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Verhalen uit Genesis (2) Abram en Lot: kiezen

1. welkom en mededelingen

2. lied 221

3. Bemoediging, groet, gebed

4. Genesis 13:1-18

5. lied 803:1,2,3

6. Woorden ter overweging

7. lied 807

8. Voorbeden, stil gebed en gebed des Heren

9. Lied 723

10. Wegzending en zegen

begin

Wie zijn ze, Abram en Lot? Abram trok uit Egypte, zo wordt ons verteld. Abram was destijds

met zijn familie in Egypte terecht gekomen omdat er honger heerste waar ze woonden. Nu

keren ze terug. Abram trekt weg met alles wat hij heeft en Lot gaat met hem mee. 

Vorige week lazen we in hoofdstuk 12 hoe Abram op weg gaat, uit Charan. Abram

gaat op reis omdat de Heer hem aangesproken heeft. Abram voelt zich geroepen om op zoek

te  gaan  naar  een  nieuw bestaan  voor  het  aangezicht  van  die  ene  God.  Abram heeft  een

onrustige ziel. Hij wil iets, hij zoekt naar wat het leven allemaal te bieden heeft. 

Dat is Abram. Maar is dan Lot? Lot is heel iemand anders dan Abram. Lot voelt zich

niet aangesproken. Hij voelt zich niet een geroepene. Hij is niet iemand met een doel voor

ogen. Hij bedenkt niet zelf wat hij wil. Nee, Lot gaat mee. Lot is meer een meeloper. Hij volgt

Abram op zijn schreden. Als een schaduw volgt Lot Abram.

Abram, de man met dat grote doel voor ogen en Lot, degene die volgt. Abram en Lot;

de gedreven mens en degeen die er achteraan loopt. Samen trekken ze uit Egypte, met alles

wat ze hebben, met hun familie, hun vee en hun bezit.

Kiezen!

Ze vestigen zich in Kanaan met al hun rijkdom. Maar al gauw gaat het mis. Samen zijn ze te

rijk. Ze zitten elkaar in de weg. En daar komt ruzie van. Abram besluit om iets te doen aan de



ruzies die er zijn uitgebroken. Laten we toch geen ruzie maken, we zijn toch familie? Het hele

land ligt voor ze open. Elk een kant op, dat is de oplossing. En Lot mag kiezen.

Lot liet zijn blik rondgaan, staat er dan; Lot kijkt om zich heen, kijkt naar alle kanten.

Je kunt je voorstellen wat hij ziet.  Om zich heen ziet hij de dorre heuvels van de Negev;

onherbergzame streken, droog en kaal. Maar in de verte ziet hij ook de streek van de Jordaan. 

Hij  zag  dat  het  daar  rijk  aan  water  was,  zegt  de  verteller.  De  Jordaanvallei  is

vruchtbaar land; er is genoeg te eten voor het vee; het is een streek die Lot ongetwijfeld

welvaart zal brengen. En Lot weet meteen wat hij wil. 

Nu is er wel wat aan de hand met die Jordaanvallei. De streek rond de Jordaan was als

het land Egypte, schrijft de verteller. En dan gaat er bij ons - als het goed is -, een lichtje

branden. Egypte, dat was toch het land waaruit Abram en Lot waren weggetrokken? Egypte,

dat is toch land van de benauwdheid? Het is bovendien de streek waar Sodom en Gomorra

liggen; is het wel verstandig om die kant op te gaan?

Kiezen wat je ziet….

Tsja. Lot ziet wat er in de verte voor hem ligt, die enorme vruchtbare vlakte bij de Jordaan.

Misschien wist hij wel wat voor steden dat zijn, Sodom en Gomorra, maar goed, overal is wel

wat. En wie zegt dat hij niet met verleidingen kan omgaan?

En dus kiest Lot voor de streek rond de Jordaan. Lot neemt voor het eerst een eigen

besluit. Hij kijkt om zich heen, en kiest voor datgene wat op het oog het best is. Hij ziet wat

voorhanden is, hij ziet wat hij voor zich heeft en hij kiest voor wat hij ziet. Hij denkt niet

verder na maar besluit te gaan wonen in de streek die hem op het eerste gezicht het meest

heeft te bieden. En dat is best te begrijpen. 

Lot is steeds maar onderweg geweest. Hij heeft  behoefte aan een eigen plaats, een

thuis. Hij zoekt de plek die hem wat te bieden heeft, een plaats waar hij rustig kan wonen. En

is dat niet  wat mensen graag willen; is dat niet  een heel menselijk verlangen, een veilige

plaats, waar je het goed hebt? 

Lot zoekt een plaats waar het goed wonen is en hij denkt die plaats te vinden bij de

Jordaan. Hij ziet wat voor ogen is: vruchtbaar land, welvarende steden. Hij kijkt niet verder

maar grijpt wat voorhanden is. Hij vestigt zich bij de Jordaan. En dat is een heel logische en

menselijke keus.

