
 
 

 

 

 

 

 

 
 
HET VERHAAL OVER ABR AHAM EN LOT  

Genesis 13 1-17 

 

Abram trok met zijn vrouw en alles wat hij had weg uit Egypte, de Negebwoestijn in. Lot ging met hen 

mee. Abram was rijk! Hij had veel vee en heel veel zilveren goud. Vanuit de woestijn ging hij verder 

naar Betel, om precies te zijn, naar een plek tussen Betel en  Ai in. Hier had zijn tent eerder ook 

gestaan. Bij deze heilige plaats, waar hij vroeger een altaar had opgericht, dankte hij God. 

 

Neef Lot was ook weer met Abram meegekomen. Hij had ook veel bezittingen; schapen, runderen en 

tenten. De plek waar ze nu waren was niet echt geschikt om er allemaal tegelijk te verblijven. Ze 

hadden zoveel bezittingen dat ze niet bij elkaar konden blijven wonen. Er waren al conflicten geweest 

tussen de herders die in dienst waren van Abram en de herders van Lot. 

 

Zij waren ook niet de enige in het land want er woonden ook nog Kanaänieten en de Perizzieten. 

Abraham zei daarom tegen Lot: 'Laten wij geen ruzie met elkaar maken en onze herders evenmin; wij 

zijn toch broers van elkaar. Het hele land ligt voor je. Het is werkelijk beter dat je weggaat; ga jij 

links, dan ga ik rechts; ga jij rechts, dan ga ik links.....'  

 

Lot keek goed rond, hij nam de hele omgeving in zich op. Hij zag hoeveel water er was in het land langs 

de rivier de Jordaan.  Het was er prachtig. Het leek wel het paradijs. Net zo mooi en waterrijk als het 

land langs de Nijl in Egypte. Lot wist het nu zeker, hij wilde al het land ten oosten van de Jordaan. 

 

Op deze manier gingen de mannen als broers hadden uit elkaar. Abram bleef wonen in Kanaän en Lot 

zocht een woonplaats rondom de steden bij de rivier. Hij zette zijn tentop vlakbij de plaats Sodom. De 

mensen in Sodom deden veel dingen die niet goed waren voor hen en hun omgeving. Ze leken zich niet 

druk te maken om het Goede te doen.  

 

Nu Lot was vertrokken zei God tegen Abram: 'Kijk een goed rond en kijk vanaf de plek waar je nu bent 

naar alle windrichtingen. Al het land dat je ziet, schenk ik aan jou en alle generaties na jou. Voor altijd 

zal het van jullie zijn. Veel kinderen beloof ik je, heel veel! Alleen iemand die in staat is om alle 

zandkorreltjes op aarde te tellen zou uw nakomelingen kunnen tellen! Ga het hele land door in de 

lengte, breedte en op welke manier dan ook, want ik geef het aan jou!' 

 

 

 


