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Abraham offerde Izak 
Uit een zondagsschoolstudie : “Fundamentele Leerstellige Werkbladen”: 

http://www.verhoevenmarc.be/flw.htm  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/FLW-les20_ZV.pdf 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling door M.V. 

 

 
 
“Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, 
die de beloften ontvangen had, heeft zijn eniggeborene geofferd. 18 Tegen hem was gezegd: Dat van 
Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem 
zelfs uit de doden op te wekken. 19 En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug”  
(Hebreeën 11:17-19). 

In Genesis 22 stelde God Abrahams geloof op de proef (zie vers 1) en Hij gaf Abraham een gele-
genheid om iedereen te bewijzen dat hij werkelijk een man van geloof was. Jakobus zegt dat dit 
gebeurde toen Abraham werd gerechtvaardigd uit werken (Jakobus 2:21). Hier in Genesis 22 
toonde Abraham de wereld dat zijn geloof geen dood geloof was, maar het was een geloof dat 
werkte! 
Welk bevel gaf God aan Abraham (Genesis 22:2)? Izak te offeren als brandoffer. (Met andere 
woorden: God vertelde hem om zijn enige zoon te doden met een mes en hem te offeren door hem 
met vuur te verbranden). Toen God een bevel gaf, hoe reageerde dan de man van geloof (Hebreeën 
11:17)? Hij gehoorzaamde, zonder twijfel of dispuut. Abraham gehoorzaamde Gods bevel onmid-
dellijk (Genesis 22:3). Wij weten wel dat God Abraham verhinderde zijn zoon te doden (Genesis 
22:10-13), maar wist Abraham dat God hem zou verhinderen dat te doen? Nee. Wat had Abraham 
voorgenomen te doen toen hij op de plaats kwam waarover God hem gesproken had (Genesis 22:9-
10)? Izak te slachten. Hij heeft zich werkelijk voorgenomen zijn zoon te doden op het altaar! 
1) God had hem een BELOFTE gegeven: Izak zal kinderen krijgen. 

De man van geloof moet de belofte geloven. Abraham geloofde de belofte en Abraham wist dat 
Izak kinderen zou hebben want “Hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was ook te 
doen wat beloofd was” (Romeinen 4:21). 

2) God had hem een BEVEL gegeven: Dood uw zoon !! 
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De man van geloof moet het bevel gehoorzamen. Abraham begon met het bevel te gehoorzamen 
en zover het hem betreft zou hij het mes zetten in zijn zoon. Abraham wist dat zijn zoon spoedig 
dood zou zijn! 

HOE KAN EEN DODE ZOON KINDEREN HEBBEN?! 
Zoiets is ondenkbaar! Het is onmogelijk! Maar God had Abraham ervaring gegeven met het onmo-
gelijke! Wat was er verder nog onmogelijk (Genesis 18:11-13)? Sara was te oud om nog kinderen te 
krijgen (de moederschoot van Sara was verstorven). Maar God was in staat leven tevoorschijn te 
brengen uit de dood (Romeinen 4:18-19). Abraham wist dat het voor de dode Izak onmogelijk was 
kinderen te hebben, maar wat weten we verder nog (Genesis 18:14)? Voor de Heer is niets te won-
derlijk! 
Abraham wist dat Izaäk moest sterven en hij wist ook dat Izaäk kinderen moest hebben! Hoe valt 
dit te rijmen? Door GELOOF zag Abraham de oplossing!! Hij geloofde dat God bij machte was 
hem ook uit de doden op te wekken (Hebreeën 11:18-19, lees ook verzen 17-18).  
Kijk zorgvuldig naar Genesis 22:5. Abraham vertelde deze mannen achter te blijven want hij en 
Izak gingen verder om te aanbidden (voor Abraham betekende AANBIDDEN dat hij precies zou 
doen wat God zei, namelijk zijn zoon offeren). “Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier 
met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. “Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij 
bij jullie terugkeren” (Genesis 22:5). Hij bedoelde dus eigenlijk: “Ik ga mijn zoon offeren maar 
wij komen levend terug!” Abraham geloofde dat God zijn zoon uit de dood terug tot leven zou 
brengen! Wat een enorm geloof had deze man! God beproefde Abrahams geloof en hij kwam 
glansrijk door de toets! 

EEN VOORAFBEELDING 
Dit verslag in Genesis 22 is slechts een voorafbeelding van een veel groter offer en een veel grotere 
opstanding (Hebreeën11:19). God verhinderde Abraham zijn enige zoon, van wie hij zoveel hield, 
op te geven (Genesis 22:12). Maar wat deed God uiteindelijk, vele honderden jaren later (Romeinen 
8:32)? God zou Zijn eigen Zoon niet sparen. Maar de Heer Jezus kon niet dood blijven (zie Hande-
lingen 2:24) omdat Hij nakomelingen of “zaad” moest krijgen (Jesaja 53:10) en Hij moest veel kin-
deren tot heerlijkheid brengen (Hebreeën 2:10). Wat deed God dan (Handelingen 4:10)? Hem uit 
de doden opwekken! 
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