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5. Het grootste offer 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (5/24) 

 

Het was nog donker buiten toen de oude patriarch Gods stem duidelijk 
hoorde. ‘Abraham! … Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, 
Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een 
van de bergen die Ik u noemen zal’ (Genesis 22:1,2). De rillingen 
liepen Abraham over de rug toen hij de verschrikkelijke gevolgen van 
dit bevel in overweging nam. God had eerder beloofd dat Abraham 
door Izak de vader zou worden van een machtige natie. Al zijn hoop, al 
zijn dromen waren gericht op deze zoon der belofte die hem en zijn 
vrouw Sara op late leeftijd was geschonken. Hij begreep niet waarom 
God zoiets vreemds van hem vroeg, maar hij had geleerd om zijn 
hemelse Vader te vertrouwen en te gehoorzamen – zelfs al begreep hij 
Gods bedoeling niet. Dus maakte Abraham zijn zoon en twee trouwe 
dienstknechten wakker en samen begonnen ze aan de driedaagse reis 
naar Moria. Bij het naderen van de berg waar het offer gebracht moest 
worden, gaf Abraham het bevel aan zijn knechten om daar op hem en 

Izak te wachten. Hij legde het brandofferhout op de rug van zijn zoon en samen klommen ze de berg op. 
Izak, die door had dat er iets niet klopte, vroeg: ‘Mijn vader, ... hier is het vuur en het hout, maar waar is het 
lam voor het brandoffer?’ Abraham antwoordde: ‘God zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, 
mijn zoon’ (Genesis 22:7,8).  Eenmaal bij de top vertelde Abraham, met tranen in zijn ogen, wat de 
eigenlijke reden van hun missie was. Izak onderwierp zich gewillig aan Gods bevel. Na een laatste 
omarming maakte de vader zijn zoon vast op het stenen altaar. Abraham nam het mes, maar werd plots 
verhinderd door een engel die hem wees op een wilde ram in het struikgewas. De engel zei hem dat hij 
deze ram moest offeren in de plaats van Izak. Deze bijzondere gebeurtenis was niet de enige keer dat een 
Vader de moeilijke beslissing moest nemen om Zijn geliefde Zoon te offeren.  

 

 

1. Wie stelde het dier voor dat in Izaks plaats  
werd geofferd?  

Johannes 1:29 De volgende dag zag Johannes _____________ 
naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde 
van de wereld wegneemt! 

Antwoord: __________________ 
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2. Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?  

Romeinen 3:23 Want _________ hebben gezondigd.  

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood.  

Hebreeën 9:22 ... zonder het vergieten van bloed  
vindt er geen vergeving plaats. 

1 Korinthe 15:3 ... dat Christus gestorven is voor onze zonden. 

1 Petrus 3:18 Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden 
geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, 
opdat Hij ons tot God zou brengen. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: De Bijbel is van onschatbare waarde, omdat ons daarin verteld wordt hoe de zonde in de wereld 
kwam en hoe het verwijderd zal worden. God kan de vreselijke kwaadaardigheid van de zonde niet 
toestaan. De straf voor de zonde is de dood. Erger nog, toen Adam en Eva zondigden, werd de dood het 
lot van de gehele mensheid. Gods Wet en de straf als gevolg van de overtreding konden niet veranderd 
worden, daarom waren alle mensen gedoemd te sterven. Maar God kon het niet aan om van Zijn 
schepselen gescheiden te worden. Daarom besloot Hij, in een daad van onovertreffelijke liefde, Zijn Zoon 
naar deze wereld te zenden om in onze plaats te sterven. Onze zonden en de straf voor de overtreding van 
Zijn Wet werden op Hem geplaatst en zo werden wij verlost en vrijgemaakt.  

 

3. Hoe wordt dit grote verlossingsplan genoemd?  

Openbaring 14:6 En hij had het eeuwige _________________, 
om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Gods verlossingsplan wordt het ‘Evangelie’ genoemd, 
wat ‘goed nieuws’ betekent. Het is inderdaad het beste nieuws dat 
ooit tot de mensen werd gebracht. Onze doodstraf werd door 
Jezus volbracht en onze schuld werd verwijderd.  

 

4. Waarom bracht God zo’n groot offer voor ons?  

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Er is op aarde geen sterkere liefde te vinden dan de 
liefde die een ouder voor zijn kind heeft. Toen God de Vader 
bereid was Zijn Zoon te geven om voor ons te lijden, toonde Hij  
op de meest uitgesproken manier hoe vurig Zijn liefde voor ons is.  
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5. Wat moet ik doen om baat te hebben  
bij het offer van Christus sterven?  

