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GENESIS 22:1-19; HEBREEËN 11:17-19

KERN VAN DE LES
We moeten God volledig vertrouwen en altijd Zijn Woord gehoorzamen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
De opdracht om Isaak te offeren te zien als een test van God.
Te beschrijven hoe Abraham zich voor het offer voorbereidde.
Het gebod van God naar Abraham in Genesis 22:12 te beschrijven.
Gods doel met deze test te beschrijven.
Vertellen wat Abraham dacht dat God zou doen nadat hij Isaak geofferd zou hebben.

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken; en u zult tot een
zegen zijn.

TOEPASSINGEN






God stelt je geloof soms op proef.
Gehoorzaam God, eender wat Hij van je vraagt.
Vertrouw op God dat Hij je zal helpen om te gehoorzamen.
Bid om Zijn hulp als het allemaal soms wat moeilijk lijkt.

GOD VERKIEST JACOB BOVEN ESAU
Lees Genesis 25-27
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ACHTERGROND
Abraham was nu meer dan 100 jaar oud, misschien zelfs al 120. Hij woonde nu in Berseba, een heuvelig gebied
tussen de Middellandse Zee en het zuidelijk gedeelte van de Dode Zee. Isaak was geboren tijdens een reis in de
NegevWoestijn, die ligt tussen Palestina en de SinaïWoestijn. Sara had bevolen dat Ismaël, de oudere zoon van
Abraham en Hagar, weg van de familie werd verdreven. God had Abraham de opdracht gegeven om te
luisteren naar dit bevel en dus luisterde hij naar Sara door zijn zoon weg te sturen.

De vraag, “Waar moest Abraham van gezuiverd worden?”, kan gesteld worden. Het antwoord staat in vers 2.
Omdat Isaak zo’n langverwachte zegen was van God, had Abraham hem lief met een liefde die enkel
vergelijkbaar was met zijn hartstocht voor God. Door het bevel van God te gehoorzamen om Isaak te offeren,
zou Abraham tonen dat zijn liefde voor God nog groter was dan zijn grote liefde voor Isaak. Abraham kreeg de
opdracht om naar het land Moria te gaan en zijn zoon als een offergave te offeren voor de Heer. Hij moest zijn
enige zoon doden en het lichaam verbranden.
We zijn verbijsterd door wat er in de tekst ontbreekt. Abraham stelt niets in vraag en klaagt ook niet. Hij
vraagt niet om meer helderheid of duidelijke aanwijzingen. We zien geen aarzelende gebeden, rekken van tijd
of onderhandelingen. In feite, de Bijbel spreekt niet over Abrahams gedachten of gevoelens. Abraham stond
de volgende ochtend gewoon op en begon met de nodige voorbereidingen. Hij zal zeker en vast wel veel
hebben gebeden gedurende deze tijd om de kracht te hebben voor de vreselijke taak die voor hem lag. Het
hout werd geladen op een ezel voor een tocht van 80km van Berseba naar Jeruzalem.

