
Het offer van de zoon 
 
Het was midden in de nacht. Ibrahiem schoot overeind in zijn bed. Zij nharen waren 

nat van het zweet. ‘Wat een nare droom,’ zuchtte hij. ‘Mijn zoon offeren, zoiets zou 

God toch niet van mij vragen? Moge God mij beschermen tegen de Sjaitan.’ 

 

Hij ging liggen en probeerde verder te slapen. Maar weer was daar die stem: 

‘Ibrahiem, ik wil dat jij je zoon offert.’ 

 

Weer kwam Ibrahiem overeind. ‘Moet ik mijn zoon doden? God weet hoeveel ik van 

die jongen houd.’ 

 

Ibrahiem ging op weg naar Bakka, waar zijn oudste zoon woonde. Met lood in zijn 

schoenen sjokte hij door het woestijngebied. ‘Wat zal die jongen zeggen? Hoe kan ik 

deze opdracht vervullen? Ibrahiem piekerde zich suf. 

 

Ismaíl was blij zijn vader weer te zien. Hij wilde hem omhelzen, maar schrik toen hij de 

droevige ogen van zijn vader zag. ‘Ik zal het je maar direct vertellen, jongen,’ zei 

Ibrahiem. Hij legde zijn hand op zijn zoons schouder. ‘Ik heb een droom gehad waarin 

ik de opdracht kreeg jou te offeren.’ Hij zuchtte. ‘Hoe vind je dat?’ Ismaïl knikte.  

 
 

 

‘Vader, als God die opdracht heeft gegeven dan moet u daarnaar luisteren. Als God 

het wil, dan zal ik dit goed doorstaan.’ 

 

Samen liepen ze naar een plek op de heuvel. Ismaïl knielde en boog zijn hoofd naar de 

grond zodat zijn vader hem niet aan hoefde te kijken. Ibrahiem trok zijn mes uit de 

schede. Zijn ogen werden waterig en zijn lichaam schokte. Met trillende hand bewoog 



hij het mes richting Ismaïl toen hij de stem weer hoorde: ‘Ibrahiem, je hebt de droom 

laten uitkomen! Zo beloon ik de mensen die goeddoen. Dit was duidelijk een hele 

moeilijke test. ‘De stem vertelde Ibrahiem dat hij in plaats van zijn zoon een ander 

offer moest maken. Ibrahiem slaakte een diepe zucht. Hij hielp zijn zoon overeind en 

omhelsde hem. 

 

‘Vader, kijk!’ zei Ismaïl. ‘Daar in de struiken beweegt iets.’ Ibrahiem en Ismaïl 

ontdekten een witte ram die vastzat in een doornenstruik. Hij had heldere ogen en 

krachtige hoorns. 

‘Dit is het offer dat wij gaan maken,’ zeiden de vader en zoon beslist. Toen slachten ze 

de ram. ‘In naam van God,’ zeiden ze toen ze het offer maakten. 

  


