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EPILOOG G 

Bennoo Jacob heeft zijn Genesis geschreven in de hitte des daags. Het boek is niet 
alleenn een fors offensief tegen al wat in zijn tijd over de Pentateuch verscheen, maar 
dee auteur wil ook het Duitse jodendom informeren over de bron waaraan het zelf ont-
springt.. Van niet minder groot belang is dat Jacob op deze wijze een krachtig verweer 
laatt klinken tegen het opkomend nazisme dat van de joden een karikatuur maakt en 
waarinn hun een plaats wordt ontzegd. Het heeft niet mogen baten, want het boek is 
geenn lang leven beschoren geweest in nazi-Duitsland. Een discussie heeft het dan ook 
niett teweeggebracht. Zal dat debat er nu eindelijk komen, nu Jacobs gedachtegoed 
inn zijn Genesis en Exodus alom verkrijgbaar is? In de Tora gaat het om de 
humaniseringg van de samenleving en wie Jacob raadpleegt bij de ontraadseling van 
dee weerbarstige teksten, kan verrast worden, misschien zelfs inzicht verwerven. Zorg-
vuldigg speurwerk brengt Jacobs onverwachte invallen aan het licht. Ze geven zicht 
opp de verbindingen die hij maakt met de Traditie en in dit alles kunnen we ook nog 
eenss oog krijgen voor de kracht van de vertellingen waarvan Jacob vooral de tolk 
will  zijn. 

Dee tijd is voorbij dat we het offer van Abraham thematiseren tot Gods afwijzing van 
hett kinderoffer, of dat het zou gaan om de blindelings gehoorzamende Abraham en 
Godss milde voorzienigheid. Bovendien is er met Abrahams gehoorzaamheid meer 
inn het geding dan het opvolgen van een bevel. Bij Gunkel is het religieuze moment 
gelegenn in Abrahams absolute gehoorzaamheid tot aan de slachting toe. Abraham 
voldoett aan de eisende God. Dit alles verschilt niet beslissend van Von Rad die 
Abrahamm prijst om zijn gehoorzaamheid in extremis. Hierna gaan hun wegen direct 
uiteenn omdat Von Rad over een Godverlatenheid kan spreken waarvan Gunkel in zijn 
visiee op Genesis niet weet. 
Volgenss Jacob is er geen sprake van een God die alles eisen kan. Hem gaat het om 
eenn beproeving, niet méér dan dat, binnen de kaders van de Religion waarin Abraham 
vertrouweling,, profeet, Heros wordt genoemd. Wanneer Abraham beproefd moet wor-
den,, gebeurt dat strikt binnen de omheining van deze religie. Zonder die omheining 
iss het heidendom! Met deze beproeving gaat het om een verkenning van de grenzen 
vann datgene waar Abraham voor staat. De Religion is niet te vinden in het meest 
verhevenn moment richting goddelijkheid, maar in wat de Tora zelf biedt. Wie 
Abrahamm zegt, bedoelt Tora, maar ook omgekeerd. Dit is van belang voor wie het 
geheimm van de Akeda wil doorgronden. God en Abraham worden in deze sfeer 
gekenschetstt als bondgenoten. Daarin kan geen sprake zijn van absoluutheid, van God 
nochh van Abraham. Deze conclusie zou wel eens van belang kunnen zijn wil de 
discussiee met de islam over het offer van Abraham met zin worden gevoerd. 

Overr de islam is in deze studie niet gesproken, maar dat wil niet zeggen dat deze 
godsdienstt niets van belang te zeggen heeft over de rol van Abraham. Jacob noemt 
Abrahamm als Gottgerufene de eerste moslim in de betekenis van de Gott vólligErge-
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benebene11 waar het woord moslim naar verwijst.2 Wat van belang moet worden geacht 
inn de discussie zijn de zienswijzen in de Traditie én binnen de islam op de betekenis 
vann Abraham. In de Koran valt met name de overgave op van Abraham. Abrahams 
overgavee is hét voorbeeld voor alle gelovigen van de strikt monotheïstische gods-
dienstt die de islam wil zijn. Tot deze overgave wil de islam de gelovigen terugbren-
gen.. Kuschel meent dat we daarbij indachtig moeten zijn dat de islam zichzelf niet 
ziett als de exclusief ware religie. De ware religie is de aanbidding van de ene God. 
Mett zijn taakopvatting, het terugbrengen van de gelovigen tot de ene ware God, ziet 
dee islam zichzelf als de betere godsdienst. Kern is, zegt Kuschel, dat het zich wenden 
tott God moet worden gezien als de 'oervorm van menselijke Godsverering, de oer-
vorm,, die met de stichtingsdaad van Abraham en Ismaël in Mekka historische werke-
lijkheidd is geworden en sindsdien, hoewel ook vaak verborgen, werkzaam gebleven 
is'.3 3 

