Dit document bevat een weergave van:
1. Een manuscript van 1 folio met daarop in rood getypt een Duitse vertaling van Genesis 27:35, Genesis
29:25-26 en Genesis 25:23, vermoedelijk een eerdere versie van de Verdeutschung Buber/Rosenzweig,
waarbij Breukelman met blauwe pen vanwege de latere versie een correctie heeft aangebracht.
2. Een manuscript op 1 folio met opschrift ‘Genesis 27:1-40 Izaq zegent Jacob en Ezau.’
Beide stukken zijn ongedateerd en afkomstig uit het Breukelmanarchief, map i060.
In de weergave hieronder is de opmaak van Breukelmans aantekeningen zoveel mogelijk behouden. De voetnoten
zijn van mijn hand.
Gerard van Zanden, februari 2016
1. Genesis 27:35 en Genesis 29:25-26
Gen. 27:35 en 29:25-26
Mit Trug kam dein Bruder und hat deinen Segen genommen
Er sprach zu Laban:
Was hast du mir da getan!
Habe ich nicht um Rachel bei dir gedient?
Warum hast du mich betrogen?
Laban sprach:
Jüngere
So tut man nicht an unserem Ort, die zweitgeborne
ִירה
ָ ירה לִפְּ נֵי הַ ְּבכ
ָ ִלָתֵ ת הַ צְּע
fortzugeben vor der Erstgeborne.
der Ersten
verg. 25:23
Zwei Völker leben in deinem Leib,
zwei Stämme von deinem Schoss an geschieden,
Stamm überwältigt Stamm,
Ältrer muss Jüngerem dienen. ו ְַּרב י ַעֲ ב ֹד צָעִ יר
__________
verg. Ex. 17:13 met Deut. 25:17-19
וַיַחֲ ֹלׁש
lähmte
__________
כָל־הַ נֶּחֱ ׁשָ לִים
all der Lahmgewordenen
Gen. 25:19-28 Inleiding tot de geschiedenis van Jacob – Ezau.
maar voor vers 23: hun geboorte, levenswijze, verhouding tot vader en moeder.
Het ene volk zal sterker zijn dan het andere
de oudere zal den jongere dienen.
Stamm überwältigt Stamm.
25:23
Ältrer muss Jüngerem dienen.
vgl. 29:26 waar staat
So tut man nicht an unsrem Ort, die Zweitgeborne fortzugeben vor der Erstgeborne.
in 29:26 staat ירה
ָ ִצְּע1 tegenover ִירה
ָ  ְּבכ2.
in 25:23 staat echter tegenover  צָעִ ירniet בְּכֹור, maar:  ַרב3!
Ezau is van meet af aan niet de בְּכֹור, hij is alleen “de oudere”.
Zoo ook 27:1 rief er Essaw seinen älteren Sohn.
27:42  בְּנֹו הַ גָד ֹל27:15 ְּבנָּה הַ גָד ֹל
Ezau wordt niet  בְּכֹורgenoemd, omdat hij het niet ís.
en zie 27:19,4 hoe Jacob spreekt vgl. 27:325
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Hebr. ‘klein, betekenisloos, jong’
Hebr. ‘eersteling’
3
Hebr. ‘veel, groot’
4
ִ ִו ַי ֹאמֶּ ר י ַעֲ ק ֹב אֶּ ל־ָאבִיו ָאנֹכִי עֵ שָ ו בְּכ ֶֹּרָך עָ ש
BHS: יתי ַכאֲ ׁשֶּ ר דִ ב ְַּר ָת אֵ לָי קּום־נָא ׁשְּ בָה ו ְָּא ְּכלָה מִ צֵידִ י בַעֲ בּור תְּ ב ֲָר ַכנִי נַ ְּפׁשֶּ ָך׃
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alles wat wij nodig hebben om te verstaan wat gaat gebeuren,
wordt ons hier zakelijk mede gedeeld!
Waarvan de vrije beslissing Gods het middelpunt is.
