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De eenvoud van Genesis
Karel Deurloo

D

e theoloog die het boek van Heubeck Die homerische Frage openslaat, kijkt verrast op: hoe vaak
komt hier het woord Genesis voor! Maar dan wel
zo: 'die Genesis der Ilias' . De opdeling in bronnen in
Homerus' werk lijkt overigens sprekend op die van de
1ge eeuwse Genesis-Forschung, om niet zonder opzet
een Duits woord te gebruiken. Het niet ook Eisfeldt een
boekje geschreven Die Genesis der Genesis? Hij wil de
lezer ervan overtuigen. dat die wording van het boek
allerminst eenvoudig is. In dit boek ligt laag op laag.
maar je kunt die - zoals ik vroeger met een feuilleteewafel deed - toch heel voorzichtig van elkaar los maken.
Het is wel een beetje dunnetjes wat je dan over houdt: P.
de saaie lijstenpriester, of de Elohist. die veel boeiender
is maar wel erg gereflecteerd en afstandelijk over Gods
optreden spreekt. Nee, dan de authentieke en kleurige
Jahwist; eventueel in drie auteurs op te delen: vol bittere
ernst in Gen. 3; van profetische allure bij zijn Abrahamverteldraad; en dan weer zo werelds en open in de Jozefnovelle. Eisfeldt zelf is, - denk ik - het meest enthousiast
voor L, de Laienquelle. maar die lekenauteur heeft hij
dan ook zelf ontdekt: ruig en boers primitief.
Dit klinkt op zichzelf wel aardig, maar het vervelende
voor ons studenten uit de jaren zestig was. dat je voor
de tekst-situaties die bij zulke ontdekkingen nodig zijn.
uiterst geleerd moest wezen. In Genesis kon je alleen
maar binnendringen als je aan de hand van de grote
onderzoekers eerst naar achter de tekst was meegevoerd. naar de genesis van Genesis. Daar kreeg je dan
lampjes in handen om vanuit de krochten der historie
omhoog te klauteren naar de oppervlakte van de tekst.
Sommigen noemden dat de historische dieptedimensie.
Om in dat duister zelf je weg te vinden was bijna onmogelijk. dus moest je maar aan de hand van de geleerde
gidsen je weg vervolgen. Zo stuitte je op legende van
cultusstichting, oermythen, rivierdemonen ... Genesis is
niet bepaald eenvoudig. dat begreep je wel.
Nu was er gelukkig intussen wel al iets anders tot ons
doorgedrongen . via M iskotte, via Buber. Waar de brokken en stukken van de bijbel, in het bijzonder van Genesis ook vandaan gekomen zijn, in al zijn geledingen is dat
verhaal 'taal der boodschap' geworden. Maar het was
toch vooral Frans Breukelman die ons op studieweken op
het spoor van de gegeven woorden zette en ons liet ontdekken dat Genesis zelf ons onvermoede, maar heldere
wegen liet gaan. Er lichtte een compositie op die bij alle
verfijnd en vaak geestige verbonden veelheid van details
een klare eenvoud vertoonde. Wij merkten dat teksten
die aan J werden toegeschreven. vrolijk met P-motieven
speelden en dat E er lenig tussendoor schoot of helemaal
niet meer van J te onderscheiden was. Zeker. Genesis is
een boek vol diversiteit. gekleurd door generaties van
vertellers, maar we behoeven ze niet in de historische

