen' voorkomt i.t.t. de teksten die GenR 53 
noemt.. Jacob komt tot de slotsom dat het waarschijnlijk om tendentieuze haggada gaat - alsof 
uitsluitendd Ismaèl zich schuldig zou maken aan Götzendiemt, Unzucht en Mord. Jacob beklem-
toontt op deze plaats dat de Tora zonder vooringenomenheid spreekt over Ismaêl, m.a.w, de 
Traditiee is ook hier geen absolute norm en Ismaë! wordt in bescherming genomen; Jacob 
beklemtoontt meer dan eens dat de Tora niet negatief over Ismaël spreekt! Zie Jacob (1934) 
p.4800 en vergelijk p. 536,669. 
Hett verschil tussen de religies en het jodendom is dat laatstgenoemde het unieke inzicht heeft 
ontwikkeldd van Gods morele wet! Ondertussen geeft deze zienswijze geen antwoord op de vraag 
watt de positie is van d'n n̂ in Genesis 22:1. Hieruit blijkt dat Bodoff geen oog heeft voor de 
verschillendee benamingen wiïmn, D'n1?* en nw in de vertelling. 
Ookk Bodoff noemt expliciet bBaba Metsia 59b. 
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kernn van het begrip nwö ntmn.22 De rol van de profeet is hierbij van belang, want 
wanneerr deze opdraagt om de joodse wet te overtreden, is hij een valse profeet. 
Bodofff  ziet dus voetangels en klemmen en haalt er heel veel literatuur bij waardoor 
zijnn gedachtestroom niet altijd goed te volgen is, maar heel het artikel is doordesemd 
vann het thema van het optreden van God en Abraham in relatie tot de halacha. Zou 
inn Genesis 22 sprake zijn van een optreden buiten de halacha om, dan is willekeur 
troef.. Godheden kunnen in dat geval opmerkelijke wensen uiten waardoor de mens 
afhankelijkk wordt van grillige verlangens. Ook God zou dan een willekeurige God 
blijkenn te zijn. 

3.3.23.3.2 Handelen tegen de halacha in? 

Waaromm schuift Bodoff de halacha zo sterk naar voren? Dat heeft alles te maken met 
dee definiëring van de wil van God en hoe de mens daarop antwoordt. Wat kan God 
vragenn aan de mens en heeft elke vraag rechtsgeldigheid? Hoe antwoordt de mens 
opp een vraag van God? Bodoff kan door de zienswijze die de Traditie heeft van de 
beproevingg van Abraham door God in Genesis 22 niet anders dan concluderen dat 
zijj  accepteert dat het de wil van God is wanneer een vulkaan 10.000 mensen doodt, 
inclusieff  hen die de halacha zijn toegedaan. Vervolgens bevraagt Bodoff de profeten 
waarvann Abraham de eerste is: mogen zij geen bezwaar maken bij God wanneer diens 
plannenn in flagrante tegenspraak zijn met diens recht of erbarmen? Er zijn 
voorbeeldenn te over waarin sprake is van interruptie.23 

Godd heeft Abraham verteld dat hij van plan is Sodom te verwoesten, dit in tegenstel-
lingg tot Noach tot wie God wel spreekt, maar met wie hij niet van gedachten wisselt. 
Zoo spreekt God ook met Mozes als God het volk wil vernietigen na zijn escapades 
mett het gouden kalf. Uit niets blijkt dat een profeet dan moet zwijgen! We zien 
hiermeee dat Bodoff niet enkel Genesis 18 accentueert vanwege het gesprek tussen 
Abrahamm en God, maar ook omdat er in dit hoofdstuk door Abraham een beroep 
gedaann wordt op Gods rechtsgevoel. Er is geen leer of geloof in het jodendom waarin 
gesteldd wordt dat wat God een profeet ook gebiedt, dit klakkeloos of zonder discussie 

