
 Les 6 – Abraham 
 

 Lezen uit de bijbel      Genesis 22:1-9 

 

 
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef.  
‘Abraham!’ zei hij.  
‘Ik luister,’ antwoordde Abraham.  
‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. 
Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’  
De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn 
zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had 
gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten: 
‘Blijven jullie hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om daarginds neer te knielen. Daarna komen 
we naar jullie terug.’  
Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het 
mes. Zo gingen zij samen verder.  
‘Vader,’ zei Isaak.  
‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham.  
‘We hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’  
Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.’  
En samen gingen zij verder.  
 
Verklaring: 
Moria is de plaats waar Jezus werd gekruisigd.  
Wat Abraham niet hoefde te doen, deed God wel. Hij gaf zijn zoon als offer voor onze zonden. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

  

  
 

Kringgesprek     
 
Hoe kun je merken of iemand echt je vriendje is? 
Een offertje brengen, hoort dat bij een echte vriendschap? 
‘Uit het oog uit het hart,’ zegt een spreekwoord. Als je vriendje verhuist of ziek wordt ben je hem/haar dan 
gauw vergeten? 
Hoe lang ben je al bevriend met je beste vriend/in? 
Ben je wel eens teleurgesteld in een vriend/in? 
Vrienden in voor- en tegenspoed, door dik en dun, vrienden voor het leven, wat versta je daar onder? 
Moet echte liefde van twee kanten komen? Kun je met God bevriend zijn?   

 

  

 

 

 

 

 
  



 
 

   

Vertellen        
 

10 -  Een vreselijk moeilijke opdracht         Genesis 24 
  

 
Pfam! Pats! en Pangg! 
De oude Abraham is hout aan het hakken. Hij kan het best door een knecht laten doen, maar hij wil zich 
gewoon even laten gaan. 
'Het kan niet anders!' mompelt hij, terwijl hij een flinke hengst op het houtblok geeft. '... Onmogelijk!!' 
Hij draait het hout een kwartslag en geeft met de bijl een enorme klap. Het hout splijt in tweeën. Als er hout 
genoeg is gaat hij de ezel zadelen. Aan zijn riem bungelt een groot mes. Gaat Abraham op reis? En waarom 
is hij zo van streek? Luister, God heeft hem een gisteren een vreselijk moeilijke opdracht gegeven.  
Abraham lag in bed nog wat na te genieten van de dag. Met zijn handen onder zijn hoofd dacht hij aan de 
leuke dingen die hij die dag met Isaak had beleefd.  
'Here God!' fluistert hij. 'Wat ben ik toch gelukkig... Vandaag met die jonge kameel...' 
Ja, Abraham vertelt alles aan God. God is immers zijn beste vriend... En de Here begrijpt hem. Hij is zelf ook 
een Vader. Maar misschien vindt Hij het nu tijd worden om Abraham iets belangrijks te leren, want Hij zegt: 
'Geef Mij je enige zoon Isaak en offer hem als een brandoffer op één van de bergen van het land Moria, die 
Ik je zal wijzen.' 
Wat? Abraham gaat rechtovereind zitten. Hij krijgt er kippenvel van. Moet hij zijn zoon offeren?? Dit moet 
een vergissing zijn. 
Denken en nog eens denken. Opnieuw van voren af aan beginnen met denken. Piekeren, twijfelen, woorden 
van vroeger herinneren... 
'Het kan niet anders!' zegt Abraham dan tenslotte tegen zichzelf, 'De Belofte zal met Isaak verder gaan... Er 
blijft dus niks anders over dan te geloven dat hij zal LEVEN!.... Misschien maakt God hem wel weer levend. 
Tuurlijk, zo zal het zeker gaan!!' 
Abraham vertrouwt God voor honderd procent... 
'Isaak, opstaan. We gaan offeren.' roept Abraham.  
Nee, hij kan de jongen niet alles vertellen. En Sara ook niet. Ze zal hem willen tegenhouden. Het is beter om 
haar na afloop alles uit te leggen, als hij weer met de jongen terugkomt. 
'Hebben jullie brood bij je en genoeg water voor onderweg?' roept hij naar de twee knechten die meegaan. 
Isaak loopt te springen van opwinding. Hij vindt het allemaal een groot avontuur.  
'Och, jongen, je moest eens weten.' denkt Abraham. Als hij niet honderd procent zeker was van Gods 
belofte... 
'Vort, grauwtje, vort!' Met een takje spoort hij de ezel aan. 
Een leuke tocht wordt het niet bepaald. Op de omgeving ben je gauw uitgekeken. Na elke heuvel komt weer 
een volgende. En Abraham is erg zwijgzaam. Het grootste deel van de dag zit Isaak wat te dommelen op de 
ezel. Eindelijk, na drie dagen zien ze de bergen van het land Moria. 
'Daar, op die ronde top, gaan we offeren.' wijst Abraham. Hij geeft de knechten opdracht om met de ezel en 
de bagage te blijven wachten. 
'Als we hebben gebeden komen we hier weer bij jullie terug.' zegt hij, meer tegen zichzelf dan tegen de 
knechten. Met een zwaai legt hij de bos brandhout op Isaaks rug en neemt het vuur over... 
Bij het beklimmen van een berg, heb je echt alle aandacht nodig om je voeten op een goed plekje neer te 
zetten. Rollende stenen, onverwachte kuilen... Abraham hijgt omdat hij oud is en Isaak omdat zijn last zo 
zwaar is. Plotseling dringt het tot hem door dat ze nog iets missen. 
'Vader,' puft hij, 'U hebt vuur en hier is het hout, maar waar is het lam, dat we gaan offeren?' 
Daar heb je het al. Wat moet Abraham nou zeggen? 
'De Here zal zelf ervoor zorgen dat er een lam is voor het brandoffer, kind!'  
Het is eruit voordat hij erover heeft nagedacht. Gelukkig! Isaak glimlacht en klimt weer verder. Vermoedt hij 
iets?  
Plok, klap, kleun! 
Elk altaar wordt gebouwd van grote stenen. Maar vandaag weegt iedere steen voor Abraham wel honderd 
pond. Als in een droom schikt hij het hout erop en dan... Het grote moment! 
'Isaak, mijn zoon!... God wil jou!...' 
Isaak schrikt niet. Hij had het al begrepen. Maar hij heeft ook nagedacht. Is hij niet het kind van Gods 
Belofte? Hoe zal hij tot een groot volk worden als hij moet sterven?  
'Hier ben ik, vader!' 
Het touw glijdt om zijn armen, hij wordt opgetild. Een paar tellen later flikkert het mes boven zijn hoofd... 



