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Hoofdstuk 14         

 

Lieve kleinkinderen, 

 

In 2011 woonde (logeerde) de volledig uitgeprocedeerde asielzoekster en vanuit 

het VBL (vrijheidsbeperkende locatie) in Ter Apel op straat gezette mama Samar 

met haar zoontje Dani bijna twee jaar lang bij ons in huis in “Huize Plexat”  in 

Musselkanaal. 

Al in het VBL kreeg mama Samar deskundige hulp bij de opvoeding van haar 

zoontje. Die hulp ging in ons pleeggezin ‘Huize Plexat” gewoon door. Toen na 

een jaar die hulp en begeleiding niet meer nodig waren, was er een evaluatie 

waarbij ook ik aanwezig moest zijn. Tot slot kreeg ik van die deskundige de 

vraag: ‘En meneer Visser, hoe vond u dat mama Samar haar zoontje opgevoed 

heeft?’ 

Ja, wat moest ik zeggen? 

Na even nagedacht te hebben antwoordde ik: ‘Dit afgelopen jaar heb ik vaak 

gezien hoe moeder en zoon met elkaar omgingen, ja hoe moeder Samar haar 

zoontje opvoedde. Vaak was ik het er niet mee eens. Maar dan draaide ik mij om 

en liep weg. Nooit heb ik mij ermee bemoeid. Maar, wat ik heel goed gezien heb 

is het volgende: Dit jongetje houdt zielsveel van zijn moeder en mama Samar, zij 

houdt nog meer van haar zoontje, dan van zichzelf. Zij zou haar leven voor hem 

geven. En als er zoveel wederzijdse liefde is, dan mag je fouten maken!’ 

 

 

Hoofdstuk 14        -       Het offer      -      Genesis  22 

 

Het was al weer jaren geleden dat Abraham zijn zoon Ismaël weggestuurd had. 

Dat was de bitterste dag in zijn leven geweest. Heel lang had hij erge heimwee 

naar zijn oudste zoon gehad. Vaak had hij gedacht dat het te erg was geweest, 

dat hij depressief was geworden. Maar ten slotte accepteerde Abraham het dat 

hij dit had moeten doen…. En vanaf dat moment ging al zijn liefde naar zijn 

jongste zoon Izaäk. Een jongen met een totaal ander karakter dan Ismaël. Izaäk 

was een lieve, gehoorzame jongen die al heel jong van God hield en voor zijn 

ouders alles deed wat ze hem vroegen. Hij was totaal anders dan zijn halfbroer 

Ismaël. Die was van jongs af aan heel vaak ongehoorzaam geweest en wilde van 

een God in de hemel niets weten. 

 

Toen Izaäk een jaar of vijftien was gebeurde er iets waarbij al het verdriet om 

Ismaël in het niet viel, zo zwaar en zo bitter was dat. Op een nacht verscheen 

God aan Abraham en zei tegen hem: ‘Abraham, roep Izaäk, je enige zoon, van 

wie je zoveel houdt. Ga met hem naar het gebied bij de berg Moria. En offer 

hem daar op de plek die Ik je zal noemen.’ 
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Het was Abraham of zijn hart stil stond. Zijn zoon, zijn enige, van wie hij zo 

verschrikkelijk veel hield, zijn Izaäk….  Elk woord was een harde klap op zijn 

bonzend hart. Stil lag hij daar in zijn donkere slaaptent en liet dit woord van God 

op zich inwerken. 

 

In die tijd en in dat land gebeurde het wel vaker dat een vader zijn oudste zoon 

aan de goden offerde. Maar Abraham had dit heidens en zondig gebruik altijd 

wreed gevonden. Nooit had hij gedacht dat ook zijn God dit van hem zou  

vragen. Diep in zijn hart zei een stem: Doe het niet, Abraham! Jij kunt toch niet 

je eigen zoon doodmaken en offeren? Zeg die wrede God vaarwel en spaar je 

zoon. 

