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Hoofdstuk 7     
 

Lieve kleinkinderen, 

 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw fietste ik vier jaar lang elke morgen van 

Kollumerpomp naar de Muloschool in Kollum. Ik kwam dan dicht bij Kollum 

langs een oud vervallen boerderijtje, waarin een oude schapenboer woonde. 

Volgens alle mensen was deze man arm, want hij leefde erg sober en gaf bijna 

geen geld uit, want dat had hij niet, dacht men. Aan goede doelen (een 

collectebus) gaf hij niets. Ja, als je niets hebt, kun je ook niets geven. 

 

Op zekere dag werd dit oud boertje midden in de weilanden tussen zijn schapen 

gevonden. Hij was overleden. Hij had een hartstilstand gehad. Toen men hem 

later zijn oude vieze kleren uittrok, vond men in zijn binnenzak een portefeuille 

met meer honderdduizend gulden erin. Dat was in die dagen veel geld, ja erg 

veel geld! Geld, waarvan hij niet gedeeld had met zijn medemensen. 

  

 

Hoofdstuk 7    -    Abram en Lot -    Genesis  13 en 14 

 

Na die reis naar Egypte bleven ze niet in het Zuiderland, maar Abram en Lot 

gingen dichtbij de stad Bethel wonen. Daar groeide meer gras. Maar daar  

woonden ook meer mensen en dat gaf al vrij snel nieuwe moeilijkheden. 

Abram en Lot waren tussen De Kanaänieten gaan wonen. Deze mensen waren 

niet zo blij met die vreemde indringers. Het bouwland was al verdeeld en zoveel 

weiland met gras was er nu ook weer niet. En niet alleen Abram had grote 

kuddes met kleinvee, ook Lot had veel schapen en geiten. 

Niet dat de mensen hier ruzie durfden te maken met Abram en Lot. Tegen twee 

van zulke rijke  mannen met hun knechten en hun slaven durfden ze niets 

beginnen. Maar ze keken wel met jaloerse blikken hun kant uit. De 

verstandhouding tussen Abram en Lot met de mensen in hun omgeving was niet 

zoals ze die graag zouden willen hebben. 

 

Het werd zorgelijk toen er ook nog ruzie kwam tussen de slaven van Lot en de 

slaven van Abram. Het volk van Abram dacht dat hun meester de meeste rechten 

had. Hij was tenslotte het hoofd van de familie en als het erop aan kwam dan 

was dit land aan hem beloofd en niet aan Lot! 

Maar de slaven van Lot waren van mening dat het gras en het water van hen 

samen was. Steeds weer was hierover onderling ruzie en soms werden er zelfs 

rake klappen uitgedeeld. Het hielp niet dat Abram en Lot probeerden deze ruzies 

te sussen. Het echte probleem was dat er voor  twee grote veeboeren niet genoeg 

ruimte, gras en water was. 
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Abram begreep wel dat het zo niet langer kon. Straks zouden Lot en hij ook nog 

ruzie krijgen en daar wachtten de Kanaänieten op. Ze moesten hier weg, hoe 

sneller hoe beter en dan maar elk een kant op. Het was wel jammer dat het zo 

moest. Lot had geen vader meer en hij was de enige uit de familie geweest die 

Abram gevolgd was naar dit onbekende en vreemde land. Maar het kon niet 

anders. 

 

Als oudste van de familie had Abram Lot weg kunnen sturen, maar zo wilde hij 

niet. Abram ging naar Lot toe en zei tegen hem: ‘Onze herders en ook wij 

moeten geen ruzie maken. Wij zijn toch familie? Lot, laten we apart gaan 

wonen. Er is genoeg land. Als jij naar de linkerkant gaat, dan ga ik naar rechts. 

Maar als jij liever naar rechts gaat, dan ga ik naar links.’ 

Het kwam niet in Lot op om zijn oom de keuze te laten maken. 

‘Goed,’ zei hij, ‘dan kies ik het dal van de Jordaan waarin ook de steden Sodom 

en Gomorra liggen.’ 

Niet eens heel erg verbaasd hoorde Abram de wens van zijn neef Lot. Ja, het dal 

van de Jordaan was inderdaad een erg vruchtbare streek. Maar in de stad Sodom 

gebeurden veel dingen die het daglicht niet konden verdragen. Het was 

algemeen bekend dat er in die steden veel onrecht gebeurde. Dat wist Lot ook 

heel goed. Maar als het om zijn dieren en om zijn rijkdom ging vond hij dat niet 

zo belangrijk.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Welke kant ‘van het land kies jij?’ 

 

Al vrij snel ging Lot met alles wat hij bezat op reis, het oosten in. Toen hij later 

hoorde dat Abram weer het Zuiderland was ingetrokken, dacht hij: wat goed van 
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mij dat ik toen direct doorgepakt heb. Voor geen geld zou ik weer terug willen 

gaan naar Hebron, naar dat dorre heuvelland waar altijd te weinig water is. 

Hier in het land van Sodom is het heel wat beter boeren…. 

