
Viering in de Pepergasthuiskerk 

zondag 24 maart 2019, 3e zondag in de 40-dagentijd 
 

voorbereid door Wout Mol, Dineke Mol en Ben Blonk (overweging) 

 

 

 
 

'Zo gingen zij samen, die twee'  

(Gen. 22: 6 en 8) 

 

"De Binding van Izaäk - een verbijsterend verhaal?" 
 

Welkom en inleidend woord 

Welkom u, jullie allen, in deze 3e viering in de 40-dagentijd. Periode van af-zien, van 'vasten', - dat is: 

leren loslaten van dat, waaraan je misschien te vast kwam te zitten, van  wat jou belemmert om nog 

vrij te gaan. Je eigen 'staat en stand en wijsheid' loslaten om te kunnen ontvangen wat nog niet is - 

'licht onder je schors, vlaag van knoppen'.  

Vandaag - een extreem verhaal over loslaten, zo lijkt 't.  Kernhoofdstuk uit het Oude Testament: 

Genesis 22. Over het "Offer -" (of liever, zoals de joden zeggen:) "De Binding van Izaäk". Over een 

vader die gevraagd wordt  om zijn langverwachte kind te 'offeren'. Wat is dat voor een verbijsterend 

verhaal? Moet zoiets "af-zien" heten, "loslaten"? Onbegrijpelijk allemaal...  

Moge het Licht van Christus over ons opgaan, in dit uur. 

 

1e Schriftlezing: Genesis 12: 1-4, "Abrams 1e beproeving"    

(Inleidend woord: "Ga, ga jij!", - zo luidt de eerste opdracht aan Abraham - "en hij ging... " 

Weggeroepen uit de hoogstaande cultuur van Babel, met zijn trappentempels, vruchtbaarheidscultus, 

zonnegod en maangodin) 

  

2e Schriftlezing: Genesis 22: 1-18 "Abrahams 10e beproeving"  

(Inleidend woord: Tien hoofdstukken verder klinken opnieuw diezelfde woorden tot Abraham: "Ga, ga 

jij!" - de laatste, de ultieme opdracht  - "en hij ging...".  Schokkend verhaal, met die opvallende 

herhaling van sleutelwoorden:  'zoon' en 'vader',  'gaan - opgaan - opgangsoffer', 'zien',  'de plaats', 

'zegen') 



Overweging 

 

"Zij gingen / en hadden geen woorden...", zongen we. En wij, hier? Wat hebben wij dan voor woorden, 

bij zo'n onmogelijk hoofdstuk? 

 

Lieve mensen, gemeente van Jezus Christus, 

 

1. Er bestaan Bijbelverhalen, waarvan je altijd 't gevoel blijft houden dat ze te groot voor je zijn, te 

groot voor mensen.  

Dat geldt voor Goede Vrijdag en Pasen. Het geldt ook voor het verhaal van vanmorgen, over het 

"Offer -" of liever, zoals de joden zeggen: "de Akeda, - de Binding van Izaäk". Eén van de belangrijkste 

hoofdstukken uit het Oude Testament. In de synagoge jaarlijks gelezen op Rosj Hasjana (joods 

nieuwjaar) en dan begeleid door stoten op de sjofar, de ramshoorn. Verwijzing naar die ram in de 

struiken. 

Een fascinerend, maar ook een angstaanjagend verhaal is dat... 

 

Want is 't niet onvoorstelbaar: de door Godzelf beloofde zoon, om wiens geboorte zoveel vreugde 

geweest was (zijn naam -  Izaäk - betekent: 'jij zult lachen') en nu - die verbijsterende opdracht om 

hem te 'offeren'. En 't meest onvoorstelbare: dat nota bene God-zelf het bevel daartoe geeft... 

Wat bezielt Abraham dat hij daarin meegaat? Had hij niet gewoon moeten weigeren? En wist Sara 

hiervan? 

Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik krijg nog altijd koude rillingen bij het horen van dat ene 

zinnetje: 'Dan strekt Abraham zijn hand en neemt het mes om zijn zoon te slachten ....". Dit kán toch 

niet waar zijn...  

