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1. Kiezen heeft alles te maken met kijken, met de manier waarop je tegen de 
dingen van het leven aankijkt. De apostel Paulus bidt hier over voor wat betreft 
de gelovigen: ‘Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot 
de hoop is waartoe Hij u roept en hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfdeel te 
midden van de heiligen.’(Ef.1:18WV). Je kunt dus met je hart en zonder je hart 
kijken. Je kunt van binnenuit kijken, met de ogen van het geloof. We kunnen ook 
wat van buitenaf op ons aankomt op ons laten inwerken, zonder die indrukken 
gelovig te verwerken! Het verschil wordt duidelijk in het gevolg van de 
beslissende keuzen van Abram en Lot (Gen.13 en de afloop in Gen. 14,17-19). 
 
2. Abram is door God naar de grenzen van het ‘beloofde land’ teruggebracht. In 
het voorstel van de keuze (vs. 8-10) geeft Abram aan Lot alle ruimte, zoals dat 
hoort in het beloofde land. Bij dat voorstel om tot een verdeling van het 
beschikbare land te komen, zullen wij bedenken dat men zich in de tijd van de 
bijbel niet, zoals bij ons, op het noorden, maar op het oosten oriënteerde. Als 
we dan bedenken wat dit betekent voor het voorstel van Abram aan Lot, dan 
staan zij zo, dat links van Abram het noorden is en rechts het zuiden. Daarmee 
bleef het keuzeaanbod binnen de grenzen van het Beloofde Land! Lot mag kiezen 
voor het noorden of het zuiden van het hele beloofde land. Uit de volgende 
verzen (10-11) blijkt echter dat Lot voor geen van deze twee mogelijkheden kiest, 
maar ‘zijn ogen opslaat naar de Streek van de Jordaan’. Lot kiest buiten de 
grenzen van het Beloofde Land en wel naar het oosten! Hij kiest dus anders dan 
Abram heeft voorgesteld. Voor dit ‘opslaan van de ogen’ wordt in de Joodse 
uitleggingen (Midrasj Rabba) vergeleken met de manier waarop de vrouw van 
Potifar in Gen. 39:7 (met begeerte) naar Jozef keek. Abram wilde de ruimte van 
het Beloofde Land tussen hen beiden verdelen, maar Lot heeft geen oog meer 
voor dat dorre land wanneer er zich een welvarende en paradijselijke Streek aan 
hem voordoet. Lot versmaadt met deze keuze de belofte van God! Lot scheidt 
zich niet alleen van zijn oom Abram af, maar tegelijk kiest hij voor een weg die 
hem steeds verder afvoert van God en diens beloften. Deze scheiding is 
veelzeggend!  
 
Wij hebben als christenen ook de keuze om onze levensweg dicht bij Gods 
beloften te houden. Ook wij zullen weet hebben van de gegeven vrijheid binnen 



de van God gestelde begrenzing. Anders komen we net als Lot op wegen die 
steeds verder van God afvoeren en in een eindigen in een grenzeloze 
gebondenheid aan de zonde en haar gevolgen.  
 
3. Verkeerde keuzen brengen een mens in een geleidelijke neergang van kwaad 
tot erger. Lot slaat eerst zijn tenten op tot bij Sodom (13:12). Hij vestigt zich in 
de steden van de Streek, waarvan de bijbel zegt: ‘de mannen van Sodom waren 
zeer slecht en zondig tegenover de HERE’, hetgeen wel blijkt uit de geschiedenis 
van Gen.19. Ondanks deze slechte invloeden begeeft Lot zich in hun sferen. Hij 
wordt blijkbaar zo welvarend, dat hij binnen Sodom kan gaan wonen 
(Gen.14:12). Nog wat later treffen de verderfengelen Lot aan in de poorten van 
Sodom (19:1), wat zoveel wil zeggen dat hij tot de notabelen van de stad is gaan 
behoren. De weg van de zonde is een hellend vlak. Voor deze weg te kiezen is 
een repeterende breuk. Als je er niet radicaal mee breekt, brengt het je als 
vanzelf van kwaad tot erger. Het hele gezinsleven van de familie Lot blijkt 
geïnfecteerd met de slechte invloed van Sodom. De vrouw van Lot wordt door 
Jezus aangehaald als een waarschuwend voorbeeld om de noodzaak te 
onderstrepen los te komen van alles wat iemand ervan weerhoudt om geheel en 
al voor Hem te leven (Luc.17:32-33). Lot vestigde zich daar waar de mensen door 
hun zonden een ramp over zich afgeroepen hebben (18:20,21) en die ook 
daadwerkelijk tegemoet gingen (19:15,24-26). Wat een diepgaande en 
vérstrekkende gevolgen kunnen onze keuzen hebben!  
 