dieptedimensie te zoeken. want zij spreken samen in
saamhartigheid, in 'concordantie', van een zaak.
Zijn de historische vragen nu ineens niet meer interessant? Verre van dien, maar ze mogen mee doen en hun
hulp bieden om de eenvoud van Genesis zelf te belichten. Er zit iets humoristisch in dat die vragen van de
lezing van Genesis zelf niet moeten veranderen. Als
Abraham is aangekomen in het exacte midden van het
land. om zijn ogen op te slaan en het land te zien, dan
heeft hij een gang uit Ur der Chaldeeën (de Neobabyloniërs van Jeremia dus) en een uittocht uit Egypte achter
de rug. Hoe komt Genesis daarop? Hoe komt Abraham
die tot profeet wordt geroepen, aan zijn Jeremiaanse
trekken? En heeft Genesis geen prachtig verhaal gemaakt
van het wijd verbreide profeten motief 'de catastrofe van
Sodom en Gomorra'?
Nu is er nog een aspect aan het boek Genesis, in verband
waarmee Frans Breukelman spelbreker is geworden. Dit
aspect ligt nog even moeilijker, omdat iedereen het sinds
eeuwen hierover eens is. Je hoeft er in dit geval geen
geleerde als Westermann voor te zijn; ook de kinderbijbelauteur gaat er van uit dat Genesis op tweevoudige
manier spreekt: eerst over God en mens in den brede, en
dan pas over de aartsvaders van Israël. Dat verheugt
velen, want in eerste instantie ben je in dit boek dus
geen buitenstaander. We noemen daarom Genesis 1- I I
oergeschiedenis, en daar is de hele mensheid bij betrokken , en dus ook wij . Abraham , al is hij de vader van een
menigte van volkeren, in wie de volkeren der aarde
gezegend worden, komt pas in de tweede plaats en dat
is maar goed ook, want zijn verhaal is tenslotte toch een
particuliere aangelegenheid van Israël. Over Genesis lI1 kan Westermann ook daarom zo'n dik boek schrijven,
omdat het zijns inziens de Israëlitische versie van de
mensheidsgeschiedenis is. die is ingebed in het geheel
van de menselijke oeroverlevering waarover ook
Eskimo's en Aboriginals spreken. Israël heeft op zijn
wijze een grote diversiteit aan oermateriaal bijeen
gebracht om de eigen geboorte bij de uittocht uit Egypte
tegen de horizon van die oergeschiedenis van de ganse
mensheid te plaatsen.
De belijdenis dat JHWH God is die Israël uit Egypte heeft
uitgeleid. liet men ruimhartig vooraf gaan door de belijdenis van wat overal en door iedereen altijd al geloofd
werd en wordt. Overal heeft men weet van oorsprong.
overal vreest men catastrofes,' overal beseft men de menselijke situatie van schuld en misdaad. Israël begint met
boven zichzelf uit te wijzen naar de mens-als-gods-beeld.
Alsof hij. de katholiek, reformatorischer is dan Westermann, tekent Drewermann de oergeschiedenis in somberder tinten. Hij houdt zich dan ook voornamelijk aan
de hoogernstige Jahwist, wanneer hij de oergeschiedenis
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als een geschiedenis van
zonde en schuld typeert.
Het menselijk geslacht
schrijdt voort van een
handel en wandel 'met
God ', naar 'zonder' God,

Profeet van de

angst
Onder die titel schrijft Kees Kok een groot artikel over
Drewerman in 'Werkschrift', 12e jaargang nr.4. september
'92. Het is een verbazend goed en goed gedocumenteerd artikel over deze theoloog die zijn duizenden lezers
(en bladzijden) verslaat.
Hij moet een snaar raken, anders was het nooit zover
gekomen; bovendien heeft hij problemen met de hiërarchie en dan is kritiek ambivalent: help je zo de verkeerden niet? Kees Kok doet het uitstekend en zeer eerlijk en

