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Misschien met uitzondering van de geschiedenis van Jozef, worden nergens in het
Oude Testament nieuwtestamentische waarheden zo duidelijk geïllustreerd als in het
leven
van Abraham. In Genesis 22 zien we hoe Abraham als vader zijn zoon offert. In
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hoofdstuk 24 zien we vervolgens hoe Abraham voor die zelfde zoon een bruid verwerft. Beide gebeurtenissen zijn een voorafschaduwing, een beeld, een type van wat
nog komen zou. Bij een typologische uitleg van het Oude Testament zoeken we naar
een diepere betekenis van de tekst. Ze gaat niet alleen over geschiedenissen of inzettingen van het volk Israël, maar kan worden opgevat als beeldspraak van waarheden
die ons pas in het Nieuwe Testament zijn geopenbaard – vaak waarheden over de Heer
Jezus en zijn verlossingswerk. Zo geeft de brief aan de Hebreeën een typologische
uitleg van het priesterambt en de offerdienst.

Een inleidend overzicht …

De Zoon en de Vader werkten samen

In dit artikel gaan we kijken naar de beelden die opgesloten liggen in
Genesis 22. Het lijkt mij echter goed om eerst een overzicht te geven
van de hoofdstukken daaromheen en de typologie die erin gelegen is
aan te geven:

De aangrijpende zin ‘zo gingen die beiden tezamen’ wordt twee keer
gevonden in deze geschiedenis (Gen.22:6, 8). Vaak benadrukken wij
overwegend de liefde van God voor verloren zondaars en de liefde
van de Zoon die voor die zondaars stierf (vgl. Joh.3:16, 1Joh.3:16). We
doen er echter goed aan om ook eens stil te staan bij de liefde tussen
de Vader en de Zoon. Jezus Christus is de ‘geliefde Zoon’ van de Vader
(Mat.3:17), en de Zoon zegt, ‘maar opdat de wereld weet dat Ik de
Vader liefheb’ (Joh. 14:31). In Joh.17:23 lezen we ook dat de Heer Jezus
tot zijn Vader zegt: ‘zoals U Mij hebt liefgehad’.
Abraham spaarde zijn zoon niet (Gen.22:16), en de Vader spaarde zijn
Zoon niet, maar ‘heeft Hem voor ons allen overgegeven’ (Rom.8:32).
Samen waren ze op weg, Abraham en Isaäk, ‘zo gingen die beiden
tezamen’ (Gen. 22:6, 8). In Joh.5:17 zegt Jezus: ‘Mijn Vader werkt tot
nu toe en Ik werk ook’. De Vader en de Zoon gingen naar dezelfde
plaats als eens Abraham en Isaäk. Daar zou het offer gebracht
worden.

▪▪ Hoofdstuk 21: De geboorte van Isaäk; als type van de Heer Jezus
▪▪ Hoofdstuk 22: Het lijden, sterven en de opstanding van Isaäk; als
type van de Heer Jezus
▪▪ Hoofdstuk 23: Het sterven van Sara; als type van de terzijdestelling
van het volk Israël
▪▪ Hoofdstuk 24: De uitzending van de knecht Eliëzer; als type van de
Heilige Geest. De roeping van de bruid; als type van de Gemeente.
Het gaan naar de bruidegom; als type van de opname van de
Gemeente
▪▪ Hoofdstuk 25: Het tweede huwelijk van Abraham; als type van het
herstel van Israël
In Genesis 22 is Isaäk een type van Christus als Degene ‘die gehoorzaam was tot de dood’ (Fil.2:4-8), Abraham een type van de Vader als
Degene ‘die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft’ (Rom.8:32,
Joh.3:16) en de ram een type van Christus als Degene ‘die als plaatsvervanger is gestorven’ (Hebr.10:1-10).
God had tegen Abraham gezegd: ‘Ga naar het land Moria, en offer uw
zoon daar tot een brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal’
(Gen.22:2). De berg Moria is de plaats waar later de tempel is gebouwd (2Kron.3:1). Onderweg vroeg Isaäk: ‘Waar is het lam?’, waarop
Abraham antwoordde: ‘God zal Zichzelf voorzien van een brandoffer,
mijn zoon’ (Gen.22:8). Abraham had geen offerdier bij zich, zijn zoon
Isaäk bleek het offer te zijn. Toen Isaäk door zijn vader Abraham op
het altaar gebonden werd, verweerde Isaäk zich niet. Jesaja schrijft
later: ‘Als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap
dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open’ (Jes.
53:7). Zoals Isaäk de wil van Abraham onderging, zo deed de Heer
Jezus volkomen de wil van de Vader; ‘niet zoals Ik wil, maar zoals U
wilt’ (Joh.26:39) Treffend lezen we dat Abraham: ‘die plaats in de
verte zag’ (Gen.22:4). Is dit niet een mogelijk beeld van wat God al
eeuwen van tevoren had voorzien, nl. ‘het Lam, voorgekend van vóór
de grondlegging van de wereld’ (1Petr. 1:20; zie ook: Hand. 2:23, Ef.
1:4, Op.13:8, Micha 5:1, Op.13:8, Joh.17:24).

