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IZAK - WAAR IS HET LAM?

'Kinderen
in de
Bijbel'

v e r b i n d t j o ng e r e n

Ik voor u...
Heb je deze woorden wel eens gehoord? Als

een stuk hout te klimmen. Een golf bracht

het Heilig Avondmaal wordt gevierd, leest

een zwemmende man naar me toe die ook

de dominee eerst iets voor. Het staat achter

een stuk wrakhout vasthield. Toen hij vlak

in jouw psalmboekje. Een heel kort, een heel

bij me was, riep hij: „Jongeman, ben jij ge-

belangrijk zinnetje hoor je dan: “Ik voor u…”

red?” Ik zei: „Nee, dat ben ik niet.” Daarop

Wat betekent dat? Het betekent dit: Jezus

antwoordde hij: „Geloof in de Heere Jezus

wilde de straf dragen, die ik verdien. Hij

Christus en je zult behouden worden.”

stierf om Zijn kinderen het eeuwige leven

Vervolgens deed hij zijn reddingsvest uit en

te geven. Luister eens mee naar het verhaal

gooide het naar me toe, terwijl hij riep: „Jij

over echt gebeurde verhaal over John Har-

hebt dit harder nodig dan ik.” Een golf dreef

per. Misschien begrijp je dan nog beter wat

hem weg en ik zag hem ook tegen anderen

dat kleine zinnetje “Ik voor u…” betekent.

roepen. Vreemd genoeg was hij een paar
minuten later weer in mijn buurt. Hij riep:

John Harper

„Ben je nu al gered?” „Nee”, riep ik terug,

Samen met zijn 6-jarige dochtertje, Nana,

„ik kan niet zeggen dat ik dat ben.” En met

was de Engelse predikant John Harper

een laatste krachtsinspanning riep hij op-

(1872-1912) aan boord van de Titanic toen

nieuw: „Geloof in de Heere Jezus Christus

het schip een ijsberg raakte. Nana overleef-

en je zult behouden worden.” Het waren

de de ramp, haar vader niet. Vanaf een stuk

zijn laatste woorden voordat John uitgeput

wrakhout wees hij anderen op de Redder.

en bevangen door de kou wegzonk in het

Het is 1916, vier jaar na de ondergang

donkere water van de Atlantische Oceaan.

van de Titanic. In het Canadese Hamilton
komen overlevenden van de scheepsramp

Samen nadenken

bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst gaat een

John Harper lijkt in zijn sterven op de Hee-

jongeman, afkomstig uit Schotland, staan

re Jezus. Maar er is ook een groot verschil

en zegt: „Ik ben een overlevende van de

tussen het sterven van de Heere Jezus en

Titanic. Ik was een van de 1528 opvaren-

het sterven van John Harper. Praat hier met

den die in het ijskoude water terechtkwa-

elkaar over!

men. Ik kon me drijvend houden door op
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WEET JIJ HET?

Waar

Niet waar

1.

Abraham moest zijn zoon Izak gaan
offeren

M

R

2.

Het was zijn eniggeboren zoon.

N

A

3.

Dat moest hij gaan doen op één van
bergen van het land Moria

L

E

4.

Abraham gehoorzaamde meteen

T

M

5.

De reis duurde wel vier dagen

A

E

6.

Abraham droeg het hout en het vuur

Z

H

7.

Onderweg naar de top van de berg
vroeg hij naar het lam voor het
slachtoffer

R

S

8.

Bovenop de berg bouwde Abraham
een altaar

I

O

9.

Toen vertelde hij zijn zoon dat de
Heere wilde dat hij hem zou offeren.

R

O

10.

Izak liet zich gewillig binden

A

H

11.

De Heere riep Abraham en zei dat hij
Izak geen kwaad mocht doen.

A

E

12.

Op het altaar werd een lam geofferd

G

W

Schrijf nu de letters uit de laatste kolom van
beneden naar boven hieronder op. Je leest dan:

Antwoord

Weetjes:
• De afstand van Mamre naar de berg Moria 75 kilometer.
• Op de berg Moria heeft later David een altaar gebouwd. Nog later heeft
Salomo op diezelfde plek de tempel laten bouwen.
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LEGPUZZEL

Zet de volgende namen en woorden op de goede plaats.

Abraham - altaar - bergen - bloed - brandoffer - dood
genade - gewillig - gekruisigd - genade - geslacht Golgotha - hout - Izak - kruis - lam - Moria - ram sterven - vergeving - verzoening - voorzien - vraag
vuur - zonde - zoon - zwaard

Z

R

Z

Vragen
1. Wie zei dat?
2. Wie wordt daarmee bedoeld?
3. Hoe heeft Hij dat gedaan?
4. Wat betekent dat voor jou?
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IZAK EN DE
HEERE JEZUS
Izak was een type (een voorbeeld) van de Heere Jezus.

a.	Noem eens een aantal dingen waarin hij een voorbeeld was.
b. Noem ook een aantal verschillen.
c.	Weet je nog andere mensen uit het Oude Testament die
voorbeelden van de Heere Jezus waren. Weet je ook, hoe?
Samen lezen – Jesaja 53:1-7
•

Wie is het Lam (vers 7)?

•

Waarom moest dit Lam sterven (lees ook vers 6)?

•	“Ik voor u…” Jezus voor zondaren… Daarover gaat het in vers 6 en 7.
Misschien denk je: “Hij ook voor mij?” Wat betekent dat voor jou?