naar 'tegen God '. Men
krijgt in Genesis I - I I de
algemeen menselijke
grondstructuren van het
boze voor ogen. Dat
moeten we eerst weten
voordat we de geschiedenis van Abraham kunnen begrijpen.
Eerst de zonde in het
algemeen en pas in de tweede plaats de bijzondere
genade. Zo hoort het in de klassieke reformatorische
dogmatiek. Eerst de mens tegenover God , de locus de
peccato, de zondeleer, en dan pas de verzoening. Maar
Karl Barth doet het anders. Hij opent het deel van zijn
K.D. over de verzoening niet met 'wij tegen God ', maar
met 'Gott mit uns'. Gaat hij daarmee niet tegen de volgorde van Genesis in? Eerst de menselijke oerzonde die
overal en altijd weer de kop op steekt volgens Genesis 3,
die zich breed uitbreidt zodat het verhaal van de Vloed
verteld moet worden , en die zich dan ten hemel verheft
in het verhaal van de toren van Babel. En dan pas in verband daarmee Gods verkiezing van de aartsvaders van
Israël. God wordt dus pas de God van Abraham , Izaäk en
jakob in de loop van de geschiedenis. Moet je Genesis
niet lezen in dit fundamentele tweevoud? 'Neen' , zo
luidt het antwoord van Frans Breukelman . Genesis kan
niet anders dan van het midden uit, van de toewending
van de Naam tot Israël , en dus in eenvoud gelezen worden. De gave van het land der belofte aan Zijn volk
opent de ogen voor Genesis I als goddelijke landgave
en wel de gave door de God die in dit verhaal zijn volk al
voorgaat in de sabbatsviering. Abraham en Sara openen
de oren voor de man en zijn vrouw in Genesis 2 en 3.
jakob en Ezau voor de man en zijn broeder in Genesis 4.
De verwekking van Izaäk geeft de drilagwijdte aan van
de lijsten met verwekkingen in Genesis 5 en I I. De redding van Lot vanwege Abraham uit de catastrofe van
Sodom en Gomorra maakt duidelijk waarom er zo uitgebreid over de rampzalige Vloed moest worden verteld.
Vanwege de 70 zielen die uit jakob voortkomen, moest
de lijst van 70 volken in Genesis 10 klinken.
Het gaat in Genesis van meet aan, te beginnen bij de
Beth van Beresjiet ('In den Beginne') om die ene en
enige, werkelijk Bijzondere, de God van Abraham , Izaäk
en jakob. Frans Breukelman leest ons zo voor over de
eenvoud van Genesis. De praktijk van zijn exegese is een
exempel van de titel van Miskottes inaugurele rede: De
praktische zin van de eenvoud Gods.

gedocumenteerd.
Wat ik daar te lezen kreeg vergrootte mijn zorg over dit
zeer bijzondere fenomeen . Daarom verwijs ik graag naar
zijn werkstuk, het is het waard en de zaak is het waard .
Om er nieuwsgierig naar te maken een paar hoofdlijnen
uit het stuk: Drewerman wil terug naar het 'verguisde
erfgoed van de romantiek', hij pleit voor het gevoel en
kiest voor Schleiermacher, maar hij is ook psycholoog en
vraagt aandacht voor de 'archetypen' in de lijn van jung.
Dat werkt dan vooral door in zijn exegese, waarvoor dat
alles de sleutel wordt.

Goed, daar valt verder over te discussieren, maar
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vreemd wordt het, als hij zich gaat bemoeien met de
joodse achtergrond van het Nieuwe Testament en die
eigenlijk zoveel mogelijk wil terugdringen , zelfs de Egyptische mythologie daartegen uitspeelt.
Dat zal onder ons allemaal niet zo 'n vaart lopen, maar is
elders, waar het besef van de oudtestamentische, joodse
bodem waarin ons geloof wortelt wat begint te groeien ,
gevaarlijk: het. hoeft dus gelukkig niet meer van deze
leidsman en degenen die ervoor pleiten en toch al vaak
onbegrip en tegenstand ontmoeten hebben er een zware
tegenwind bij gekregen! Geen wonder dat de katholieke
theoloog Brosseder, zeer thuis op dit gebied een ernstige
waarschuwing laat horen . Voor mijzelf is een citaat over
de psalmen, waarbij hij die in verband brengt met 'het
heilige egoisme van een oud-oosterse stamreligie' een
drempel waar ik niet overheen kom en wil komen.
Is het een modeverschijnsel? Daarvoor is het net even te
knap en gedegen en teveel inspelend op een subjecti visme dat ons nog lang parten zal spelen en waarmee
we rekening moeten houden . Ik wil ook de mogelijkheid
openhouden , dat met deze kronkelstok af en toe een
rechte slag wordt geslagen , maar wie ermee aan de
gang gaat, zal dan toch uiterst critisch en schiftend bezig
moeten zijn. Ik hoef niet meer na deze rondleiding door
Kees Kok. Nee, recht van spreken heb ik niet, ik weet
het, ik zou mij in Drewerman zelf moeten verdiepen.
Daar begin ik niet aan, daarom verwijs ik naar dit stuk
van iemand die dat wel gedaan heeft met groot geduld
en ondanks op bepaalde punten 'mateloze irritatie'!
Voor f 20 is dit nummer, waarin nog meer staat (o.a.
over Bert ter Schegget), te krijgen bij de Stichting Leerhuis en Liturgie, postbus 17268, 1001 jG Amsterdam.
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