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I. ABRAHAM – DE STAMVADER VAN DRIE
WERELDGODSDIENSTEN

Laten we even pauzeren. Loopt de mensheid niet voortdurend het ge-
vaar om zichzelf te belangrijk te vinden – met al haar twisten, conflicten 
en oorlogen? Zou er in het heelal werkelijk iets veranderen als de mens-
heid zichzelf zou vernietigen – op onze onbetekenende planeet aan de 
rand van honderden miljoenen melkwegstelsels? Zoals de mensheid ooit 
ontstaan is, zo kan ze ook weer vergaan…

1. Een kleine wereldhistorische beschouwing

We moeten allereerst beseffen dat de wereld volgens veel onderzoekers al 
minstens 13 miljard jaar bestaat. Menselijke wezens zijn er waarschijn-
lijk al sinds 1,5 miljoen jaar op onze planeet, dat wil zeggen oermensen, 
uit het dierenrijk door mutatie en selectie ontstane wezens die rechtop 
lopen (homo erectus). Maar liefst 99,9 procent van de geschiedenis van 
de mensheid is dus oergeschiedenis: een geschiedenis zonder schrift, 
zonder naam van een volk of religie, of van een politiek of religieus 
leider.
 Ten tweede moeten we ons realiseren dat de wereld sinds 200.000 
jaar, sinds het paleolithicum, de homo sapiens kent – zoals de mens 
van nu zich vol trots noemt – de homo sapiens die, van het dier onder-
scheiden door zijn ik-bewustzijn, in de steentijd werktuigen en wapens 
uitvond, het vuur leerde beheersen en de door roofdieren bezette holen 
veroverde; de homo sapiens, die toen al zijn doden begroef, offers bracht 
en magisch-religieus gemotiveerde rotstekeningen, reliëfs en vrijstaande 
sculpturen wist te vervaardigen.
 Ten derde moet ons duidelijk zijn dat er pas nauwelijks 10.000 jaar 
geleden, vanaf de grote omwenteling van het neolithicum, naast jagers, 
vissers en verzamelaars ook steeds meer in nederzettingen wonende 
akkerbouwers en veetelers kwamen. Mensen die op hun vaste woon-
plaatsen dorpsculturen ontwikkelden – met belangrijke sociale gevol-
gen: het streven naar grondbezit en privé-eigendom komt op, er kunnen 
‘rechtvaardige oorlogen’ worden gevoerd; de heerschappij van weinigen 
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32 oorsprong

over velen krijgt vorm. Uit het natuurlandschap ontstaat nu cultuur-
landschap, en uit dorpen ontstaan steden. De oudste thans bekende stad 
van de wereld is (met Catal Huyük in Klein-Azië) op oerbijbelse bodem 
te vinden: Jericho in het Jordaandal, waarvan de stadsmuur met radio-
grafisch koolstofonderzoek gedateerd is op het jaar 6800 vóór Christus.1

 En ten vierde moeten we ons realiseren dat pas sinds circa 5000 jaar, 
sinds de overgang van de vierde naar de derde eeuw vóór Christus, 
er vroeg-historische grote culturen en grote godsdiensten zijn. De 
eerste daarvan komt al in 3500 vóór Christus tot ontwikkeling in het 
zuidelijk tweestromenland, in de waterlandschappen van Eufraat en 
Tigris, in de tempelsteden van Sumer, waar de mensheid niet alleen de 
uitvindingen van het wiel, van de pottenbakkersschijf, van de wagen en 
van het oudste rekenstelsel (voor de tempeleconomie en de opstelling 
van een godenorde in het kosmisch systeem) aan te danken heeft, maar 
vooral ook de uitvinding van het schrift; eerst een op kleitabletjes inge-
krast beeldschrift, dan een spijker- en ten slotte een lettergreepschrift.2