Vergelijkk Bodoff (1993) p.72-73. nwtf nmin staat in contrast tot n nt mnn. Over nixtf ntmn 
meldtt EJ 7:1159 dat een bet din de macht heeft tot tijdelijke veronachtzaming van een bijbels 
voorschriftt om inachtneming van diezelfde voorschriften te bekrachtigen. Evenzo mag het hof 
kastijdingg toedienen evenals andere straffen die niet in overeenstemming zijn met het recht van 
dee Tora, om aldus een beschermende omheining rond de Tora op te richten. Maar zo'n handeling 
vann het hof mag niet worden gedefinieerd als halacha, want dat zou inhouden dat de bepaling 
eenn permanent karakter krijgt. Ook het omgekeerde geldt: als het hof een tijdelijke noodzaak 
ziett om een wezenlijk gebod te overtreden, om op die manier velen weer terug te brengen naar 
dee Tora of wanneer de gemeenschap gered moet worden als zij verstrikt dreigt te raken in een 
overtreding,, mag tot tijdelijke veronachtzaming worden overgegaan. Dit alles in overeenstem-
mingg met het tijdstip van handeling en niet bedoeld als geldend voorde toekomstige generaties. 
Eenn klassiek voorbeeld van n«ö ntmn is Elia die op de berg Karmel een offer brengt terwijl 
dee Tempel al bestaat, I Koningen 18. Ook Bodoff noemt in dit verband Elia die om de afgoden-
dienstt uit te roeien offers brengt buiten de Tempel, tegen de Wet in, om zo te laten zien dat 
Godd heerst over de afgoden die de Israëlieten gewoon waren te dienen Zie ook EJ 6:1073. 
Vergelijkk Bodoff (1993) p.74 
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moett worden beaamd dan wel uitgevoerd. Bovendien gaat het met de Akeda niet om 
hett redden van de Wet door de Wet te overtreden, zoals vereist door nitö Dvnrt, meent 
Bodoff.. En ook al was Abraham niet vertrouwd met de wet van nztö ntnn, dan nog 
wass er geen halachische basis om Isaak te doden, want vertelt Genesis zelf niet in 
hoofdstukk 26:5 dat God Abraham prijst als degene die vertrouwd was met diens gebo-
den,, inzettingen en onderrichtingen? Bovendien veronderstelt bJoma 28b dat Abraham 
bekendd was met zowel de schriftelijke als de mondelinge traditie!24 

Hett is al met al de Traditie zelf, stelt Bodoff, die accepteert dat Abraham handelt 
tegenn de halacha die moord verbiedt alsmede gehoorzaamheid aan hemelse stemmen 
omm een moord te plegen! Abraham was niet onbekend met het oordeel van God 
jegenss moord waar Genesis 4 van spreekt en waar de noachidische geboden in Gene-
siss 9:1-17 van gewagen. Dus ook al was Abraham niet bekend met nKtf ntOTi, dan 
nogg is hier geen basis te vinden voor het doden van Isaak. De vraag blijf t voor 
Bodoff:: wanneer de Akeda geen voorbeeld is van HJXtf ntmn die het noodzakelijk 
maaktt de Tora te overtreden om die te redden en wanneer de halacha anderzijds 
Abrahamm er niet van weerhoudt om God te interrumperen, hoe kunnen wij dan de 
Akedaa interpreteren op een manier die spoort met de joodse wet?2 

3.3.33.3.3 No blind obedience ... 

Dezee vraag beantwoordt Bodoff met wat hij een counter-message noemt. Daarin gaat 
hett om de handelingen van God én van Abraham, in de geest van de halacha die 
moord,, afgodendienst en seksueel geweld verbiedt. 
Hett zal niet verbazen dat het voor Bodoff duidelijk is dat God Abraham beproeft of 
hijj  loyaal blijf t aan de geopenbaarde Wet die hij zal doorgeven aan wie na hem 
komen,, zoals Genesis 18:19 beoogt. Abraham, op zijn beurt, heeft weliswaar niet de 
intentiee om zijn zoon te doden, maar is wel zeer bezorgd over het feit dat God hem 
daartoee verordonneerd heeft. 
Watt we hiermee zien is dat we naast een beproevende God een Abraham zien optre-
denn die God beproeft over de aard van de religie en het verbond. Heeft hij te maken 
mett een religie waarin hemelse stemmen de geopenbaarde Wet kunnen doorkruisen? 
Abrahamm heeft God gevonden, weet de Midrasj,26 en hij is de stichter geworden van 
eenn nieuwe, wereldwijde religie, meent Bodoff, maar hoe weet hij nu of deze God 
niett dezelfde immoraliteiten verlangt als de goden in zijn vaders heidense omgeving? 
Daaromm gaat Abraham de opdracht wel uitvoeren, maar hij doet dat vertragend. Al 
dee voorbereidingen zullen uitvoerig worden beschreven, van het vroege opstaan tot 
enn met het strekken van de hand waarmee Abraham het mes nam. Abraham zal niet 
geboekstaafdd worden als iemand die in paniek heeft gehandeld. Zijn optreden getuigt 
vann bedachtzaamheid. Tekenen deze opeenvolgende handelingen een mens die 

Vergelijkk a.a. p.75. 
Vergelijkk a.a. p.75-76. 
Bodofff  noemt GenR 59:8 en Rasji n.a.v. Genesis 24:7 waar verteld wordt hoe God eerst de God 
vann de hemel was, maar nu ook de God van de aarde is, want Abraham heeft hem bekend 
gemaaktt bij de mensen, A.a. p.88, noot 30. 
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overijldd handelt om Gods gebod te volbrengen, vraagt Bodoff, en het kan niet anders 
off  dit moet worden opgevat als een retorische vraag.27 