'ABRAHAM, ABRAHAM!' 
Net op tijd. Een stem uit de hemel...  
'Ja, Here,' Abraham laat het mes zakken. 
'Doodt de jongen niet, want nu weet ik dat je van Mij houdt en je enige zoon aan Mij wilde geven!' 
Langzaam dringt het tot Abraham door. Hij hoeft Isaak niet te offeren! God weet dat hij van Hem houdt... Zijn 
armen ontspannen zich. Snel wordt het touw doorgesneden en Isaak bevrijd. 
'Mijn kind, mijn lieve kind! Isaak!!' 
Rits, krak, mèhèmè! 
In de struiken vlakbij worstelt een prachtige ram. Hoe kon hij zo stom zijn om met de horens in de takken 
vast te raken... Maar voor Abraham en Isaak is hij een geschenk uit de hemel. 
God heeft inderdaad zelf voor een offerdier gezorgd! 
Op die berg Moria vieren ze feest met God: Abraham en Isaak. Met de rook stijgt ook de dankbaarheid 
omhoog.  
'Omdat je dit hebt gedaan, Abraham, zal ik je tot een groot volk maken en alle mensen van de wereld zullen 
door jou gezegend worden.' spreekt de Here. 
O, het was een moeilijke opdracht. Maar het moeilijkste moet nog komen. Als God zelf zijn enige lieve zoon 
als een offer aan de wereld zal geven. Maar daar hebben Abraham en Isaak nog geen weet van. Dat komt 
tweeduizend jaar later pas 
 

 
  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GEBED    

 
  Vader we kunnen haast 

niet begrijpen dat u 
zoveel van ons houdt 
dat u uw enige zoon 
voor ons opofferde. 
Er zijn mensen die van 
mij houden, maar 
niemand houdt zoveel 
van mij als u. 

 

 U wil niet dat wij 
verloren gaan. Wij 
mogen eeuwig 
leven. Dat kunnen 
we ons niet 
voorstellen. We 
hopen dat veel 
mensen deze 
mooie belofte 
horen. 

 

  

 Heer Jezus dank u voor 
alle pijn en lijden die u 
moest doormaken op de 
heuvel Golgota om ons te 
redden. 

   U stond op uit de dood 
en nu mogen we weten 
dat ook wij eens zullen 
opstaan. Niets ons kan 
scheiden van uw liefde. 
Amen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
 

Werkblad 6a 

 



 

   

  



Tekst   

 

Johannes 3:16 

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

 

Een pakje in een pakje. 

Maak een klein pakje van een cadeautje. Pak het nog eens in en nog eens…  

Een kind dat de tekst opzegt mag de buitenste verpakking eraf halen, de volgende gaat verder...  

Het laatste kind mag het pakje openmaken en krijgt het cadeautje.  