 En daarmee eindigt de schriftloze ‘prehistorie’, die we alleen indirect 
(door middel van stomme stenen, scherven, werktuigen, muren en gra-
ven) tot spreken kunnen brengen. Vanaf hier begint de beschreven ‘his-
torie’, die via haar literaire documenten zelf tot ons kan spreken. Vanaf 
hier begint de eigenlijke ‘historische’ tijd van de mensheid. Steeds 
meer volken, religies en historische personen treden nu uit het vroeg- en 
prehistorische duister het felle licht van de geschiedenis binnen, waarin 
niet alleen bestuurs- en handelsgegevens, maar later ook mythen en sa-
gen worden opgeschreven.
 Na 3000 vóór Christus komt er in het nijldal een tweede grote cul-
tuur tot ontwikkeling, onder invloed van het tweestromenland. Bijna 
tegelijkertijd wordt hier een schrift uitgevonden. Akkerbouw was hier 
alleen mogelijk met behulp van kunstmatige bevloeiing, dat wil zeggen 
door samenwerking, planning en organisatie, wat leidde tot een gecen-
traliseerd beheer (met een ambtenaren- en priesterstand) en de vorming 
van een staat. Na de grote culturen bij Eufraat en Tigris ontstaat er ten 
slotte omstreeks 2500 vóór Christus nog een derde vroeg-historische 
grote cultuur in het Indusdal (de Induscultuur) en omstreeks 1500 een 
vierde in het Chinese Huanghodal, in het dal van de Gele Rivier (de 
Shangcultuur).3

 Deze vier grote culturen en hun godsdiensten hadden een verschil-
lend lot. Terwijl de Induscultuur door cultuur en religie van de im-
migrerende ariërs werd afgelost en de Chinese cultuur en godsdienst 
zich door heel wat periodebreuken en transformaties heen tot in de 
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twintigste eeuw konden handhaven, zonken de eerste twee culturen 
volkomen weg. Hun grootse relicten zijn in beroemde musea te vinden. 
Hoe indrukwekkend de getrapte hoge tempels in de laagvlakte van de 
Eufraat en Tigris ook waren (de latere ziggoerat van Babylon wordt ook 
in de Hebreeuwse Bijbel ter sprake gebracht). Al in de zevende eeuw 
vóór Christus zonk deze Mesopotamische (Babylonisch-Assyrisch-
Chaldeeuwse) cultuur weg, waaraan we immers ook het eerste bericht 
over een ‘zondvloed’ te danken hebben, een van de ongetwijfeld vele 
catastrofe-achtige overstromingen in het hele gebied, die aan het la-
tere bijbelse bericht ten grondslag lag zoals ook aan het paradijsverhaal 
(‘Eden’ is een Sumerisch woord). Tegen het einde van de vierde eeuw 
vóór Christus ging ook de op zichzelf staande Egyptische cultuur en 
religie ten onder. Ze ging op in het hellenisme en ten slotte in het Im-
perium Romanum.4

 Een heel andere religie zou hier duur en toekomst hebben. Ze ont-
plooit zich op de smalle Syrisch-Palestijnse landbrug tussen Egypte en 
Mesopotamië, waar dikwijls om gevochten is. De daar wonende Se-
mieten realiseerden al in de tweede helft van het tweede millennium de 
overgang van het lettergreepschrift naar het letterschrift: de overgang 
naar het Kanaänitisch-Fenicische 22-letteralfabet, dat later ook door de 
Grieken werd overgenomen. De oudste bewijzen hiervan zijn korte, in 
de rotsen van het Sinaïgebergte ingekraste woorden, die afkomstig zijn 
van Semitische slaven van de farao in de koper- en malachietmijnen 
daar.
 We hebben het over de religie van Israël. Israël, een doorgangsland 
op het snijpunt van de grote machtsblokken en een relatief en verba-
zingwekkend jong volk. Israël zag zijn bestaan niet zoals de volken van 
Egypte en Mesopotamië als een gegeven van oudsher. Het verbond zijn 
geschiedenis dus niet zoals andere met een mythische godengeschiede-
nis, maar bleef zich voortdurend bewust van zijn late ontstaan als volk.5 
Het laat aan zijn eigen geschiedenis een lange oergeschiedenis vooraf-
gaan, vanaf de schepping van de wereld tot aan de torenbouw in Babel,6 
en een met sagencycli omschreven voorgeschiedenis van de patriarchen 
of aartsvaders.7,8

 We hebben het over de religie van Israël en – na veel transformaties – 
van het jodendom. Daarmee wordt de ontwikkeling beter te overzien! 
Uit het jodendom komt met het begin van de nieuwe (nu christelijke!) 
tijdsrekening zoals bekend het christendom voort, dat de religie van het 
Imperium Romanum en van de hele westerse wereld zou worden – eerst 
van Europa en daarna ook van de beide Amerikaanse continenten. Op 
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jodendom en christendom volgde ten slotte nog een andere religie, de 
laatste en jongste van de wereldgodsdiensten: de in Arabië gevestigde 
islam, die – na de instorting van het Imperium Romanum in het westen 
en door de verzwakking daarvan in het oosten – zijn onvergelijkelijke 
zegetocht tot Marokko en Spanje en in het oosten tot in het tweestro-
menland, in het Indusdal en aan de grenzen van China kon beginnen.
 Om een objectieve ingang tot deze drie religies te krijgen beginnen 
we met de vraag: wat hebben deze godsdiensten, die allemaal uit het 
Midden-Oosten stammen, gemeen? Het antwoord kan slechts luiden: 
ze delen één naam – die van Abraham.