Dee vraag dringt zich vervolgens bij Bodoff op hoe Gods uitroep ter verhindering in 
ditt verband moet worden begrepen. Het is naar zijn mening mogelijk om de tekst 
zoo te lezen dat God niet wist wat Abraham zou doen als de hemelse stem niet had 
ingegrepen.. De mens heeft immers een vrije wil en het jodendom vereist niet de 
gedachtee dat God van te voren weet of Abraham het zou verkiezen om zijn zoon te 
slachten.288 In die leeswijze verwacht God dat Abraham zal zeggen: "Ik doe het niet" 
enn Abraham verwacht dat God zegt: "Stop, doe het niet, ik heb het zo niet bedoeld!" 
Datt laatste gebeurt dan ook, stelt Bodoff vast, het eerste niet. 
Bodofff  volgt deze leeswijze niet. Voor hem is het zonneklaar dat het oorspronkelijke 
gebodd komt van God, maar bij de verhindering is het anders gesteld. Weliswaar 
neemtt God het initiatief, maar is het an angel of God die interrumpeert. En precies 
ditt markeert een belangrijk moment, meent Bodoff, als hij cursief laat afdrukken: 

TheThe text, therefore, could not attribute to God the knowledge of Abraham's intent 
toto kill  Isaac and, therefore, did not do so, because God, who does know what is 
inin man's heart, knew that Abraham had no such intention!29 

Nuu wordt duidelijk hoe Bodoff de positie van God opvat. Van meet af aan gaat hij 
uitt van een alwetend God en Gods alwetendheid vormt een scherp contrast met wat 
dee engelen weten. In Bodoffs betoog horen we over hun rol; zo beschrijft hij dat 
engelenn geen voorkennis hebben en dat de goddelijke opdrachten door hen altijd naar 
behorenn worden uitgevoerd. Vervolgens hebben engelen per keer slechts één taak. 
Bodofff  ziet daarom twee engelen aan het werk, één die Abraham tegenhoudt en één 
diee de belofte uitspreekt. Het zal niet verbazen dat engelen uitsluitend Hebreeuws 
spreken,, ze verstaan wel andere talen, maar spreken doen ze die niet! Waar het op 
neerkomtt in Bodoffs visie is dat God de opdracht tot verhindering geeft, maar dat 
hett de engel is die de dramatische interruptie doet uit vrees te laat te komen. Deze 
interruptiee is nodig, want God kon niet tussenbeide komen. God is immers alwetend! 
Hett zijn Satan en de engelen in de Midrasj, weet Bodoff, die hebben aangedrongen 
opp een beproeving om te zien of Abraham stand zou houden. Dus het zijn de engelen 
diee wilden zien of Abraham onvoorwaardelijk zou zijn in zijn gehoorzaamheid. 
Uiteindelijkk is ook de positie van God duidelijk. Tegenover de engelen staat the 
AlmightyAlmighty en die heeft in zijn alwetendheid een geheel andere test voor ogen dan 

Vergelijkk a.a. p.76-78. Bodoff suggereert ten onrechte dat onder anderen Rasji in zijn uitleg 
vann Genesis 22:3 van mening is dat Abraham zich haastte om zijn zoon te doden, compounding 
thethe moral problem of the traditional interpretation. Dit is niet juist Abraham haastte zich met 
hett oogmerk Gods gebod te vervullen en 'stond vroeg op', zie Rasji over Genesis 22:3. 
Bovendienn doet Bodoff de Traditie met deze suggestie geen recht, alsof deze er in den brede 
vann uitgaat dat Abraham zijn zoon wenste te doden. Vergelijk a.a. p.89, noot 36. 
Bodofff  wijst erop dat het jodendom dit probleem uitvoerig heeft besproken en noemt als voor-
beeldenn Gersonides en Abraham Ibn Da'ud. A.a. p.80. 
A.a.. p.80. 
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Abrahamss gehoorzaamheid of afwijzing van kinderoffers. 
Hett is Bodoffs diepste overtuiging dat het God, die hij op dit moment the Almighty 
noemt,, er om ging dat Abraham geen gehoor zou geven aan immorele opdrachten, 
zelfss al zijn het hemelse geboden. Het gaat om een wezenlijk andere beproeving. De 
geopenbaardee Wet is in het geding en duidelijk moet worden dat daarin geen sprake 
kann zijn van enige esoterica. Daarom ziet Bodoff in de uitroep omdat jij  niet afge-
houdenhouden hebt je zoon een interruptie door een engel, en niet een uitdrukking van God 
zelf.. Want God wist wel, getuige Genesis 26:5, dat Abraham zijn zoon niet zou 
doden.300 Bodoff hoort dus aan het slot alleen de twee optredende engelen. God wist 
hoee Abraham zou handelen, maar het zijn de engelen die nu weten hoe Abraham zich 
houdtt en zij spreken dan ook de zegening uit die Abraham toekomt. Zij fungeren, 
populairr gezegd, als applausmachine.31 

