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Shalom!

Bereshith/Genesis 22 is the unique, unparalleled
story of Avraham's final test. Tradition tells us that
Avraham was tested by יהוה ten times in order to
make known his great love for the Almighty. The
sages list these tests as:
1. Rejecting the idolatry of his father Terach

(Joshua 24:2)
2. Leaving the country of his birth for an unknown

land (Bereshith 12:1)
3. Being tested with famine upon entry to the

Promised Land (Bereshith 12:10)
4. Dealing with Sarah's abductions (Bereshith

12:14-15; 20:2)
5. Interceding for Lot and fighting against the four

kings (Bereshith 14:12-16)
6. Experiencing the dreadful vision of future

captivity (Bereshith 15:1-21)
7. Undergoing painful circumcision at age 99

(Bereshith 17:10)
8. Enduring the infertility of Sarah,

despite the promise of an heir
(Bereshith 11:30, 15:3)

9. Evicting Hagar and his firstborn-son, Ishmael
(Bereshith 21:9-14)

10. The sacrifice of his son, Yitzchak/Isaac
(Bereshith 22:1-19)

Avraham passed most of his tests with flying colors.
However, even his lapses and failures are recorded
for us. But still everything was woven into the
covenant plan of the Holy One of Israel:

Romans 8:28 And we know that all things work
together for good to those who love Adonai, to
those who are the called according to His
purpose.

Since Avraham is regarded as the "father of our
faith," we could expect that trials will be the pattern
for his children:

Romans 4:12 ...walk in the steps of the faith which
our father Avraham had

As Elohim dealt with Avraham, so will He
deal in similar fashion with all those who,
as believers, are the children of Avraham.
We will go through the fire of
testing...proved and improved. Of course
we will not all be tested in the same
manner, but each of us will be tested if we
are indeed the believing children of
Avraham. The reasons for testing is to
grow us up into mature, whole, complete

Shalom!

Bereshith/Genesis 22 is het unieke, ongeëvenaarde
verhaal van Avraham's laatste test. De overlevering
vertelt ons dat Avraham tien keer door de HEERE is getest
om zijn grote liefde voor de Almachtige te openbaren.
De wijzen benoemen deze tests als:
1. De afgoderij van zijn vader Terach afwijzen (Jozua

24:2)
2. Het land van zijn geboorte verlaten voor een

onbekend land (Bereshith 12:1)
3. Met hongersnood getest worden bij het binnen-

komen van het Beloofde Land (Bereshith 12:10)
4. Omgaan met de ontvoeringen van Sarah (Bereshith

12:14-15; 20:2)
5. Bemiddelen voor Lot en vechten tegen de vier

koningen (Bereshith 14:12-16)
6. Het vreselijke visioen van toekomstige

gevangenschap ervaren (Bereshith 15:1-21)
7. Pijnlijke besnijdenis ondergaan op de leeftijd van 99

jaar (Bereshith 17:10)
8. De onvruchtbaarheid van Sarah verdragen, ondanks

de belofte van een erfgenaam (Bereshith 11:30,
15:3)

9. Wegsturen van Hagar en zijn eersgeboren zoon,
Ishmael (Bereshith 21:9-14)

10. Het offer van zijn zoon, Yitzchak/Izaak (Bereshith
22:1-19)

Avraham is glansrijk door de meeste van zijn tests
gekomen. Echter is zelfs zijn hervallen en falen voor ons
geregistreerd. Maar toch was alles geweven in het
verbondsplan van de Heilige van Israël:

Romeinen 8:28 En wij weten dat voor hen die God
liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen
namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen
zijn.

Aangezien Avraham wordt beschouwd als de "vader
van ons geloof", zouden we kunnen verwachten dat
beproevingen het patroon zal zijn voor zijn kinderen:

Romeinen 4:12 ... wandel in de stappen van het geloof
dat onze vader Avraham had

Zoals Elohim met Avraham heeft omgegaan, zal Hij
ook op dezelfde manier met allen omgaan die, als
gelovigen, de kinderen van Avraham zijn. We zullen
door het beproevingsvuur gaan... beproefd en
verbeterd. Natuurlijk zullen we niet allemaal op
dezelfde manier getest worden, maar ieder van ons zal
getest worden of we inderdaad de gelovige kinderen
van Avraham zijn. De redenen voor het testen zijn om
ons te laten opgroeien tot volwassen, integrale,
volledige personen die klaar zijn voor het Koninkrijk
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persons ready for the Kingdom and to let
our light shine in a dark world:

James 1:2 My brethren, count it all joy when
you fall into various trials, 3 knowing that
the testing of your faith produces patience.
4 But let patience have its perfect work, that
you may be perfect and complete, lacking
nothing.