Tijdens de beklimming van de berg stelde Isaak de onvermijdbare vraag: “Waar is het lam voor het
brandoffer?” Abraham antwoordde met een antwoord dat Isaaks geloof in God en in de relatie van zijn vader
met God moest versterken. Ergens tussen vers 8 en 9 deelde de vader de opdracht die hij van God had
gekregen met zijn zoon. Abraham stapelde wat stenen op elkaar om een altaar te bouwen, schikte het hout,
bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout. Hij nam alle maatregelingen die nodig
waren om de dood van zijn zoon te verzekeren.
Ongetwijfeld hoopte Abraham dat God het offer zou aflassen, maar Hij deed het niet dus besloot Abraham om
zijn zoon te slachten. Dat was het moment van de waarheid. Toen Abraham zijn hand uitstrekte en het mes
nam, wisten alle drie personen (God, Abraham en Isaak) uit ondervinding naar wie de aartsvader zijn grootste
liefde uitging. Een geestelijk offer werd hierdoor al gebracht zonder een fysisch offer. Op dat moment offerde
Abraham zijn wil aan God.
Alhoewel Ha-Elohim het oorspronkelijk bevel had gegeven, was het de Engel des Heren, de verbond-maker en
Redder, Christus zelf, die Abraham deed stoppen. De dubbele roep (“Abraham, Abraham”) wordt in de Bijbel
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De berg waarop het offer zou worden gebracht (later genoemd Moria of Tempelberg), wordt algemeen
aangenomen als de plaats in Jeruzalem waar Salomo later zijn tempel heeft laten bouwen, de plaats waar alle
offergaven geofferd werden. Het gebied rond Jeruzalem is vol ravijnen en lage gebergten, dus Moria kon pas
gezien worden als je dicht in de buurt kwam. Abraham gaf de opdracht aan zijn dienaren om achter te blijven,
nam het hout van de ezel en legde het op de schouders van Isaak. Op een dichtbij gelegen plaats op dezelfde
berg zou Christus later gelijkaardig zijn kruis dragen. De dienaren hadden geen deel aan de offering. Zij zouden
mogelijk het geheel verstoord hebben uit liefde voor Isaak. De aartsvader zelf droeg het mes en de hete kolen
waarmee het vuur zou worden aangestoken.
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Na deze gebeurtenissen testte God de diepte van Abrahams geloof. Hij sprak rechtstreeks tot Abraham.
Abraham wist dat zijn Kanaänitische buren hun kinderen offerden aan hun goden. Hij kende God voldoende
om te weten dat Hij dit gebruik afschuwelijk vond (Lev.18:21; Deut.12:31), maar de stem van God was zo
duidelijk dat hij zonder ook maar enig moment te twijfelen Hem gehoorzaamde. Abraham had zo’n diepe
relatie met God dat hij Zijn stem kon onderscheiden, ook al leek de boodschap onwaarschijnlijk. De naam die
hier in dit gedeelte gebruikt wordt, is niet “Elohim” of “JHWH” (de naam die telkens gebruikt werd als het over
verbonden of redding ging) maar wel “Ha-Elohim”. “De God”, het machtige en evenwel persoonlijke wezen
dat Zijn uitverkoren volk zuivert en tuchtigt.

altijd gevolgd door een gebod en een profetie (Gen.46:2; Ex.3:4; 1Sam.3:10; Hand.9:4). Het antwoord van
Abraham is het juiste: “Hier ben ik”, of letterlijk vertaald, “Hier ik.”
God moest Abraham niet testen om te weten wat er in zijn hart omging. De woorden in vers 12, “nu weet Ik”,
gebruiken een werkwoord dat duidt op het weten/kennen door ondervinding; deze woorden willen dus niet
zeggen dat het antwoord van Abraham buiten het zicht van Gods alwetendheid viel. Deed God dan alsof Hij
het niet wist? Neen, spelletjes spelen hoort niet bij Gods natuur. Dit was een test voor Abraham om de
echtheid van zijn geloof te tonen (cf.1Pet.1:7) en om zijn toewijding voor God weer te geven. Een toewijding
die zelfs de liefde voor zijn zoon oversteeg. Op dat moment ontdekte Abraham een ram die met zijn horens
vastzat in het struikgewas. God verhinderde dat Abraham zijn zoon zou slachten. Terugblikkend op deze
gebeurtenis beschreef Mozes, de schrijver van Genesis, de les van dit verhaal aan de hand van een gezegde dat
gebruikelijk was bij de mensen: “Op de berg des Heren zal erin voorzien worden.” De berg waarop het geloof
van Abraham en Isaak tot het uiterste werd getest werd gekend als Yahweh Yireh (“De heer zal voorzien”).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