Handelingen 16:31 _______________ in de Heere Jezus 
Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. 
 
Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben,  
hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, 
namelijk die in Zijn Naam geloven; 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Jezus’ offer voor onze redding is een geschenk (Romeinen 6:23). Wat ik moet doen is geloven 
dat dit waar is en de gave in geloof aannemen.  

 

6. Hoe word ik dan vergeven en gereinigd?  

Handelingen 3:19 _______________ u af van uw huidige leven 
en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. 
(NBV) 
 
1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen 
van alle ongerechtigheid. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Belijdenis is de verbale kant van berouw tonen. Ware bekering houdt in dat je werkelijk spijt hebt 
en je afkeert van de zonde (Spreuken 28:13).  

 

7. Hoe wordt deze wonderbaarlijke 
bekeringservaring genoemd?  

Johannes 3:7 U moet opnieuw _______________ worden. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Deze heerlijke ervaring wordt de wedergeboorte 
genoemd. We beginnen als het ware een nieuw leven, zoals een pasgeboren kind. Het is een fantastische 
ervaring een nieuw leven met een schone lei te kunnen beginnen. 

 

8. Wie komt er wonen in het hart van elke 
wedergeboren christen?  

Johannes 14:17 ... namelijk de ___________ van de waarheid,  
… u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Jezus Zelf woont door Zijn Heilige Geest in de christen.  
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9. Wat zal ik doen als Jezus door de Heilige Geest  
in mijn hart woont?  

Filippenzen 2:13 ... want het is God, Die in u werkt  
zowel het willen als het _________, naar Zijn welbehagen. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Ik heb het verlangen om Zijn wil te doen en Hij geeft mij 
de kracht om het te volbrengen.  
 

10. Waarom kan ik erop vertrouwen dat mijn ervaring 
van de wedergeboorte succesvol zal zijn?  

Filippenzen 1:6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk 
______________ is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus 
Christus. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Ik heb er alle vertrouwen in, omdat Jezus belooft het 
voor mij door Zijn grote kracht te volbrengen. De verlossing hangt 
af van Zijn mogelijkheden, niet de mijne.  

 

11. Waarom falen sommige mensen in hun 
christelijke ervaring?  

Jesaja 53:6 ... wij keerden ons ieder naar zijn eigen _________. 

2 Petrus 3:2 ... opdat u zich de woorden herinnert ...  
en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel  
van ons, apostelen, verkondigd is. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: Mensen falen vaak in het christelijk leven, omdat zij Jezus hebben aanvaard als hun Verlosser, 
maar niet als Heere en ‘Heerser’ over hun leven. De meesten onder ons willen een eigen gekozen weg 
gaan en onze eigen boontjes doppen. Wanneer we Jezus als onze Heere aanvaarden, dan geven we Hem 
de teugels in handen. We geven het roer van ons levensbootje in Zijn handen en vragen Hem te sturen. 
(Zie aanvullende studie ‘Eens gered, altijd gered’.)  
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12. Hoe kan ik weten dat Jezus mij aanvaardt  
en dat ik Zijn kind ben?  

Titus 1:2 ... dat God, Die niet liegen kan,  
vóór de tijden der eeuwen ___________ heeft. 

Mattheüs 7:7 Bid, en u zal gegeven worden; 

Antwoord: __________________ 

Merk op: We weten dat Jezus ons aanneemt wanneer we dat aan Hem vragen, want Hij kan niet liegen. 
Hij heeft beloofd ons aan te nemen, en Hij neemt ons aan – omdat Hij het beloofd heeft.  

 

13. Hoe verandert een echte bekering ons leven?  

Johannes 13:35 Hierdoor zullen allen inzien dat u  
Mijn discipelen bent: als u _______ onder elkaar hebt. 

2 Korinthe 5:17 Daarom, als iemand in Christus is,  
is hij een nieuwe schepping. 

1 Johannes 3:22 ... wat wij ook maar bidden, ontvangen wij  
van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen  
wat Hem welgevallig is. 

Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de 
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte 
wil van God is. 

Handelingen 1:8 ... u zult Mijn getuigen zijn. 
 
Efeze 6:18 ... terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest. 

Antwoord: __________________ 
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14. Aan welke prachtige beloften krijgen we in het christelijke leven deel?  

Filippenzen 4:13 Alle ___________ zijn mij mogelijk  
door Christus, Die mij kracht geeft. 

Filippenzen 4:19 ... mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt. 

