
 
 

 

 

 

 

HET VERHAAL VAN ABRAM EN LOT 

 

Abram woonde met Sarai, Lot en alle anderen en alle dieren in Negeb. Er kwam een hongersnood. Hij 

kon daar niet blijven en daarom ging hij met zijn groep naar Egypte. Gelukkig was daar wel voldoende 

te eten voor de dieren en henzelf. Hij leefde daar een tijd en op een dag was het weer tijd om terug te 

gaan.  

 

Ze gingen de woestijn Negeb in. Abram was een rijk man. Hij bezat veel vee, maar ook zilver en goud. 

Hij nam al zijn bezittingen mee. Van Negeb trok hij verder naar een plek die Betel wordt genoemd. 

Daar was Abram eerder geweest en hij had daar een altaar gebouwd. Het was een heilige plaats. Een 

plek waar Abram kon bidden tot God.  

 

Ook Lot, die met Abram meegekomen was, bezat veel schapen, runderen en tenten. Maar het stuk land 

waar ze waren, had niet voldoende grasland om de dieren die zij samen hadden, genoeg te eten te 

geven. Hierdoor kregen de herders van Abram ruzie met de herders van Lot. Bovendien woonden er 

ook nog andere volken in het land. Mensen uit Kanaän en Perzië. Die hadden ook ruimte nodig.  

 

Daarom zei Abram tegen Lot: ‘Laten wij geen ruzie met elkaar maken. En ook onze herders moeten 

geen ruzie maken. Wij zijn familie van elkaar. Jij bent voor mij als een broer! Het is beter als we uit 

elkaar gaan. Jij mag kiezen welke kant jij op wilt gaan!. Als jij naar links wilt, dan ga ik naar rechts.  

Als jij naar rechts wilt, dan ga ik naar links.’ 

 

Toen keek Lot eens goed rond. Hij zag het land langs de rivier de Jordaan. Dat was groen en 

vruchtbaar. Daarom koos Lot dat stuk land en ging naar het oosten.  

 

Abram bleef in Kanaän wonen. Nadat Lot was weggegaan zei God tegen Abram: ‘Kijk vanaf de plek 

waar je nu staat eens goed naar het noorden en het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je 

ziet, geef ik aan jou! Jij zult de stamvader worden van ontelbaar veel mensen. Meer dan er zandkorrels 

zijn op de aarde. Alleen iemand die al die zandkorrels kan tellen, weet hoeveel nakomelingen jij krijgt. 

Ga het hele land door in de lengte en in de breedte, want het is een geschenk van Mij aan jou!’ 

 

 


