
Zondag 10 januari 2016 - De keuze van Abram versus Lot
 - Ps. Hoo Handojo -

Jakobus 1: 17•
Alle goede gaven, elk volmaakt geschenk is van boven, van God. God weet ◦
wat je nodig hebt. Probeer niet met je eigen kennis een goede keuze te 
maken in je leven. Vraag de raad van God in je keuzes. Laat Hem jou 
leiden.

Genesis 12: 1-3•
Abram moest weg uit zijn huidige toestand en gaan naar waar God hem ◦
zou leiden. Abram wist niet op voorhand waar God hem naartoe zou 
leiden. 
Zo kan dit ook van toepassing zijn op jouw leven. Let op wie je toelaat in ◦
je dichte kring. Wie laat je toe om je leven te beïnvloeden? In welke 
invloedssfeer wil je zijn?

Genesis 13: 1-9•
Abram deed wat God van hem gevraagd had. En hij bouwde een altaar ◦
voor de Heer. 
Lot, een neef van Abram, volgde Abram waar hij ook naartoe ging. Lot had ◦
immers op jonge leeftijd zijn ouders verloren en werd opgevangen door 
Abram. Lot was, net zoals Abram, ook rijk geworden. Ze waren zo rijk 
geworden dat de plaats waar ze woonden te klein werd voor hen beiden. 
Er ontstond onenigheid tussen hun herders. 
Daarop besloten Abram en Lot om wat verder van elkaar te gaan wonen. ◦

Jeremia 29: 11•
God heeft gedachten van vrede over jou. Een toekomst van hoop.◦

Genesis 13: 10-18•
Lot zag dat de Jordaanvlakte vruchtbaar was en ging daar wonen in de ◦
buurt van Sodom en Gomorra. Lot koos deze Jordaanvlakte voor zichzelf. 
Hij hield geen rekening met Abram. Lot wilde de beste plaats voor 
zichzelf. Alleen keek Lot alleen naar de buitenkant. De mensen van Sodom 
waren echter zeer grote zondaars. 
Een verkeerde keuze heeft altijd gevolgen. Door de verkeerde keuze van ◦
Lot werden zijn dochters ook naar de verkeerde kant gestuurd. Als je het 
verhaal verder leest, dan lees je ook dat deze dochters incest hebben met 



Lot. Van een slechte invloed gesproken… !

Genesis 14: 10-24•
Er was een oorlog tussen de koningen van Sodom en Gomorra en andere ◦
koningen. Ze verloren en werden gevangengenomen, ook zijn neef Lot. 
Abram ging de overwinnaars achterna en versloeg hen. Hij gaf alle 
bezittingen terug. Abram besefte dat alle zegen van God zelf komt. 
Vers 20 (in het Engels): 'And he gave him a tithe of all.' (Hij gaf een tiende ◦
van alles aan Melchizedek). Melchizedek was de koning van Salem. Salem 
betekent vrede. Hij is dus een beeld van Jezus zelf. 