4. Lot gaat af op wat zijn oog streelt (vs. 10,11) en wat zijn begeerte voedt en 
bevredigt.  
Zo kan een mens kiezen en in de macht komen van het gekozene. Bij het maken 
van een belangrijke keuze is het van groot belang je af te vragen of je deze keuze 
in overleg met God en in lijn met zijn Woord en Geest maakt. Als we zonder God 
kiezen, wordt dat wat we kiezen onze heer, het kan zelfs onze afgod worden. 
Jezus zei eens ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ (Luc.12:34). Het hart 
is dan voorgesteld als de zetel van onze emoties, verlangens en streven (vgl. 
Spr.4:23). Wanneer iemand als maar bezig is meer en meer materiële zaken voor 
zichzelf te vergaren, dan blijkt daaruit dat hij daarop zijn zinnen heeft gezet. Uit 
het resultaat van iemands inspanningen (de schat) valt af te leiden waar iemand 
op uit is, waar hij door gedreven wordt. Het is daarbij ten diepste van tweeën 
een: of iemand is gericht op het Koninkrijk van God, of iemand is gericht op 
aardse zaken (Matth.6:21,24!). 
 
5. Het is merkwaardig dat de begeerte zo blind maakt. Lot ziet wel de materiële 
voordelen, de welvaart van Sodom, maar hij ziet niet de nadelen van geestelijke 



bedreiging en zedelijke verwording voor hemzelf en zijn gezin. Lot is uiteindelijk 
in Sodom niet gelukkig geworden, sterker nog, hij heeft er zijn’ rechtvaardige ziel 
dag en nacht gekweld’ (2Petr.2:8). Lots vrouw heeft in Sodom haar hart verloren, 
Lot heeft er zijn vrouw verloren en zijn zedelijke waardigheid is hij door de 
infectie van de zonden van Sodom die zijn dochters er hadden opgedaan, 
kwijtgeraakt. Onze keus is dus nooit een zaak van onze ogen alleen, maar zeker 
ook een zaak van het hart. Als in ons hart de begeerte leeft, dan wordt die 
begeerte door wat we zien vaak versterkt. ‘Wordt iemand beproefd, dan is het 
altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. Daarna, als de begeerte 
bevrucht is, baart zij de zonde; en als de zonde eenmaal volgroeid is, baart zij de 
dood’ (Jac.1:14,15WV). Wie zonder God tegen de dingen van het leven aankijkt 
en zonder God kiest, is weerloos, wordt gevangen in een net van eigen 
bedenksels en is zo een slaaf van eigen begeerten. Je kijkt dan verkeerd. Wat je 
ziet mag allemaal waar zijn, maar het is slechts een deel van de waarheid. Als het 
voor God niet kan bestaan, kan je het nog zo goedpraten, maar dan is een halve 
waarheid een hele leugen.   
 
6. Abram heeft de scheiding niet gezocht. Hij zocht de vrede en koos ervoor aan 
Lot de eerste keuze te laten en zo de minste te willen zijn. In de pijn van de 
scheiding mag Abram de HERE overhouden. Abram is niet misdeeld. Het is beter 
met God te zijn op een kale berg, dan zonder God in een weelderige vlakte. Maar 
het zal hem wel aangegrepen hebben (zie vs.8,14). De Here weet dat Abrams 
keuze hem hartzeer doet. Op het juiste moment, als Abram een zekere 
eenzaamheid meer dan ooit gevoeld zal hebben, bevestigt God aan Abram zijn 
roeping en Gods keuze voor hem! Dan herhaalt de Here zijn genadige belofte 
(vs.14-18) met de krachtige inzet van een drie maal ‘Ik zal’. Abram wil met God 
rekening houden? Goed, dan is hij ook voor Gods rekening! De Here zal voor hem 
zorgen. Hiermee geeft God als het ware zijn goedkeuring over de weg waarin 
Abram gekozen heeft de milde en de minste te willen zijn. Nu wordt Abram 
getroost door de bevestiging dat God aan zijn kant gebleven is. De Here verzekert 
hem van zijn blijvende trouw en steun, voor hem en zijn nageslacht. Op dat 
moment is nog niets van die belofte werkelijkheid geworden. Abram zwerft weer 
verder naar Hebron, zonder zicht op een zoon. Wat is het heerlijk wanneer de 
Here bij ons terugkomt op zijn gegeven Woord. Dat dit nu wekelijks onder ons 
verkondigd mag worden! Kan dat ons nog blij maken? Bidt je wel eens: ‘Och 
Here, laat U nog eens aan mij merken, dat U van me afweet!’ Als we dat doen 
wordt ons geloof telkens weer gevoed en gesterkt. Want dan zijn we 
opmerkzaam geworden. Voor een christen is de herhaling van Gods beloften niet 
een saaie preek aanhoren, maar een bevestiging van Gods nabijheid en liefde. 
Waarom hebben wij dat nodig? Omdat we het uit onzelf niet goed kunnen 



