
 
 

 

SCHRIFTGEDEELTE 

Genesis 22:1-19 

 

THEMA  

De berg Moria  

 

EXEGESE 

Genesis 22:1-19 

Vers 1 – Wij denken bij ‘verzoeken’ aan iets verkeerds, omdat het woord voor ons gevoel de 

lading heeft van ‘proberen tot zonde te verleiden’. Dat is nooit de bedoeling van God (zie 

Jakobus 1:12-15). Dat is juist de opzet van Gods grote vijand, de satan. Met het woord 

‘verzoeken’ wordt hier (vanuit het Hebreeuws) precies hetzelfde bedoeld als wij bedoelen met 

het woord ‘beproeven’. De HEERE beproeft Zijn kinderen opdat naar buiten komt wat er in hun 

hart leeft; Hij doet het ook om hen te reinigen, te heiligen (1 Petrus 1:6,7). 

 

Vers 2 - Op dit moment komt de zwaarste beproeving voor Abraham. Abraham krijgt de 

opdracht om zijn enige zoon, Izak, op te offeren voor de HEERE. Het land Moria is de plaats 

waar Salomo later de tempel bouwt (2 Kronieken 3:1). Izak is de zoon van de belofte, de enige 

erfgenaam! Hoe zal de beloofde Messias dan nog uit Abraham geboren kunnen worden? 

 

Vers 3 – 5 Abraham gehoorzaamt onvoorwaardelijk. De andere morgen maakt hij zich meteen 

klaar om op reis te gaan. Twee knechten en Izak gaan mee; alles wat voor het offer nodig is, 

hebben ze bij zich. Drie dagen zijn ze onderweg. Het zijn zware dagen geweest voor Abraham. 

De vragen hebben zich vermenigvuldigd.  

Als de knechten achterblijven, blijkt Abrahams geloof uit zijn woorden ‘wíj zullen terugkeren’. 

Hij weet niet hoe het zal moeten gaan, maar hij legt het in Gods handen en klemt zich aan 

Hem vast. Hebreeën 11 zegt dat Abraham overlegde dat God machtig was zijn zoon ook uit 

de doden te verwekken. God zal Zelf Zijn Woord waar maken.  

 

Vers 6 – 8 Met zijn antwoord op Izaks vraag naar het offerdier legt Abraham alles in Gods 

hand: ‘God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon.’  

 

Vers 9 – 10 Als Abraham het altaar gebouwd heeft en aan Izak vertelt welk offer de HEERE 

vraagt, laat Izak zich gewillig binden.  

 

Vers 11 – De Engels des HEEREN (Christus) houdt Abraham tegen als hij het mes heft. 

Abraham is met zijn hele hart en leven godvrezend; de HEERE staat op de eerste plaats in 



 
 

zijn leven. Hij is werkelijk bereid om alles op te offeren aan de HEERE, zelfs zijn eniggeboren 

zoon, de zoon van Gods beloften. 

 

Vers 12 – 13 De HEERE wilde de dood van Izak niet en heeft voorzien in het offerdier: een in 

de struiken verwarde ram.  

 

Vers 14 – Abraham noemt deze plaats ‘De HEERE zal het voorzien’ een herinnering dat de 

HEERE het geloof niet beschaamt.  Dit wijst al naar de tempeldienst die hier later plaatsvindt. 

Alle offers wijzen heen naar het éne volkomen Offer waarin de HEERE zal voorzien: het offer 

van Zijn eniggeboren Zoon. Hij bleef niet gespaard. 

 

Vers 15 – 18 De HEERE belooft opnieuw Abraham overvloedig te zegenen; hij zal een talrijk 

nageslacht ontvangen. Ontelbaar als de sterren of als het zand aan de zee. Nadrukkelijk 

herhaalt de HEERE ook de belofte dat alle volken der aarde in Abrahams zaad gezegend 

zullen worden. Die belofte vindt zijn vervulling in de komst van Gods eniggeboren Zoon, het 

Lam Gods, het Offer waarin de HEERE Zelf zal voorzien. 

 

Vers 19 – Ze keren terug en vestigen zich in Berséba. 

 

GELOOFSLEER 

HC vr.4  Het eerste en grote gebod 

HC vr. 124  Uw wil geschiedde 

HC vr. 21  Wat is een waar geloof? 

Jakobus 1:1-12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt. 

 

GEBEDSPUNTEN 

• Bidden voor de mensen die geen kinderen kunnen krijgen.  

• Danken dat God Zijn Zoon heeft geofferd voor zondaren.  

• Danken dat de Heere Zijn beloften heeft gegeven en bidden of Hij ons geloof in de 

beloften wil geven.  

 

PSALM- EN LIEDLIJST 

Psalm 37:2   Stel op de Heer’ in alles uw betrouwen 

Psalm 40:4   Brandofferen, noch offer voor de schuld 

   Alzo lief had God de wereld 

   Neem mijn leven, laat het Heer 

   Uw Woord is een lamp voor mijn voet 

   Ik heb slechts één Houvast 

 

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING 

Neem een kaars mee en steek die aan. Kies één van de kinderen uit en zeg: ‘Steek je hand 

eens een minuut lang in deze brandende vlam’. Diegene wil dat natuurlijk niet. Dan vraag je: 

‘Wie wil het wel doen?’ Niemand natuurlijk. Je vraagt dan: ‘Waarom wil je het niet?’ Je laat 



 
 

een paar kinderen antwoord geven waarbij ze vertellen waarom ze het niet doen. Dan vraag 

je tot slot: ‘Wat moet er gebeuren om het wel te willen?’. Evt. laat je ze even in tweetallen 

overleggen over deze vraag.  

Dan leg je de link naar de boodschap van het verhaal: in het verhaal gaan we ook horen van 

iemand die een onmogelijke opdracht kreeg. Toch deed hij het wel. Probeer tijdens het 

luisteren eens te ontdekken waarom deze man het toch wel deed.  

 

Na het verhaal kom je dan weer terug op je vraag: Abraham kreeg een onmogelijke 

opdracht. Dat zou je echt nooit doen. Toch ging hij op weg, hoe kon dat? Uiteindelijk kon het 

omdat God het tegen Abraham zei. Abraham geloofde in God.  

 

 

 