Markus 10:27 ... bij God zijn alle dingen mogelijk. 

Johannes 15:11 ... opdat Mijn blijdschap in u zal blijven  
en uw blijdschap volkomen zal worden. 

Johannes 10:10 Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. 

Hebreeën 13:5 Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. 

Hebreeën 13:6 De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? 

Johannes 14:27 Mijn vrede geef Ik u. 

Antwoord: __________________ 

Merk op: God geeft Zijn volk de volgende kostbare beloften:  

• In Jezus kunnen we alles verwezenlijken (wat naar Gods wil is). 
• In al uw behoeften zal voorzien worden.  
• Niets zal voor ons onmogelijk zijn. 
• Onze blijdschap zal volkomen worden.  
• We zullen een overvloediger leven hebben.  
• God zal ons nooit vergeten of verlaten.  
• We hoeven nooit bang te zijn voor wat de mensen ons kunnen aandoen.  
• De Heere zal ons Zijn volmaakte vrede geven. 

Prijs de Heer! Wat kan er beter zijn dan dat?  

 

15. Wilt u Jezus’ plan om u te verlossen nu aanvaarden?  

Antwoord: __________________ 
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Aanvullende studie 

Eens gered, altijd gered? 

Kan iemand nog verloren gaan als hij Jezus eenmaal als 
Verlosser heeft aangenomen?  
 
Alleen in Gods Woord kunnen we een antwoord vinden op deze 
vraag. De Bijbel zelf zegt: ‘Laten wij de belijdenis van de hoop 
onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is 
getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren 
tot liefde en goede werken. Want als wij willens en wetens 
zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden 
meer over’ (Hebreeën 10:23,24,26). 
 
De Bijbel leert nergens dat onze verantwoordelijkheid ophoudt wanneer we christen worden. Gods Woord 
is duidelijk: ‘Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Heere en 
Zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan 
is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij 
de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer 
afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waar 
spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug naar het 
rondwentelen in de modder’ (2 Petrus 2:20-22). 
 
Christelijkheid is meer dan een opzichzelfstaande beslissing. Jezus zegt dat onze redding gebaseerd is op 
de voorwaarde dat we in Hem blijven (Johannes 15:4). En de apostel Paulus zei: ‘Ik sterf elke dag’  
(1 Korinthe 15:31). Dit betekent dat hij elke dag de keuze maakte om zichzelf te verloochenen en de Heere 
Jezus te volgen. De Heere Zelf zei: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks 
zijn kruis op zich nemen en Mij volgen’ (Lukas 9:23 NBV). 
 
De Bijbel leert niet dat we de waarheid de rug toe kunnen keren en toch nog gered kunnen zijn. Ezechiël 
18:24 zegt: ‘Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, overeenkomstig 
al de gruweldaden die de goddeloze gedaan heeft en doet, zal hij in leven blijven? Al zijn gerechtigheden, 
die hij gedaan heeft, ze zullen niet in herinnering gebracht worden. Vanwege zijn trouwbreuk, die hij 
gepleegd heeft en vanwege zijn zonde, die hij begaan heeft, alleen dáárom zal hij sterven.’ Paulus 
herinnert ons: ‘Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt’ (1 Korinthe 10:12). 

Sommige mensen denken dat de belijdenis van de weg voldoende is zonder de weg zelf te gaan. Maar 
Jezus zegt: ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, 
maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: 
Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw 
Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die 
de wetteloosheid werkt!’ (Mattheüs 7:21-23). 
 
Paulus gaf een mooi beeld van de voortdurende strijd van een echte christen toen hij zei: ‘Weet u niet dat 
zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die 
verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een 
vergankelijke krans te ontvangen, maar wij een onvergankelijke te ontvangen. Maar ik oefen mijn lichaam 
op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf 
verwerpelijk word’ (1 Korinthe 9:24,25,27). 
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Geloven dat ‘eens gered’, ‘altijd gered’ betekend, is geloven dat God onze grootste vrijheid wegneemt – de 
vrijheid om te kiezen. Langs de andere kant wil God ons de zekerheid geven dat Hij Zijn werk dat Hij in ons 
leven begonnen is ook zal afmaken. ‘Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk 
is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus’ (Filippenzen 1:6, NBG). 
 
We mogen er zeker van zijn dat Hij ons zal blijven leiden als we Hem blijven volgen en dat Hij nooit de 
hand zal loslaten die vrijwillig in de Zijne is geplaatst. ‘Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden 
worden’ (Mattheüs 24:13, NBG). 

 