2 Corinthians 4:6 For it is Elohim who commanded
light to shine out of darkness, who has shone in our
hearts to give the light of the knowledge of the glory
of Elohim in the face of Messiah Yeshua. 7 But we
have this treasure in earthen vessels, that the
excellence of the power may be of Elohim and not of
us. 8 We are hard pressed on every side, yet not
crushed; we are perplexed, but not in despair; 9
persecuted, but not forsaken; struck down, but not
destroyed -- 10 always carrying about in the body
the dying of Adonai Yeshua, that the life of Yeshua
also may be manifested in our body. 11 For we who
live are always delivered to death for Yeshua's
sake, that the life of Yeshua also may be
manifested in our mortal flesh.

Let's take a look at Avraham's test:

Bereshith/Genesis 22:1 Now it came to pass after
these things that Elohim tested Avraham, and said
to him, "Avraham!" And he said, "Here I am."

Avraham was chosen out of the idolatrous world.
When the Almighty gave him the call to leave Ur, he
left. But now...

Bereshith/Genesis 22:2 Then He said, "Take now your
son, your only son Yitzchak, whom you love, and go to the
land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on
one of the mountains of which I shall tell you."

Do you realize that this is the first time that the word
"love" is used in the Scriptures? This "love" is in
reference to the father's love for his only son who
was to be offered as a sacrifice. That alone should
be plenty to meditate on!

John 3:16 "For Yah so loved the world that He
gave His only begotten Son, that whoever
believes in Him should not perish but have
everlasting life.

will now begin to deal יהוה with Avraham with the
kind of "love" that a Father reserves for His
children. It is a wonderful honor to be a

en om ons licht in een donkere wereld te laten
schijnen:

Jakobus 1:2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders,
wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 want u
weet dat de beproeving van uw geloof volharding
teweegbrengt. 4 Maar laat die volharding ook volledig
mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel
oprecht, en in niets tekortschiet.

2 Korintiërs 4:6 Want God, Die gezegd heeft dat het licht
uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze
harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van
de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus
Christus. 7 Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken,
opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en
niet uit ons. 8 Wij worden in alles verdrukt, maar niet in
het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9 wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergewor-
pen, maar niet te gronde gericht. 10 Wij dragen altijd het
sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook
het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 11
Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood
overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van
Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.

Laten we eens kijken naar de test van Avraham:

Bereshith/Genesis 22:1 En het gebeurde na deze dingen
dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem:
"Abraham!" Hij zei: "Zie, hier ben ik."

Avraham werd uit de afgodische wereld gekozen. Toen
de Almachtige hem de oproep gaf om Ur te verlaten,
ging hij. Maar nu...

Bereshith/Genesis 22:2 Toen zei Hij: Neem toch uw
zoon, uw enige, die u liefhebt, Izaak, ga naar het
land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een
van de bergen die Ik u noemen zal.

Besef je dat dit de eerste keer is dat het woord "liefde"
in de Schrift gebruikt wordt? Deze "liefde" heeft
betrekking op de liefde van de vader voor zijn enige
zoon die als een offer moest aangeboden worden. Dat
alleen moet genoeg zijn om over na te denken!

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.

De HEERE zal nu beginnen met Avraham om te gaan
met het soort "liefde" welke een Vader voor zijn
kinderen reserveert. Het is een prachtige eer om een
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"son/daughter" of the Almighty, but we are
reminded that all children are subjected to blessed
discipline:

Hebrews 12:6 For whom יהוה loves He chastens, And
scourges every son whom He receives."

Although no one wants to go through the fires of
testing, יהוה places a high value on His children.
Therefore, in His infinite wisdom, He purifies them:

Proverbs 17:3 The refining pot is for silver and the
furnace for gold, But יהוה tests the hearts.

Isaiah 48:10 Behold, I have refined you, but not as
silver; I have tested you in the furnace of affliction.

1 Peter 1:6 In this you greatly rejoice, though now
for a little while, if need be, you have been grieved
by various trials, 7 that the genuineness of your
faith, being much more precious than gold that
perishes, though it is tested by fire, may be found to
praise, honor, and glory at the revelation of
Messiah Yeshua

is after the whole יהוה of our hearts, that we may love
Him above everything else and trust Him in every
situation. What of your test? If something is before
you, do you say, "No, I cannot do that for I am afraid
of the consequences." The one who fears Elohim
fears nothing else. If a pathway is made clear to you,
walk there for it is the path of holiness for you.
Think about Avraham. Every one of his ten tests
involved a potentially devastating loss. Now could
he believe that Elohim was right in asking him to
slay his son? All the covenant promises were
wrapped up in Yitzchak. What about "in Yitzchak
shall your seed be called?" The test seemed
impossible to reconcile, but still he believed.
Avraham did not need to understand...but perhaps
he was given some logic:

Hebrews 11:19 Avraham reasoned that Elohim
could raise the dead, and figuratively speaking, he
did receive Yitchak back from death.