Waarr het the Almighty van Bodoff om gaat is dat Abraham bereid was om mee te 
gaann in de verwarrende kwelling en in gehoorzaamheid te handelen op het gebod. 
Daarmeee gaat de beproeving tot aan het uiterste: het doden van Isaak. Hierbij blijf t 
hett niet, want van Abraham wordt ondertussen het geloof verondersteld dat God nooit 
toestaatt dat dit werkelijk zou zijn gebeurd! Dit vergelijkt Bodoff met de opdracht aan 
hett volk om de Rode Zee in te lopen. Ook dit gebeurde niet ten dode, maar ten 
leven.322 God beproefde op die plaats evenmin het geloof van de kinderen Israels ten 
eindee hen te doden. Abraham had kunnen protesteren tegen het gebod van God. Uit 
liefdee voor Sara en Isaak voelde Abraham, weet Bodoff, de onbedwingbare ja zelfs 
onweerstaanbaree drang om er zich onmiddellijk tegen God over uit te spreken. 
Wanneerr Abraham het antwoord van God daarop had gehoord, had hij zijn geliefden 
dee ondraaglijke pijn kunnen besparen. Zij hadden dan Abraham niet hoeven te zien 
gaann in gehoorzaamheid aan Gods gebod. Sara was dan niet van verdriet gestorven 
enn Isaak zou niet getraumatiseerd door het leven zijn gegaan. Maar Abraham heeft 
diee mogelijkheid geweigerd, concludeert Bodoff. Hij had een rotsvast geloof dat het 
verbodd op moord voor altijd zou gelden.33 

3.3.43.3.4 ... but moral choice! 

Alss dit alles juist gesteld is, schrijft Bodoff, dan is het mogelijk de eigenaardige 
formuleringg in de Rosj Hasjana liturgie te begrijpen wanneer in het Moesaf-gebed 
dee bede klinkt: 

Bodofff  noemt bJoma 28b waar de vraag gesteld wordt of Abraham de Wetten onderwijst. Het 
iss Rab die een verklaring geeft: Our father Abraham kept the whole Torah, as it is said: 
BecauseBecause that Abraham hearkened to My voice [kept My charge. My commandments, My 
statutes,statutes, and My laws]. Gen.26:5. Niet alleen de schriftelijke, maar ook de mondelinge traditie 
iss hier in het geding. 
Vergelijkk Bodoff (1993) p. 81-83. 
Dezee visie is vermoedelijk gebaseerd op GenR 55:8 waar het klieven van het hout door Abra-
hamm wordt vergeleken met het klieven van de Rode Zee door God. Bodoff zelf verwijst hier 
niett naar. 
Vergelijkk Bodoff (1993) p.83-84. 
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MogeMoge voor U verschijnen het beeld van onze voorvader Awraham toen hij zijn 
zoonzoon Jitschak op het altaar had gebonden en hij zijn medelijden bedwong om met 
vollevolle overgave Uw wil ten uitvoer te brengen. Laat dan ook zo Uw medelijden 
UwUw gramschap over ons onderdrukken, wend met Uw grote goedheid Uw laaiende 
woedewoede af van Uw volk ... 

Hett gaat Bodoff om de uitdrukking Laat dan ook zo. Hij vraagt zich af waarom God 
erbarmenn met ons zou hebben als Abraham zijn medelijden met Isaak bedwong in 
zijnn vaste voornemen hem te doden. Bodoff meent dat het anders is. In erbarmen met 
Isaakk en Sara gaat Abraham mee met Gods gebod ondanks de pijn die hij bij beiden 
veroorzaakte,, zodat God zijn aperte afwijzing van moord kon bewijzen. Dit aspect 
iss voor Bodoff van belang: zonder dat er druk is uitgeoefend door menselijke 
smeekbedenn wijst God moord af. Nu kunnen we dus zeggen dat wij God vragen zijn 
woedee te bedwingen en erbarmen met ons te hebben, uit verdienste van Abraham die 
zijnn gevoelens voor zijn vrouw en zijn zoon bedwong om de wereld zijn onwrikbaar 
gelooff  in Gods recht en erbarmen te laten zien. Daarmee heeft Abraham het zuiverste 
religieuzee vertrouwen aan het licht gebracht. 

3.3.53.3.5 Samenvatting 

Inn de veelheid van literatuur heeft Lippman Bodoff een zeer eigen en verassend 
geluid.. Hij wordt niet gehinderd door een school waar hij zich aan wil of moet 
houdenn en is kennelijk, ook gezien de documentatie die hij heeft opgebouwd, reeds 
langg gefascineerd door het thema van Genesis 22. Het is vooral het thema dat hem 
bezighoudtt en dat komt vanaf de eerste pagina tot en met de 64e voetnoot naar voren, 
wantt het gaat voortdurend om het optreden van God en Abraham in relatie tot de 
halacha.. Wordt Genesis 22 gelezen buiten de halacha om, dan hebben we te maken 
mett de mogelijkheid van willekeur. Precies dit is het verwijt van Bodoff aan de 
traditionelee interpretatie. Het is weliswaar de halacha die afgodendienst, moord en 
seksueell  geweld verbiedt, maar de Traditie gaat ervan uit dat Abraham bereid was 
omm de morele wet te overtreden uit gehoorzaamheid aan God. Ook voor Bodoff is 
Abrahamm grondlegger van een nieuwe religie en wordt zijn vaderhuis beschouwd als 
dee heidense samenleving. 