We moeten herinneren dat ongeluk en tegenslag in deze wereld kwamen als een gevolg van de zonde
van Adam. God heeft dit niet uitgevonden, maar Hij gebruikt het om het leven van Zijn volk te
zuiveren en te versterken.
We kunnen enkel met deze testen en beproevingen omgaan als we een open en vertrouwensvolle
relatie hebben met God. Alleen dan kunnen we te midden van deze onrust bepalen wat de wil is van
God.
De Heer is één God, maar toont de totaliteit van Zijn natuur op verschillende wegen (als trouwe en
machtige Heerser; als een persoonlijke Heerser; als een Redder; … ). Een klein en beperkt begrip van
Hem als enkel “de man daarboven” of “de God die in de hemel is” verbergen de volledige waarheid en
misleiden mensen.
Als we verleid worden om in vraag te stellen waarom Hij toelaat dat Zijn mensen lijden, moeten we
ons herinneren dat Hij van ons houdt en steeds het beste met ons voorheeft (cf.Rom.8:28) en dat Hij
beproevingen toelaat om ons geloof en vertrouwen in Hem te versterken. Hoe het soms ook mag
lijken, Zijn liefde voor Zijn kinderen verandert nooit.
We mogen nooit toelaten dat onze liefde voor Gods zegeningen (zoals gezin, familie of succesvolle
carrière) onze liefde voor Hem en het verlangen om Hem dieper te leren kennen, zou overstijgen. Hoe
beter we God leren kennen, hoe gemakkelijker we zullen kunnen vertrouwen op Zijn liefdevolle
natuur.
Er is maar één gepaste reactie als een geloof beproefd wordt: spontaan vertrouwen en gehoorzamen.
We horen dan te zeggen: “Hier ben ik, Heer, tot Uw dienst.”

Als ons geloof op de proef wordt gesteld, moeten we niet proberen om te vluchten van de proef, of het lijden
te verzachten. We moeten eerder aan God vragen of Hij dit alles wilt gebruiken voor Zijn doeleinden.

MOEILIJKE WOORDEN
Godvrezend
Lijden
Onthouden
Vrezen

Angst, respect en ontzag voor God hebben.
Het ondergaan van verdriet, ellende enz.
Niet geven.
Een gevoel van angst, gemengd met diep respect en ontzag.
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Het geloof van christenen wordt elke dag getest door tegenslagen of moeilijkheden. Verschillende principes,
die uit deze tekst naar voren komen, geven weer hoe met zulke moeilijkheden om te gaan.

3

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Abraham was geslaagd voor de test. Nu beloofde Yahweh plechtig dat de aartsvader overvloedig gezegend zou
worden. De waarde van deze eed werd door de woorden uit vers 16, Ik zweer bij Mijzelf, extra benadrukt. In
Genesis 15 had God beloofd aan Abraham dat zijn nakomelingen zo talrijk als de sterren zouden worden. Hier
werd de zin “als het zand aan de oever der zee” er nog bijgevoegd. Abrahams nakomelingen zouden talloos
worden. Meer zelfs, ze zouden de verdediging van hun vijanden overwinnen (“de poort in bezit nemen”), wat
betekent dat ze het zullen uithouden als een natie. En omdat de Messias zou komen uit de nakomelingen van
Abraham, zouden alle naties gezegend kunnen worden door te geloven in Hem, de God van Abraham.

BIJBELLES
INLEIDING
Tijdens de vorige les zagen we dat Isaak, de zoon die God beloofd had aan Abraham en Sara, geboren werd.
Nadat ze 25 jaar hadden gewacht tot God Zijn belofte ging vervullen, werd Isaak geschonken aan Abraham en
Sara. Er was veel vreugde en plezier bij de geboorte. Isaak betekent “gelach” of “hij lachtte”. Hij was kostbaar
voor Abraham en Sara. Maar was deze zoon voor hem belangrijker dan God? Vandaag zullen we zien hoe
Abraham op deze vraag antwoordde.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Genesis 22:1-9
BEGELEIDENDE VRAGEN










