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Frans Breukelman
en Genesis
Voor goed begrip van het
werk van Breukelman is
de mondelinge overlevering noodzakelijk. Hij
komt zelf aan het woord
over Genesis in deze
weergave van zijn toespraak bij de presentatie
van Bijbelse theologie
Het eerstelingschap van
Israël op vrijdag 9 oktober in Rotterdam. Deze
tekst is gebaseerd op een
geluidsopname voor het
radioprogramma 'Drie
luik ' van de IKON, zondagavond 18 oktober
1992. Bewerking van de
oorspronkelijke opname
door Marianne van den
Heuvel, programmamaker/ IKON-radio.

Als leidraad kiest Breukelman twee opdrachten die
Miskotte jaren geleden voor hem in verschillende boeken
schreef: 'voor de pionier', en: 'aan Frans Breukelman, discipel en leraar, die door zijn verschrikkelijk perfectionisme heerlijke dingen heeft aan het licht gebracht in
Tenach '.
'Als u nu dit boek bestudeert dan zult u zo nu en dan
in dit betoog ook dat verschrikkelijke perfectionisme aantreffen . Dat is nodig, want je moet tot op de bodem de
dingen uitzoeken, willen die "heerlijke dingen" inderdaad voor de dag komen '. Breukelman stelt voor om de
hele dag (in boekhandel Donner) te blijven: 'het zou kostelijk zijn, maar dat kan natuurlijk niet, dus ik moet mij
verschrikkelijk beperken.' Hoewel hij het zo'n beetje
puntsgewijs heeft opgeschreven, wordt het toegemeten
kwartiertje ruimschoots overschreden.

'Het gaat in het boek Genesis om de ouverture tot het
geheel van de Tenach . Je hebt in die ouverture met een
prachtige eenheid van compositie te maken. Het gaat in
die eenheid van compositie om één thema, onder begeleiding van vele vele neventhema's. Het eerstelingschap
van Israël is het thema dat breed ontvouwd wordt in die
eenheid van compositie. Het heeft de vorm van een
genealogisch verhaal , of een verhalende genealogie, met
als opschrift: "dit is het boek van de verwekkingen van
adam, de mens" , met de steeds terugkerende formule:
"en dit is nu de toledoth van ... " Dat gaat zo door het
hele boek heen.'

Een unieke genealogie
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De wording

'Ja, waar gaat het in Genesis over? God heeft niet
tevergeefs gezegd: "weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u". De mens mag die ruimte volledig vullen met zijn
aanwezigheid . Dan zie je dat die mens uitbreekt in een
menigte van zonen en dochteren . Dan wordt heel onze
aandacht geconcentreerd op één in het bijzonder, temidden van al die anderen temidden van zijn vele broeders.
Ja, en dan wordt dat thema prachtig ontvouwd; dan hoor
je: "van Adam tot Noach, van Noach tot Terach " . Telkens
hoor je twéé keer de naam van de vader en de naam van
de zoon, de anderen blijven anoniem. In een beweging
van de vader naar de zoon waarin van geslacht tot
geslacht, de vader aan ons wordt voorgesteld als
levende voor en na de verwekking van de eersteling en
de zoon als de eersteling temidden van zijn vele broeders. Het gaat om de wording van Israël, dat is het ene
thema dat wordt ontvouwd als ouverture tot het geheel
van de Tenach. Het is dus een unieke genealogie.'

De eersteling
'Is dat zo bijzonder, telkens die eersteling? Ja, want de
zonen representeren de vader en zijn huis.' Met stemverheffing: 'Maar EEN temidden van hen allen, is op unieke
wijze representatief voor het geheel. In die ene gaat het
om hen allen. Dit particuliere als zodanig is tegelijkertijd
het universele; de geschiedenis van God met Israël op de
èrèts die hij hun gaf. Dit is pars pro toto van God met ons
allen. Dat is nu het thema. Begrijpt u een beetje dat dat
"heerlijke dingen" zijn? want dat springt gewoon op. En
dan zeg je: aha, oh, ja ja, precies, precies juist! Begrijpt u
wel? Kóstelijk natuurlijk!'

Een dawar geschiedt
Breukelman legt uit waarom het eerstelingschap voor
Israël zo belangrijk is: 'Israël vraagt naar zijn identiteit:
wie zijn wij eigenlijke temidden van al die anderen? Wat
verbindt ons met al die anderen en wat onderscheidt ons
van al die anderen?'
Breukelman verbindt het eerstelingschap met het
begrip dawar: 'Een dawar is iets dat wil gebeuren;
iemand zegt dat-ie het wil doen en dan 'doet-ie-wat-iezegt'. In die wording van Israël geschiedt een dawarvan
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Gods wege. In het eerste grote hoofddeel van de sefer
toJedoth adam horen we hoe dit begon te geschieden
temidden van de mensheid. In de volgende grote hoofddelen krijg je te horen hoe die dawarvoortging te
geschieden temidden van de mensheid: Breukelman
geeft daarvan als voorbeeld het aspect van de relatie van
de vader tot zijn zoon: Abraham en lsaak. Dan komt de
zoon ter sprake in de relatie tot zijn broeder, in hun strijd
om het eerstelingschap, om de zegen. Als laatste jozef
en zijn broeders. Dan gaat het om de eersteling als de
gezegende.