Wiee het gehele artikel poogt te overzien, zal opvallen dat Bodoff chaotisch is in zijn 

Vertaling:: Dasberg (1979) p.297. Romeinletterdruk van mij, HB. In het gebed gaat het op die 
plaatsenn om het werkwoord eto, dat Bodoff tweemaal vertaalt met suppressed. Bodoff geeft 
mett zijn concordante vertaling aan dat hij God en Abraham als eikaars gelijken ziet. Abraham 
inn zijn erbarmen met Sara, God in zijn erbarmen met ons. De voorstelling van het onderdrukken 
vann medelijden en gramschap is echter wel klassiek rabbijns, zie bijvoorbeeld Pesikta de Rab 
Kahanaa 23:9 in een passage waarin Rosj Hasjana en de Akeda op een aantal manieren met 
elkaarr worden verbonden. Abraham kan de verzoeking weerstaan om God op zijn belofte aan 
tee spreken en hem te overreden, maar hij weet zichzelf in toom te houden. Zo wordt God 
voorgehoudenn medelijden ofwel erbarmen te hebben met Isaaks nageslacht. Vergelijk Braude 
(1975)p.358-359. . 
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verwijzingenn en ook willekeurig. Maimonides wordt genoemd als hij de drie halachi-
schee verboden uitgebreid bespreekt, maar nagelaten wordt te wijzen op de visie van 
Maimonidess in De Gids der Verdoolden*5 wanneer hij Genesis 22 uitlegt. Daarin 
komenn weliswaar de genoemde drie verboden niet ter sprake, maar wel gaat het daar 
omm de begrenzing van de vrees en de liefde voor God. Bovendien doet Bodoff geen 
uitgesprokenn recht aan Rasji door alleen te wijzen op Gods gemoedstoestand bij het 
uitsprekenn van de beproeving. Beklemtoont Rasji niet dat God door Abraham 
ondersteundd moet worden in deze beproeving? Heeft Rasji bovendien niet de grenzen 
duidelijkk gesteld tussen het 'doen bestijgen' en het 'laten afdalen' van Isaak in contrast 
tott het 'niet-slachten', zoals hij dat ten aanzien van Genesis 22:2 en 12 heeft 
uitgelegd?366 Bodoff doet voorkomen alsof de Traditie in den brede Abraham zich ziet 
haastenn om zijn zoon te doden, terwijl de Traditie wel degelijk een motief kent van 
spanningg in de beproeving als we het hebben over de houding van beide bondge-
noten.. Daar komt bij dat voor Bodoff Genesis 22 als thema van doorslaggevend 
belangg is. Zijn betoog over de beloften die aan Abraham worden gedaan is uitge-
sprokenn zwak. Die zouden hem worden toegekend door de engelen, hemelse stemmen 
dus,, maar welk gezag moet daaraan worden toegekend? Zij blijken niet te vallen 
onderr de afwijzing van de hemelse stemmen waarvan bBaba Metsia 59b gewaagt, 
eenn talmoedfragment dat ook Bodoff instemmend citeert. De vraag blijf t onbeant-
woordd welke hemelse stemmen uiteindelijk voor Abraham gezaghebbend zijn als 
naastt Genesis 22:1 ook de verzen 11-18 louter als zodanig te interpreteren zijn! 
Dee grootste charme van Bodoff is zijn gedrevenheid om het optreden van God en 
Abrahamm te schetsen binnen de halacha. Hij weigert over hen te spreken als willekeu-
rigee gestalten. Dit is een contrast met sommige moderne joodse stemmen die wel 
Genesiss 18 opnemen in hun discussie over Abraham in Genesis 22, maar toch 
geneigdd zijn om zijn positie vooral psychologisch te benaderen. Bodoff wil het 
optredenn van God en Abraham toetsen aan de halachische wetgeving, desnoods aan 
dee nrtó DKTin. Voor Bodoff is het volstrekt dudelijk dat niet alleen God Abraham, 
maarr ook Abraham God bevraagt op de handhaving van de morele wet. En ook al 
wass Abraham daarmee niet vertrouwd, dan was hij wel bekend met wat Genesis tot 
datt moment over moord heeft gezegd. En ook God heeft in zijn alwetendheid beseft 
datt Abraham zich in elk geval aan de bijbelse geboden houdt, daarvan getuigt 
Genesiss 26:5. Bodoff heeft met zijn visie originele invalshoeken belicht en met zijn 
apertee afwijzing van willekeur scherp de grenzen getrokken. Daarin gaat hij heel ver! 
Ookk in zijn visie blijven Sara en Isaak afhankelijken van Abraham. De pijn die het 
geheell  van de beproeving bij hen teweeg heeft gebracht, blijf t onverklaard. 