Wist Abraham dat God hem testte?
Neen, Abraham wist niet dat God hem testte. Wij weten dat God hem testte omdat de schrijver van
Genesis dit heeft opgeschreven. Als Abraham wist dat God hem zou testen, was het niet zo moeilijk
geweest voor hem. We lezen dat Abraham het gebod van God hoorde en zijn enige
verantwoordelijkheid was te gehoorzamen. Hij hoorde niet te klagen of enkel te gehoorzamen als hij
zelf vond dat Gods gebod juist was.
Wat was Gods test voor Abraham?
God zei tegen hem dat hij zijn zoon moest offeren als een brandoffer op de berg Moria.
Wat was er zo speciaal aan de manier waarop God Abrahams zoon beschreef?
God beschreef Abrahams zoon als “uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isaak.” Isaak was zeer kostbaar
voor Abraham.
Waarom was Isaak zo kostbaar voor Abraham?
Hij was de zoon die God hun beloofd had en waar ze 25 jaar op hadden moeten wachten. Ook had God
aan Abraham een groot volk beloofd door Isaak.
Hoe zou God Zijn belofte kunnen nakomen als Isaak niet meer leefde?
Gods belofte vereiste dat Isaak bleef leven en een gezin kreeg zodat er nog veel nakomelingen zouden
kunnen komen.
Hoe lang wachtte Abraham, volgens vers 3, om Gods gebod te gehoorzamen?
Abraham gehoorzaamde zo snel als hij kon. Hij had geen paar dagen nodig om erover na te denken.
Hij gehoorzaamde God onmiddellijk, ook al was het niet gemakkelijk.
Kan je beschrijven wat er gebeurde in vers 9 en 10?
Abraham en Isaak gingen naar de plaats waar God zei dat het offer moest worden gebracht. Abraham
bouwde een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het
hout. Hij nam het mes en maakte zich klaar om Isaak te doden, net zoals God het hem had gevraagd.
Het moet heel moeilijk zijn geweest voor Abraham om dit allemaal te doen. Abraham hield heel veel
van zijn zoon. Hij wist dat God had beloofd zijn beloften te vervullen door Isaak. Er was geen andere
zoon die God zou gaan gebruiken hiervoor.
Wat gebeurde er in vers 11?
De Engel des Heren riep tot hem van de hemel en zei: “Abraham, Abraham!” En hij zei: “Hier ben ik.”
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Wat deed God met Abraham?
God stelde Abraham op proef. Hij testte hem. God test mensen om te laten zien hoe zij zullen
reageren op moeilijkheden. De moeilijkheid kan een gebod zijn dat God geeft. Het kan ook een lijden
zijn dat God toelaat om te gebeuren in iemands leven en dat die persoon moet accepteren en
gebruiken op een manier die God het wil. In beide gevallen is het God die het geloof van een persoon
test, zijn vertrouwen in Hem. Als God iemand test, is het altijd juist en goed. Maar als mensen God
testen, is het meestal omdat zij niet geloven in God en willen dat God zichzelf bewijst. De Bijbel zegt
dat God altijd dingen doet die juist en goed zijn.
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Wat gebeurde er in vers 12?
De Engel des Heren zei: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets.” God wou niet dat
Isaak gedood werd. Hij stopte Abraham.
Waarom testte God Abraham op die manier volgens vers 12?
Er staat geschreven: “want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt
onthouden.” God testte Abraham om te zien of hij Hem vreesde. God vrezen betekent dat je Zijn
geboden altijd gehoorzaamt. Gods test liet zien dat Abraham een grotere liefde had voor God dan
voor zijn geliefde zoon. Ook al had Abraham zijn zoon enorm lief, zijn liefde voor God was nog groter.
Ook al was Isaak de enige persoon door wie Hij Zijn beloften kon nakomen, toch vertrouwde Abraham
erop dat God wel wist wat Hij deed.
Wat dacht Abraham dat god zou doen als hij Isaak zou doden volgens Hebreeën 11:17-19?
Abraham geloofde dat God Isaak terug levend zou kunnen maken als hij dood was. Abraham wist dat
God ervoor had gezorgd dat hij en Sara nog een zoon kregen op hun hoge leeftijd. Als God er voor had
kunnen zorgen dat Isaak werd geboren, zou Hij er ook voor kunnen zorgen dat hij terug levend zou
worden als hij dood was. Herinner je je nog de vraag die God stelde aan Abraham: “Is er iets te
wonderlijk voor de Heer?” (Gen.18:14).
Wat verzekerde de Engel des Heren Abraham omdat hij zijn zoon voor Hem niet onthouden had in
vers 17 en 18?
De Engel des Heren herhaalde de belofte die God al aan Abraham had gemaakt;” ik zal u rijkelijk
zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever
der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen.” De nakomelingen van Abraham
zouden leven in het land dat God hun beloofde, een land waar al andere mensen woonden. Deze
mensen zouden uit dat land worden verdreven en uitgeroeid. De Engel des Heren zei ook: “Met uw
nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden.”
Waarom ging God deze dingen allemaal doen?
God zegt in vers 18:” Omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.”