Gen. 25:29-34 heeft als Stichwort  !בְּכ ָֹרה4x
Ezau is een stuk kerngezonde, krachtige, geweldige natuur,
wat kan voor hem die  בְּכ ָֹרהte betekenen hebben?
Wat beteekent de ?בְּכ ָֹרה
“alles” zegt Jacob. “niets” zegt Ezau.
Zie hoe Jacob zegt: uw eerstgeboorte
zónder artikel  en dan Ezau: was soll mir Erstgeburt!
en het slot: so verachtete Essaw die Erstgeburt.
met opzet zegt de tekst hier tweemaal níet:
míjn eerstgeboorte, maar “eerstgeboorte”
en niet: zíjn eerstgeboorte, maar de eerstgeboorte,
want om zíjn eerstgeboorte geeft Ezau tenslotte wél,
maar om dé eerstgeboorte geeft hij niets 27:36!6

SVV: En Jakob zeide tot zijn vader: Ik ben Ezau uw eerstgeborene; ik heb gedaan, gelijk als gij tot mij gesproken hadt; sta toch op,
zit, en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene.
5
BHS: ו ַי ֹאמֶּ ר לֹו יִצְּחָ ק ָאבִיו מִ י־אָ תָ ה ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ נִי ִבנְָּך בְּכ ְֹּרָך עֵ שָ ו׃
SVV: En Izak, zijn vader, zeide tot hem: Wie zijt gij? En hij zeide: Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Ezau.
6
BHS: ו ַי ֹאמֶּ ר הֲ כִי קָ ָרא ׁשְּ מֹו י ַעֲ ק ֹב וַיַעְּ קְּ ֵבנִי זֶּה פַעֲ מַ י ִם אֶּ ת־בְּכ ָֹר ִתי לָקָ ח ו ְּהִ נֵה עַ תָ ה לָקַ ח ב ְִּרכ ִָתי ו ַי ֹאמַ ר הֲ ֹלא־ָא ַצלְּתָ לִי ב ְָּרכָה׃
SVV: Toen zeide hij: Is het niet omdat men zijn naam noemt Jakob, dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen? mijn
eerstgeboorte heeft hij genomen, en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen! Voorts zeide hij: Hebt gij dan geen zegen voor mij
uitbehouden?
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2. Izak zegent Jacob en Ezau
Genesis 27:1-40
Izaq zegent Jacob en Ezau.
Ezau heeft de  בְּכ ָֹרהveracht en prijsgegeven en heeft daarmede tevens het recht op de zegen voor den
eerstgeborene verspeeld, maar wil dien zegen nu toch wel graag ontvangen en wil toch ook wel graag blijven
gelden als !בְּכֹור
Hoor de vragen en antwoorden 27:18-197
27:248
27:329
in de woorden komt de waarheid Gods tot uitdrukking, maar in de leugenachtige mond der
menschen, van dezen mensch Jacob.
Zie hoe adembenemend de gezegende vlak in de buurt van de vloek is met zijn list, zijn bedrog! En hoe God
genadig de vloek afwendt door deze list te laten gelukken. Eigenlijk zou een vloek dezen mensch moeten
treffen! Terwijl het hem om den zegen te doen is.
27:12-1310
Gesegnet muss er nun bleiben!11
Hast du mir denn keinen Segen aufbehalten?12
Hast du denn nur den einen Segen, Vater?13
Ja, hij heeft tenslotte voor Ezau ook nog wel een zegen, maar niet “de zegen”! De unieke zegen,
krachtens welke Jacob dit volk Góds is.

Hoor naast elkaar:

Nog één maal voordat hij sterft zal de oudgeworden Izaq zich verheffen met al de kracht van “zijn ziel” om
heel zijn kracht te leggen in den zegen, die hij géven zal, in dien eenen unieken machtigen zegen. (Hij geve u
den zegen Abrahams! 28:414)
Daarom, om tot dezen machtigen daad in staat te wezen, moet eerst “zijn ziel” versterkt worden en heeft de
tekst tot 3x opdat mijn ziel u zegene, opdat uw ziel mij zegene, opdat mijn ziel u zegene (vers 4, 19, 25)
(verg. vers 7, 10!)
de N.V.15 nivelleert weer!