2. Wat weten we van Abraham?

‘Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen Jahwe hem en zei: 
“Ik ben god Almachtig (El Shaddai), richt uw schreden naar Mij en 
gedraag u onberispelijk. Ik wil mijn verbond met u sluiten en u zeer 
talrijk maken.” Toen boog Abram diep neer, en God sprak tot hem: “Dit 
is mijn verbond met u: u zult de vader worden van een menigte volken. 
U zult niet langer Abram heten; uw naam zal Abraham zijn, want Ik heb 
u vader gemaakt van vele volken. […] Ik sluit mijn verbond met u en 
uw nakomelingen, generatie na generatie, een altijddurend verbond: Ik 
zal uw God zijn en de god van uw nakomelingen. Heel kanaän, het 
land waar u nu als vreemdeling verblijft, zal Ik aan u en uw nakomelin-
gen geven om het voor altijd te bezitten, en Ik zal hun God zijn. […] U 
moet uw voorhuid besnijden: dat zal het teken zijn van mijn verbond 
met u.”’9
 In dit gesprek tussen God en de bijna honderd jaar oude Abraham 
– dat bijna parallel loopt met het gesprek met Abrahams vrouw Sara!10 
– heeft de priestertheoloog, die in de tijd van de Babylonische balling-
schap schrijft, alle beloften van de vaders kunstig tot een geheel ver-
werkt en het tot middelpunt van zijn geschiedenis van de aartsvaders 
gemaakt. De fundamentele betekenis van Abraham voor de geschie-
denis, vroomheid en theologie van Israël en van het jodendom tot op 
de huidige dag wordt zo al in het eerste boek van de Hebreeuwse Bijbel 
indrukwekkend in het licht gesteld. De grondelementen van Israëlitisch 
geloof die we hier vinden:
· Het initiatief ligt bij God, met wie de mens noch één is, noch één 
wordt, maar ‘voor’ wie de mens moet handelen en aan wie hij zich ‘ge-
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heel’ moet onderwerpen: geen eenheidsmystiek, maar het tegenspel van 
God en mens bepaalt zo van begin af aan de abrahamitische religie.
· Tussen de machtige God en de uitverkoren mens wordt door God 
een eeuwig verbond gesticht, wat een relatie van wederkerigheid tussen 
God en mens impliceert, die bezegeld moet worden door het verbonds-
teken van de besnijdenis.
· De met het verbond gegeven dubbele belofte aan de nakomelingen van 
Abraham is dat ze een groot volk zullen vormen, dat gods volk zal zijn; 
en ze krijgen het beloofde land, het land Kanaän, in bruikleen.

Abram dus – die richtinggevend een nieuwe naam krijgt (de latere in-
terpretatie), ‘Abraham’, de ‘vader van vele volken’, is volgens de teksten 
van de Bijbel de enige oervader van het volk Israël. Maar wat gaat er 
schuil achter deze grote bijbelse gestalte? Wat weten we over Abraham 
als historische figuur?11 Over hem persoonlijk weten we vrijwel niets wat 
zeker is. Een Abrahambiografie schrijven is onmogelijk. De aartsvader-
verhalen van Genesis 11-3512 – zijn onze enige bronnen. En die zijn 
juist geen biografie, geen geschiedschrijving in onze zin van het woord. 
Deze verhalen zijn, wat de drie aartsvaders betreft, een reeks van los 
verbonden korte verhalen met doubletten en tegenspraken. Goed be-
schouwd gaat het hier allereerst om mondeling overgeleverde sagen, die 
al circuleerden lang vóór ze op schrift werden gesteld.13 Sagen zijn echter 
geen sprookjes:14 ze hebben in de regel – heel summier, vereenvoudigd 
en geconcentreerd op een paar personen – een historische kern. Er is 
dan ook vandaag de dag geen enkele kritische exegeet meer die beweert 
dat Abraham, Isaak en Jakob onttroonde goden, zuiver mythische figu-
ren of fictieve voorvaders van bepaalde groepen zouden zijn geweest. Er 
is immers geen stam of clan die zich op hen beroept. Niet in de laatste 
plaats vanwege hun gangbare West-Semitische persoonsnamen schijnt 
het hier om historische figuren te gaan, ook al zijn alle pogingen om 
deze figuren te dateren mislukt.
 Door de aartsvaderverhalen heen schemeren echter de sociaal-cultu-
rele verhoudingen (‘levenskader’), die we kennen van het Palestina uit 
de vijf eeuwen tussen 1900-1400 vóór Christus. Daarover zijn we eni-
germate op de hoogte door de vertelling van Sinuhe, een Egyptenaar die 
daar onder halfnomaden leefde (twintigste eeuw vóór Christus); door 
Egyptische verbanningsteksten, die rebellerende vorsten vervloekten 
(negentiende of achttiende eeuw); door de Mesopotamische teksten van 
Mari aan de midden-Eufraat (achttiende eeuw) en uit Nuzi bij Kirkoek 
(vijftiende of veertiende eeuw); en ten slotte door de in Amarna aan 