God gaf Abraham een hele, hele, hele moeilijke test. Hoeveel mensen zouden God gehoorzamen zoals
Abraham dit deed? Door de jaren heen wandelde Abraham met God, diende Hem en leerde over Hem.
Abraham wist dat er niets te moeilijk was voor de Heer. Hij wist ook dat zijn zoon Isaak een wonder was van
God. Abraham vertrouwde met heel zijn hart op God. Abraham was bereid om eender wat te doen om God te
gehoorzamen, zelfs al kostte hem dat zijn geliefde zoon.
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SAMENVATTING
Nadat Abrahams zoon, Isaak, werd geboren en geen klein kind meer was, koos God om Abraham te testen. Als
God iemand test, is dat om te kijken of deze persoon al zijn vertrouwen op God kan stellen. Abraham wist niet
dat God hem ging testen. God gaf de opdracht aan Abraham om zijn zoon te offeren, de zoon die hij liefhad.
Isaak was de speciale zoon waardoor God Abraham heel veel nakomelingen had beloofd. De ochtend nadat
Abraham de opdracht had gekregen, stond hij vroeg op om alles voor te bereiden om hetgeen te doen wat God
van hem had gevraagd. Toen hij op de plaats aankwam waarheen God hem had geleid en toen hij Isaak wou
gaan offeren, riep God tot Abraham, “Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets.” God deed
Abraham stoppen. Zo bewees Hij dat Abraham niets voor Hem weigerde te doen, maar Hem steeds
gehoorzaam was, ook al moest hij zijn eigen zoon offeren. Abraham vertrouwde op God en geloofde zelfs dat
God zijn zoon terug tot leven zou kunnen wekken als dat nodig was. Abraham had geloof in God en God zou al
Zijn beloften aan Abraham vervullen omdat hij Gods bevelen gehoorzaamde.
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God zal ons nooit op dezelfde manier testen als Abraham, maar Hij test christenen vandaag nog steeds op
andere manieren. God heeft Zijn geboden gegeven in de Bijbel. Zijn wij bereid om te doen wat God van ons
vraagt, eender wat? Ben je bereid om te doen wat God heeft gevraagd om te doen, of ben je meer
geïnteresseerd in het doen wat je zelf wilt? Abraham vreesde God en gehoorzaamde Hem. Vrees jij God, de
Schepper van het Heelal, diegene die voorziet in alles wat je nodig hebt om te leven? Gehoorzaam je Hem? Als
je een christen bent, moet je God gaan vertrouwen zoals Abraham dat deed en Hem op dezelfde manier
gehoorzamen. Als je geen christen bent, dan is Gods bevel aan jou om berouw te hebben over je zonden en
gered te worden.

