
 
 

Abraham offert Isaak 
 

 

VERHAAL 

 

 

Abraham is heel gelukkig met zijn zoon Isaak. Hij houdt heel veel van hem. God had het hem beloofd 

en het is uitgekomen. Niemand had het nog verwacht. Abraham bedankt God. In de tijd van Abraham 

deden de mensen dat door een dier te offeren, een schaap of een geit. Ze maakten het dier dood en 

daarna verbrandden ze het.  

Op een dag zegt God tegen Abraham: ‘Abraham, neem je zoon mee naar de berg die ik je zal wijzen en 

offer Isaak van wie jij zoveel houdt!’  

 

Abraham staat vroeg op, hakt hout voor het vuur en zadelt zijn ezel op. Samen met Isaak gaat hij op 

weg. Na drie dagen reizen komen ze aan bij de berg die God hem gewezen heeft. De ezel en de 

knechten blijven onderaan de berg. Abraham en Isaak klimmen verder omhoog. Isaak draagt het hout. 

Abraham heeft vuur en een mes bij zich.  

Dan zegt Isaak: ‘Vader, we hebben nu wel vuur en hout, maar waar is het dier voor het offer?’ Abraham 

antwoordt: ‘God zal zorgen voor een dier.’ Zo lopen ze samen verder de berg op.  

 

Op de top maakt Abraham een altaar, een soort tafel van stenen en legt het hout daar op. Daarna bindt 

hij Isaak vast en legt hem bovenop het hout. Dan hoort Abraham de stem van God die roept: 

‘Abraham! Raak de jongen niet aan! Doe hem niets! Abraham, je wilde zelfs jouw enige zoon aan mij 

offeren omdat ik het vroeg.’ 

 

Abraham weet even niet wat hij moet doen en kijkt om zich heen. Hij ziet een mannetjesschaap staan. 

Hij zit met zijn horens vast tussen de struiken. Abraham loopt erheen, maakt het los en legt het op de 

stenen tafel.  

God zegt tegen Abraham: ‘Nu weet ik dat je alles doet wat ik vraag. Ik zal ervoor zorgen dat jouw 

familie heel groot wordt. Er zullen zoveel mensen geboren worden, als zandkorrels op de aarde en 

sterren in de hemel. Zij horen allemaal bij jou. En ik zal jullie allemaal beschermen en een gelukkig 

leven schenken.’  

 

 