Nevertheless, perhaps some insight for us can be
gained from the "name" that Avraham gave to the
place of the Mount:

Bereshith/Genesis 22:14 And Avraham called the
name of the place, Yehovah Yireh; as it is said to this
day, "In the Mount of יהוה will be seen."

"zoon/dochter" van de Almachtige te zijn, maar we
worden eraan herinnerd dat alle kinderen onderworpen
zijn aan een gezegende discipline:

Hebreeën 12:6 Want de HEERE bestraft wie Hij liefheeft,
en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.

Hoewel niemand door het vuur van het testen wil gaan,
kent de HEERE een hoge waarde aan Zijn kinderen toe.
Daarom zuivert Hij hen in Zijn oneindige wijsheid:

Spreuken 17:3 Een smeltkroes is er voor het zilver en een
oven voor het goud, maar de HEERE beproeft de harten.

Jesaja 48:10 Zie, Ik heb u gelouterd, maar niet als zilver;
Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende.

1 Petrus 1:6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu
voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door
allerlei verzoekingen, 7 opdat de beproeving van uw
geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat
vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken
tot lof en eer en heerlijkheid te zijn, bij de openbaring
van Messias Yeshua.

De HEERE wil heel ons hart, zodat we Hem boven alles
kunnen liefhebben en in elke situatie op Hem
vertrouwen. Hoe staat het met jouw test? Als je voor
iets staat, zeg je: "Nee, ik kan dat niet, want ik ben bang
voor de gevolgen." Degene die Elohim vreest, vreest
niets anders. Als een weg voor jou duidelijk is, ga die
dan, want het is de weg van heiligheid voor jou.
Denk aan Avraham. Elk van zijn tien tests kon een
rampzalig verlies met zich meebrengen. Nu, zou hij
kunnen geloven dat Elohim gelijk had met hem te
vragen om zijn zoon te vermoorden? Alle
verbondsbeloften zaten verankerd in Yitzchak. Hoe zit
het met "in Yitzchak, zal uw zaad worden genoemd?"
De test leek er onmogelijk mee verzoenbaar, maar hij
geloofde nog steeds. Avraham hoefde niet te begrijpen
... maar misschien ontving hij enige logica:

Hebreeën 11:18 …Hij overlegde bij zichzelf dat God bij
machte was de doden op te wekken. 19 En hij kreeg
hem als het ware daaruit ook terug.

Niettemin kan voor ons misschien wat inzicht worden
verkregen uit de "naam" die Avraham aan de plaats
van de berg gaf:

Bereshith/Genesis 22:14 En Avraham noemde de plaats,
Yehovah Yireh; zoals gezegd wordt tot op deze dag: "In
de berg van de HEERE zal gezien worden".
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The name, "Yehovah Yireh" Avraham gave to this
significant place is translated "יהוה will provide," or
will יהוה" be seen" or "יהוה will see to it." The idea is
that our Heavenly Father will "see" to our need and
with love "provide" the solution. Because "He sees,
He will make provision." In the "seeing", He is seen,
and in the "providing," He manifests Himself. This
truth behind the name was something that
strengthened Avraham in those difficult moments
when he had no answers to so many questions.
Consider:
 How could יהוה be telling him to participate in

the sacrifice of his son?
 If you slay your son, how can יהוה keep His

promise to you that your seed shall be as many
as the stars of heaven?

 How will you tell Sarah that you have sacrificed
her son?

 What will others think of what you have done?
The answer to all his questions is this...יהוה will "see"
and "make provision!" He will provide the
answers! He will show a way when there seems to
be no way! He will not fail to keep His Word!
Perhaps He will raise my son from the dead, but
nevertheless, He will justify my obedience to Him
and give a reason for His own command. He will
"see" to it!
In fact, Avraham was so confident in the provision
of His faithful Elohim, that before he named this
place, he answered his son's question...

Bereshith/Genesis 22:7 ..."but where is the lamb for
the burnt offering?"

With this answer, using the words...

Bereshith/Genesis 22:8 And Avraham said, "My son,
Elohim will provide for Himself the lamb for a burnt
offering.