CRÈCHELES
Isaak was een grote jongen geworden. En hoe groter hij werd, hoe meer Abraham van hem hield. God had
hem dit kind gegeven. Abraham hield ook veel van God. Maar van wie hield Abraham nu het meest: van God
of van zijn kind?
Abraham bracht God vaak een offer. Dan gaf hij iets aan de Here God. Hij wilde Hem wel alles geven wat hij
had. Ja, alles? Maar zijn kind dan? Zou hij ook zijn kind wel aan God willen geven? Op een keer dacht God:
“Nu wil Ik eens zien, wie Abraham het meest lief heeft: Mij of Zijn kind. Of hij Mij lief heeft boven alles.” God
riep in de nacht: “Abraham!” Abraham werd dadelijk wakker en zei: “Hier ben ik.” Toen hoorde hij de Here
zeggen: “Abraham, je moet Mij je kind geven. Je moet het offeren op de berg Moria.”
O, wat schrok Abraham! Zijn enig kind, dat hij zo liefhad, mocht hij dat niet houden? Dat kind, dat God hem
zelf had gegeven, moest hij dat nu weer teruggeven? En God had gezegd, dat Isaak nu in dit land zou wonen en
een groot volk zou worden! Hoe kon dat dan? Abraham begreep er niets van. Hij kon het haast niet geloven.
Maar God had toch echt gezegd dat hij dit moest doen. Maar het was zo verschrikkelijk! Abraham kon niet
meer slapen. Hij moest al maar denken, denken… , of hij het zou doen of niet. En hij was zo vreselijk
het niet deed, dan was hij ongehoorzaam aan God! Wat moest hij doen? Hij wist het niet. Ja, hij wist het toch
wel! Als God iets zegt, dan is het altijd goed. En dan moet je altijd gehoorzamen, al begrijp je er ook niets van.
Al doet het je ook verdriet. Dat geloofde Abraham. En dat geloof maakte hem gehoorzaam. Hij dacht: “ik
weet niet, waarom God dat vraagt. Maar ik doe het toch, want God heeft het gezegd. En God kan ook wel
zorgen, dat alles weer goed wordt…”
Toen stond Abraham de volgende morgen vroeg op en zette een ezel klaar en riep twee van zijn knechten
wakker. En toen ging hij naar de tent, waar Isaak sliep. “Wordt wakker mijn jongen, wij gaan op reis!” Wel,
dat deed Isaak graag! En het werd zo’n fijne lange reis! Drie dagen duurde het, voor ze er waren. Eindelijk
kwamen ze bij de berg. Toen zei Abraham tegen de knechten: “Nu moeten jullie hier blijven wachten met de
ezel. Isaak en ik gaan daarginds heen. Als wij daar een offer gebracht hebben, komen wij terug.” Isaak mocht
het hout dragen. Abraham nam een pot met vuur. Zou gingen ze beiden tezamen. Maar opeens stond Isaak
stil. “Vader”, zei hij. En Abraham zei: “Wat is er mijn zoon?” “Vader”, zei Isaak, “u hebt het vuur en ik draag
het hout, maar waar is het lam dat wij moeten offeren?” “Voor een lam zal God wel zorgen”, zei Abraham
tegen Isaak. Zo gingen die beiden tezamen weer op weg naar de bergtop.

toen moest Abraham het wel zeggen tegen Isaak. Hij vertelde hem dat hij, Isaak, het lam moest zijn.
Voorzichtig legde hij Isaak op het hout. Maar toen riep de Here: “Abraham!... Abraham!” Want toen was het
genoeg. God had gezien dat Abraham Hem werkelijk alles wilde geven. Wat was Abraham toen blij! Hij
maakte Isaak gauw los en nam hem stijf in zijn armen.
Maar ineens hoorde hij wat ritselen achter zijn rug. Toen hij omkeek, zag hij een lam dat vast zat in de stuiken.
Daar had God zelf voor gezorgd! Abraham legde dat lam op het hout en bracht de Here een offer. En nog
nooit van zijn leven was Abraham zo gelukkig en dankbaar geweest. Toen zijn ze samen naar huis gegaan. God
had alles goed gemaakt. Abraham had God gehoorzaamd en hij had zijn kind nog. En Isaak zou later toch een
groot volk worden. Gods plannen mislukken nooit en wat Hij belooft doet Hij ook.
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Ze kwamen boven op de berg. Daar maakte Abraham het altaar van stenen. Hij legde het hout erop… Ja, en
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verdrietig. Hij kon wel schreeuwen van verdriet. Want als hij het deed, dan had hij geen kind meer! En als hij

