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Genesis 13 / Genesis 14 : 14-20 
 
Gemeente van Christus, 
 
Van meetaf aan heeft Abram zich over zijn neefje Lot, de zoon van zijn overleden jongere broer 
ontfermd. Sindsdien waren ze onafscheidelijk. Lot was eigenlijk een beetje een meeloper, maar daar 
komt nu een einde aan. 
Abram en Lot gaan uit elkaar en daarmee maakt Abram zich los van zijn laatste restje familie. 
Gebrek aan water en land, leidde tot een crisis tussen de herders van Abram en die van Lot. Een 
conflict dat uit de hand liep. 
Abram en Lot, ze waren sàmen voor het stukje land dat ze bewoonden te veel geworden. En dan 
woonden daar óók nog de Kanaänieten en Perizzieten, zegt de verteller erbij. Te veel mensen en 
bedrijvigheid op één kluitje, dat kan de aarde niet aan.     
 
Letterlijk staat er: ‘de aarde kon ze niet dragen.’ 
Grenzen aan de groei dus, het draagvermogen van de aarde is niet onbeperkt.  Verrassend actueel 
klinkt dat. Daar kan oorlog van komen en dat wil Abram voorkomen:  
Lot, we kunnen maar beter uit elkaar gaan. En Abram, zo vertelt het verhaal, neemt Lot mee naar 
een berg en laat hem naar links en naar rechts kijken – ga jij naar rechts, dan ga ik naar links, ga jij 
naar links dan ga ik naar rechts. Zeg het maar, Lot – aan jou de keuze. 
Links ligt de vruchtbare vlakte van de Jordaan en rechts het kale berglandschap van Kanaän. Lot mag 
kiezen en dat doet hij maar al te graag. Hij brengt niet het respect op om  tòch maar zijn oudere oom 
de eerste keus te laten. Hij kijkt gretig naar links, naar de richting van de Jordaanvallei, waar de 
steden Sodom en Gomorra liggen.  
 
Dat laatste vertelt de verteller er alvast maar even bij. 
Lot ziet dat dit gebied vruchtbaar is en welvarend, het lijkt wel een lustoord als de Hof van Eden of 
Egypte. ‘Sodom en Gomorra waren nog niet verwoest’, vertelt de verteller er nog fijntjes bij en zo 
hoor je het naderend onheil al rommelen. Want dáár in dat land is van alles aan de hand wat niet 
deugt en je kunt dan ook maar beter niet vragen hoe die samenleving aan zo’n welvaart  gekomen is, 
ten koste van wie en ten koste van wat is dat gegaan? Zulke vragen leveren altijd een ongemakkelijk 
gevoel op, zoals ook vandaag in òns land.  
 