Het grootworden
Een aspect van de gezegende is dat hij groot wordt.
De vraag is dan: 'hoe groot wordt de gezegende?' Breukei man veegt meteen de vloer aan met de Willibrordvertaling, waar dat vertaald wordt met: 'die man werd
steeds rijker totdat hij schatrijk geworden was'. Zijn commentaar daarop is: 'wat heb je nu aan zo'n schatrijke
lsaak met een jacht, etc.? Het gaat om het grootworden
van de gezegende'. Breukelman geeft de dynamiek van
grootworden aan: 'jozef werd eerst weggestuurd, toen
ging hij tegen de vlakte, toen werd hij weer groot. Hoe
groot wordt hij dan? Dat hoor je in Genesis 41 :40, wanneer de farao tegen hem zegt: "alleen de troon zal groter
zijn dan jij" . jozef is dan even groot als de farao zelf, op
die ene troon na. Het grootworden van de gezegende is
niet voor de gezegende zelf, ten koste van zijn broeders,
maar hunnentwille omdat heel die ruimte een ruimte van
sjaloom zal zijn:
M et veel pathos, terwijl de temperatuur stijgt: 'jongens, jongens het moet toch goed gaan met ons allen, er
moet toch met verwachting geleefd kunnen worden? er
moet toch gehoopt worden op de sjaloom be èrèts,
beg rijp je? Humaniteit moet toch geen lachertje worden?' Hier pauzeert Breukelman. Het is stil in de zaal , op
het geluid van rinkelende kassa's na. 'Waar wij dan met
zijn allen misschien voortdurend doende zijn om het hele
gebeuren onheilsgebeuren te laten worden. Niettemin,
van Gods wege die ene temidden van al die anderen is
het opgerichte teken . De geschiedenis van God met ons
zal heilsgeschiedenis worden. Zo zou ik de hele nacht
door willen gaan, maar ik weet dat dat niet kan. ' De zaal
lacht weer.

De pionier
Breukelman beschouwt het boek Genesis als een doorlopend betoog met een eenheid van compositie: 'Dit ene
hoofdthema wordt breed ontvouwd met al zijn aspecten.
Het blijkt inderdaad dat het boek Genesis zo gelezen wil
worden. Wat dan ook blijkt, is dat het boek tot nu toe
nog nooit zó gelezen is: Dit moet Miskotte met 'pionierswerk' bedoeld hebben. 'Rabbijnen, Augustinus, Luther en Calvijn, noem maar op; ze hebben het tot nu toe
altijd töch willen lezen als historia, als een historisch
relaas op de verslagen van ooggetuigen berustend: "wat
gebeurde er dan eerst? " Maar dan gaat het goed fout:

Bondsgeschiedenis
'U moet weten dat het bijbelse Hebreeuws geen
Woord heeft voor wat wij geschiedenis noemen. Wij heb-
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ben de werkwoordsvorm 'het geschiedde' en we hebben
daar van afgeleid het woord geschiedenis. Dat komt in
het bijbels Hebreeuws niet voor. Natuurlijk: het
geschiedde voortdurend in die dagen, maar wat er dan
geschiedt. daar hebben ze een apart woord voor: dat
noemen ze een dawar. Het gaat om geschiedenis van
dawar.
Dawar is dat er iets gebeuren wil. Wat er gebeuren wil ,
dat kondigt zich aan. Dan ga je dat tegemoet en als het
gebeurd is, dan kom je daar vandaan. Dus de geschiedenis is in het bijbelse verhaal de geschiedenis van de
debariem.
Het gaat om de goddelijke en menselijke partner in
een bondsgeschiedenis; de Bundesgott en de Bundesmensch en wat er zich tussen die partners dialogisch
afspeelt.
Het begint hiermee dat de goddelijke partner de èrèts
geeft en dat de menselijke partner de èrèts krijgt. Van
daaruit wordt de schepping verteld als de göttJiche
Landgabe. Genesis is helemaal geschreven vanuit de
existentie van Israël op de èrèts die God hun gaf.

Als Je binnen bent...
Breukelman sluit af met een persoonlijke ervaring.
'Iedereen die bijbelse teksten moet uitleggen, kent deze
ervaring: je zult toegang willen vinden, je gluurt naar binnen door allerlei venstertjes, maar jijzelf bent nog buiten.
Dat is vreselijk. Tot opeens het gebeurt! De tekst geeft je
signalen: hier moet je wezen, hier is de toegang!
Dan gaat het van binnenuit open en je krijgt toegang.
Dat is het heerlijkste wat je dan overkomt: niet meer buiten te zijn, maar binnen gelaten te worden. Als je binnen
bent, zorg dan ook dat je binnen blijft. Laat je maar meenemen:
'Als u nu dit bestudeert, zult u misschien ook het
gevoel krijgen , 0 ja, ik ben niet meer buiten. We zijn binnen; we zijn in het boek. Niets is zo erg als je buitengesloten te weten, want dan ben je nergens meer. En als je
toegang krijgt tot het geheel van de Schriften, dan wordt
je opgenomen in de communio sanctorum, om met alle
sancti deel te hebben aan de sancta, om te mogen geloven - je bent jezelf tot een wonder - om te kunnen bidden, - ja waarachtig! - om met alle heiligen stand te houden in de verwachting van wat stellig komen zal. Want
het heeft zich aangekondigd:
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