Maar Abraham wist dat hij niet naar deze stem mocht luisteren…. Tot nu toe 

had hij altijd alles gedaan wat de Heer hem vroeg en het was altijd goed 

gekomen. Uit alle gevaren en noden had God hem gered. En nu, op zijn oude 

dag had God hem zelfs een zoon gegeven. En moest hij nu het er op aankwam 

God vaarwel zeggen? Was die God die nu het bloed van zijn zoon Izaäk vroeg, 

niet dezelfde God die hem zijn zoon gegeven had? Mocht God niet terugnemen, 

wat Hij hem in bruikleen gegeven had? En zonder dat ook maar iemand hem 

kon horen, fluisterde Abraham heel zachtjes: ‘Ik zal het doen Heer, omdat u het 

van mij vraagt.’ 

 

Tot de vroege ochtend lag Abraham wakker. Hij kon niet meer slapen. Steeds 

zag hij Izaäk op het hout van het altaar liggen, vastgebonden…. 

Heel vroeg in de ochtend stond hij op. Het was nog maar nauwelijks licht. Tegen 

Sara zei hij niets. Dit verdriet moest hij alleen dragen en hoe zou Sara hem ook 

bij zulk zwaar verlies kunnen troosten? Het was ook maar beter dat Sara van 

niets wist. Een moeder voelt dit ook anders. Abraham wist dat Sara dit niet zou 

kunnen. Later, wanneer dit alles voorbij en hij weer thuis zou zijn, misschien dat 

hij dan alles aan haar zou kunnen vertellen.  

Zijn besluit stond vast: hij zou zijn zoon offeren…. Zou God zijn zoon Izaäk 

misschien weer levend maken? Want Gods belofte was er! Met een eed had God 

beloofd dat Izaäk zou leven en tot een groot volk uit zou groeien. Néé, Abraham 

twijfelde niet, zijn zoon zou leven, al was het dwars door de dood heen! Maar 

daarom bleef het nu nog wel vreselijk zwaar. Met eigen hand moest hij zijn zoon 

op het altaar leggen, hem doden en slachten en het vuur  aansteken…. 

Het kon niet, hij kon het niet doen, maar het moest! 

 

Toen maakte Abraham alles klaar voor de reis. Zelf maakte hij Izaäk wakker en 

de twee slaven die hen moesten vergezellen. Zelf zadelde Abraham zijn ezel en 

met eigen hand hakte hij met zijn bijl het hout voor het altaar. Het was alsof hij 

met elke bijlslag zijn kind Izaäk raakte.  

Het moeilijkste was nog het afscheid nemen van Sara. Zij mocht niets weten. 

Met een glimlachje groette hij zijn vrouw en ging met hun zoon Izaäk op reis…. 
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Twee lange, lange dagen duurde de reis. Twee nachten sliepen ze dicht naast 

elkaar, de oude vader en zijn jonge zoon, die hij moest offeren. Toen Abraham 

de derde dag wakker werd, wees God hem de offerberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God wees Abraham de offerberg. 
 

Tegen zijn beide slaven zei Abraham dat ze bij de ezels op hem moesten 

wachten en samen met Izaäk ging hij de berg op. Zelf droeg Abraham de pot 

met het smeulend vuur en zijn stenen mes. En op zijn jonge schouders droeg 

Izaäk het hout. Abraham zei niet zoveel. Hij had genoeg aan zijn gedachten en 

pas op het allerlaatste zou hij zijn opdracht van God aan Izaäk vertellen. 

Plotseling hoorde hij achter zich Izaäk zeggen: ‘Vader, we hebben hier vuur en 

hout, maar waar is het lam voor het offer?’ 

Abraham antwoordde: ‘God zal zelf voor een lam zorgen, mijn jongen.’ 

 

Zwijgend liepen ze verder. Ook Izaäk vroeg en zei niets meer. Nog steeds wist 

hij niet wat hem boven het hoofd hing. Maar hij merkte wel dat het deze keer 

totaal anders was dan anders. Net alsof er iets vreselijks zou gaan gebeuren. 