Denk maar aan de slavernij en ons koloniale verleden. We willen het liever niet weten. Met de 
samenleving van Sodom en Gomorra was er dus van alles aan de hand. Hedonisme en egoïsme, zo 
kun je het wel  ongeveer omschrijven. Is Lot nou zo naïef dat hij echt niet wéét wat voor land dat is? 
Of wil hij het gewoon niet weten? Hoe dan ook, hij heeft zijn keuze gemaakt, maar waarop is zijn 
keuze gebaseerd? 
Lot kiest voor wat hij nu ziet, dàt is voor hem bepalend, de korte termijn. En dat lijkt zo op het eerste 
gezicht allemaal heel aantrekkelijk. Pak nu wat je pakken kunt en doe verder niet moeilijk, denkt Lot.  
En Abram had het nakijken. 
Misschien was hij toch ook wel een beetje opgelucht dat hij Lot de eerste keus had gelaten, want dat 
dat land er zo lieflijk uitzag, was natuurlijk ook hèm niet ontgaan….vertel Abram wat! Maar nu, nadat 
Lot zo voortvarend heeft gekozen, blijft hèm dat onherbergzame land Kanaän over, een land dat hem 
tot op heden nog weinig goeds heeft gebracht. 
En juist dàn klinkt in ons verhaal opnieuw die Stem die hem eerder had toegesproken: ‘Trek weg uit 
je land, verlaat je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen.’   Abram had dat op dat moment ook 
wel even nodig, denk ik want de Stem zegt: ‘Kijk eens goed, Abram, al het land dat je hier ziet geef ik 
aan jou en je nakomelingen, voor altijd.  ‘En ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de 
aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op aarde.’ ‘Kom, doorkruis het land in zijn 
volle lengte en breedte, want aan jou zal ik het geven.’ 
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Toen brak Abram op en ging wonen bij de eiken van Mamre, bij Hebron. Daar bouwde hij een altaar 
voor de Heer. Inmiddels het derde altaar dat hij in Kanaän heeft gebouwd, als teken van vertrouwen 
in die Stem. Want dat is het grote verschil tussen Lot en Abram: Lot ziet alleen wat hij ziet – platweg 
en korte termijn - maar Abram ziet wat hij gehoord heeft. Dat kale land is het land van belofte, al zie 
je er nu nog niets van. 
Maar Abram kijkt met de ogen van het geloof en dan zie je altijd méér. ‘Het geloof is de zekerheid 
van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet,’ aldus -eeuwen later- de 
schrijver van de brief aan de Hebreeën. Abraham en Lot vertegenwoordigen twee manieren van 
kijken: zien wat je ziet –en verder punt uit- èn zien wat je gehoord hebt, de toekomst in naar de 
horizon van God. 
Abram weet inmiddels dat er méér is dan alleen wat er op korte termijn te zien is. Dat besef, die 
gevoeligheid was bepalend voor de keuze die hij maakte. In zo’n verhaal komen alle mensen van alle 
tijden in beeld: hoe maken wij onze keuzes, en vanuit welk perspectief richten wij een samenleving in 
en geven we vorm aan ons eigen leven? 
Welke kant kijken we uit? 
De geschiedenis laat zien dat dat mensen steeds weer kiezen met het oog op wat ze nu zien en dus 
voor een welvaart op kòrte termijn, ten koste van een welzijn op lànge termijn. Egoïsme, verlangen 
naar macht en status spelen daarbij altijd weer een hoofdrol. 
Lot werd gedreven door hebzucht en hebzucht werkt altijd blikvernauwend.  
Individuen en individuele groepsbelangen voeren dan de boventoon en de zwakken moeten het 
daarbij ontgelden. 
Abram had een vergezicht, een toekomst aan alle afgoderij, geweld en onrecht voorbij, het beloofde 
land van God. Dat oerverhaal en dat oerperspectief geldt uiteindelijk àlle mensen.  
Uiteindelijk zullen zij allen in Abraham gezegend zijn.Uiteindelijk zal de hele wereld – de ganse èrets 
in het Hebreeuws - door Martin Buber vertaald als ‘das Erdland’, de plaats worden waar alle mensen 
in shaloom zullen leven.  
Dat verhaal over Abram is dan ook geen exclusief verhaal over een god die alleen Abram en zijn 
nageslacht uitkiest, maar een inclusief verhaal over een god die in Abram kiest voor alle mensen. 
Dat is de verhaallijn van het doorgaande verhaal van God en mens en dat begint met Abram.  
Hij verbleef in Kanaän als een zogenaamde ‘chabieru’, een rondtrekkend herdersvorst en hij werd 
een ‘Hebreeër, genoemd, dat is ‘iemand van de overkant.’ 
Hij hoorde dan ook een Stem van de overkant, 
die hem opriep om te geloven in wat er nog niet is, maar wel komende is. 
Een Stem die als het ware een brug sloeg tussen Abram’s werkelijkheid nù, naar het land van belofte 
later. 
Een Stem die ook vandaag niet zwijgt zolang er nog een afgrond gaapt tussen onze werkelijk- heid 
van gisteren en nu èn de belofte van morgen. 
Abram, een Hebreeër, een mens tussen twee werelden. 
Zolang dat beloofde land er nog niet was, voelde hij zich een vreemdeling en bijwoner op aarde. 
