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17. Hoe kies ek? 
Genesis 13:1-18 

 

Tema  
Kies vrede en bly binne God se seëninge. 
 

Agtergrond en interpretasie 
Abraham en Lot het 'n draai in Egipte gemaak en benader nou weer die beloofde land vanuit 
die suide. Weer eens roep Abram die Naam van die Here aan (13:4). Dit is sy stellinginname 
in die lewe: Ek is afhanklik van die Here.  

Lot is saam met Abram en eintlik die enigste erfgenaam wat Abram het, behalwe sy 
slaaf/slawe. Maar Lot het ook nou al sy eie rykdom en is nie meer so afhanklik van Abram 
nie. Hy kan nou op sy eie bene staan. Dit wil voorkom asof die 'baie besittings' van Abram en 
Lot die scenario skep. En wat gebeur binne so 'n scenario? Die plek word te klein. Daar is 
twis onder die veewagters. 

Die manier waarop die twee manne kies bly tot op vandag 'n soort spieël vir mense wat 
voor belangrike keuses staan. Vier sake val op: 
1. Abram se inskiklikheid: As jy links gaan, gaan ek regs en as jy regs gaan, gaan ek links. 
2. Lot wat met begeerlike oë kyk en die beste kies, al is hy die jongste (en mindere). 
3. Lot wat nie die gevaar van Sodom en Gomorra raakgesien het nie. 
4. Abram wat tussen die Kanaäniete en Feresiete agterbly (13:7 en 12), met die seën van die 
Here (13:14-17), en wat weereens 'n altaar vir die Here bou (13:18). 
 
Hierdie verhaal word 'n voorbeeld vir die nageslag van Abram, die konings van Israel, die 
verdeelde koninkryk tot by die volgelinge van Jesus, die kerk. Al vier die sake hierbo dien as 
aanmoediging en waarskuwing vir mense wat onder die seën en genade van God leef. 
 

Bybelgedeeltes en hoofgedagtes 
 

Bybelgedeelte/momente 
(lees of vertel) 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

Moment 1: Vertel Genesis 13:1-7  Te veel goed! Twis. 

Moment 2: Lees Genesis 13:8-9  Inskiklikheid. 

Moment 3: Lees Genesis 13:10-13  Verkeerd gekies. 

Moment 4: Lees Genesis 13:14-18  Die Here gee; Abraham erken die Here as God en eer 
Hom. 

 

Uitkoms 
 Insig: Dis gevaarlik om net te kies wat vir jou na die beste aardse besittings lyk. 

 Respons: Bêre die manier waarop Abram gekies het in jou onthou-sakkie. 
 

Hulpmiddels by die storie  
 Paneel 2 

 Kaart van Israel om die Jordaanvallei met Sodom en Gomorra te wys 
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Die storie 
 
Begin 
As jy nou sou kon kies waar jy wou bly, wonder ek watter plek jy sou kies. Vertel 'n bietjie vir 
my waar julle graag wil bly en hoekom julle daar wil bly. 

Partykeer kan jy nie by jou familie of beste vriende bly nie, veral nie as julle goed te veel 
word nie. Dan kan 'n mens uitmekaar gaan en op jou eie gaan bly. Jy kan tog nog by mekaar 
kuier. Maar dalk gaan jou nuwe blyplek maak dat jy nie meer van die ou dinge hou nie. 

Miskien het iemand in die stad grootgeword. Later kies hy om op 'n klein dorpie te gaan 
bly. Daar is nie so baie winkels en vermaaklikheidsplekke nie. Of dalk word 'n meisie op 'n 
klein dorpie groot en kies dan om in die stad te gaan werk of studeer. Later hou sy dalk niks 
meer van die klein dorpie nie en sê sommer maklik: "Ag daar is niks om te doen nie." 

Vandag gaan ons 'n storie hoor oor twee gesinne wat blyplek gekies het. Wie is hulle? 
Abram en sy jonger neef Lot. 

