Vertelschets 4
Beginzin: Het is in Abrahams leven wat rustiger geworden.
1. God beveelt Abraham zijn enige zoon te offeren
• De Heere noemt Abraham opnieuw bij zijn naam.
• Abraham krijgt de moeilijke opdracht zijn enige kind te offeren.
• In Izak was ook de Messias beloofd! En nu moet hij dit kind van de belofte offeren. Dit lijkt met
elkaar in strijd te zijn.
2. Abraham gehoorzaamt zonder enig tegenspreken
• Hij bedenkt zich niet, wacht niet meer, maar maakt zich klaar voor de reis.
• Hij zadelt zijn ezel, klieft hout voor het offer en neemt twee knechten mee.
• Het is een ontzettend moeilijke opdracht. Hij moet zich aan de Heere leren overgeven, Hem
gehoorzamen en op Zijn belofte vertrouwen.
3. Ze reizen naar Moria
• Ze doen er drie dagen over, het is ongeveer twintig uur lopen.
• Abraham gehoorzaamt God; hij gelooft God, Die Zelf heeft beloofd Zijn belofte te vervullen.
• Abraham heeft geleerd niet meer op mensen te rekenen, maar zijn vertrouwen alleen op de
Heere te stellen.
4. Abraham laat zijn knechten achter als hij de plaats ziet
• De knechten blijven achter met de ezel.
• Abraham zegt tegen hen dat hij de Heere gaat aanbidden.
• Hij zegt dat ze samen terug zullen komen; Abraham weet niet hoe, maar zijn vertrouwen is op zijn
God.
5. Izak vraagt naar het offer
• Izak draagt het hout, Abraham het vuur en het mes.
• De onvermijdelijke vraag: ‘Waar is het offerlam?’
• De Heere geeft hem het antwoord op deze moeilijke vraag in het hart.
6. Abraham zegt dat God ervoor zal zorgen
• Bij God is het altijd goed, want de Heere zal het voorzien, Hij zorgt ervoor.
• Net als aan Abraham heeft de Heere ook aan jou beloofd dat Hij je God wil zijn. Dat heeft Hij al bij
je doop gezegd. Vraag erom of de Heere zijn beloften ook in jouw leven wilt vervullen.
7. Abraham maakt aanstalten om Izak te doden
• Ze bouwen samen een altaar van hout en stenen. Izak laat zich door Abraham vastbinden.
• Wat een beproeving is dit voor Abraham.
• Abraham heft het mes om zijn zoon te doden.

8. De Engel Gods weerhoudt hem
• Abraham heeft Izak lief, maar zijn God en Vader heeft hij lief boven alles.
• God noemt opnieuw Abrahams naam. ‘Strek uw hand niet uit!’ Bevrijding!
• De Heere ziet dat Hij de eerste is in Abrahams leven.
• God wil van ons zien dat Hij de eerste is in ons leven. Hij vraagt aan jou ook een offer, het offer
van je hart. ‘Mijn zoon/dochter geef Mij je hart!’
9. Abraham offert een ram in plaats van Izak
• De Heere heeft een plaatsvervanger gegeven.
• Zo leed de Heere Jezus in onze plaats aan het kruis voor onze zonden.
• De Heere maakt Zijn beloften waar!
10. Abraham geeft de berg een passende naam
• ‘De Heere zal het voorzien’ noemt Abraham deze plaats.
• Abraham geeft alles uit handen in Gods vaderhanden.
11. God belooft Abraham te zegenen en tot zegen te stellen
• Abraham is gehoorzaam geweest in het geloof. De Heere zal hem rijk zegenen.
• Als het zand, als de sterren, zal zijn nageslacht zijn!
• In zijn zaad zullen alle volken der aarde gezegend zijn!
Eindzin: ‘Ze maken de terugreis naar Berseba vol vreugde en dankbaarheid.’