Geen wonder dat zo'n beladen verhaal mensen finaal blokkeren kan, en dat mensen niks meer met 

God of geloof te maken willen hebben. Vooral  - wanneer je zelf een kind moest verliezen. Of wanneer 

iemand zich aan jou vergreep. Of wanneer jouw hele familie omkwam in het  concentratiekamp. "En 

waarom heeft toen géén engel de hand van de slachter tegengehouden?", zo vraag je sindsdien,  je 

leven lang.... 

 

2. Hoeveel  pogingen  tot uitleg zijn er de eeuwen door niet geprobeerd om vat te krijgen op dit 

onvatbare ? Joods, Christelijk, Islamitisch, psychoanalytisch? Laat ik er een paar noemen. 

 

- De Deense filosoof Kierkegaard schrijft zelfs 4 verschillende benaderingen naast elkaar. Stuk voor 

stuk aangrijpende worstelingen om het onbegrijpelijke te begrijpen. 

Zo parafraseert hij in één versie: "Vanaf die dag, daar op de berg Moria, werd Abraham oud. Zijn oog 

was donker geworden en vreugde zag hij niet meer; want hij kon niet vergeten dat God dit van hem 

geëist had..." Inderdaad, we kunnen met Kierkegaard meevoelen. Hoe is dat in godsnaam mogelijk, 

vragen ook wij. Hoe kan God zulke eisen aan mensen stellen? "Neem toch je zoon, je enige, die je 

liefhebt, Izaäk..." 

- Joodse commentaren vertellen daarom wel, dat niet God, maar de Satan achter deze opdracht zit. 

Satan, die deel uitmaakt van de hemelse hofhouding, als een soort aanklager. Net als in 't boek Job. 

- Of ze wijzen op 't opvallend gebruik van 2 verschillende godsnamen in dit verhaal. 't Begint met "ha-

Elohiem", "De Godheid", die de opdracht geeft . Maar 't eindigt met "de EEUWIGE", ('Adonai', de on-

uitgesproken 4-letter-Naam) die zijn bode stuurt om Abraham's hand tegen te houden. En - zo 

opperen nu de uitleggers - moest Abraham hier dan de Stem van "Israel's Barmhartige" nog leren 

onderscheiden van een willekeurig "algemeen Opperwezen"? 

Zoals ook wij die Ene Stem steeds weer moeten leren onderscheiden te midden van alle lawaai dat 

om aandacht schreeuwt? En hoe vaak vergissen wij ons daarin?  "God wil het!" roepen we. Hoezo? 

Welke god? 

 



3. Weer andere commentaren - ja de meeste! - wijzen erop, dat die duistere opdracht  juist bedoeld is 

om eens en voorgoed duidelijk te maken, dat deze God-van-Abraham juist geen kinderoffers wil. Geen 

bloed-van-mensen. Integendeel, zeggen ze, dit verhaal tekent juist fel verzet aan tegen de gebruiken 

van die tijd,  bij de volkeren rondom Israël, waar kinderoffers een bekend verschijnsel waren. 

Opgravingen  laten dat zien: onder heel wat huisdrempels en stadspoorten van die tijd blijken 

kinderlijkjes te zijn ingemetseld. Want: "als jij het dierbaarste wat je bezit, jouw eerstgeborene, opoffert 

aan de goden" - zo meende men - "dan zullen die jouw huis en jouw stad wel gunstig gezind zijn". 

Maar Genesis 22 bedoelt nou juist:  "Nee, Abraham, zo niet! Jouw God is anders! Strek je hand niet 

uit tegen de jongen en doe hem niet wat-dan-ook aan!" 

" Geen kinderoffers in Israël - nooit!", zo luidt dan de boodschap van dit  Izaäkverhaal!  

 

4. En ik denk dat dat juist is. Dat deze God van Abraham en Sara en Izaäk, God van Israël, van Jezus, 

niet de dood wil van ons en onze kinderen, maar dat wij leven! 

En dat Hij/Zij ons vandaag - misschien ook door middel van dit verhaal - nog altijd oproept  om nooit 

mensen, om nooit kinderen, op te offeren, aan wat voor belangen dan ook. 

