
Rembrandt van Rijn, Het offer van Isaak - (versie 1636) 

 

Van dit schilderij bestaan twee versies. De oudste, uit 1635, bevindt zich in het Hermitage-

museum in Petersburg. De versie uit 1636 bevindt zich in de Alte Pinakothek in München. 

Het is wellicht een copie door een leerling van Rembrandt, maar met wijzigingen die 

waarschijnlijk door Rembrandt zelf in grote lijnen werden aangebracht. Omdat het onder 

toezicht van de meester geschilderd werd, mag het beschouwd worden als een werk van 

Rembrandt zelf. De tweede versie lijkt ons inhoudelijk de meest interessante. Vergelijking 

van de twee versies is voor kinderen niet interessant. Voor een vergelijking zie 

http://www.codart.nl/exhibitions/details2/668/. 

 

Rembrandt kiest ervoor om het moment te schilderen waarop een engel tussenbeide komt om 

te verijdelen dat Abraham zijn zoon doodt. Dit is voor hem het centrale moment van het 

verhaal. Drie personen springen uit het schilderij naar voren: de engel, Abraham en Isaak. De 

engel en Isaak beantwoorden als het ware aan elkaar: ze zijn beide volop in het licht. Van 

Abraham lichten alleen zijn hoofd en zijn handen op. Tussen deze drie speelt het drama van 

het schilderij. De gevoelens die in het verhaal ontbreken worden hier zichtbaar gemaakt. 

 

Je vraagt je af wat voor een man de Abraham op dit schilderij is. Het is een oude man met 

diepliggende ogen en een gerimpeld gelaat. Het is zeker geen bruut en ook niet iemand die 

zomaar ondoordacht iets doet. Het lijkt eerder een oude wijze man, die echter in de war is. Hij 

zit geknield om het offer van zijn leven te brengen, zijn geliefde enige zoon. Wat zou deze 

Abraham denken en voelen op dit moment?  

Isaak ligt daar bloot en kwetsbaar, een groot wit vlak waaruit het bloed al lijkt weggetrokken. 

Hij ligt reeds op het hout om verbrand te worden. Toch zou het kunnen dat hij zich met zijn 

linkerbeen afzet om te ontkomen aan de greep van zijn vader. Abraham heeft zijn volle 

linkerhand op het gelaat van Isaak liggen. Daardoor wordt de kwetsbare nek helemaal 

gespannen, zoals een slager doet met een kalf dat hij slacht. Daardoor wordt ook het gezicht 

van Isaak helemaal toegedekt, zodat hij niet kan zien wat er gebeurt. Zo is ook het gelaat van 

Isaak aan het zicht onttrokken, zowel voor Abraham als voor ons. Hoe zou Abraham ook zijn 

zoon in de ogen kunnen kijken bij wat hij doet? Wat zou Isaak denken en voelen? Zou hij 

aanvaarden wat zijn vader doet of verzet hij zich? In het verhaal is geen spoor van verzet, in 

het schilderij zou je iets daarvan kunnen zien. 

Abraham kijkt op naar de engel, maar er is geen oogcontact. De engel kijkt Abraham ook niet 

aan, maar hij kijkt ook niet echt naar Isaak. Waar zou hij dan wél naar kijken? Naar ons? 

Verder weg? 

 

In het verhaal voorkomt de engel het offer door de woorden: "Raak de jongen niet aan, doe 

hem niets!", maar op het schilderij grijpt de engel de hand van Abraham waarmee hij wil 

toeslaan. De engel grijpt hem bij de pols, zodat Abraham het mes moet loslaten. De hand van 

de engel ligt helemaal in het verlengde van de hand van Abraham, zodat het wel kan lijken 

alsof het één hand is. De andere hand van de engel wijst omhoog, wellicht verwijzend naar 

God zelf die hem zond. Of is die hand gereed om nog verder in te grijpen als het nodig was? 

Opvallend is ook dat de engel niet tegenover Abraham opduikt, maar achter hem. Abraham en 

de engel staan eigenlijk in dezelfde lijn. Volgens het verhaal komt de engel uit de hemel en 

dat vind je ook terug in het schilderij, maar het zou kunnen dat voor de schilder de stem van 

de engel en het verzet tegen het offer ook uit Abraham zelf komen. Waar is die hemel van 

waaruit de stem van de engel klinkt? 

De omgeving is donker zodat je met moeite ziet wat er links en rechts wordt weergegeven. 

Ook de lucht in de verte is donker en dreigend, maar van boven komt licht en de figuur van de 

http://www.codart.nl/exhibitions/details2/668/


engel verlicht de hoofdzaken van het tafereel: het gelaat van Abraham en het lichaam van 

Isaak. Daardoor ontstaat een groot contrast tussen licht en donker in het geheel van het 

schilderij. Dat spel van licht en donker kennen we van vele werken van Rembrandt, maar hier 

doet het denken aan de strijd van licht en donker. Deze engel brengt als het ware het goddelijk 

licht over Abraham en zijn zoon Isaak. 

Links zie je met enige moeite de kop van het ram dat ook in het verhaal voorkomt. Waarom 

heeft de schilder dat zo in het donker gezet, nauwelijks zichtbaar? Het lijkt ook alsof het ram 

naar Isaak kijkt. Weet het al wat het te wachten staat?  Het kijkt net zo schuw naar Isaak als 

wellicht Isaak naar het ram zal kijken als het geofferd wordt. Waarom het ram wél en Isaak 

niet? Boven het ram zie je een gebouw op een berg. Is dit al een voorspiegeling van de tempel 

van Jeruzalem? Volgens de traditie vond het gebeuren van dit verhaal plaats op de berg 

waarop later de tempel gebouwd werd waar dieren geofferd werden in de plaats van kinderen. 

 


