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Op een nacht gaf God 
Abraham een vreemde 
opdracht. Het was een 
test om te zien of 
Abraham het meeste
hield van zijn zoon 
Isaäk of van God.



“Neem je zoon Isaäk, en 
offer hem als een 
brandoffer,” zei God. Offer 
Isaäk? Offer zijn 
zoon? Dat was 
moeilijk voor 
Abraham. Hij hield 
erg veel van zijn zoon.



Maar Abraham had geleerd om God te vertrouwen, 
zelfs wanneer hij het niet begreep. Die ochtend 
ging hij op weg naar de berg om het 
offer te brengen, samen met 
Isaäk en twee dienaren.



Voordat ze weg gingen, 
hakte Abraham hout 
voor het brandoffer. 
Abraham was van plan 
gehoorzaam te zijn aan
God. 



Drie dagen later kwamen ze aan 
bij de berg. “Blijf hier,” zei 
Abraham tegen zijn dienaren.

“Wij gaan daarheen om te 
aanbidden, en dan komen we 
bij jullie terug.”

Isaäk droeg het 
hout, Abraham 
doeg het vuur – en 

een mes.



“Waar is het lam voor het 
brandoffer?” vroeg Isaäk. 
“God zal zelf voor een 
offerlam zorgen, jongen,”
antwoordde Abraham.



De twee kwamen aan bij de 
precieze plaats die God 
uitgekozen had. Daar 
bouwde Abraham een 
altaar en stapelde het 
hout er op, klaar om aan te 
steken.



Abraham had vele 
altaren gebouwd. Deze 
was zeker het 
moeilijkste te bouwen 
van allemaal.



Abraham bond Isaäk vast en legde 
zijn geliefde zoon op het altaar. 
Ging Abraham God echt 
gehoorzamen en ging hij echt zijn 
geliefde zoon Isaäk opofferen, 
zijn enige zoon?



Ja! Het mes blonk 
terwijl Abraham het 
op hief. Zijn hart 
brak waarschijnlijk, 
maar Abraham wist 
dat hij God moest 
gehoorzamen.



“STOP!” riep de Engel 
van de Heer. “Nu weet ik 

dat God het 
belangrijkste is in je 

leven. Je hebt zelfs je 
eigen zoon niet van mij 

weerhouden.”



Abraham zag een ram in 
de struiken, en hij 
maakte Isaäk los en 
offerde de ram in 
plaats van zijn zoon.



Misschien dacht Isaäk: 
“God zorgde inderdaad 
voor een offer, net 
zoals mijn vader gezegd 
had.”



Terwijl vader en zoon God aanbaden, sprak de Engel 
van de Heer tot Abraham. “Door jouw kinderen 

zullen alle volken van de wereld 
gezegend worden omdat jij 
gehoorzaam was.” Op een dag zou 
Jezus geboren worden, door de 

afstammelingen 
van Abraham.



Abraham en Isaäk gingen naar huis. Enige tijd 
later kwam een verdrietige periode. Sarah stierf. 
Abraham verloor zijn vrouw, en Isaäk verloor  

zijn moeder.



Na de begrafenis   
stuurde Abraham zijn 
oudste dienaar om op  
zoek te gaan naar een 
vrouw voor Isaäk.



De dienaar ging naar 
hun geboorteland om 
een vrouw te zoeken 
tussen Abraham’s familieleden.



De dienaar vroeg God om een teken. “Laat het meisje 
dat mij water aanbied voor mijn kamelen, het juiste 
meisje voor Isaäk zijn.” Meteen bood Rebekka hem 
water aan. Ze was een van de familieleden van Abraham. 
De dienaar wist dat God zijn gebed had verhoord.



Rebekka verliet haar familie om met Isaäk te 
trouwen. Ze troostte hem nadat zijn moeder was 

gestorven. Isaäk hield enorm veel 
van haar!



“God Test Abraham’s Liefde”

is een verhaal uit de Bijbel. 

Het staat in 

GENESIS HOOFDSTUKKEN 22 aan 24

"Door te luisteren naar Uw woord, komt er 
licht en duidelijkheid in mijn leven.”

Psalm 119:130
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