"Elohim will provide"...or "Elohim will see"...that is
essentially what Avraham later named Mount
Moriah, i.e., Yehovah Yireh! Avraham's trust in the
Almighty's provision was what was keeping him
focused on his obedience!
The place...this location where "יהוה will be seen" is
no ordinary place. The land of Moriah (Bereshith
22:2) was not unknown to Avraham. The legend was
that the dust of Moriah was used to form Adam. It
is also said to have been the place that Adam first
offered a sacrifice as well as the place where Cain
and Abel offered sacrifices. And, it was the future
Temple site:

De naam, "Yehovah Yireh" die Avraham aan deze
belangrijke plaats gaf, is vertaald, "de HEERE zal voorzien,"
of "de HEERE zal gezien worden" of "de HEERE zal ervoor
zorgen." Het idee is dat onze hemelse Vader naar onze
behoefte zal "zien" en met liefde de oplossing "bieden".
Omdat "Hij ziet, zal Hij een voorziening treffen." In het
"zien" wordt Hij gezien, en in het "voorzien" manifesteert
Hij Zichzelf. Deze waarheid achter de naam was iets dat
Avraham versterkte in die moeilijke momenten toen hij
geen antwoord op zoveel vragen had.
Overweeg:
• Hoe zou de HEERE hem kunnen zeggen van deel te

nemen aan het offeren van zijn zoon?
• Als u uw zoon doodt, hoe kan de HEERE Zijn belofte

aan u dan houden, dat uw zaad zoveel zal zijn als
de sterren van de hemel?

• Hoe ga je Sarah vertellen dat je haar zoon geofferd
hebt?

• Wat zullen anderen denken van wat je hebt gedaan?
Het antwoord op al zijn vragen is dit ... de HEERE zal "zien"
en "voorziening treffen!" Hij zal de antwoorden geven!
Hij zal een weg laten zien wanneer er geen weg lijkt te
zijn! Hij zal niet falen in het houden van Zijn Woord!
Misschien zal Hij mijn zoon uit de doden opwekken, maar
desondanks zal Hij mijn gehoorzaamheid aan Hem
rechtvaardigen en een reden geven voor Zijn bevel. Hij zal
daar naar "zien"!
In feite was Avraham zo zeker in het voorzien door Zijn
betrouwbare Elohim, dat voordat hij deze plaats
noemde, hij de vraag van zijn zoon beantwoordde ...

Bereshith/Genesis 22:7 ... "maar waar is het lam voor
het brandoffer?"

Met dit antwoord, met de woorden ...

Bereshith/Genesis 22:8 En Avraham zei: "Mijn zoon,
Elohim zal voor Zichzelf het lam voor een brandoffer
voorzien.

"Elohim zal voorzien" ... of "Elohim zal zien" ... dat is in
wezen hoe Avraham later de berg Moriah noemde, d.w.z.
Yehovah Yireh! Avraham's vertrouwen in het voorzien
door de Almachtige was wat hem op zijn
gehoorzaamheid gericht hield!
De plaats ... deze plaats waar "de HEERE zal gezien
worden" is geen gewone plaats. Van het land Moria
(Bereshith 22:2) wist men niet, tot aan Avraham. De
legende was dat het stof van Moriah gebruikt werd om
Adam te vormen. Er wordt ook gezegd dat het de plaats
was waar Adam voor het eerst een offer aanbood,
evenals de plaats waar Caïn en Abel offers aanboden.
En het was de toekomstige Tempelplaats:
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2 Kronieken 3:1 En Salomo begon het huis van de HEERE
te bouwen in Jeruzalem op de berg Moria, waar Adonai
aan zijn vader David was verschenen, op de plaats, die
David op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, had
klaargemaakt.

En bovendien, was Avraham op dat moment in staat om
vooruit te kijken naar de dag waarop de HEERE Elohim
een ander en beter offer op diezelfde berg Moriah zou
voorzien? Heeft hij het begrepen en heeft hij zich verblijd
in het kunnen deelhebben aan het beeld van de
toekomstige opstanding? Is dat de betekenis van dit vers?

Johannes 8:56 "Uw vader Avraham was verheugd om
Mijn dag te zien, en hij zag die en was blij."

Op dat moment heeft de HEERE "voorzien" in die plaats.
Avraham verwachtte de toekomst en in de eenvoudige
naam die hij aan de plaats gaf, verwachtte hij de
grootste waarheid van de Schrift. Avraham heeft niet
een naam gekozen die aangaf wat hij gedaan had, maar
een naam die sprak over wat de HEERE had gedaan en
zal doen. In feite wordt in Bereshith 22:14 Yireh יהוה niet
alleen gegeven als de naam van een plaats, maar ook als
een "Naam voor de Almachtige." Het is een naam die
Zijn verbazende karakter verder onthult:

Bereshith/Genesis 22:14 ... "Op de berg van de HEERE
zal worden gezien (Yehovah Yireh)."