 
Hoor  
Moment 1: Genesis 13:1-7 – Te veel goed! Twis 
Dit het baie goed gegaan met Abram en sy veeboerdery. Intussen het Lot, Abram se 
broerskind, ook met sy veeboerdery begin. Toe raak sy boerdery net so groot. Hy het net 
soos Abram skape, bokke, beeste en mense wat in tente bly, gehad.  

Maar toe kom daar groot fout. Abram en Lot se veewagters het met mekaar begin stry 
omdat daar te min weiding was vir Lot en Abram se vee. Daar was nie meer genoeg grond vir 
hulle al twee om te boer nie. En daar was nog ander mense ook: die Kanaäniete en die 
Feresiete wat seker met groot oë na hierdie twee groot boere en al hulle diere en mense 
gekyk het. 

Abram was 'n man van vrede. Hy gaan praat toe met sy neef Lot. Kom ons lees dit. 
 
Moment 2: Genesis 13:8-9 – Inskiklikheid 
Abram sê toe vir Lot: “Ek en jy moenie met mekaar stry en rusie maak nie, en ook nie my 
skaapwagters met joune nie, want ons is familie. Die hele land lê oop voor jou. Ons moet 
weggaan van mekaar. As jy links gaan, dan sal ek regs gaan, of as jy regs gaan, dan sal ek 
links gaan.”  

Abram was die oudste. Daarom kon hy, as hy wou, seker dadelik vir Lot beveel het om te 
trek. Abram kon ook geredeneer het dat God daardie grond vir hom gegee het. Aangesien 
dit syne was, het hy seker die eerste sê gehad oor waar hy wou boer.  

Maar Abram het nie só opgetree nie. Hy het vir Lot die eerste keuse gegee. Lot kon die 
beste grond vir hom uitsoek. Abram sou dan die grondgebied neem wat Lot nie gekies het 
nie.  

Hoekom het Abram só opgetree? En wat het Lot gedoen? 
Wys op die kaart. 
Lot sien een stuk land is mooier en groener. Dit lyk soos 'n tuin van die Here. Hy wil 

daardie hele stuk hê! So kies hy al die mooi groen dele, maar hy het nie mooi gekyk nie. Daar 
woon ook mense. Daar is ook dorpe. Miskien het hy juis gesien daar is allerhande 
plesierigheid in die dorpe Sodom en Gomorra!  

Hy trek toe sommer dadelik daarheen, want Abram het mos gesê as hy dit kies, dan is dit 
reg so. Kom ons lees dit. 
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Moment 3: Genesis 13:10-13 – Verkeerd gekies 
Die probleem was dat Lot ’n gebied gekies het wat nie eintlik deel was van Kanaän, die land 
wat God vir hulle gegee het, nie.  

Lot het seker net gesien dat hy nog ryker kon word. Hy sou belangrik word. Hy sou baie 
vriende hê en gewild wees.  

Toe die Bybelskrywer die storie opgeskryf het, het hy iets geweet wat Lot dalk nog nie 
geweet het nie. Hy het geweet van Sodom en Gomorra. Sodom en Gomorra was sulke slegte 
plekke dat die twee dorpe se name soos vloekwoorde geword het. 

Lot het hom glad nie daaraan gesteur dat die grond wat hy gekies het, deel was van die 
plek waar mense baie slegte dinge gedoen het nie. God was nie vir hulle belangrik nie.  

Lot het vir rykdom en besittings gekies omdat hy geglo het dit sou hom gelukkig maak. 
Het hy nie geweet hoe sleg die mense is nie, of het hy dalk gedink hy en sy gesin sal nie 

met hulle meng nie. Ons weet nie. Ons weet net hy het daar gaan woon. En Abram? Hy bly 
daar tussen die mense van Kanaän. Is dit reg met die Here. Kom ons lees. 
 
Moment 4: Genesis 13:14-18 – Die Here gee; Abraham erken die Here as God en eer Hom 
Die Here sê weer vir Abram dat hy hierdie land vir hom gee. En wat doen Abram? Hy gaan 'n 
entjie verder woon, en dan doen hy weer wat hy altyd gedoen het: Hy bou 'n altaar vir die 
Here. Hy wys vir almal dat hy Iemand dien wat vir hom sorg. 
 
