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Terach en…?

Abram en Sarai Haran en …? Nachor en zijn nicht Milka

(Haran sterft in Ur)

Lot en …? Jiska Milka en haar oom Nachor

dochter 1 dochter 2





Genesis 13:2-13

2Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. 3Vanuit de 

Negev trok hij geleidelijk verder, tot aan Betel, tot aan de plaats tussen 

Betel en Ai waar zijn tent vroeger al had gestaan 4en waar hij toen een 

altaar had gebouwd. Daar riep Abram de naam van de HEER aan.

5Ook Lot, die met Abram was meegekomen, bezat schapen, geiten, 

runderen en tenten. 6Beiden bezaten zo veel vee dat er te weinig land 

was om bij elkaar te blijven wonen. 



7Hierdoor ontstond er ruzie tussen de herders van Abrams vee en de 
herders van Lots vee, en ook woonden in die tijd de Kanaänieten en de 
Perizzieten (Ferezieten) nog in het land. 
8Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Waarom zouden we ruziemaken, jij en 
ik, of jouw herders en de mijne? We zijn toch familie (mannen 
broeders)? 
9Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. 
Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik 
naar links.’ 



10Lot liet zijn blik rondgaan (sloeg zijn ogen op) en zag hoe rijk aan 

water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de 

HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk 

als de tuin van de HEER en als Egypte. 

11Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke 

richting.



Zo gingen ze uiteen. 12Abram bleef in Kanaän wonen, maar Lot sloeg 

zijn tenten op bij de steden in de vallei (de steden van de Streek). Zijn 

woongebied strekte zich uit tot aan Sodom; 13de mensen daar waren 

slecht, ze zondigden zwaar tegen de HEER.



DE RIJKDOM DIE TOT RUZIE LEIDT

9Het is maar beter dat we uiteengaan. Het hele land ligt voor je open. 

Als jij naar links gaat, ga ik naar rechts; als jij naar rechts gaat, ga ik 

naar links.’ 



1. LOT KIJKT

10Lot liet zijn blik rondgaan (sloeg zijn ogen op) en zag hoe rijk aan 

water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de 

HEER werden verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk 

als de tuin van de HEER en als Egypte. 





1. LOT KIJKT - Hoe kijken wij : zichtbaar of vanuit geloof?

• Abrams ogen waren opengegaan. Voor Gods trouw, voor Gods weg. 
Lots ogen waren ook opengegaan. Alleen ziet hij iets anders: een 
prachtige oase, een paradijs op aarde (als de tuin van de HEER en als 
Egypte).

• De zichtbare dingen lokken zo : 

- Voorspoed en rijkdom

- Een gewaardeerde plaats in de samenleving

- Een goede verstandhouding met anderen

- Als jongeren te kunnen meedoen met leeftijdgenoten

Zo'n prettig, aan de wereld aangepast leven, is toch wel verleidelijk. Moet je 
daar nu echt allemaal afstand van nemen? Hoe ver kan ik gaan?



1. LOT KIJKT - Hoe sterk misleiden onze ogen ons! 

1 Samuel 16:7

“Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem 
afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet : de mens kijkt naar het 
uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.” (De mens ziet wat voor 
ogen is, maar de Heer ziet het hart aan)

Matteüs 6:1 

Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de 
mensen, alleen om door hen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader 
in de hemel je niet. 

(Aalmoezen geven, bidden, vasten – algemene houding)



2. LOT KIEST

Lots karakter wordt duidelijk uit zijn keuzes.

- Hij nam het beste stuk land, ook al betekende dat dat hij vlak bij 

Sodom moest wonen, een stad die bekend stond om zijn zonden. 

- Hij was hebzuchtig en wilde het beste voor zichzelf (11daarom koos lot 

voor zichzelf...) , zonder te denken aan zijn oom Abram of aan wat 

eerlijk zou zijn.



2. LOT KIEST – wie is vrij in zijn keuze?

- Lot is eigenlijk helemaal niet vrij in zijn kiezen, omdat hij kiest in 

gebondenheid aan de begeerte. Hij ziet alleen maar materiële 

voordelen. Hij heeft geen enkel oog voor de geestelijke en zedelijke 

bedreigingen die hij tegemoet gaat. 

- Echt vrij is Abram, want hij zegt: ‘Lot, kies jij maar. Het is mij om het 

even. Ga jij naar links, ik ga naar rechts. Ga jij naar rechts, ik ga 

naar links.’ Abram is écht vrij, want Abram heeft God en zijn 

beloften en daar leeft hij uit. Abram mag zeggen: ‘Ik heb mijn God. 

Hij is genoeg.’ Hij is gebonden aan God. Dat is nu de ware vrijheid! 



3. WAAR SLA IK MIJN TENTEN OP?

Lot wist dat de mensen in Sodom slecht waren, dat weerhoudt hem in 

het begin nog om IN Sodom te gaan wonen, wellicht ook vanwege de 

invloed van Abram. 

Hij sloeg zijn tenten op BIJ de steden in de vallei, 

straks woont hij IN Sodom (Genesis 14:12), 

en nog later zit hij IN DE POORT VAN DE STAD (Genesis 19:1)



3. WAAR SLA IK MIJN TENTEN OP? - Excuses en rechtvaardigingen

- “Ik ben sterk genoeg” (wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle)

- “De televisie heeft geen enkele invloed op mij.” 

- “Ik word niet verleid door wat ik op het internet zie. “

- “Ik heb geen moeite om te weerstaan aan…………….” 

“Lot dacht dat hij het paradijs inging, maar in werkelijkheid kwam hij 

terecht in het voorportaal van de hel.” (Calvijn)



3. WAAR SLA IK MIJN TENTEN OP?

Leven we misschien wat geïsoleerd? Vinden anderen mogelijk

- dat wij spelbreker zijn en wij ons te veel terugtrekken?

- dat wij veel te ver gaan de andere kant op?

- dat wij veel te ver gaan in ons christen zijn, dat wij dat veel te serieus 

nemen?

- dat wij onze tenten te ver weg opslaan?

Wij mogen vanuit onze wandel met Jezus Christus invloed uitoefenen 

op onze omgeving – positieve invloed!

Abram koos voor het altaar tussen Betel en Ai, Lot voor Sodom



SAMENGEVAT

1. Lot kijkt - hoe kijken wij : zichtbaar of vanuit geloof?

• De zichtbare dingen lokken ons ook

• De mens ziet wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan

• Vraag aan de Heer hoe Hij het ziet

2. Lot kiest

Lots karakter wordt duidelijk uit zijn keuzes : hebzuchtig, voor zichzelf, 

werelds?



3. Waar sla ik mijn tenten op? 

• Excuses en rechtvaardigingen houden geen stand

• Lot liet zich steeds meer door zijn omgeving vormen, in plaats van 

zelf invloed uit te oefenen op zijn omgeving. 

• Wij mogen vanuit onze wandel met Jezus Christus invloed uitoefenen 

op onze omgeving – positieve invloed!