Bodofff  heeft oog voor het thema, maar minder oog voor de vertelling en daarom ook 
voorr de spanning die het verhaal zelf in zich omdraagt. In de interpretatie van Bodoff 
iss er sprake van één Godsgestalte vanaf 22:1. Het zijn de engelen die - al dan niet 
verschriktt - interrumperen, want God zelf heeft voortdurend geweten hoe Abraham 
optredenn zou. De engelen wilden weten of Abraham gehoorzaam zou zijn in de 

Bedoeldd wordt het hoofdstuk waar ook Jacob naar verwijst: Deel III , hoofdstuk 24. 
Ziee mijn Deel 3, p.205. 
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opdrachtt waardoor Abraham één van hen zou worden en vroegen God tot een beproe-
vingg over te gaan. Het is the Almighty die daartoe de opdracht gaf, maar daarbij hoort 
dee kanttekening dat het God uitsluitend om de handhaving gaat van de morele wet. 
Dee visie van de Traditie op Genesis 22:1 waarin zij een optreden ziet van Satan als 
eenn der deelnemers in het hemels gericht, wordt door Bodoff niet op haar waarde 
geschat.. Dat heeft alles te maken met zijn overtuiging dat God van meet af aan, dus 
ookk in Genesis 22:1, alwetend is. Voor Bodoff geeft de Akeda uitsluitend de 
bevestigingg van zijn zienswijze dat de beproeving zelf afwijzing betekent van alle 
immorelee geboden. De geopenbaarde Wet staat daarvoor borg. 
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44 CONSTATERING 

Hoezeerr ook blijkt dat Jacob de beschikking heeft over een breed palet bij zijn uitleg 
vann Genesis 22, hij geeft zijn eigen kleurnuances. We zien dat Jacob zijn eigen stem 
laatt horen, ook ten opzichte van de joodse interpretaties. Hoofdstuk 22, ofwel Die 
BindungBindung haaks zum Opfer moet van meet af aan in zijn uitleg van het bijbelboek 
eenn belangrijke positie hebben ingenomen, want als hij in 1927 in Der Morgen bij 
Genesiss 22 is beland in zijn Einführungen in das erste Buch Mose, is dit het enige 
hoofdstukk over Abraham waar hij een zelfstandige aflevering aan wijdt.1 

Meteenn valt op dat Jacob in zijn Genesis zijn uitleg van dit hoofdstuk laat bepalen 
doorr een schouwspel voor zijn geestesoog van wat er niet alleen op de aarde maar 
ookk in de hemel gebeurt. Als een van de redenen geeft hij aan dat Genesis 22 volgt 
opp Genesis 21, het hoofdstuk dat vertelt van huiselijk geluk, een gezinsfeest, maar 
ookk van een bondgenootschap met de vorst van het land. Genesis 22 vormt daarmee 
eenn contrast, want alles, het huiselijk geluk en de kracht van het verbond, wordt in 
FrageFrage gestellt en daarom wil het begin van Genesis 22 terugwijzen naar enkel het 
hoofdstukk hiervoor! Heeft het boek Job over dit onderwerp een proloog nodig, hier 
wordtt alles bepaald door het ene woord HOI In de uitleg van zijn hoofdstuk komen 
all  deze facetten aan het licht, maar de kanttekening past hierbij dat Ismaël geheel 
uitt het zicht is verdwenen. Met Isaak gaat het om de zoon van Abraham en Sara, 
maarr wanneer Abraham wordt beproefd, gaat het om zijn antwoord hierop. We weten 
nuu waar deze invalshoek van Jacob op is gebaseerd. De Traditie heeft van meet af 
aann Job en Genesis naast elkaar gelegd. Wat we zien in Jacobs uitleg van Genesis 
22,, is dat hij de Traditie volgt. Jacob doet dat hier opvallend sterker dan elders. 
Statistischh is dat moeilijk aan te geven omdat Jacob op vele plaatsen summier is in 
zijnn verwijzing, maar de klanken van de uitleg van Genesis 22 zijn te herkennen uit 
dee school van de Traditie. Daar haakt hij op in wanneer het hem te stade komt en 
hethet zijn vooral Rasji en Maimonides die in zijn uitleg onderhuids een rol spelen. Het 
iss van niet geringe betekenis dat Rasji ten opzichte van Genesis 22:2 en 12 spreekt 
vann het doen opstijgen en doen afdalen in samenhang met met-slachten! Maimonides 
mett zijn begrenzing van de liefde en de vrees voor God werkt vanuit dezelfde 
gedachtegang.. Met Maimonides schildert Jacob een zelfbewuste Abraham en zo wordt 
duidelijkk dat de Religion grenzen trekt die mensenoffers uitsluit. Waar het op 
neerkomtt bij de genoemden uit de Traditie is dat er geen sprake is van een bijna-
offer!!  Dit facet houdt Jacob voortdurend voor ogen. In dit licht is de keuze van 
Brevardd Childs voor de uitdrukking dogmatic framework dat Jacob parten zou spelen 
ongelukkigg te noemen, alsof Jacob een systematische geloofsleer ophangt aan zijn 
schouwspell  waarbij het thema van de genadige voorzienigheid Gods voor de uitleg 
uitgaat.. Daarvan is bij Jacob geen sprake. Hij voert een schouwspel op in zijn uitleg 

