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Abraham
vertrouwt op
God
Genesis 22:1-19

Het offer van Abraham
God wil zien of Abraham
hem vertrouwt
22 1 Niet lang daarna wilde God zien
hoe groot Abrahams vertrouwen
was. God zei: ‘Abraham!’ Abraham
antwoordde: ‘Ja, ik luister.’ 2 God zei:
‘Roep Isaak, je enige zoon, van wie je
zo veel houdt. Ga met hem naar het
gebied bij de berg Moria. En offer
hem daar op de plek die ik je zal
noemen.’
3
De volgende ochtend stond
Abraham vroeg op. Hij maakte alles
klaar voor de reis. Hij maakte een

ezel klaar om de bagage te dragen.
Hij hakte hout om een vuur te
maken voor het offer. Hij riep twee
knechten, en hij riep Isaak. Toen ging
hij op weg, naar het gebied dat God
genoemd had.
Abraham en Isaak
brengen een offer
4
Op de derde dag van de reis zag
Abraham in de verte de berg Moria.
5
Hij zei tegen de knechten: ‘Jullie
moeten hier blijven met de ezel. Ik ga
met de jongen verder. Wij gaan daar
tot God bidden. Daarna komen we
hier terug.’
6
Hij legde het hout op Isaaks
schouder. Hij pakte zelf het mes en
alles wat hij nodig had om een vuur
te maken. En samen liepen Abraham
en Isaak verder.
7
‘Vader,’ zei Isaak tegen Abraham.
‘Ja, jongen, wat is er?’ vroeg
Abraham. Isaak zei: ‘We hebben
hier vuur en hout, maar waar is
het lam voor het offer?’ 8 Abraham
antwoordde: ‘God zal zelf voor een
lam zorgen, jongen.’ Toen gingen ze
samen verder.
God zorgt zelf voor een offerdier
9
Abraham en Isaak kwamen op de
plek die God genoemd had. Abraham
bouwde daar een altaar. Daarna legde
hij het hout op het altaar. Toen bond
hij Isaak vast en legde hem op het
altaar, op het hout. 10 Hij pakte het
mes om zijn zoon te slachten.
11
Op dat moment riep de
engel van de Heer uit de hemel:
‘Abraham! Abraham!’ ‘Ja, ik luister,’
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zei Abraham. 12 De Heer zei: ‘Raak
de jongen niet aan! Doe hem niets!
Nu weet ik dat je mij vertrouwt
en eerbied voor mij hebt. Want je
was bereid je enige zoon aan mij te
geven.’
13
Toen zag Abraham opeens een
ram. Het dier zat met zijn hoorns
vast in de struiken. Abraham pakte
de ram en offerde hem in plaats van
zijn zoon.
14
Abraham noemde die plek ‘De
Heer zal voor ons zorgen’. Daarom
zeggen de mensen nog steeds: ‘Op
de berg van de Heer zal God voor ons
zorgen.’

EEN MOEILIJKE
OPDRACHT
• Wat voor opdracht geeft God
aan Abraham? Wat vind jij van
die opdracht? Hoe zou Abraham
zich gevoeld hebben toen hij die
opdracht kreeg?
•W
 aarom vraagt God dit van
Abraham?
•H
 oe zou Abraham gedacht hebben
dat dit af zou lopen?
Hieronder staat Genesis 22:5.
Lees dat vers nog eens heel goed
door. Let goed op het woordje dat

De Heer belooft Abraham
veel nakomelingen
15
De engel van de Heer sprak nog
een keer vanuit de hemel tegen
Abraham. 16-17 De Heer zei: ‘Je was
bereid je enige zoon aan mij te geven.
Daarom beloof ik je plechtig dat ik
je rijk en gelukkig zal maken. Ik zal
je heel veel nakomelingen geven,
zo veel dat niemand ze kan tellen.
Net zoals je de sterren aan de hemel
en het zand bij de zee niet kunt
tellen. Je nakomelingen zullen de
baas zijn over hun vijanden. 18 En
als de volken op aarde elkaar geluk
toewensen, zullen ze zeggen: ‘Ik hoop
dat je net zo gelukkig wordt als de
nakomelingen van Abraham.’ Dat
alles beloof ik je omdat je gedaan
hebt wat ik vroeg.’
19
Toen ging Abraham terug naar
de knechten. Samen gingen ze weer
naar Berseba. En daar bleef Abraham
wonen.

onderstreept staat.
‘Jullie moeten hier blijven met de
ezel. Ik ga met de jongen verder. Wij
gaan daar tot God bidden. Daarna
komen we hier terug.’
• Wie bedoelt Abraham met ‘we’?
•K
 un je nu nog een keer antwoord
geven op de vraag van zojuist,
over hoe Abraham dacht dat het
af zou lopen?
•G
 od wilde kijken of Abraham wel

Blind vertrouwen
Abraham vertrouwt helemaal op
God en gaat samen met Isaak op
weg naar de berg Moria. Durven
jullie met elkaar in blind vertrouwen
een parcours af te leggen?
Maak een parcours, bijvoorbeeld
met stoelen, emmers, pionnen of
hoepels.
Ga met drie tot zes kinderen
op een rij staan, en bind jullie
handen en voeten met een dun
touw aan elkaar vast. De kinderen
in je groepje worden om en om
geblinddoekt.
Leg nu het parcours af. Is het
gelukt? Dan wordt er een kind extra
geblinddoekt. Leg het parcours
nog een keer af. Ga zo door tot
iedereen een blinddoek om heeft.
Stop als iemand het te spannend
vindt worden!

genoeg op hem vertrouwde. Denk
je dat Abrahams vertrouwen groot
genoeg was? Waarom denk je dat?
•S
 tel dat jij het allermooiste dat je
hebt, zou moeten weggeven. Hoe
zou jij dat vinden? Zou jij er dan,
net als Abraham, nog op kunnen
vertrouwen dat alles weer goed

ZOVEEL

komt?
Kijk op bladzijde 223
voor het lied.
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