Niet aan God, niet aan jouw ideologie. Niet aan 't verkeer of aan de welvaart. Niet aan jouw seksuele 

lusten, niet aan bloedige oorlogen, nergens aan. Ja, dat mogen we in dit Abraham-verhaal zeker 

horen. 

Alleen, - zo vraag je je dan toch af - had God dat dan niet gewoon tegen Abraham kunnen zéggen? 

"Abraham, denk erom, de heidenen proberen nou wel hun goden gunstig te stemmen  met 

kinderoffers en zo, maar wij geheel anders, hè, - wij zijn een andere weg begonnen!" Ja, waarom laat 

God Abraham eerst 3 dagen door een hel gaan?? 

 

5. In ieder geval kun je zeggen dat het verhaal  ons, de lezers, meteen al  probeert  gerust  te stellen. 

Al in de eerste zin: "En het geschiedde na deze woorden, dat God Abraham beproefde"... "O gelukkig"  

- zo weten wij lezers nu : "'t gaat dus niet om een echt offer, maar om een test, een proef-op-de-som. 

God wil weten wie Abraham werkelijk is, als 't er op aankomt". 

Een bekend motief is dat trouwens, in heel de Bijbel: Wil je weten wat je aan iemand hebt, dan moet je 

hem/haar in een situatie brengen waarin zij/hij kiezen moet. - Denk aan Jozef bij de vrouw van Potifar. 

Of  Israël, 40 jaar - en Jezus, 40 dagen - beproefd in de woestijn.  Zulke beproevingen, je komt ze in 

heel de Bijbel tegen. En eigenlijk moet je zeggen: geen mensenleven kan er zonder. Want pas door 

zulke keuzemomenten heen, crisismomenten soms, word je  wie jij  hebt te zijn. Word ik wie ik heb te 

zijn. Tenminste, als ik er niet voor wegloop... 

 

6. En daarmee komen we een stap dichter bij de kern van ons verhaal. "Want", - zo zeggen de 

rabbijnen, "in zijn leven heeft Abraham 10 beproevingen moeten doorstaan om de weg van 

geloofsvertrouwen te leren gaan". 

Welke beproevingen? Bijvoorbeeld deze (de 2e): - Als hongersnood jou dwingt, Abraham, het 

beloofde land weer te verlaten - of (de 6e): - als, bij Mamre, jou een zoon beloofd wordt  terwijl Sara 

onvruchtbaar is - blijf jij  ook dan vertrouwen op de  beloften van de EEUWIGE? 

"10 beproevingen"  -  die telkens draaien om de vraag: "Wie ben jij, Abraham, hoe kies jij? Ga jij 

daadwerkelijk de weg met de EEUWIGE?"   

 

7. "10 beproevingen".  Vanmorgen hoorden we  de eerste en de laatste. En tussen die spanningsboog  

speelt  héél Abrahams leven zich af. 

- Het begon in Genesis 12 - 1e beproeving:  de roeping om zijn verleden los te laten. "Ga, ga jij, uit je 

land, en uit je vaders huis..." En hij gaat. Weg uit de hoogstaande cultuur van Babel, van tempeltorens 

en vruchtbaarheidscultus, van zonnegod en maangodin.  "Ga, jij, - en hij gaat". 

- En nu, 10 hoofdstukken verder,  Genesis 22. De 10e, laatste  beproeving,  de  climax. Opnieuw die  

Stem. "Neem je zoon, je enige, en ga, ga jij, naar het land Moria" - en Abraham gaat. Nu om zijn zoon, 

dat is: zijn toekomst, los te laten. Nee, niet om de dood van Izaäk draait het hier, maar om "binding" en 

"loslaten". God vraagt  aan Abraham: "Hoe vast zit jij aan jouw zoon, hoe zie je hem? Als jouw bezit? 

Als de garantie voor jouw toekomst? Durf jij ook die zekerheid los te laten - durf jij werkelijk te gaan?" 



