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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Genesis 22,8 (Schriftlezing Genesis 22, 1-19)  

Het is een bizar verhaal over God die Abraham test. En Abraham vertrouwt daarin op God. Een vertrouwen 

dat heel diep gaat. Dat hem ook tot een voorbeeld maakt.  

Tegelijkertijd is dit verhaal een afbeelding van de geschiedenis van Jezus – allerlei elementen uit het 

verhaal wijzen naar het verhaal van Jezus. En juist Jezus is dé reden voor ons om God te vertrouwen, 

hoezeer ons geloof ook beproefd wordt. Dankzij Jezus kunnen wij samen verder met God. Doe jij dat ook?  

En verwacht je het daarin echt van God?  

 

Besprekingsvragen   
1) Welke beproevingen ervaar jij in je leven? 

2) Waarom is de opdracht om Isaak te offeren zo bizar? Wat zegt de preek daarover?  

3) In de preek gaat het over een trapeze-act in het circus. Waar zit jij qua geloof? Zit je op de tribune 

toe te kijken? Of sta je op het platform te wachten op je beurt? Zit je al op de schommel – klaar om 

te springen? Of vlieg je al? 

4) Heb jij in je leven ervaren dat God vangt? Kun je daar iets over vertellen?  

5) Kijk eens een aflevering van ‘De Verandering’ (via npostart.nl) en verwonder je over hoe God mensen 

vangt. 

 

Teksten om te lezen 
Een paar teksten die op de één of andere manier te maken hebben met het verhaal van Abraham en Isaak: 

Genesis 45,1-8 – Jozef heeft hetzelfde geloof als zijn overgrootvader: God heeft voorzien. Hij heeft mij voor 
jullie uitgestuurd om te redden! 
 
Romeinen 4,15-25 – Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven. 
 
Jakobus 2, 14-21 – geloof en handelen gaan hand in hand bij Abraham. 
 
Hebreeën 11,17-19 – Abraham geloofde dat God doden op kon wekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voor de kinderen 

Wat betekent op de proef stellen? 
Ik heb het opgezocht op woordenboek.org en daar staat: 

- Iemand testen om te zien of die persoon te vertrouwen is of die persoon iets wel aan kan. 
 
Dat is wat God doet met Abraham, hem op de proef stellen. Het is vreselijk wat Abraham moet 
doen. God geeft hem opdracht om zijn kind te offeren. Zijn enige kind! 
Hoe kan God dat vragen? Weg het uitzicht op kleinkinderen. Weg de belofte dat Abraham een 
groot volk zal worden. 
 
 Heb jij wel eens een test gedaan? Hoe vond je dat? Hoe ging de test? En hoe liep het af? 
 
God wil weten of Abraham echt op Hem vertrouwt. Hij wil het geloof van Abraham sterker maken. 
Dat is precies het tegenovergestelde wat de satan wil. Hij is erop uit om je te laten struikelen. Hij 
wil dat je het vertrouwen in God verliest. 
 

Pak je Bijbel en lees Genesis 22: 8. Schrijf deze tekst over. 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 

Offerlam = Een lam, een jong schaap, dat als offer geslacht wordt. 

 
Abraham geeft antwoord. Een beetje vreemd antwoord. Niet iets wat Isaak verwacht. Hij moet 
goed over deze woorden nadenken. Zijn vader bedoelt iets bijzonders.  
 
Wat bedoelt Abraham? ______________________________________________________________ 
 
 
Ken je dit lied? ‘Lam van God, lam van God, dat de zonde der wereld draagt’ 
Wie wordt er hier met het Lam van God bedoeld? Waarom wordt hij hier ‘Lam’ genoemd? 
 
_________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________ 
 
WOORDRAADSEL       
 

R K I U R T S S E M 
E A K L M B O E U A 
F G A Z A L E D C R 
F E A I H O O R N F 
O N S J A K U N B E 
D I I G R W B I D O 
N F A U B U H H E R 
A A P W A O N O I P 
R R U U V T P U J K 
B S L A R A A T L A 

 

streep deze woorden weg:  

abraham – altaar – brandoffer – hoorn 

– hout – isaak – mes – proef – ram – 

struik – touw - vuur 