N.B. je kunt ook in het laatste doosje een briefje doen met de mededeling dat iedereen een dropveter krijgt 

o.i.d.   

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteit 
    
Deze keer kun je kiezen uit de volgende activiteiten:  



*Woordzoeker   

 
 

 

 

 

 

 



 

*Gedichtjes maken over vriendschap 

Kies uit de volgende ideeën: 

 

Het was in de 

maand mei 

We hadden een 

dagje vrij. 

Ik zat me rot te 

vervelen…. 

Het valt me van 

me tegen 

Ik dacht dat je me 

mocht 

De wind woei en 

de regen 

Sloeg tegen het 

raam en fluisterde 

je naam 

Terwijl ik tegen 

mijn tranen 

vocht… 

Vrienden voor het 

leven 

Die zijn de moeite 

waard 

Ik had je een 

cadeau gegeven 

en jij hebt het 

bewaard… 

Waarom heb je 

onze vriendschap 

verbroken 

waarom heb je mij 

voor gek gezet 

Ik had er veel 

energie in 

gestoken, nu lig ik 

te huilen in mijn 

bed… 

Samen lachen, 

samen delen 

Samen onze 

geheimpjes met 

elkaar delen 

Vijf letters vormen 

het woordje 

samen 

Maar het is van 

nu tot amen 

Forever leef je in 

mijn hart… 

Met tranen in mijn 

ogen zwaai ik je 

na 

Ik zal je nog vaak 

bellen, 

als het mag van 

mijn pappa, 

Ook zal ik je wel 

schrijven 

Een kaart zo nu 

en dan 

Of sms’en en 

hyven, 

Maar ‘k wou liever 

dat je zou blijven. 

Ik word er 

misselijk van…  

 

Iedereen heeft 

vrienden, 

iedereen, behalve 

ik 

Ze vinden me suf 

en sloom 

Dus je begrijpt 

wel wat ik droom. 

Ik wil een 

vriendje, een 

kameraadje, 

iemand die niet 

zegt: Wat zeggie? 

As je valt dan 

leggie.’ 

Maar die mij leuk 

vindt en erg 

interessant…  

 

Ik zag je blauwe 

ogen, ik hoorde je 

leuke lach 

Je haren in een 

kuiffie, 

Die humor in je 

stem 

Ik dacht meteen: 

Wat geweldig.  

Zou hij mij wel 

zien staan?  

En nu is het al 

drie weken 

Dat we samen 

gaan.... 

Het spijt me dat ik 

je niet opgezocht 

heb toen jij het zo 

nodig had. 

Ik wist niet wat ik 

moest zeggen. 

Nu spijt me dat.  

‘k Was met de 

zaak verlegen, ik 

kon het echt niet 

aan 

Maar achteraf 

bekeken heb ik je 

in je hemd laten 

staan… 

’t Is feest, ik ben 

jarig, 

Zeg kom je ook? 

Het wordt een 

party van jewelste 

Met confetti en 

gekleurde rook. 

Ik wil heel graag 

dat je erbij bent, 

je bent mijn beste 

vriend. 

Ik zal je echt 

verwennen, dat 

heb je wel 

verdiend…. 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Dagboek van Isaak 

Stel je voor dat Isaak een dagboek had. Als hij daarin het verhaal had opgeschreven van wat er gebeurd is, 

hoe zou dat dan zijn? 

Isaak heeft nooit begrepen dat dit verhaal echt nagedaan zou worden door Jezus. Kun je Isaak een briefje 

terug schrijven? 

Misschien vind je het leuker om hem te sms-en. 

Deze opdracht kun je samen doen. Later worden de verhalen voorgelezen. Hier zijn drie foto’s die onderweg 

genomen zijn. 

         

 

* Maak een pasteltekening van de heuvel Golgota. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quiz   

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Wat vroeg God aan Abraham? 1 Het brandhout   

2 Was Abraham gehoorzaam?   2 Moria   

3 Wat geloofde Abraham absoluut zeker?  3 De engel van de Heer  

4 Wat droeg Isaak?   4 Een doornenkroon   

5 Wat droeg Jezus aan het kruis? 5 Een ram  

6 Wat vroeg Isaak?  6 God zal zelf wel in een brandoffer voorzien, 

mijn zoon  

7 Wat antwoordde Abraham?  7 Dat God hem uit de doden kon opwekken  

8 Op welke berg werd Isaak geofferd?  8 Zijn zoon Isaak te offeren   

9 Wie zei Stop tegen Abraham?    9 Vader, we hebben hout en vuur, waar is het 

offerlam?   

10  Wat werd er in de plaats van Isaak 

geofferd? 

10  ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1- 8     2-10     3- 7   4- 1     5-4     6- 9    7-6     8-2     9-3     10-5  

 
 

 