Zoals Jezus, eeuwen later, spreekt tot de 'rijke jongeling': "Wil jij werkelijk de weg gaan van Gods 

Koninkrijk? Maak dan  je handen leeg. Verkoop alles waar je zo aan vast zit - je rijkdom, je zorgen, je 

eergevoel - opdat je kunt ontvangen, opdat je kunt gaan". (Lukas 18) 

 

8. En dan komen deze verhalen ineens heel dichtbij - in de vraag aan mijzelf. Hoe vast zit ik dan aan 

wat mij boven alles "lief" is, en waar ik niet zonder denk te kunnen? Mijn toekomstzekerheid? Mijn 

aanzien en status? Mijn seksuele verlangens, mijn geloofswaarheden? Maar ook: mijn angsten, mijn 

obsessies? 

Kan ik dat  "liefste bezit" innerlijk  zo loslaten - ('doen opgaan', toewijden aan iets Groters, inbrengen 

in Gods 'Bestemmingsplan')  - dat ik het als  uit Gods hand nieuw  mag  terug ontvangen, maar nu als 

een innerlijk vrij mens?  

Zoals dat bij de doop van je kind gebeurt: "Dopen betekent:  je kind uit handen geven; zeggen, 

beloven: jij bent geen bezit. Wij hebben jou niet, maar jij hebt ons, om  je te beschermen.".  

 

9. De "Binding van Izaäk". Zolang je dat verhaal geïsoleerd leest, losgemaakt uit elk verband, blijft  't  

een verbijsterende,  zelfs misdadige  tekst: "Een vader die bereid is zijn eigen kind te doden..." Hoe is 

't  mogelijk!, denk je dan.  Is Abraham dan inderdaad een reli-terrorist, zoals Paul Cliteur hem noemt?  

Nee, -  pas wanneer wij het lezen binnen de context  van heel de Abraham-cyclus met zijn "10 

beproevingen" - dan pas beginnen we te verstaan. Namelijk: dat Abraham, gaandeweg, de EEUWIGE 

zo heeft leren vertrouwen, dat hij ook dit ultieme "gaan" naar de berg Moria durfde wagen. In het vaste 

vertrouwen dat  niets onmogelijk  is bij deze God.  

En daarom  kon hij tegen de jongens zeggen: "Wachten jullie hier - wij (wij!) keren straks naar jullie 

terug!" 

 

10. En tenslotte  moet je ook zeggen: dit  Izaäk-verhaal  is alleen goed  te begrijpen  binnen de grotere 

context van heel het 1e Bijbelboek: Genesis. Want  daarin vertelt Israël het grote verhaal van haar 

eigen ontstaan te midden van de volken. En van haar eigen roeping, namelijk : - om te breken met de 

giltterwereld van goden en geld en macht, - om een andere weg te gaan, zoektocht naar die  nieuwe 

wereld-van-God en naar bevrijd menszijn;  - en om zo tot zegen te zijn voor  alle volkeren. 

Precies die roeping heeft Israël verbeeld gezien - in de weg die Abraham ging, -  in het 

geloofsvertrouwen dat hem door alle beproevingen heen gaande hield, - ook als zijn toekomst aan 

een zijden draadje leek te hangen. 

 

11. Wij leven toe naar Pasen. Wij leven Hem achterna, die grote zoon van Abraham, Jezus - 

die  diezelfde  weg van geloofsvertrouwen is gegaan,  door alle beproevingen heen, tot op de derde 

dag, tot in de opstanding.  

Die weg, gebaseerd - niet op levensangst ('Ik moet mijzelf waarmaken! Ik moet vasthouden wat ik 

heb!') - maar op vertrouwen in de EEUWIGE, op durven loslaten, -  die "sprong van het geloof" : nog 

altijd zijn er mensen die zich daaraan wagen. Toen. Nu. Hier. Tot op vandaag.  

Zo moge het zijn.  

 

 

Slotwoord 

"De "Binding van Izaäk"- een verbijsterend verhaal? Of mag je 't ook zo verstaan - in een beeld : 

- Abraham ging heen - met Izaäk als een vogel  in een kooitje (zijn liefste bezit, zijn toekomst-

zekerheid).  

- Hij keerde terug - met Izaäk vrij op zijn schouder.  

"Zo gingen zij samen, die twee" - maar nu als vrije, gezegende mensen, anderen tot zegen. 

Gaan wij dan ook zo op weg naar Pasen, opstanding op de 3e dag.  

Gaan wij met God, als vrije, gezegende mensen, anderen tot zegen. 

 

********** 


