
Les 10: Moeilijke opdrachten!
“Stuur Hagar met Ismaël weg!” Boos staat Sara voor Abraham. “Ismaël maakt Isaak belachelijk, 
heb je dat niet gezien?” Sara ziet dat Ismaël jaloers is en hoe moet dat straks. Ismaël is de 
oudste, maar Isaak is het kind wat God beloofde. 
Abraham heeft niks gezien. En hij schud zijn hoofd. Ismaël wegsturen? Daar denkt hij niet aan. 
Ismaël is zijn zoon! 
Als Abraham in zijn tent op bed ligt, hoort hij de stem van God. “Abraham, je hoeft je geen zorgen 
te maken over die twee. Doe wat Sara gezegd heeft, want met Isaak gaat de afspraak (het 
verbond) verder. Ook Ismaël zal een groot nageslacht krijgen omdat hij een zoon van jou is.”
De volgende morgen is Abraham al vroeg op. Dingen die vervelend zijn kun maar het beste snel 
doen. Hij vult een waterzak en maakt eten klaar. Hij roept Hagar en Ismaël en stuurt ze weg. Lang 
staat hij hen na te kijken. In zijn hoofd hoort hij nog de woorden van God:”Ik zal voor hen zorgen.”

Enkele jaren later
“Abraham, Abraham” “Ja, Heer, hier ben ik” Abraham staat buiten onder de enorme sterrenhemel. 
Abraham herkent meteen de stem van God.
“Abraham, je moet je enige zoon, waar je zoveel van houdt, gaan offeren op een van de bergen in 
het land Moria. De plaats zal ik je wijzen.”
Abraham kijkt omhoog. Hij ziet de sterren. ‘Zoveel nakomelingen als sterren aan de hemel’.
Maar hoe kan dat als hij zijn zoon moet offeren? “Heer, dat kan toch niet?” Geen antwoord. 
’s Nachts ligt Abraham wakker. Hij piekert. Het was echt de stem van God, dat weet hij zeker. Wat 
heeft God eerder tegen hem gezegd? Dat Isaak het kind van de belofte is en dat hij een groot volk 
zal worden. Aan het eind van de nacht is het voor Abraham duidelijk: God zal zorgen dat het goed 
komt en hij moet naar Gods stem luisteren.
Hij gaat zijn bed uit en begint voorbereidingen te treffen. Hout moet mee, een mes, vuur, eten, 
drinken. Alles laadt hij op een ezel. Hij roept Isaak: ”Ga je mee offeren?”
Drie dagen zijn ze onderweg. Twee jonge knechten, Isaak en Abraham. “Jullie blijven hier onder aan 
de berg wachten met de ezel. Isaak en ik klimmen de berg op om te offeren.”
“Pap, ik draag het hout en u hebt het vuur, maar waar is het lam wat we gaan offeren?”
Abraham staat stil en zucht. “God zal zelf voor een lam zorgen.” Dan gaan ze weer verder, samen de 
berg op.
Abraham maakt een altaar van stenen, hij legt het hout erop. 
“Isaak, jij bent het offer”
Hij wordt vastgebonden en op het altaar gelegd. Abraham pakt zijn 
mes. Isaak ziet het boven zijn hoofd schitteren in het zonlicht. Nu 
gaat het gebeuren! 
“Abraham, Abraham, leg het mes weg en doe de jongen niks. Ik weet 
nu dat God de belangrijkste is in jouw leven. Zelfs je zoon, je enige, 
van wie je zoveel houdt , wilde je mij geven”. Abraham laat Isaak van 
het altaar opstaan en dan horen ze wat in de struiken achter zich. 
Er zit een ram met zijn horens vast in de struiken. “Zie je wel” zegt 
Abraham blij “God zorgt zelf voor een lam. “ Hij omhelst Isaak. 
Het lijkt alsof hij Isaak uit de dood teruggekregen heeft.

Dit verhaal kun je 
lezen in Genesis 22



 

Wat zegt Abraham tegen zijn zoon?
……………………………………………………………..