…of kiezen wat je hoort



Ook Abram kijkt om zich heen. Nadat Lot was weggegaan zei de Heer tegen Abram, kijk

eens goed om je heen. Sla toch je ogen op, zegt God, en zie van de plaats waar je bent naar

het  noorden,  zuiden,  oosten  en  westen,  al  het  land  dat  je  ziet  geef  ik  aan  jou  en  je

nakomelingen, voor altijd. 

Abram kijkt om zich heen, en hij ziet wat Lot zag; hij ziet wat voor ogen is: een dorre

vlakte. Er valt niet veel te zien. Maar Abram klaagt niet over het dorre onvruchtbare land, hij

klaagt niet dat God hem dat dorre land aanwijst als de plaats om te gaan wonen. Toen brak

Abram op, en ging wonen bij de eiken van Mamré, staat er. En hij bouwde een altaar voor de

Heer. 

En dan denk je, hoe kan het, dat Abram niet klaagt, niet teleurgesteld is? Wat moet hij in die

dorre droge heuvels? Wat heeft hij er te zoeken? Is hij daarvoor weggetrokken, uit alles wat

bekend en vertrouwd was? Wat is dat voor een God, die een mens naar kaal en onvruchtbaar

land laat gaan? Hoe kan het? 

We zeiden al,  Abram is een heel ander mens dan Lot. Abram is een man met een

roeping. En dat maakt blijkbaar een verschil. Abram ziet, net als Lot, de dorre heuvels van de

Negev. Maar Abram ziet meer. Hij ziet ook wat hij bij zijn roeping heeft gehoord. Hij ziet een

land dat God hem gegeven heeft. Het is het land dat hem een goed leven zal brengen. 

Abram kijkt met de ogen van het geloof. En dan zie je altijd meer. Abram kiest niet

voor wat hij ziet, maar voor wat hij hoort. Hij kiest voor wat nog niet te zien is, maar dat deert

hem niet. Hij kiest voor zijn droom, zijn ideaal; een ander leven, een leven dat voldoening

schenkt omdat het een leven is voor het aangezicht van de Eeuwige.

Lot kiest voor wat hij ziet; Abram durft verder te kijken dan wat voor ogen is. Hij kijkt

de toekomst in, naar de horizon van Gods geschiedenis met mensen. Kanaan is het land dat

mensen van godswege in bezit gegeven is. Het is het land waarin het verhaal van God met de

mensen vorm gaat krijgen. Abram ziet het al gebeuren, en vol moed slaat hij zijn tenten op in

het droge land. 

besluit

Zou je het doen, kiezen als Abram doet, voor een droom, een ideaal? Een hele kunst is het,

om dat te doen. Een hele kunst om zo naar de wereld en naar mensen te kijken. Het vraagt

moed, lef, en doorzettingsvermogen. Degene die dat prachtige verhaal over Abram en Lot

voor ons opschreef, die weet dat wel. 



Laat je toch niet van de wijs brengen, zegt de verteller. Zie de wereld als Gods wereld, zie

jezelf als mens met een roeping. Weet dat je een geroepen mens bent en vertrouw erop dat

God je naar dat beloofde land zal brengen. 

Zo te leven, dat is, leven in een soort rusteloosheid, omdat alles verandert, en niets

vaststaat. Maar het is ook, leven met de intuïtie dat leven leven is voor Gods aangezicht. Dat

de schepping betrouwbaar is en je hoe dan ook wel dragen zal. 

Voorbeden

Trouwe God,

U bent God van mensen onderweg, U roept ons om op weg te gaan, 

Te zoeken naar leven dat ons gelukkig maakt, 

Voor deze aarde bidden wij, die zucht en kreunt onder wat mensen haar aandoen;

De vervuilde zeeën, het veranderend klimaat;

Voor de volkeren bidden wij, die elkaar voortdurend bestrijden

En elkaar geen plaats onder de zon gunnen;

Dat wij de moed niet verliezen, maar elkaar willen zoeken en vasthouden, 

Met het visioen voor ogen

Van het goede wijde land waar de volkeren in vrede zullen samenwonen.

Wij bidden voor wat veelbelovend is,

voor wilde plannen en grote dromen van mensen 

die zich laten leiden door uw visioen van vrede;

wij bidden voor mensen die met geduld en volharding 

voor ons uit gaan op Uw weg, zoals ooit Abram. 

Dat ook wij verder zien dan wat voorhanden is,

waarmee wij verder durven kijken dan wat we om ons heen zien.:

Wij bidden voor uw gemeente, wereldwijd en hier in deze dorpen, 

In deze tijd waarin de kerk het moeilijk heeft, 

En gezocht moet worden naar nieuwe wegen 

Om de lofzang gaande te houden en uw woord ter sprake te brengen,

Dat wij elkaar vast willen houden ondanks alles, 

Dat wij naar de toekomst willen kijken zonder het verleden tekort te doen.


