
13. Verleidt het beste land te kiezen Genesis 13 

Lees Genesis 13:1-18 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest 

centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen of tegenover elkaar staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (v1)  Abram trok noordwaarts de Negev in vanuit Egypte met zijn hele familie. 

   B (v2-4)  Abram was erg rijk. Hij ging naar Beth-El en riep de Naam van JHWH aan. 

     C (v5)  Lot was ook een rijk man met veel bezittingen. 

        D (v6)  Het land was niet groot genoeg om zowel het vee van Abram als Lot te herbergen. 

          E(v7-8)  Er was onenigheid tussen de herders van Abram en Lot. 

            F(v9)  Abram stelde Lot voor land voor zichzelf te kiezen. 

Centrale as  (10) Lot zag dat de Jordaanvallei als de tuin van JHWH was en als Egypte. 

            F(11) Lot koos de gehele Jordaanvallei. 

         E (v11) Lot trok oostwaarts en scheidde zich van Abram. 

      D (v12) Abram vestigde zich in het land Kanaän; Lot trok naar Sodom. 

    C (v13)  De mannen van Sodom waren slecht en zondigden tegen JHWH. 

  B (v14-17)  JHWH beloofde Abram het land en veel nageslacht bij Beth-El. 

A (v18)  Abram trok zuidwaarts naar Hebron en bouwde een altaar. 

 En Lot koos het beste deel.. 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  Abram was voorbestemd het grootste deel van zijn leven te verblijven te Hebron. Het zou 

de plaats worden van diverse hemelse ontmoetingen met JHWH en de rustplaats van de Patriarchen. 

Niveau B:  Abram kwam Kanaän binnen met rijkdom maar JHWH beloofde hem de rijkdom van het 

hele land en veel nageslacht. Het land, belooft aan Abram was ten noorden, oosten, zuiden en 

westen van Beth-El, zover je kon kijken, inclusief de oostbank van de Jordaan tot aan de 

achterliggende bergen. Zie kaartje volgende bladzijde 

Niveau C:  Lot’s rijkdom werd gevoegd bij de zonde van de steden in de Jordaanvallei. 



Niveau D:  Lot probeerde zijn grote rijkdom te beschermen in schijnbaar veilige steden terwijl Abram 

nomadisch bleef leven en vertrouwde op de bescherming van JHWH. Abram kwam alleen in de 

problemen op het moment dat hij toch in steden ging wonen. 

Niveau E:  De oneinigheid tussen de herders van Abram en Lot was opgelost door hun scheiding. 

Niveau F:  Lot’s vrije keus bracht hem er toe te kiezen voor de Jordaanvallei. Hij zag door de 

mogelijheid zijn rijkdom te vergroten.  

Centrale as: Lot oordeelde met zijn ogen en was verleidt door de natuurlijke rijdom van de 

Jordaanvallei. Tekenend is dat zijn naam “sluier”betekend. Hij keek “versluierd” en nam de minder 

opvallende details niet waar: de zonde van die streek en de risico’s die daar aan verbonden waren. 

Zijn keus leidde tot onzekerheid, compromissen, angst voor mensen en een niet plezierig samen 

leven temidden van wijd verspreid kwaad. 

   
Abram ging naar Beth-El                 Lot ging daar Sodom  

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der 

dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

Van Jesjoea wordt gezegd dat hij niet oordeelt naar wat zijn ogen zien. Jesaja 11:3 

 

Lees Ezechiël 47: In het Messiaanse vrederijk zullen de geheiligden van JHWH bestaande uit de 12 

stammen (vers 13, 21) en toegevoegde vreemdelingen (22,23) in het land Israël wonen. De grenzen 

zullen zich uitstrekken van de Middellandse zee tot aan de bergen van Jordanië en van Damascus tot 

het Sinai schiereiland. Dat betekend dat Jordanië, Libanon en Syrië onderdeel zullen worden van het 

toekomstige Israël.  

 



Het volk van JHWH kan niet samen leven met-  of veilig zijn bij- de vijand. Het volk van JHWH is 

vreemdeling en bijwoner, als nomaden in de wereld. Ze vestigen zich, of reizen door waar Hij ze 

verteld te gaan. Ze zullen geen huis hebben totdat JHWH hen doet wonen in het land onder Zijn 

leiderschap. Dan zullen ze niet langer nomaden zijn maar burgers van het Koninkrijk van JHWH.   

Johannes 15:19 en 17:15,16; 2 Korinthe 6:14,17; 1 Petrus 2: 11 en 12 

JHWH geeft elke persoon de vrijheid van keuze zijn eeuwige bestemming te kiezen, gebaseerd op wie 

je wilt dienen. Jozua 24:15; Mattheüs 4:10 en 6:24  

Je kunt keuzes maken door te kijken naar wat voor ogen is. De uitdaging voor de rechtvaardigen is uit 

geloof te leven. Genesis 3:6 

De mens is altijd al verzocht door de boodschap die via het oog binnen komt in plaats van te luisteren 

naar de STEM van JHWH met het oor. De centrale geloofsbelijdenis in de Torah is dan ook: sjema 

Israel- dat is HOOR Israel! Deuteronomium 6:4a 

Jesjoea refereert aan de ogen en oren in Zijn onderwijs aan de discipelen: Mattheüs 13:10-17 

Jesjoea schetst de ernst van de keuzes die we maken: Mattheüs 18:9 

Jesjoea legt de relatie tussen niet geopende ogen en oren & verharde harten: Markus 8:10-21 

(17,18). 

Wie werkelijk hoort, worden de ogen geopend en volgt Jesjoea! Mattheüs 20: 29-34 

Jesjoea getuigd van zichzelf dat hij degene is die ogen opent: Lucas 4:16-22 

JHWH heeft tijdelijk de ogen gesloten van Israël (het huis van Juda):  Romeinen 11:8-12 

Paulus bidt dat we verlichte ogen (v18) van het verstand mogen ontvangen: Efeze 1:15-23  

  

De oppervlakkigheid van de mens resulteert in niet wijze beslissingen. 1 Johannes 2: 15-17 en 2 

Petrus 1:4 

Je begeven buiten de Torah (onderwijs voor het leven) leidt tot schade en uiteindelijk tot de dood. 

Het gebeurt zelden dat  flirten met het kwaad niet leidt tot verwonding. Er is geen veilige midden 

weg: óf volledig toegewijd aan JHWH óf onder de invloed van satan. Het volk van JHWH moet steeds 

afwegen en keuzes maken om weliswaar IN de wereld - maar niet VAN de wereld te zijn. 

Deuteronomium 11: 26, 27; Romeinen 12:1,2 en 2 Korinthe 7:1 

Jesjoea waarschuwt de gemeente van Laodicea dat ze ogenzalf (v18) nodig hebben. Openbaring 

3:14-23 

 


