
Voor me ligt nog een boek met Bijbelse Verhalen voor kinderen, maar nu in een vorstelijke 

en forse uitgave. Keurig uitgevoerd en geïllustreerd. Het is geschreven door Gisette van 

Dalen-Heemskerk en de tekeningen zijn van Danker Jan Oreel. Uitgegeven bij Den Hertog. 

ISBN nummer 9. 789. 033.127.489; het bevat 190 pagina’s en is voorzien van mooie 

aansprekende illustraties. De prijs is € 24,90. Dit boek bevat 87 verhalen en de auteur neemt 

de kinderen mee door het Oude en Nieuwe Testament, zodat ze al jong vertrouwd raken 

met de bijbelse boodschap. Opvallend is dat de verhalen dicht bij de tekst van de Bijbel 

blijven en de boodschap aan het hart van lezers brengen.  

Als voorbeeld een gedeelte uit Abrahams offer (pag. 26 en 27) 

‘Abraham!’  

Abraham weet meteen Wie hem roept. Het is de Heere.  

‘Hier ben ik,’ antwoordt hij eerbiedig.  

‘Abraham, neem je zoon, je enige, van wie je houdt, Izak, en ga naar het land Moria. Offer 

hem daar op de berg die Ik aanwijs.’ 

Moet Abraham Izak offeren? De zoon op wie Sara en hij zo lang hebben gewacht? Maar 

Abraham stelt geen vragen. Hij vertrouwt op de Heere en is gehoorzaam.  

De volgende morgen staat Abraham vroeg op. Hij maakt Izak en twee knechten wakker. Ook 

hakt hij hout voor het altaar en legt dat op een ezel. Dan gaat hij op reis. Naar de plaats die 

God hem wijst… 

‘Vader?’ vraagt Izak.  

‘Hier ben ik, mijn zoon,’ antwoordt Abraham.  

‘Ik zie vuur en hout, maar waar is het lam om te offeren?’  

‘God zal Zelf voor een lam zorgen, mijn zoon,’ zegt Abraham. 

God wijst de offerplek aan. Abraham zoekt stenen bij elkaar. Daarvan bouwt hij een altaar. 

Dan legt hij het hout erop. ‘Izak,’ zegt Abraham, ‘God heeft gezegd, dat jij het offerlam bent.’ 

‘Het is goed, vader,’ antwoordt Izak. Izak laat zich als een offerdier vastbinden. Dan legt 

Abraham hem op het altaar, boven op het hout. 

Abraham neemt het mes om Izak te doden. ‘Abraham, Abraham!’ Er klinkt een stem uit de 

hemel. De Heere Zelf spreekt. 

‘Hier ben ik,’ antwoordt Abraham opnieuw.  

‘Doe Izak geen kwaad. Ik weet nu dat je Mij dient en liefhebt. Ik weet dat je zelfs je zoon aan 

Mij zou willen geven.’  



Abraham heeft alles voor de Heere over. Heb jij dat ook? De Heere is het waard dat je Hem 

met heel je hart dient!... 

Dan ziet hij in de struiken achter zich een ram, een mannetjesschaap. Hij zit met zijn hoornen 

vast in de takken. Vlug snijdt Abraham de touwen, waarmee Izak vastgebonden is, door. Zijn 

zoon mag blijven leven. Het schap sterft in Izaks plaats op het altaar. 

Eeuwen later zal de Heere Jezus ook hout op Zijn rug dragen. Het kruishout. De enige Zoon 

van God zal wel als een Offerlam sterven op de heuvel Golgotha. Dat doet Hij uit liefde voor 

al Zijn kinderen. Abraham ziet de rook van het offerdier naar de hemel stijgen. Ontroerd kijkt 

hij naar Izak. Zelfs in de grootste nood kan en wil de Heere helpen… 

Even denken… 

 Wat gaat Abraham doen? 

 Wat sterft er in de plaats van Izak? 

 Voor wie sterft de Heere Jezus als offerlam? 

Waarom een hartelijke aanbeveling? 

- We treffen mooi en zorgvuldig taalgebruik aan. 

- Kleurrijke, historisch verantwoorde illustraties bij elk verhaar geven naast de inhoud 

een goed beeld van het geheel 

- Geschikt om voor te lezen en om zelf te lezen 

- Elk verhaal heeft drie gespreksvragen (Even denken…) 

- Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar 

 

 