DieDie Akeda, in: Der Morgen (1927) p.149-159. 
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omm het thema van de beproeving in al zijn essenties te benadrukken.2 

Inn dit alles wijst Childs met zijn opmerking over Jacobs visie op Genesis 22 in con-
trastt tot Kierkegaard op een punt dat niet veronachtzaamd mag worden. Niet alleen 
hunn beider zienswijzen verschillen dramatisch, maar ook wordt duidelijk hoezeer 
Kierkegaardd Abraham plaatst binnen zijn eigen filosofische denkkaders en daarbij 
dienss gestalte verabsoluteert, terwijl Jacob over Abraham spreekt in de brede stroom 
vann het bijbelboek Genesis. En wat meer is: Jacob legt het hoofdstuk uit als deel van 
hett geheel waarbij de uitleg en het thema in eikaars spanning staan. 

Abrahamm als deel van het geheel is ook kenmerkend in de visie van Rasji en 
Maimonides.. Zij gaan ervan uit dat er per se niet geslacht wordt. Bodoff heeft dat -
afgezienn van Rasji - opgemerkt, ook bij hem is bij voorbaat geen sprake van een 
bijna-offer.. Maar als het niet gaat om een bijna-offer, waar gaat het dan wel om? Is 
dee loutere gehoorzaamheid aan God en diens genadige voorzienigheid het thema? 
Al ss geen ander is het Benno Jacob die aangeeft dat Genesis 22 deel is van het geheel 
vann het bijbelboek op basis van vers 1. Er is met DTî Kn geen sprake van een heiden-
see of algemene godheid. De Traditie wijst die visie af en ook hier is Bodoff degene 
diee er geen misverstand over laat bestaan dat het niet om een buitenbijbels thema 
kann gaan. Het is een zwaktebod wanneer er wel toe wordt overgegaan om er een 
restantt van heidendom in te zien, zoals Breitbart, maar ook Lerner doet als ze het 
hebbenn over Abrahams breuk met diens verleden waarbij ook van de goden afscheid 
moett worden genomen. Jacob gaat hierbij nog een stap verder. Hij wijst erop dat der 
GottGott J-h-w-h voor Abraham geen onbekende is, maar een erfenis van vroegere 
generatiess die terugloopt op Sem, Noach en Adam,3 maar ook dat het Terach is die 
hett initiatief heeft genomen om weg te trekken, al weten wij niet de reden. Was het 
dee dood van Haran, de kinderloosheid van Sara? In elk geval heeft Terach in Ur iets 
niett gevonden wat hij er wel heeft gezocht." Jacob neemt hiermee afstand van de 
Traditiee en houdt welbewust de ene lange lij n van Genesis vast met de ene God. 
Hoewell  Bodoff in het begin van de beproeving geen buitenbijbels thema ziet, meent 
hijj  wél dat Abrahams verleden in zijn vaders heidense samenleving ligt en spreekt 
hijj  vanuit dit aspect van een a new, world religion? Het zal duidelijk zijn dat Jacob 
mett zijn visie op Abraham als Heros der Religion niet hetzelfde bedoelt! 

Voorr de hier geciteerde moderne joodse stemmen speelt Genesis 18 een rol ten 
opzichtee van Genesis 22. De sprekende Abraham staat in schril contrast met de zwij -
gendee die slechts non-verbaal antwoordt. Bovendien wordt Abraham hier voor een 
raadsell  gesteld waar hij in Genesis 18 getypeerd wordt als een vertrouweling van God 
voorr wie God niets verborgen houdt! Door deze hoofdstukken in eikaars lichtkring 

Vergelijkk Kuschel (2001) p. 80-94 die mooi uitlegt hoezeer Abraham in de meeste rabbijnse 
bronnenn vaak alleen als 'bij toeval' voorkomt, associatief of bij wijze van voorbeeld, al is zijn 
conclusiee dat de haggadische uitingen geen halachische bindkracht zouden hebben, aanvechtbaar. 
Jacobb (1934) p.333. 
A.w.. p.329 waarbij hij concludeert: Ein Zusammenhang der Züge der der Terachiden mitgrosseren 
VölkerwanderungenVölkerwanderungen lüsst sich nur vermuten. 
Bodofff  (1993 )p.77. 
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tee plaatsen komen beider invalshoeken scherper naar voren; de ene hoeft niet bij 
voorbaatt tegen de andere te worden weggestreept, maar Genesis 22 volgt wel op 
hoofdstukk 18, net zoals het 21e aan het 22e vooraf gaat. Dit aspect bevordert het 
inclusieff  lezen van de tekst en het zal duidelijk zijn dat ook Jacob inclusief leest. Hij 
ziett in Abraham de Heros der Religion, maar met Maimonides schetst hij hem als 
voorbeeldd en zeker niet absoluut, zoals Nachmanides Abraham in een absolute sfeer 
plaatstt door diens verdienste te beklemtonen. 