 

In het begin leek het ook alsof Lot de goede keuze had gemaakt. Zijn kudden 

werden steeds groter en hij kreeg steeds meer slaven en knechten. Maar niet veel 

jaren later overkwam hem een grote ramp. 

 

Heel ver in het oosten, in het koninkrijk Elam, heerste in die tijd de machtige 

koning Kedor Laomer. Hij voerde heerschappij over veel landen en steden. En 

alle koningen over wie hij de baas was brachten hem elk jaar een zware 

schatting. (Belasting.)  Elk jaar werden grote kudden kleinvee naar Elam gedreven 

en ook Lot, die dichtbij Sodom woonde, zal wel het nodige kleinvee hebben 

moeten afstaan. 

 

Maar nu hadden de stammen en volken in het westen daar meer dan genoeg van. 

En omdat Kedor Laomer in het oosten ook vijanden had en daar de handen meer 

dan vol aan had, zeiden ze de dienst aan hem op. Ze hadden zijn ‘zogenaamde’ 

bescherming niet langer nodig. 

Waren ze nu maar een eenheid geweest en hadden ze maar met elkaar een sterk 

leger op de been gebracht, maar dat deden ze niet. Elke koning dacht dat het met 

zijn eigen land wel een beetje mee zou vallen. En de andere landen en volken 

moesten maar voor zichzelf zorgen. Dat was zijn zorg niet.  

 

Het viel niet mee. Koning Kedor Laomer wachtte die herfst tevergeefs op de 

vette schapen en geiten uit de door hem onderworpen koninkrijkjes. Gedurende 

de lange winter verbeet hij zijn toorn. Maar toen na de overvloedige meiregens 

de wegen opgedroogd waren, stuurde hij naar die opstandige landen een bende 

soldaten om alsnog met geweld zijn belasting op te halen. En die wilde, wrede  

mannen verstonden hun vak: stad na stad veroverden ze. Iedereen die de wapens 

tegen hen durfde opnemen werd neergehouwen. En alles namen ze mee: 

mannen, vrouwen en kinderen en niet te vergeten al het vee, het zilver en het 

goud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bende soldaten van Kedor Laomer. 



 

4 
 

In het begin leek het erop alsof het voor de inwoners van het dal van de Jordaan 

mee zou vallen. Wel kleurde ’s avonds laat de lucht in het oosten rood  van in 

brand gestoken huizen, maar de vijand trok verder naar het zuiden en plunderde 

daar stad en land. De roversbende trok dwars door het land van de Amalekieten 

heen en ging toen weer om Sodom heen het noorden in. Maar plotseling, geheel 

onverwachts keerden ze terug en vielen de vlakte van de Jordaan aan.  

 

De vijf koningen van Sodom, Gomorra, Adama, Séboïm en Soar zagen het 

gevaar aankomen en riepen het volk op voor de strijd. Ze stelden zich in 

slagorde op in een gebied waar veel asfaltputten waren. Als het hen zou lukken 

om de vijand daarin te lokken, dan waren zij verloren en het gevaar geweken. 

Maar de rovers van Kedor Laomer vochten als leeuwen en hoewel zij veel 

mannen verloren, wonnen ze de veldslag en de mannen vanuit het dal van de 

Jordaan vielen zelf in die teerputten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een teerput. 
 

De Elamieten plunderden de steden Sodom en Gomorra. Ze gunden zich geen 

tijd meer om ook de andere steden ‘een bezoekje’ te brengen. Ze moesten nodig 

weer terug naar huis. Hun buit was aanzienlijk groot, maar het aantal van hun 

manschappen was sterk uitgedund. Veel van hun kameraden waren gesneuveld. 

Maar wie en wat ze mee konden nemen werd bijeen gedreven en in een grote 

optocht ging het huiswaarts. 

 

Ook Lot was gevangen genomen en moest mee op mars. In lange rijen werden 

de gevangenen aan elkaar vastgebonden en als beesten het noorden ingedreven. 

Naast de colonne liepen de soldaten en sloegen er onbarmhartig op los als het 
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niet snel genoeg ging. Wie niet meer kon lopen werd losgemaakt en aan de kant 

van de weg neergesmeten. Die persoon zou van honger en dorst wel sterven en 

dan wisten de hongerige gieren er wel raad mee….  

 

Heel waarschijnlijk zal Lot tijdens deze verschrikkelijke tocht nog wel eens 

gedacht hebben aan het heuvelland van Hebron, waar voor zijn dieren niet zo 

veel te eten en te drinken was. Maar waar voor deze rovers ook niet zo veel te 

halen was. 

 

Abram kreeg het bericht dat zijn neef Lot gevangen was genomen van een 

knecht die ontsnapt was. Hij werd vreselijk kwaad. Lot kon dit over zichzelf 

afgeroepen hebben, maar hij was wel zijn neef, zijn familie, de zoon van zijn 

broer, zijn eigen vlees en bloed, de enige die hem gevolgd was naar dit vreemde 

land! 

