BEGINZIN
‘Staan de ezels klaar? Is het hout op ezels geladen? Hebben we genoeg eten bij ons? Dan kunnen we
gaan.’
VERTELSCHETS
Daar lopen vier mensen het grote tentenkamp uit. Voor zich zien ze de heuvels liggen, een eindje
verderop lopen een aantal herders met een kudde schapen. Daar gaan ze, twee ezels zijn volgeladen
met spullen, ernaast lopen twee knechten. Achter de ezels lopen een oude man en een jongen van
ongeveer 17 jaar. Nog even kijken de man en de jongen om en zwaaien naar de oude vrouw die in de
tentopening hen na staat te kijken.
‘Vader Abraham, waarom gaan we eigenlijk op reis?’
‘Dat wil de Heere, Izak, we moeten een offer gaan brengen voor de Heere op de bergen van Moria’. De
woorden van Abraham klinken wat somber.
‘Is er wat vader? Het lijkt wel alsof u verdrietig bent, we gaan toch offeren, dat is toch om blij van te
worden?’
‘Nee hoor, Izak, er is niets, natuurlijk is het goed om een offer te brengen’. Maar ondertussen denkt
Abraham terug.
Een opdracht voor Abraham
Abraham denkt terug aan de vorige dag. Hij was bezig met zijn werk en toe klonk opeens Gods stem:
‘Abraham!’
Abraham had geluisterd en toen had de Heere hem de opdracht gegeven. ‘Abraham je moet naar het
land Moria gaan. Ik zal je een berg aanwijzen en op die berg moet je Izak, de zoon die je liefhebt, gaan
offeren.’
Abraham begrijpt er niets van. De Heere heeft beloofd dat uiteindelijk uit Izaks nageslacht de Messias
geboren zal worden. Maar nu…nu moet Izak geofferd worden. Hoe kan dit? Maakt de Heere Zijn belofte
dan niet waar? Hij heeft Izak zo lief… De pijn en het verdriet is op het gezicht van Abraham te lezen.
Zo lopen ze daar samen. Drie dagen lang. De heuvels worden al steiler en hoger. Langzaam veranderen
de heuvels in bergen.
De berg Moria
Na drie dagen worden in de verte de bergtoppen van het land Moria zichtbaar. ‘Daar moet het gebeuren’,
denkt Abraham. Kan hij nog terug? Kan hij omkeren en teruggaan naar zijn vrouw Sara? Nee, dat doet
Abraham niet. Hij begrijpt er niets van, maar hij gehoorzaamt. En dan verdwijnt de verdrietige trek van
Abrahams gezicht. Hij denkt: ‘Als God beveelt, dan moet ik luisteren. En de Heere is machtig om Izak
van dood weer levend te maken!’ Abraham heft zijn hoofd omhoog en ziet de bergen van Moria, daar
moet hij naartoe. Zijn wij ook altijd zo gehoorzaam aan God?

‘Knechten, blijf hier onderaan de berg staan, Izak en ik gaan de berg op om te offeren. Dit is de plaats
die de Heere mij aangewezen heeft, daarna komen we allebei (spreek dit met nadruk uit) terug.’
Daar gaan Izak en Abraham de berg op. Hoe hoger ze komen, hoe kaler het wordt. Er groeien alleen
nog wat struiken.
Izak kijkt eens naar zijn vader, hij ziet het mes, en een bakje met gloeiend houtskool erin, hij draagt zelf
het hout, maar… ‘Vader?’
‘Zeg het eens, jongen.’
‘We hebben alles voor het offer, maar waar is het lam dat we moeten gaan offeren?’
‘God zal zelf voor een lam zorgen. Izak.’
Ze lopen verder de berg op, de top van de berg komt al dichter bij. Nog steeds weet Izak niet dat hij
geofferd moet worden. Nog steeds begrijpt Abraham er niets van.
‘Izak, ik moet je wat vertellen. Ik was aan het werk en toen sprak de Heere tot mij. Hij zei: je moet een
offer gaan brengen op de plaats die Ik je wijzen zal. Je moet Izak, je enige zoon offeren.’
Izak schrikt op. Wat? Ik geofferd…? Ik op het altaar…? Maar de Heere wil het, dan is het goed. ‘Goed
vader, als de Heere het wil, dan is het goed’. Zou jij dit ook gezegd hebben?
Daar ligt een hoop stenen, het hout ligt erop en daar bovenop… daar ligt Izak. Als een dier ligt hij met
touwen vastgebonden op het altaar. Abraham heeft het mes in zijn hand. Hij heft zijn hand omhoog.
Nog even en dan zal zijn zoon er niet meer zijn. Nog even…
‘Abraham, doe je zoon geen kwaad’. Dat is de Heere! ‘Nu weet Ik dat je dat je Mij echt liefhebt, dat Ik
echt de belangrijkste ben in jouw leven.’ Dan is Gods stem weg.
Opeens klinkt het geblaat van een schaap dat vast zit in de struiken.
Dát dier mag Abraham offeren. Even later kringelt de rook omhoog. Het offer wordt gebracht, Abraham
kijkt toe, en naast hem staat Izak. Het dier wordt geofferd en Izak mag leven. Dit offerdier wijst naar de
Heere Jezus. Hij zal komen – jaren later – om als het Lam van God te sterven in de plaats van zondige
mensen. Wie in Hem gelooft, mag eeuwig leven. Geloof jij dat?
SLOTZIN
‘Abraham’. Weer klinkt de liefdevolle stem van God. ‘Abraham, omdat je dit gedaan hebt, zal Ik jou en
al je nageslacht zegenen. Ja, heel de aarde zal gezegend worden door jou.’
Abraham en Izak staan stil en vol verwondering te luisteren naar de stem van de Heere. Wat een
wonder!