vasthouden. Net zoals een mens bevestiging van een medemens nodig heeft om 
harmonieus te kunnen leven, zo heeft een christen de bevestiging van God nodig 
om hem of haar een sterk geloof te geven. Bevestigen is innerlijk versterken (lees 
1Cor.1:8; 2Cor.1:21)! Er zit zo’n versterking in de woorden van God aan Abram, 
de beloften worden steeds rijker: Eerst sprak God ‘ Ga naar het land dat Ik u 
wijzen zal’ (12:1). Daarna lezen we: ‘Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven’ 
(12:7). Nu zegt God: ‘Al dit land zal Ik u en uw nageslacht voor altoos geven’. In 
feite heeft Abram het beste deel gekozen. Of beter gezegd, hij heeft voor een 
weg met God gekozen en krijgt dan het beste deel geschonken! Zo geldt het ook 
voor ons nieuwtestamentische gelovigen, dat alles wat ‘in Christus Jezus is’, is 
voor ons ja en amen (2Cor.1:20). Heel het leven is voor ons een trektocht van 
geloofs-oefening. Onze keuzen bepalen of wij groeien op die weg, door steeds 
op Gods Woord te blijven bouwen en vertrouwen. Wat de toekomst brengen 
moge, mij geleidt des Heren hand! 
De weiden waarin de schapen van Abram grazen worden niet opeens zo 
vruchtbaar als de Jordaanvlakte. Maar Abram weet zijn toekomst veilig in Gods 
handen. Daarom gaat het, ook voor ons! Abrams ogen zijn verlicht door zijn 
geloof. Zo mogen wij ook leren over de vlakten en bergen van ons huidige 
bestaan heen te zien naar de stad die uit de hemel komt (Openb.21). 
 
7. Hebron is Abrams nieuwe pleisterplaats. Daar heeft hij het langst gewoond en 
daar is hij ook begraven. In Mamre, bij Hebron, stond een terebint, een heilige 
boom voor een Kanaänitische afgod. Ook Abram komt niet in een geheiligde 
omgeving terecht. Echter, hij past zich niet aan de situatie aan, maar bouwt er 
een altaar voor de HERE. De altaren zijn het bewijs dat Abram zich voor zijn God 
niet schaamde. Hij heeft zich daar voor God verootmoedigd, zijn schuld beleden 
en vergeving gezocht. Het altaarleven bewijst een diepe vrede met God en een 
leven in diepe afhankelijkheid van Zijn liefde. Altaarleven betekent bidden om 
de vervulling van Gods beloften en danken voor al Zijn leiding en trouw. Voor 
ons is het altaarleven het gaan naar de troon der genade, waar de verborgen 
omgang met God wordt beoefend en ons geloof wordt versterkt. Vanuit de 
vergeving zullen lofprijzing en aanbidding zeker een antwoord zijn van het ruim 
opademende en gereinigde hart. Voor gelovigen geldt dat zij ‘een altaar hebben’, 
dat wil zeggen wij hebben deel aan de verzoening die op het kruis door de Here 
Jezus voor ons is verricht (Hebr.13:10). Dit offer is eenmalig, maar door het 
geloof en door de viering van het heilig avondmaal hebben wij voortdurend deel 
aan dit altaar (vgl. Joh.6:51,58; 1Cor.10:16 vgl. Gal3:29).  
 
Abram heeft in zijn keuzen voor een nederige houding en voor het altaar laten 
zien dat hij doorzag dat het holle en lege van wat zonder God gekozen wordt op 



de duur vergaat. Wie de dingen in Gods licht beziet, ziet zijn leven op de lange 
termijn, en zelfs voor eeuwig. Dan mag vrijmoedig worden rondgekeken. Want 
iets met de Here ontvangen of iets zonder de Here gebruiken, dat is een 
hemelsbreed verschil. Wie zo kijkt, kijkt eerst naar God en dan naar de dingen. 
Dat is kijken door de bril van de genade, daarvoor is de Heilige Geest geschonken 
aan hen die geloven.  Zo zal ons geloof onze keuzen beïnvloeden, en dat zal ons 
leven voor een belangrijk deel bepalen.   
 
De dingen zijn niet, zo zij schijnen: 
de worm zit binnen ‘t lekkerst ooft, 
en levend kleur bedekt venijnen; 
hij dwaalt zeer licht, die licht gelooft. 
In paradijzen nestlen slangen... 
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