Hij zou hem helpen en God zou met hem meegaan op oorlogspad. Abram was 

nog niet vergeten dat God tegen hem gezegd had:  ‘Ik zal goed zijn voor de 

mensen die goed zijn voor jou. Maar de mensen die jou slecht behandelen, zal Ik 

straffen.’ 

Maar daarom moet je zelf nog wel je best doen! Zijn drie buurmannen Aner, 

Mamré en Eskol gingen ook nu met hem mee. Ze hadden Abram wel eens vaker 

geholpen.  Abram gaf alle slaven die gemist konden worden wapens in de 

handen. Wel geteld gingen er driehonderd achttien mannen met Abram mee ten 

strijde. 

 

Het werd een lange en zwaar vermoeiende mars door heel het land Kanaän, van 

het zuiden tot helemaal in het noorden. Ze liepen in de gloeiend hete zon, langs 

stoffige wegen, over heuvels en door laagland. Van tijd tot tijd namen ze een 

rustpauze om te eten en te drinken. Als de zon de hoogste stand had bereikt 

sliepen ze een paar uren. Dat deden ze ook ’s avonds laat wanneer ze van 

vermoeidheid niet meer verder konden. Ze hadden maar één doel: zo snel 

mogelijk de roversbende van Kedor Laomer overvallen. 

 

Natuurlijk kon die roversbende met al hun buit, het vee en de slaven zich lang 

niet zo snel verplaatsen als Abram en zijn vrienden. In het uiterste noorden 

kreeg Abram hen in het oog. 

De Elamieten verwachtten geen aanval van de vijand meer. Zij aten, dronken en 

dansten en de wacht houden, dat deden ze niet meer. 

 

Toen het donker was geworden omsingelden Abram en zijn mannen het kamp 

en vielen de rovers van drie kanten aan. Wild sloegen ze erop in. De verbaasde 

en erg geschrokken Elamieten vluchtten alle kanten uit terwijl ze door de 

mannen van Abram achterna werden gezeten tot zelfs aan Hoba toe dat ten 

noorden van Damascus ligt. 
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Zo viel het hele tentenkamp met alle buit aan dieren en mensen hun in handen. 

Ook Lot leefde nog en kreeg zijn vrijheid terug. Toen alle mannen weer tot rust 

waren gekomen en uitgeslapen, ging het langzaam weer op huis aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abram bevrijdt zijn neef Lot. 
 

Het bericht van de overwinning vloog door het land en veel mensen gingen 

Abram tegemoet en huldigden hem. 

 

Dat deed ook de priester-koning Melchizédek. Hij was koning van Salem en 

priester van de allerhoogste God. Hij bracht voor Abram brood en wijn mee en 

hij zegende hem. Hij zei: ‘Ik dank de allerhoogste God die de hemel en de aarde 

gemaakt heeft. Want Hij heeft ervoor gezorgd dat u de strijd gewonnen heeft. 

God zal u gelukkig maken, Abram.’ 

Abram gaf aan Melchizédek een tiende deel van alles wat hij buit had gemaakt. 

Ook zijn vrienden Aner, Mamré en Eskol, die Abram meegeholpen hadden, 

kregen hun deel van de buit. 
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priester-koning Melchizédek zegent Abram. 
 

De koning van Sodom kwam bij Abram. Hij was in de verloren strijd alles kwijt 

geraakt en volgens het oorlogsrecht van die tijd, was nu alles van Abram. 

Hij vroeg: ‘Abram, mag ik mijn mensen terug? Verder mag u alles houden.’ 

Maar zo wilde Abram niet. Geen heidens koning zou later kunnen zeggen: ‘Ja, 

die Abram, die dienaar van die vreemde God is rijk geworden van mijn 

bezittingen.’ 

Alles wat er van de buit nog over was gaf Abram aan de koning van Sodom 

terug: de mensen, het vee, de kleren, al het goud en zilver, ja tot zelfs het laatste 

riempje van een schoen. 

 

Na zijn bevrijding ging Lot in de stad Sodom wonen. Niet dat hij zich daar echt  

thuis voelde. Hij had heus wel last van al het onrecht dat veel arme mensen 

aangedaan werd. Maar waar moest hij anders heen? De vruchtbaarste stukken 

grond waren al verdeeld. En zijn kuddes kleinvee waren veel te groot om weer 

terug bij Abram te gaan wonen. En was de vlakte van de Jordaan niet de beste 

plek voor al zijn dieren? 
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Toen Lot geruime tijd in de stad Sodom had gewoond kreeg hij daar zijn eigen 

vrienden. Voor zijn dochters zocht hij daar een man en Lot werd zelf een 

gerespecteerde burger van de stad. Hij kreeg een vaste plek in de stadspoort en 

regelde met de het stadsbestuur alle belangrijke zaken die betrekking hadden op 

de stad en zijn omgeving. 

 

Alleen, al die ongerechtigheid in Sodom. Al dat onrecht, veel onschuldige 

mensen aangedaan, dat wende niet…. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abram op oorlogspad….. 


