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Hett verhaal over de binding van Isaak in Genesis 22 vertelt over de 
krachtmetingg tussen God en Abraham. Abraham brengt zijn zoon 
Isaakk op, omdat God het vraagt. Maar hij wéét dat een mensenoffer 
niett past in het bondgenootschap dat God reeds eerder met hem 
sloot. . 
Inn De zandloper van Genesis zet Hilde Burger de lezing van rabbijn 
enn classicus Benno Jacob (1862-1945) tegenover de opvatting van 
theologischh wetenschapper Hermann Gunkel uit dezelfde tijd. 
Opvallendd is dat Jacob - anders dan zijn christelijke opponent - het 
verhaall  als een eenheid leest. Vervolgens laat Burger zien hoe de 
Traditiee op basis van Misdrasj en Talmoed over Genesis 22 heeft 
nagedacht.. Zowel Rasji als Maimonides benadrukt de wederkerig-
heidd tussen God en mens. 
Inn het verhaal daagt God Abraham uit, maar het is Abraham die de 
confrontatiee aandurft. Op zijn beurt daagt hij God uit. Dat is de 
conclusiee van dit inspirerende boek over de rabbijnse uitieg van 
Genesiss 22. 
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