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ABRAHAM VERSUS LOT
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Geliefde broeders en zusters, recent kwam op deze website het leven van Lot aan de orde.
Lot was met zijn oom Abraham opgetrokken naar Kanaän. Het is daarom ook leerzaam om
Lot’s leven eens te vergelijken met dat van Abraham. Lot, hoewel in de bijbel rechtvaardig
genoemd (2 Petr. 2:6-8), was in zijn leven eigenlijk een verliezer. Abraham echter was in zijn
leven uiteindelijk overwinnaar. Hij wordt zelfs de vader van de gelovigen genoemd. God
rekende hem zijn geloof tot gerechtigheid (Gen. 15:6).
Abraham’s geloof was zichtbaar. Zo lezen we in de bijbel dat Abraham gebedsaltaren voor
de Heer bouwde (Gen. 12:7,8;13:4,18;22:9).
Over Lot wordt in dit opzicht echter niets vermeld! Zijn geloof in God was onzichtbaar.
Ook lezen we over opmerkelijke verschillen in karakter.
Namelijk dat Abraham, hoewel ouder en z’n oom, bescheiden aan de jongere Lot de keuze
overliet van welk gebied in bezit te nemen. Dit gebeurde nadat beider kudden vee zo groot
waren geworden, dat de weidegronden uitgeput raakten en het beter was dat ieder zijn eigen
weg ging. Lot had uit respect de keuze aan Abraham moeten laten.
Bij het kiezen gaf Lot de voorkeur aan wat zijn ogen aan uiterlijk schoon zagen. Hij koos de
vlakte van Sodom en Gomorra (Gen. 13:10-13). Lot leefde na korte tijd zelfs ín Sodom
temidden van de ongelovigen (Gen. 14:12), die zich te buiten gingen aan allerlei vuile
zonden van het vlees (zie de vorige week!).
In Gen. 21:34 lezen we, dat Abraham als vreemdeling vele dagen in het land van de Filistijnen woonde, typebeeld van het vlees. Abraham liet zich leiden en zegenen door de Heer
(Gen. 13:14-18). We zien hierin het typebeeld van een gekruisigde blik (Gal. 6:14).
We lezen ook dat Abraham uit dankbaarheid voor zijn overwinning in de strijd de tienden gaf
aan Melchizedek (Gen. 14:18-20). Melchizédek was een (hoge-)priester van de Allerhoogste
en een typebeeld van Jezus. Abraham had Hem herkend, toen Hij aan hem brood en wijn
(type van het Heilig Avondmaal) aanbood. In Gen. 14:22-24 lezen we dat Abraham slechts
uit de hand van God wilde leven.
We lezen voorts, dat Abraham bezorgd was over Lot. Hij pleitte bij God om het leven van Lot
en diens gezin te sparen in het komende oordeel over Sodom en Gomorra. Uit het verhaal
blijkt tevens, dat Abraham het hart van God kende (Gen.18:25-26)!
Abraham kende het hart van God. Hij was gegroeid in zijn relatie met Hem. Hij wist dat God
bereid was om ter wille van enkele rechtvaardigen Sodom en Gomorra te sparen. Uiteindelijk
was God bereid om ter wille van tien rechtvaardigen de stad te sparen, zo lezen we in het
vervolg. Waarom tien? Tien is het getal van volkomenheid in gericht en oordeel. Denk maar
aan de tien geboden van de Wet, die alle moesten worden gehoorzaamd. De familie van Lot
bestond echter uit zes personen: Lot, zijn vrouw, twee ongetrouwde dochters en twee
aanstaande schoonzonen. Deze lachten Lot echter uit toen puntje bij paaltje kwam.
Abraham geloofde in de Heer en had zoals gezegd een relatie met Hem. Maar Lot?
Abraham wierp zich ter aarde bij de ontmoeting met de drie mannen: de Drie-Enige God in
mensengedaante.
Lot boog enkel het hoofd toen de engelen hem opzochten (Gen. 18:2).
Naar Abraham gingen drié mánnen, d.w.z. God Zélf. Naar Lot gingen twéé engelen, excl. de
Heer. Hier zie je al verschil in intimiteit met God tussen Abraham en Lot.
We lezen voorts dat God graag met Abraham de maaltijd gebruikte, maar dat de engelen
eigenlijk met enige tegenzin in Lot’s huis verbleven (Gen. 19:1-2).
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De maaltijd welke Abraham voorzette, was overvloedig, namelijk brood, een geslacht kalf,
boter en melk (Gen. 18:4-8). Hij vergoot bloed, type van het Offer van Gods Lam.
Maar de maaltijd welke Lot voorzette, bestond enkel uit brood.
In bijbels en geestelijk opzicht kunnen we de door Lot aangeboden maaltijd als negatief
typeren. Denkt u maar aan de allereerste keer dat in de bijbel brood geïsoleerd genoemd
wordt, namelijk in Gen. 3:19 – “In het zweet uws aanschijns zult u uw brood verdienen”!
Het gaat hier om werken en inspannen (typering van de Wet)! Denkt u ook aan Gen. 40:22,
waar de overste van de bakkers werd opgehangen. De mens mag in geestelijk opzicht niet
enkel Jezus als het Ongezuurde Brood aanvaarden. Dat doen velen in de wereld ook! Om
gered te worden, dient men Jezus óók te aanvaarden als het Geslachte Lam. M.a.w. in Lot
zien we een gebrek aan waardering van het Offer van Jezus en Zijn vergoten Bloed.
Om nog even op de houding van Abraham vergeleken met die van Lot bij de ontmoeting met
de drie mannen, cq. twee engelen, terug te komen: bij sommige christenen voelt God zich
thuis, bij anderen niet zo. Dat wil niet zeggen, dat Hij niet van hen houdt of hen verlaat. Hij
verlaat Zijn kinderen niet! Maar omdat sommige christenen Hem nooit bij hun plannen
betrekken, voelt dat zo aan. Abraham nodigde hen uit en zij zeiden meteen ja! Lot nodigde
hen uit en zij zeiden nee! Pas toen Lot sterk aandrong, zeiden zij ja. Wat een verschil!
Geliefde broeders en zusters, om deze korte bijbelverkondiging te besluiten: we lezen ook
dat Abraham gehoorzaam bereid was om aan God zijn zo geliefde zoon Izaak te offeren op
een door hem vervaardigd altaar (Gen. 22). Maar God voorzag in een lam, type van hét Lam.
De geestelijke Abraham was bereid om aan God álles te geven en vervulde profetisch wat
God Zélf zou gaan doen, namelijk Zijn eigen, zo innig beminde, Zoon Jezus op Zijn altaar
van het kruis van Golgotha prijsgeven om voor de zonden van de mensen te sterven.
De vleselijke Lot echter was bereid om zijn eigen dochters in de smerige klauwen van de
mannen van Sodom (die hij broeders noemde!) over te geven om met hen sex te hebben.
Wat een tegenstelling!
Denk deze week eens aan de grote verschillen tussen Abraham en Lot.
Moge Jezus u en mij overvloedig zegenen. Amen.