 

Zo bereikten ze de top van de berg. Van stenen die daar lagen maakte Abraham 

een altaar. Het hout werd erop gelegd. Toen deed Abraham zijn wijde mantel uit 

en pakte de touwen. 
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Met grote vragende ogen keek Izaäk zijn vader aan. Wat moesten die touwen nu 

er geen offerlam was? En waarom trilden zijn vaders handen zo erg? 

‘Izaäk,’ zei zijn vader, ‘schrik alsjeblieft niet maar vandaag ben jij het offerlam. 

God Zelf heeft dit tegen mij gezegd. Denk alsjeblieft niet dat ik niet van jou 

houd. Maar in opdracht van God moet ik dit doen. Als het anders kon…..’ 

 

Op dat moment begreep Izaäk alles van deze vreemde reis. Hij was zo blij 

geweest dat hij mee mocht en nu zo…. Natuurlijk, als hij wilde kon hij vluchten. 

Hij was jong en zijn vader oud. Die zou hem nooit te pakken kunnen krijgen. 

Even liet hij dit in zich omgaan, maar hij kon het niet. Hij begreep zelf niet 

waarom, maar op de één of andere manier wist hij dat bij een vlucht het nooit 

weer goed zou kunnen komen tussen hem en God. Het kon niet anders…. Als 

God het wilde, dan moest hij nu sterven. Gewillig stak hij zijn handen naar 

voren en liet zich binden. 

Zijn vader tilde hem op en legde hem op het brandhout. De lange grijze baard 

van Abraham streelde de verhitte wangen van Izaäk. Het hout voelde hard op 

zijn blote rug. Toen Izaäk zag dat zijn vader het stenen mes pakte, deed hij zijn 

ogen stijf dicht…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als God het wilde, dan moest hij nu sterven… 
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Op datzelfde moment hoorde Izaäk een onbekende Stem zeggen: ‘Abraham! 

Abraham!’ 
Izaäk opende verschrikt zijn ogen en zag zijn vader naar boven kijken en hoorde  

hem zeggen: ‘Ja Heer, ik luister.’ 

Vanuit de hoge hemel kwam de Stem van God: ‘Raak de jongen niet aan! Doe 

hem niets! Nu weet Ik dat jij Mij vertrouwt en eerbied voor Mij hebt. Want je 

was bereid je enige zoon aan Mij te geven.’ 

Izaäk zag hoe het scherpe mes de touwen doorsneed waarmee hij vastgebonden 

was. Vader en zoon vielen in elkaars armen. 

Nog nooit had Abraham zoveel van zijn zoon gehouden als op dat moment nu 

hij hem als uit de dood terugkreeg.  

Terwijl  hij zijn zoon vol liefde en dankbaarheid aankeek hoorde hij achter zich 

een luid geritsel. Een sterke ram zat met zijn horens verstrikt in de taaie 

uitlopers van een struik en hoe wilder die ram probeerde zich los te rukken, hoe 

vaster hij erin kwam te zitten. 

Blij pakten Abraham en zijn zoon deze ram en offerden die aan de Here God. 

Zo werd het toch nog werkelijkheid toen Abraham eerder op de dag tegen Izaäk 

zei: ‘God zal zelf voor een lam zorgen, mijn jongen.’ 

 

Na het offer sprak de Heer nog een keer met Abraham. Hij vernieuwde nog eens 

alle beloften die Hij Abraham beloofd had. Daarna gingen Abraham en Izaäk de 

berg af en met hun slaven reisden ze weer terug naar huis. 

Zijn leven lang heeft Abraham deze dag nooit vergeten. En deze  

berg-van-het-offer noemde hij in het vervolg: ‘God zal voor ons zorgen.’ 

En zo werd Abraham met zijn sterk en heerlijk geloof een voorbeeld voor al 

Gods kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abraham, een voorbeeld voor al Gods kinderen. 