22 | focus

De Zoon Die sterven moest
Abraham droeg een mes en vuur, het waren twee instrumenten die
verband hielden met de dood. Het mes zou het fysieke leven van
Isaäk beëindigen, het vuur zou het hout verbranden waarop hij
gebonden was. Isaäk stierf echter niet zelf, er was een vervanger, een
ram, waarin God had voorzien. Maar niemand kon de plaats van de
Heer Jezus innemen op het kruis. Hij was de enige die in staat was
om de zonde van de wereld weg te nemen. De Heer Jezus was het
plaatsvervangend offer voor ons. ‘Zie het Lam van God, dat de zonde
van de wereld wegneemt’ (Joh.1:29).
Het kruis was ‘het instrument’ waarop de Heer Jezus zijn leven
beëindigde, maar er was meer dan alleen de lichamelijke dood,
getypeerd door het mes dat Abraham droeg. Jezus onderging het
oordeel over de zonden van de wereld, getypeerd door het vuur dat
Abraham droeg. In de Bijbel is vuur vaak een symbool van de heiligheid van God (Deut.4:24, 9:3, Hebr.12:29). De heiligheid van God
vereiste een oordeel over de zonde. Isaäk heeft het mes en het vuur
nooit gevoeld, maar de Heer Jezus moest wel sterven en het oordeel
over de zonden ondergaan.
Isaäks vader was bij hem, maar de Heer Jezus werd door God verlaten
toen Hij tot zonde werd gemaakt (Mat.27:45-46, 2Kor.5:21). Wat een
geweldige liefde!
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De Zoon droeg de zondelast

De Zoon stond op uit de doden

Het is opvallend dat het hout vijf keer vermeld wordt in dit gedeelte,
en dat Isaäk het pas zelf ging dragen toen ze bij de berg Moria
aankwamen. Het hout is niet het beeld van het kruis, want die droeg
de Heer Jezus niet helemaal alleen (Mat. 27:32).
Het hout schijnt eerder een beeld te zijn van de zondelast die de Heer
Jezus voor ons droeg (1Petr.2:24). Abraham ‘schikte het hout, bond
zijn zoon Isaäk en legde hem op het altaar boven op het hout’
(Gen.22:9). ‘De Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen
neerkomen’ (Jes.53:6). Het vuur verteerde het hout als een beeld van
het oordeel van God over de zonde.

Isaäk stierf niet werkelijk, maar ‘bij gelijkenis’ (Hebr.11:9) stierf hij
en stond op. In feite horen we niets meer van Isaäk totdat hij zijn
bruid ontmoet (Gen.24:62) dus wordt zijn ‘opstanding’ verondersteld te hebben plaatsgevonden. Jezus stierf echter werkelijk, werd
begraven, en stond weer op uit de dood.Het is interessant om te zien
dat Abraham terugkeerde naar de twee knechten (Gen.22:19), maar
over Isaäk wordt er daarbij niets gezegd. Het is ongetwijfeld zo dat
Isaäk samen met zijn vader naar huis terugkeerde, maar toch wordt
dat niet vermeld. De Bijbelse verslaggeving toont zodoende aan dat
de volgende gebeurtenis Jezus’ komst voor de Gemeente, zijn Bruid,
zal zijn. Wat een dag zal dat zijn!
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een omstreden thema
Tussen geen andere godsdiensten bestaat er zoveel strijd en twist als tussen de drie

monotheïstisch-profetische godsdiensten: het Jodendom, het christendom en de Islam.
Voor de één is de Islam de godsdienst van de vrede, voor de ander die van het zwaard. De
Islam staat in het maatschappelijk debat sterk in de belangstelling en heeft het gesprek
losgemaakt over de ruimte voor godsdienstige overtuigingen in het publieke domein –
een discussie die door Bijbelgetrouwe christenen met enigszins ingehouden adem wordt
gevolgd. Tegelijk stuiten christenen in islamitische landen op felle intolerantie waardoor de verschillen op scherp worden gezet. Wat bepaalt nu onze kijk op de Islam en op
onze moslim-naasten? Overheerst bij ons het vijandbeeld van de Islam (‘Islamfobie’) of
laten we ons juist leiden door sympathie (Islamofile)? Aanleiding om in Focus aandacht
te besteden aan dit omstreden onderwerp.

Vijandbeeld Islam: Islamofobie
Een vijandbeeld ontlast onze maatschappij en geeft de mogelijkheid
van een zondebok. Als die zondebok maar vaak genoeg aangewezen
wordt, gelooft de maatschappij vanzelf de uitspraken over haar vijand.
Preciezere informatie en oriëntatie zijn dan niet meer nodig.
Gedurende vele eeuwen was de top-aartsvijand van de christelijke
wereld het Jodendom. In de moderne tijd werd die plaats vervangen
door het communisme en vanaf het einde van de koude oorlog door de
Islam. Vandaag nog blijkt uit een onderzoek van de Katholieke
Universiteit Leuven (1991-2007) dat de Vlaming  negatiever tegenover
moslims staat dan tegenover andere etnische minderheden  En toch...
bij het bestuderen van de vele gegevens die het christendom de laatste
jaren over de Islam heeft geschetst, proef je een eenzijdige en pre-mo-

24 | focus

• door Raymond Hausoul

derne kijk op de Islam. In de vroege Middeleeuwen wisten we nog
bitter weinig over de Islam. Pas in 1143n.Chr. – 500 jaar na Mohammed!
– verscheen de eerste Latijnse vertaling van de Koran. Tijdens de
Renaissance veranderde dat weer. Alles wat Arabisch klonk werd
gedevalueerd en geweigerd. De Europese cultuur werd overschat en de
Arabische onderschat. Maar ook vandaag ontbreekt een actuele kijk op
de Islam sterk bij de gemiddelde bevolking in West-Europa. Er heerst
nog steeds een angst voor de Islam en er is verzet tegen elke dialoog
met moslims. ‘Wat heb je aan een dialoog met iemand die de leugen
verkondigt’, reageren christenen verbijsterd op alle poespas over
dialogen. Wat we bij deze dialoog constateren is dat net zoals de Islam
dikwijls een negatief beeld heeft over het christendom, er binnen het
christendom een negatief beeld aanwezig is over de Islam. Wie zich
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