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken; en u zult
tot een zegen zijn.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Genesis Les 6).
Heb voor elk kind een lange strook papier. Vouw dit als een harmonica. De vakken moeten zo groot zijn als de
sjabloon die bij dit memorievers is gegeven en zo lang zijn dat de letters uit de naam “Abraham” op elk
poppetje geschreven kan worden. Geef elk kind een sjabloon en laat hen dit voorop het gevouwen papier
leggen. Laat hen langs de randen het sjabloon overtrekken en daarna uitknippen. Je krijgt dan een poppetjes
slinger. Schrijf op de voorkant “God” (God is de “Ik” uit het vers). Draai dan het poppetje om en schrijf de
letters “ABRAHAM” op elk poppetje. Uit “u” zal een groot volk komen; wanneer de kinderen het poppetje
uiteen trekken zal een groot volk tevoorschijn komen. De grote letters slaan op “en uw naam groot maken.”

Kracht test
Neem lange stukken van drie verschillende draden, linten, touw, koord, flos, garen of vis touw mee. Laat de
kinderen raden welke van deze voorwerpen het sterkste is. Kunnen we het zeggen door er naar te kijken? Hoe
kunnen we er achter komen om zeker te zijn? We testen ze. Plaats een kind aan elke kant van het draad, lint,
etc. om te testen. Doe de draad rond een schone doek, zodat de kinderen die beet kunnen houden en laat de
kinderen trekken (zoals in touwtrekken). Breekt het? Zo niet, voeg twee kinderen erbij en trek weer. Doe dit
totdat het materiaal breekt. Test al de drie voorwerpen. Laat eventueel een volwassene achter de kinderen
staan om hen op te vangen, indien nodig, als de draden breken.

KNUTSELWERKJES
Mijn favoriete(n) collage
Laat de kinderen verschillende prentjes uit magazines, kranten of folders knippen en op een papier plakken die
hun favoriete dingen (speelgoed, sport, hobby, vrienden, familie, …) voorstellen. Daarna mogen ze hun collage
elk wat toelichten aan de anderen van de klas. Nadat ze dit hebben gedaan stel je de vraag hoe ze zich zouden
voelen als ze dit moesten afgeven.
Kamperen?
Doe verschillende objecten in een zak: een zakmes (let wel op), een stuk hout en lucifers. Vraag de kinderen
wat je daarmee kan doen. Stel je eens voor dat een vader en zoon een berg opgingen. De vader heeft het mes
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Teveel gevraagd?
Hoewel we waarschijnlijk nooit gevraagd worden om zoiets moeilijks te doen als Abraham, vraagt God ons
soms om dingen te doen die ook moeilijk zijn. Laat kinderen een lijst maken van dingen die God hen vroeg te
doen ook al zijn ze moeilijk. Enige suggesties kunnen zijn: je vijanden liefhebben, God liefhebben boven alles,
anderen onzelfzuchtig dienen, dankbaar zijn voor alle situaties en moeilijkheden die God ons geeft, over Jezus
vertellen aan anderen, je ouders gehoorzamen en onze broers en zussen altijd liefhebben. Gebruik deze lijst
doorheen de week als je tot God bidt en Hem voor vergeving vraagt wanneer je gefaald hebt in je
gehoorzaamheid.
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IJSBREKERTJES

en de lucifers en de zoon draagt het hout. Wat gaan die daarmee doen? Wat zullen ze nog meer nodig hebben
op de berg? In het verhaal vandaag gaan een vader en zijn zoon de berg op en brachten ze net zulke dingen
mee. Maar de vader gaat er heel andere dingen mee doen, luister maar eens.