Jodendom15epr.14-4-2011.indd   35 14-04-11   10:43



36 oorsprong

de midden-Nijl gevonden brieven uit het staatsarchief van de farao’s 
Amenhotep III en Amenofis IV Echnaton (veertiende eeuw). Vanwege 
Echnatons nieuwe geloof in één godheid belandde het Egyptische rijk 
in een diepe crisis.15

 Maar – ook dit is waar: bij Abraham, zijn zoon en zijn kleinzoon 
gaat het niet, zoals soms wordt beweerd, om een drie generaties lange 
persoonlijke familiegeschiedenis. Daarvoor zijn de aangeduide religieus-
politieke implicaties van de beloften, die hieraan kleven, te zwaarwe-
gend. Daarvoor is ook de mondiaal-politieke horizon hier altijd meege-
geven. Want het valt niet te miskennen dat de Abrahamgeschiedenis in 
het boek Genesis verbonden wordt met de universele voorgeschiede-
nis van de mensheid in het algemeen, die met de geschiedenis van de 
‘torenbouw’ in Babel16 voorlopig wordt afgesloten. Volgens de bijbelse 
overlevering, die twee tradities tracht te combineren,17 is Abrahams fa-
milie uit de rijke Zuid-Mesopotamische handelsstad Ur geëmigreerd 
(haar ziggoerat of hoge tempel, gewijd aan de maangod Sin, werd in 
1922-1934 blootgelegd) en vanuit de Noord-Mesopotamische stad Ha-
ran bij de grote knik van de Eufraat, zoals zovelen in het tweede millen-
nium vóór Christus uit Mesopotamië en de Syrisch-Arabische woestijn, 
geëmigreerd naar het land Kanaän.18

 Maar juist deze herkomst zou – bij alle betekenis van het beloofde 
en gegeven land – in de zo wisselende joodse geschiedenis steeds weer 
van grote symbolische betekenis worden. Abraham was van begin af aan 
geen ingezetene maar een migrant, ‘een vreemdeling en bijwoner’.19 
Het enige eigendom dat hij verwierf, zou een grafplaats bij Hebron20 
zijn geweest. Tot op de dag van vandaag wordt daar dan ook aan joodse, 
christelijke en islamitische pelgrims en toeristen het ‘graf van Abraham’ 
getoond. Als cultuurnomade, levend tussen steden en dorpen, had Abra-
ham weliswaar contact met de inheemse bevolking, maar in levensvorm 
en levenswijze zal hij toch vooral afstand hebben gehouden, waardoor 
hij (net als de andere patriarchen) geen echtelijke verbintenis mocht 
aangaan met de inheemse families. Zeker, Abraham wordt ‘Hebreeër’ 
(‘cibri’21) genoemd; maar dat hoeft volgens de jongste onderzoekingen 
niet te betekenen dat hij een ‘Israëliet’ was, want de ‘habiru’ of ‘hapiru’ 
van de Mesopotamische spijkerschriftteksten en de ‘cprw’ van de Egyp-
tische teksten, die gelijkgesteld worden aan de ‘Hebreeërs’, duiden niet 
zozeer een bepaald volk aan als wel een lage sociale groep en levensvorm, 
meestal vreemdelingen, zwervers, huurlingen of slaven, outlaws, die in-
cidenteel echter tot de hoogste posities konden opklimmen.22
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