Waarr Jacob de gestalte van Abraham helder voor ogen heeft, zien we tevens zijn 
worstelingg om zicht te krijgen op de gestalte van D'H t̂ci binnen de context van 
Genesis.. Daaraan ontbreekt het bij de modernen. Bij hen gaat het weliswaar om de 
positiee van God tegenover die van Abraham, maar behalve bij Japhet die in Genesis 
222 met name God ziet veranderen, is het toch vooral Abraham die heeft stand-
gehouden.. Wat zich in de hemel heeft afgespeeld ofwel waarom deze vraag aan Abra-
hamm op dit moment en op deze wijze heeft geklonken, blijf t in het duister gehuld. 
Ookk bij Jacob zien we de duisternis van het begin van Genesis 22, maar hij ziet wel 
kanss zicht te krijgen op D'n̂ RTt. Niet alleen op basis van de Traditie, maar ook op 
basiss van zijn eigen onderzoek naar al die plaatsen waar deze aanduiding voor God 
zelfstandigg voorkomt. 
Duidelijkk wordt dat Jacob er alles aan gelegen is om de tekst stap voor stap toe te 
lichtenn waardoor de handelingen van Abraham betekenis krijgen aan de hand van de 
woordenn die voor hem zijn neergeschreven. Het gaat dus niet om de Himmelsrufaus 
demdem letzten eigenen Herzensgrund, noch om de Selbstbesinnung im letzten Augen-
blick,blick, maar het is wat de vertelling zelf biedt: het mes in Abrahams uitgestrekte hand 
datdat moord teweeg zou brengen. En hiermee zijn we tevens beland in het hart van het 
themaa dat Lippman Bodoff aan de orde heeft gesteld. Moord geldt als een halachisch 
verbodd en geldt zelfs als een der verboden die onder geen enkel beding mogen 
wordenn overtreden tenzij het gaat om het motief van nwtf ntmrr, waarbij de Tora moet 
wordenn overtreden om die te redden, maar daarvan was geen sprake in deze beproe-
ving. . 

Vann alle besproken moderne gespreksgenoten die allen Abraham in de brede stroom 
vann Genesis plaatsen is Bodoff de grootste spraakmaker naast de uitleg van Jacob, 
zijj  het met een enkele kanttekening. Bodoff ziet als geen ander spanning in de per-
soonn van Abraham en de naleving van de geboden van God. Bodoff betrekt ook God 
daarin,, maar Bodoffs ontdekking van Maimonides' interpretatie van het absolute 
verbodd van afgodendienst, seksueel geweld en moord, is allesbepalend voor zijn 
uitlegg van Genesis 22. Bij Bodoff is in die zin wél sprake van een systematische 
geloofsleerr die de uitleg van Genesis 22 bepaalt. We weten hoe hij tot deze invals-
hoekk is gekomen en zijn fixatie op het thema zou een zwaktepunt kunnen worden 
genoemd.. Toch kan Bodoffs scherpzinnige en tegendraadse visie niet genoeg worden 
gewaardeerd.. Bodoff laat onverhuld zien wat Jacob tussen de regels door zegt, waar-
doorr hij uiteindelijk kon schrijven Mord ware es! als het mes erin was gegaan. Deze 
zin,, tezamen met de verwijzing naar Maimonides dat de liefde tot God nooit tot een 
offerr van mensen leidt, was het die mij bij eerste lezing schokte. Daardoor raakte ik 
onderr de indruk van de geladenheid van het thema. Deze drie woordjes vormen de 
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sleutelzinn in het geheel van de uitleg van Genesis 22. 

Watt we in deze discussie zien is dat die niet meer beheerst wordt door het bijna-offer. 
Datt is dan ook de reden dat Jacob een aantal stemmen uit de Traditie instemmend 
enn bekritiserend citeert, hij verkeert met hen niet op een gespannen voet. Ook met 
DTT̂HTII  komt Jacob in de lij n van de Traditie als hij in deze gestalte ]0to ziet en 
ondergeschiktt aan mn\ Het zijn met name de modernen, onder wie ook Bodoff, die 
sprekenn van Abraham als grondlegger van een nieuwe religie. Dat aspect ontbreekt 
tenn enenmale bij Jacob. Hij gaat ten diepste verder, hij noemt Abraham Heros der 
Religion.Religion. Duidelijk wordt nu waar die term op is gebaseerd. Jacob beaamt de Traditie 
diee het nimmer over de God van Genesis heeft als een vreemde god, waarbij de 
kanttekeningg past dat Jacob niet meegaat met de traditionele visie op Terach als lid 
vann een heidense samenleving. Dit houdt in dat Genesis gelezen wil worden als één 
compositiee in de verhouding tot God en degene die daartoe inzicht geeft, is Abraham. 
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