Bouw een altaar
Laat elk kind zijn eigen altaar bouwen. Laat hen stenen aan elkaar lijmen en daarna takjes of ijslollystokjes op
de bovenkant plakken.
Variatie: werk met de hele groep aan een altaar. Gebruik grote stukken schuim. Verzamel buiten takjes om
deze boven op het altaar te gebruiken.

KNUTSELACTIVITEITJES
Goede dingen (deel 1)
Laat de kinderen voor de les op een vel papier 10 dingen opschrijven die het meest waardevol voor hen zijn. Dit
kunnen tastbare dingen zijn of ontastbare dingen zoals vriendschap of mogelijkheden.
Goede dingen (deel 2)
Laat de kinderen na de les terug kijken op hun lijst. Laat hen dingen doorstrepen waar ze gemakkelijk zonder
kunnen leven. Daarna de volgende. Ga zo door tot er een of twee dingen overblijven. Wat als God je vroeg om
zelfs deze dingen op te geven? Als we teruggaan naar de basis, wat is er dan uiteindelijk echt essentieel? Als we
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Wat ze namen
Geef elk kind een vel papier met drie grote cirkels er op getekend. Elke cirkel zal een voorwerp hebben wat
voorstelt wat Abraham en Isaak naar de berg meenamen. Geef de kinderen kleine takken om vuur dat vuur
voorstelt of laat hen vuur tekenen in de eerste cirkel. In de tweede cirkel mogen ze houtsnippers plakken. In de
derde cirkel mogen ze aluminiumfolie plakken, dat een mes voorstelt. Als laatste geef je elk kind het vers uit
Gen.15:6, “En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.” Plak dit onder aan het blad.
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De berg beklimmen
Gebruik dikker papier om een berg te kunnen maken. Rol het papier langs de lange kant op om er een kegel
van te maken. Maak dit vast met een nietapparaat. Maak het zo dat de kegel recht kan staan. Laat de kinderen
het plaatje van Abraham en Isaak kleuren en daarna op de berg plakken. Typ Gen. 22:8 uit, klein genoeg dat er
tien verzen op een blad passen en plak op elke kegel een vers. Plak aan de andere kant het (gekleurde) plaatje
van de ram.

alles verloren, zou Jezus dan genoeg zijn? Lees wat Paulus in Fil.3:7-9 zegt: “Maar wat voor mij winst was, dat
heb ik om Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de
voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En
ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn
rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit
God door middel van het geloof.”
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Oefening: test van het geloof
Houdt een wedstrijd om deze verzen te vinden: Genesis 22:1-2; Deuteronomium 8:2; Job 23:10; Psalm 17:3;
Maleachi 3:3; Lukas 6:48; Johannes 6:5-6:1; 1 Korintiërs 3:13; 1 Korintiërs 10:13; Hebreeën 11:17; Jakobus 1:24; Jakobus 1:12-13; 1 Petrus 1:7; 1 Petrus 4:12. Laat alle kinderen in een hand hun Bijbel in de lucht steken als
de referentie gelezen wordt. De kinderen moeten wachten op het woord “start” voordat ze het gedeelte
mogen zoeken.
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GOD TEST ABRAHAM
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 22:1-19; HEBREEËN 11:17-19

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot
maken; en u zult tot een zegen zijn.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

 Genesis 22:1 zegt ons dat God Abraham _________________________ .

___________________________________________________________
 Wist Abraham dat God hem op proef stelde?
___________________________________________________________
 Was Abraham bereid om zijn zoon te offeren?
___________________________________________________________
 Abraham geloofde dat als hij Isaak zou offeren God …
 … Isaak terug levend zou maken.

 … hem een nieuwe zoon zou geven.

 Wie verscheen aan Abraham toen hij Isaak wou doden?
___________________________________________________________

“Strek uw ______ niet uit naar de jongen en doe hem ______. Want nu weet Ik dat u
______ bent en uw zoon, uw enige, Mij niet ______ hebt.”

 God voorzag een ____________________________ voor het brandoffer.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Vul de ontbrekende woorden in ui Genesis 22:12 (HSV)
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 Wat moest Abraham met Isaak doen van God?
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