Hett is deze Abraham die volgens Soera 37:100-113 in een droom ziet dat hij zijn 
zoonn moet slachten, waarna hij deze naamloze zoon de droom voorlegt. Hierop 
antwoordtt de zoon de vader en raadt hij hem aan te doen wat in de droom bevolen 
is.. Er is geen sprake van een plaatsaanduiding en evenmin van een reis met 
medenemingg van attributen. Beiden, Abraham en de naamloze zoon, belijden hun 
overgavee waarbij Abraham zijn zoon omverwerpt, op zijn voorhoofd. Hierop wordt 
eenn antwoord gegeven van buitenaf door een stem die zegt dat Abraham de droom 
oprechtt heeft vervuld. Zo zal worden vergolden aan de wél-handelenden, want dit 
iss de klaarblijkelijke beproeving. Ter bevrijding zal er - zo zegt de stem - in de plaats 
vann de zoon een geweldig slachtoffer gegeven worden. Abraham behoort met zijn 
daadd tot de gelovige dienaren. Met de daad van Abraham en van hen die na hem 
komenn gaat het om deze overgave. De stem die Abraham vervolgens toespreekt heeft 
hethet niet over nazaat of over onbegrensde zegening in Abraham. Er klinken geen 
beloftenn zoals in Genesis 22, maar het gaat om beloning aan alle wél-handelenden 
zoalss Abraham wél handelde. De beproeving krijgt hiermee iets van een kastijding, 
maarr dat niet alleen, ze krijgt vooral het karakter van een bijna-offer door Abrahams 
gehoorzaamheid,, die blindelings was en bovenal, zonder enige voorbereiding, temeer 
daarr de opdracht vervuld werd met de onmiddellijke instemming van de zoon. Waar 
hett om gaat is de volledige overgave, van Abraham en in navolging van hem, de 
naamlozee zoon. Pas hierna wordt aan Abraham Isaak aangekondigd en beiden zullen 
zijnn gezegend. Tot hun nageslacht worden wél-handelenden gerekend, maar ook klaar-
blijkendee onrechtdoeners jegens zichzelf." 

Hett offer van Abraham heeft in de islam door deze overgave een invulling gekregen 

Jacobb (1926) p.283. 
Kramerss (1974) p.x. geeft als vertaling van islam 'algehele overgave aan de éne God, Allah' 
enn van muslim 'een overgegevene (aan Allah)'. 
Ziee Kuschel (2001) p.221-223 waarin de islamisering van de niet-moslim Abraham besproken 
wordtt alsmede zijn vertaling van Soera 3:65-67. Het citaat neemt Kuschel over van T. Nagel, 
DerDer Koran; Einföhrung - Texte - Erlöuterungen. München, 1991. 
Parafrasee aan de hand van Kramers (1992) p.373-374. 
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diee de Traditie niet kent. Jacob heeft er oog voor dat de profeet Mohammed het als 
zijnn missie zag om de mensen terug te brengen naar het monotheïstische geloof van 
Abraham,, maar daarna gaan de wegen uiteen. De islam typeert een Abraham die 
modell  staat voor de rechtvaardige die in absolute overgave (muslim) gehoorzaamt 
aann God. Niet alleen Abraham, ook de naamloze zoon doorstaat de beproeving. Isaak 
verschijntt pas na deze gebeurtenis. Carol Delaney meent zelfs dat de islam zichzelf 
ziett als het begin en het einde van de ware religie waartoe de mensheidd moet worden 
teruggebracht.55 Hierdoor wordt duidelijk waarom de Koran niet het doel heeft om 
verhalenn te vertellen of karakterbeschrijvingen te geven van de bijbelse gestalten, 
maarr vooral om de gelovige van vermaningen en instructies te voorzien. Het belang-
rijkstee moment in de islam is dit offer van Abraham die daarmee bewees zich over 
tee geven, dit is voor de islam de kern van religie. 

Hiermeee is het fragment uit Soera 37 uiteraard niet uitputtend behandeld, maar wel 
kann nu de vraag opgeworpen worden of we uitgaan van Abraham en Isaak zoals de 
Toraa van hen vertelt, met alle zinswendingen die om interpretatie vragen, met alle 
openn einden en stilzwijgende veronderstellingen, met de zeer weloverwogen woord-
keuzee en de beslissende momenten waarop gesproken en gehandeld wordt. Er is al 
geconstateerdd dat interpretatie van Genesis 22 buiten de halacha om leidt tot de 
mogelijkheidd van willekeur. Bovendien is Abraham binnen de Traditie aan te wijzen 
alss degene die inzicht geeft in de verhouding tot God en waarin zelfs sprake is van 
begrenzingg van de liefde van Abraham voor God. In dit licht kan de vraag worden 
gesteld:: hoe verhoudt zich deze begrenzing van Abrahams liefde voor God tot de 
overgavee van Abraham aan God die de kern vormt voor de islam? 

Duidelijkk is hoe dan ook dat de positie van Abraham blijvend zal moeten worden 
gepeildd door een ieder die zich op hem beroept. 

Vergelijkk Delaney (1998) p. 162-184. 
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