
 
 

Abraham offert Isaak 
 

 

 

VERHAAL 

 

Enige tijd later stelt God Abraham op de proef: ‘Abraham!’ zegt hij. ‘Ik luister’, antwoordt Abraham. 

‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak en ga met hem naar het gebied waarin Moria ligt. 

Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’ 

 

De volgende morgen staat Abraham vroeg op. Hij zadelt zijn ezel, neemt twee van zijn knechten en zijn 

zoon Isaak met zich mee, hakt hout voor het offer en gaat op weg naar de plaats waarover God 

gesproken heeft. Op de derde dag van de reis ziet Abraham de plaats in de verte liggen. Hij zegt tegen 

zijn knechten: ‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder. Daarna komen we naar 

jullie terug.’ Hij pakt het hout voor het offer, legt het op de schouders van zijn zoon Isaak en draagt zelf 

het vuur en het mes. Zo gaan zij samen verder. 

 

‘Vader’, zegt Isaak. ‘Wat is er, jongen?’ antwoordt Abraham. ‘We hebben vuur en hout’, zegt Isaak, 

‘maar waar is het lam voor het offer?’  

 

Abraham antwoordt: ‘God zal zelf vast wel zorgen voor een offerdier’. En samen lopen zij verder. Als ze 

zijn aangekomen op de plaats waarover God heeft gesproken, bouwt Abraham een altaar, legt het hout 

er op, bindt zijn zoon Isaak vast en legt hem op het altaar, op het hout. Dan pakte hij zijn mes. Dan 

hoort hij een engel van God roepen vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ 

 

‘Ik luister’, antwoordt hij. ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet God dat je hem 

helemaal vertrouwt en doet wat hij vraagt. Je hebt zelfs je zoon, je enige, willen offeren.’ 

Abraham kijkt op en ziet een ram die met zijn horens verstrikt is geraakt in de struiken. Hij pakt het 

dier en offert dat in de plaats van zijn zoon.  

 

God vanuit de hemel zegt : ‘Ik beloof je te zegenen, want je wilde zelfs je zoon offeren. Ik zal ervoor 

zorgen dat jij in de toekomst heel veel familie zal hebben, zo veel als sterren aan de hemel zijn en 

zandkorrels op het strand langs de zee. En ik zal ook zorgen voor alle mensen die familie van jou zijn, 

ook in de toekomst. Want jij hebt gedaan wat ik je vroeg.’ 

 