Het ware geloof is altijd nederig, en Avraham loofde de
HEERE via de naam omdat hij wist dat het antwoord op
elke nood "Hij zal voorzien" was. In dit specifieke geval
had de naam Yireh יהוה betrekking op het aanbieden van
een vervangend offer in de plaats van Yitzchak. Wat ook
onze nood is; op onze Yireh יהוה kan worden gerekend!
Yireh יהוה is de constante voorziener voor de mensheid.
En Zijn grootste voorziening is dat degenen die hun
vertrouwen in Hem stellen, van de dood zullen worden
verlost. Het begint op de berg van .Yireh יהוה De berg
waar "Hij zal voorzien"; niet alleen een plaatsvervanger
voor Yitzchak. Zijn plan was altijd om "het Lam voor
Hemzelf te voorzien" voor de redding van ons allen.
HalleluYah !!

Nog een ding ... Bereshith 22 is een van de meest
gelezen teksten van de Schrift
in de Joodse liturgie, die tijdens
elke ochtenddienst en bij Yom
Teruah door getrouwe Joden
wordt uitgesproken. Het
volgende gebed wordt vóór de
lezing van het hoofdstuk gezegd
(citaat uit Hebrew4christians -
morning prayer)

2 Chronicles 3:1 Now Solomon began to build the
house of יהוה at Jerusalem on Mount Moriah, where
Adonai had appeared to his father David, at the place
that David had prepared on the threshing floor of
Ornan the Jebusite.

And in addition, in that moment was Avraham able to
look ahead to the day when יהוה Elohim would
provide another and better sacrifice on that same Mt.
Moriah? Did he understand and did he rejoice in
being able to participate in the picture of the future
resurrection? Is that the meaning of this verse?

John 8:56 "Your father Avraham rejoiced to see My
day, and he saw it and was glad."

In due time, יהוה did "provide" in that place.
Avraham anticipated the future and in the simple
name he gave the place, he anticipated the greatest
truth of Scripture. Avraham did not choose a name
which recorded what he had done, but a name
which spoke of what יהוה had done and will do. In
fact, in Bereshith Yireh יהוה ,22:14 is not only given
as the name of a location, but also a "Name for the
Almighty." It is a name that further reveals His
amazing character:

Bereshith/Genesis 22:14 ..."In the Mount of יהוה will
be seen (Yehovah Yireh)."

True faith is always humble, and Avraham
praised יהוה through the name because he knew the 
answer to every need was - "He will provide." In this
specific case, the name יהוה Yireh was in reference to
the provision of a substitutionary sacrifice in
Yitzchak's place. Whatever is our distress,
our יהוה Yireh can be counted on!  יהוה Yireh is the
constant provider for mankind. And His greatest
provision is that those who place their faith in Him
will be delivered from death. It starts on the
mountain of יהוה Yireh. The mountain where "He will
provide" a substitute for not only Yitzchak. His plan
was always to "provide for Himself the Lamb" for the
salvation of us all. HalleluYah!!

Now one more thing...Bereshith 22 is one of the
most widely read passages of
Scripture in Jewish liturgy,
recited during every morning
service and at Yom Teruah by
faithful Jews. The following
prayer is recited before the
reading of the chapter (quoting
from Hebrew4christians -
morning prayer)
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Translation:
Our God and God of our fathers, remember us in good
remembrance before you and recall in recollection
salvation and mercy from the heaven of heavens of
old. Remember us, LORD our God, the love of the
ancients Abraham, Isaac, and Israel, your servants, the
covenant and the mercy and the oath that you swore
to Abraham our father on Mount Moriah, and the
Akedah when he bound Isaac his son on top of the
altar.

Shabbat Shalom!
Ardelle

Vertaling:
Onze God en God van onze vaders, herinner ons vóór u
in goede herinnering en breng in gedachten de
verlossing en genade van de hemel der eeuwige
hemelen. Herinner ons, HEERE onze God, de liefde van
de ouden, Abraham, Izaak en Israël, uw dienstknechten,
het verbond en de genade en de eed, die U aan
Abraham onze vader gezworen hebt op de berg Moria,
en de Akedah, toen hij zijn zoon Izaak bovenop het
altaar gebonden heeft.

Shabbat Shalom!
Ardelle