Zie in de verzen 25-26 de vier “Motivworte”
מִ ְּרמָ ה16 -  בְּכ ָֹרה – ב ְָּרכָה- ׁשֵ ם
Zie: Buber, “die Schrift” 223-226, 251
Zie het verschil tusschen Buber “Die Schrift” blz 222 en de vertaling.
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BHS: וַיָב ֹא אֶּ ל־ָאבִיו ו ַי ֹאמֶּ ר ָאבִי ו ַי ֹאמֶּ ר הִ נֶּנִי מִ י אַ תָ ה ְּבנִי׃
ו ַי ֹאמֶּ ר י ַעֲ ק ֹב אֶּ ל־ָאבִיו ָאנֹכִי עֵ שָ ו בְּכ ֶֹּרָך עָ שִ יתִ י ַכאֲ ׁשֶּ ר דִ ב ְַּרתָ אֵ לָי קּום־נָא ׁשְּ בָה ו ְָּא ְּכלָה מִ צֵידִ י בַעֲ בּור תְּ ב ֲָר ַכנִי נַ ְּפׁשֶּ ָך׃
SVV: En hij kwam tot zijn vader, en zeide: Mijn vader! En hij zeide: Zie, hier ben ik; wie zijt gij, mijn zoon?
En Jakob zeide tot zijn vader: Ik ben Ezau uw eerstgeborene; ik heb gedaan, gelijk als gij tot mij gesproken hadt; sta toch op, zit,
en eet van mijn wildbraad, opdat uw ziel mij zegene.
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BHS: ו ַי ֹאמֶּ ר אַ תָ ה זֶּה ְּבנִי עֵ שָ ו ו ַי ֹאמֶּ ר ָאנִי׃
SVV: En hij zeide: Zijt gij mijn zoon Ezau zelf? En hij zeide: Ik ben het!
9
BHS: ו ַי ֹאמֶּ ר לֹו יִצְּחָ ק ָאבִיו מִ י־אָ תָ ה ו ַי ֹאמֶּ ר אֲ נִי ִבנְָּך בְּכ ְֹּרָך עֵ שָ ו׃
SVV: En Izak, zijn vader, zeide tot hem: Wie zijt gij? En hij zeide: Ik ben uw zoon, uw eerstgeborene, Ezau.
10
26:12-13? BHS: ָָארץ הַ הִ וא וַיִמְּ צָא בַשָ נָה הַ הִ וא מֵ ָאה ׁשְּ עָ ִרים וַיְּב ֲָרכֵהּו י ְּהו ָה׃
ֶּ וַיִז ְַּרע יִצְּחָ ק ב
וַיִגְּדַ ל הָ אִ יׁש וַיֵלֶּ ְך הָ לֹוְך וְּגָדֵ ל עַ ד כִי־גָדַ ל מְּ א ֹד׃
SVV: En Izak zaaide in datzelve land, en hij vond in datzelve jaar honderd maten; want de HEERE zegende hem.
En die man werd groot, ja, hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was.
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Genesis 27:33
12
Genesis 27:36
13
Genesis 27:38
14
BHS: וְּי ִֶּתן־לְָּך אֶּ ת־ב ְִּרכַת ַאב ְָּרהָ ם לְָּך ּו ְּלז ְַּרעֲ ָך אִ ָתְך ל ְִּרׁשְּ ְּתָך אֶּ ת־אֶּ ֶּרץ מְּ ג ֶֻּריָך אֲ ׁשֶּ ר־נָתַ ן אֱ ֹלהִ ים לְַּאב ְָּרהָ ם׃
SVV: En Hij geve u den zegen van Abraham; aan u, en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uwer
vreemdelingschappen, hetwelk God aan Abraham gegeven heeft.
15
Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, 1951.
16
Hebr. ‘bedrog’
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