Maar niet als een kluizenaar die zich terugtrekt en zich verder met niemand en niets meer bemoeit, 
integendeel. 
Daarom terug naar ons verhaal, want er komt nog een verrassende wending. 
Hoewel…….verrassend? 
In het land van Sodom en Gomorra brak een oorlog uit, het was te verwachten, zo verrassend was 
dat niet.  
Ik bespaar u nu maar de détails, maar het gaat - zoals altijd - om macht, inderdaad het oude liedje, 
we kennen dat.  
Het geschiedde en het geschiedt.  
En de doden en voorgoed getekende slachtoffers zijn niet meer te tellen, je kunt je er dan ook weinig 
meer bij voorstellen.  
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Totdat de camera ineens inzoomt op één slachtoffer: een uitgemergeld hongerend kind, een meisje 
onder de brandende napalm, een vluchtelingenjongetje dat aanspoelt op een van de Griekse 
stranden. 
Dan weet je ineens dat dit dus niet kan. 
Ook in ons oude verhaal zoomt de verteller in op één van de slachtoffers: Lot.‘Lot die in Sodom 
woonde.’ 
Misschien was hij gandeweg al uit Abram’s gedachten verdwenen. 
Maar toen hij hoorde dat Lot en de zijnen ginds in nood verkeerden, bedacht hij zich geen ogenblik. 
Het was alsof die Stem weer opspeelde…… 
Abram in jou zullen alle mensen gezegend worden. 
Abram had ook kunnen denken: laat maar zitten, dan had Lot maar niet naar dat land toe moeten 
gaan.  
Maar  zó reageren kan dus niet meer, sinds die Stem. 
‘Eigen schuld dikke bult’ gaat niet meer op. 
Hij trekt er met een samengeraapt legertje van 318 man op uit en onderneemt dan een hachelijk 
avontuur tegen de legers van koning Kedorlaomer. 
Abram trekt erop uit als een bevrijder en zo laat hij in dit ‘beloofde land’ waarvan hij nog geen 
vierkante centimeter in zijn bezit heeft, de geest van het beloofde land, alvast waaien, de geest van 
de eeuwige God: Ik zal er zijn voor jou.  
Lot, dat neefje van de heb, die meeloper en opportunist die alleen maar ziet wat hij ziet en pakt wat 
hij ziet, hoort er dus ook bij.  
Abram ontfermt zich weer over hem, zoals hij dat van meet afaan gedaan had.  
Voor ons als de veel latere lezers van dit verhaal tekenen zich in deze Abramfiguur  al de contouren 
af van de beloofde Messias, de redder en bevrijder, die – toen hij moest kiezen vanaf een berg, (u 
weet wel bij de verzoeking in de woestijn), de verleiding afsloeg om alle koninkrijken van de wereld 
in zijn macht te krijgen door één knieval voor de grote verleider, de valse tegenstem. 
Ook hij, Jezus, koos niet op grond van wat hij zag, maar vanuit wat hij gehoord had……gehoord vanuit 
de verhalen en de geschriften. 
En hij was het ook die, op een berg gezeten, gezegd heeft: ‘zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de 
aarde beërven. 
Wonderlijk hoe die dingen op elkaar rijmen. 
Hoort u verder maar:  
Nadat de verteller ons verteld heeft over Abram’s geslaagde missie waardoor en Lot en de zijnen 
werden gered, laat hij in ons verhaal, zomaar uit het niets, een geheimzinnige gestalte tevoorschijn 
komen. 
Melchisedek is zijn naam en dat betekent ‘mijn koning – te vertalen met mijn god - is rechtvaardig.’ 
Hij is een soort priester-koning van wie we in dit verhaal verder niets meer te horen krijgen, alleen 
dat hij koning van Salem is, van Shaloomstad, de stad van vrede. 
Hij treedt ons verhaal zomaar binnen mèt een zegen. 
‘Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde.’ 
‘Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden leverde hij aan u uit.’ 
Hij, deze koning uit de vreemde volken, zegt op het juiste moment het goede woord, want dat 
betekent het woord ‘zegenen’: – benedicere. 
Jij bent op de goede weg, Abram…..God zij met je. 
En om de daad bij zijn woord te voegen, staat hij daar met brood en met wijn, om Abram te 
versterken. 
Natuurlijk moet je dit verhaal in zijn eigen waarde laten, maar wie zou het verhaal nu lezend niet 
denken aan psalm 23 - ‘Hij wil mij versterken met brood en met wijn.’ 
En aan Jezus Messias, die grote nazaat van Abraham die in de tekenen van brood en wijn zijn 
verlossende overgave toonde voor deze wereld. 
Abram werd gezegend en was anderen tòt een zegen en ook Lot mag dat ervaren. 
Ze zijn dus niet voorgoed uit elkaar gegaan, die twee.  
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Tenslotte: 
Kiezen voor wat je gehoord hebt. 
Daarvoor hoef je niet persé christelijk te zijn of lid van een kerk, want het gaat hier om een roep die 
uitgaat naar alle mensen en opgevangen wordt door alle mensen van goede wil, overal vandaan. 
Bondgenoten te over dus. 
En ook al zien we er soms nog bitter weinig van (van dat beloofde land), het staat ons tòch, méér dan 
alleen maar een illusie, definitief voor ogen…..door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 


