
 
 

 

“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling 

is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Veel 
 

Genesis 12:1-4  
1
 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw 

vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.  
2
 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw 

naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.  
3
 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u 

vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.  
4
 Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee.  

Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. 

 

Laten we eerst enkele verzen lezen die ervoor staan, om de achtergrond te kennen. 

 

Genesis 11:31  
31

 En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn 

schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën 

om naar het land Kanaän te gaan; en zij kwamen tot Haran en bleven daar wonen. 

 

Hier zien we dat Terah zijn familie meeneemt richting Kanaän.  Maar komen ze aan op hun 

bestemming?  Nee, daar komen ze niet.  Ze blijven wonen in Haran.  Hoewel ze op weg waren naar 

Kanaän, zijn ze tevreden met Haran. Vanaf hoofdstuk 12 zien we dat God Abram roept om uit het huis 

van zijn vader en uit het land Haran te gaan en verder te trekken naar de oorspronkelijke bestemming: 

Kanaän. 

 

De Vader zei tegen hem: “Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het 

land dat Ik u wijzen zal.”  In feite is dit alles verlaten dat je kent, iedereen verlaten die je vertrouwt, zelfs 

je eerstgeboorterecht opgeven en hem volgen.  Hij moest alles achter zich laten, alles dat hem gemaakt 

had tot wie hij was. 

 

Dit is iets dat we allemaal moeten leren.  We moeten onszelf losmaken van wie we zijn om het beste van 

God te krijgen. 

 

Ik weet nog dat ik eens een baby zag die een armleuning vasthield van de stoel waarop hij zat. Hij 



strekte zich zo ver mogelijk uit om de armleuning aan de andere kant van de stoel vast te kunnen 

pakken.  Maar hij kon er niet bij. Tenzij hij natuurlijk de armleuning losliet die hij vasthield. 

Hoe vaak zeggen we niet dat we Gods wil verlangen in ons leven terwijl we blijven vasthouden aan onze 

eigen wil.  Maar hoeveel denken we echt te ontvangen van de Vader totdat we onze verlangens en dat 

wat we kennen, loslaten en alles opgeven dat we hoopten te krijgen?  Op dit punt was Abram gekomen.  

Hij moest loslaten en vooruit gaan in datgene waarvoor de Vader hem riep. 

 

Deed hij dit?  Ja.  Wel zo ongeveer.  Laten we nog eens kijken naar de opdracht die de Vader hem gaf. 

 

Genesis 12:1  
1
 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw 

vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 

 

Ga uit uw land – OK. 

Ga uit uw familiekring (stam/maagschap) – OK. 

Ga uit het huis van uw vader – hmm… niet OK. 

Ga naar het land dat Ik u wijzen zal – OK. 

 

Sommigen zouden zeggen dat 3 op 4 geen slecht resultaat is.  Maar ik ben er niet zeker van dat de Vader 

ook zo over gehoorzaamheid denkt. 

 

Wat deed hij NIET?  Uit het huis van zijn vader gaan.  Lot ging met hem mee.  Maar waarom eigenlijk?  

De reden wordt nergens vermeld.  Er is heel veel te zeggen over dit verhaal, maar het punt blijft dat hij 

niet wegging uit het huis van zijn vader.  Welke invloed had dit op Abram? 

 

Bedenk het volgende: 

 

Genesis 13:6-11  
6
 En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want zij hadden veel bezittingen, zodat zij 

niet bij elkaar konden wonen.  
7
 Er ontstond dan ook onenigheid tussen de herders van het vee van 

Abram en de herders van het vee van Lot.  Bovendien woonden in die tijd de Kanaänieten en de 

Ferezieten in dat land. 

 
8
 En Abram zei tegen Lot: Laat er toch geen onenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn 

herders en jouw herders.  Wij zijn immers mannen die broeders zijn!  
9
 Ligt heel het land niet voor 

je open?  Scheid je toch van mij af: als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan, en als jij naar 

rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. 

 
10

 En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was; voordat de HEERE 

Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de 

HEERE, als het land Egypte.  
11

 Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte en Lot trok 

naar het oosten; en zij werden van elkaar gescheiden. 

 

Ze konden niet samen blijven. Abram liet Lot een stuk land uitkiezen. Wat koos hij? Het beste land.   

Abram liet dat wat aan HEM gegeven was schieten, en dit alles door zijn ongehoorzaamheid aan het 

begin. En dan zien we verder dat Lot uiteindelijk zelf vertrekt uit het open land en gaat wonen in één van 

de steden in de buurt, die uiteindelijk verwoest werden. Wat deed hij met zijn kudden? Met zijn 



dienaren? Met het land? We weten het niet. We vragen ons wel af of hij misschien alles verkocht om in 

de stad te kunnen wonen?  Eén ding is zeker: wat aan Abram gegeven was, was door ongehoorzaamheid 

verspild; tenminste voorlopig. 

 

De hoofdzaak is dat als je je beloofde land wilt, je niet veel – in het Engels “a Lot” (de woordspeling 

waarmee verwezen wordt naar Lot, als persoon,  en ‘a lot’, wat ‘veel’ betekent) kunt meenemen. 

 

Onderzoek je leven en ontdek aan wat, of aan welk “Lot” je nog vastzit. 

 

 

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.  Denk eraan om altijd alles te toetsen.  

 Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@receive-and-go.com 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/Receive.Go 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.receive-and-go.com 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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