
 
 

 

 

 

 

 

God weet dat Abraham veel van hem houdt. Daarom geeft God hem bescherming en laat hij de grote 

wens van Abraham en Sara uitkomen; ze krijgen een zoon Isaak. Toch wil God weten of Abraham wel 

alles zou doen wat hij hem vraagt. Daarom stelt hij hem op de proef.  

  

Op een dag zegt God tegen Abraham: `Ik weet dat je van je zoon Isaak heel veel houdt. Toch wil ik dat 

je met hem naar de berg Moria gaat en hem aan mij offert.' In de wereld van Abraham en Isaak is het 

heel gewoon om offers te brengen. Dit doen ze door een dier te doden en op een stenen tafel te 

verbranden. Ze doen dit omdat ze tegenover God ergens spijt van hebben, iets goed willen maken of 

om God ergens voor willen bedanken.  

 

De volgende morgen gaat Abraham naar de berg samen met Isaak, twee knechten en zijn ezel. Hij 

neemt hout mee voor een vuur. Daarna gaat hij op weg naar de plaats die God hem aangewezen heeft. 

Op de derde dag ziet Abraham in de verte Moria liggen. Dan zegt Abraham tot zijn knechten: `Jullie 

blijven hier bij de ezel; ik ga met de jongen daar heen. Als we gebeden hebben komen wij weer terug.' 

Daarna geeft Abraham zijn zoon Isaak het hout, zelf neemt hij vuur en het mes mee. Zo gaan zij samen 

op weg.  

 

Isaak vindt het wel een beetje vreemd. Hij heeft wel vaker een offer gebracht, maar hij mist nu iets. Hij 

vraagt zijn vader: `Wij hebben wel vuur en hout, maar waar is het offerdier?' Abraham antwoordt: 

`God zelf zal wel voor het offerdier zorgen, mijn zoon.' En samen lopen ze verder. Als ze op de plaats 

aangekomen zijn die God aan Abraham had aangewezen, bouwt Abraham een altaar, stapelt er het 

hout op, bindt zijn zoon Isaak vast en legt hem op het altaar, boven op het hout.  

 

Maar net als Abraham zijn mes wil pakken, roept een engel vanuit de hemel: `Abraham, Abraham!' En 

hij antwoordt: `Hier ben ik.' De stem zegt: `Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik 

weet nu dat jij van God het allermeeste houdt. Je hebt zelfs je zoon willen offeren.'  

 

Abraham kijkt om zich heen en ziet een ram, die met zijn horens in de struiken vastzit. Hij maakt de 

ram los en offert het dier aan God, in plaats van zijn zoon.  
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