Dink  
Miskien het jy ook al iets gekies en later besef jy het 'n fout gemaak. Miskien het iemand jou 
selfs al gewaarsku. Daar is 'n ou gesegde wat sê as jy jou bed op 'n sekere manier opgemaak 
het, moet jy maar leer om daarin te slaap. Dit was jou keuse. En partykeer sê ons ons laat 
iemand toe om uit sy foute te leer.  

Kies is 'n baie belangrike ding wat 'n mens moet leer doen. 'n Mens moet leer om mooi te 
kyk en te dink hoe jy kies. Wie gaan jou vriende wees, waar gaan jy bly, wat gaan jy doen ... 
Dis alles baie belangrik. 

Miskien is die grootste ding wat 'n mens moet aanleer, om baie te dink oor wat voor die 
Here reg is. 'n Mens kan ook altyd goeie raad vra by ander mense wat ook die Here ken. Dis 
baie, baie sleg as jy iets of iemand gekies het wat jou van die Here af wegtrek. 
 
Leef 
Ek wonder waarom Abram so rustig was. Waarom het hy vir Lot gesê hy kan maar eerste 
kies? Was hy maar net 'n vredemaker? Was hy maar net 'n swak ou wat toegee wat die 
ander doen, is maar reg? Abram het iets geweet. Hy het geleer hoe dit is om jou lewe saam 
met die Here, onder leiding van die Here aan te pak. Abram het geweet die beste plek om te 
wees, is daar waar die Here jou wil hê. 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep 
 
Welkom  
Groet mekaar op julle unieke manier. Laat elkeen iets oor die afgelope week vertel. 
 
Wegspring 
Abram het oral waar hy tydens sy reis gekom het ŉ altaar gebou en die Naam van die Here 
aangeroep. Ons mag die Here se Naam aanroep wanneer ons tot Hom bid of wanneer ons 
Hom loof en prys. Die derde gebod sê egter vir ons ons mag nie die Here se Naam as 'n 
stopwoord of ŉ vloekwoord gebruik nie. 
 Wys die kinders op die prentjie in die werkboek wat die derde gebod uitbeeld. 
 Gesels dan saam hieroor: 
1. Hoe gebruik mense die Naam van die Here sonder respek?  
2. Kan ŉ mens maar kyk na flieks waarin daar taal is wat mense aanstoot kan gee? 
3. Hoe kan ons die Here se Naam met respek gebruik? 
 
Werksaam 
Laat die groep die aktiwiteit in die werkboek doen. Laat hulle na die kaart kyk en die vrae 
antwoord. 
1. Abram en Lot het hulle tente tussen twee plekke opgeslaan. Skryf die name van dié twee 
plekke op die kaart in. (Genesis 13:3) 
2. Lot het die gebied gekies waar daar 'n rivier was en alles mooi groen gelyk het. Skryf die 
naam van die rivier op die kaart in. (Genesis 13:10) 
3. Daar was twee stede waar mense gewoon het wat baie sleg was. Die een stad se naam 
was Gomorra. Skryf die naam van die ander stad op die kaart in. (Genesis 13:10) 
4. Skryf Abram en Lot se name groot oor die stuk land wat elkeen gekies het. Trek dan ŉ 
streep tussen hulle name. 
5. Abram het by Mamre met die groot bome gaan woon, by 'n dorp met ŉ naam wat met ŉ H 
begin. Skryf die naam van dié dorp op die kaart in. (Genesis 13:18) 
6. Teken 'n altaar (ŉ stapel klippe) onder die naam van die dorp by vraag 5. 
 
Wegstuur/Huisgeloof  
1. Speel weer saam met jou huismense die bordspeletjie. Julle sal die antwoorde in Genesis 
13:1-18 kan kry. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom  
Groet mekaar op julle unieke manier. Laat elkeen iets oor die afgelope week vertel. 
 
Wegspring 
Abram het oral waar hy tydens sy reis gekom het ŉ altaar gebou en die Naam van die Here 
aangeroep. Ons mag die Here se Naam aanroep wanneer ons tot Hom bid of wanneer ons 
Hom loof en prys. Die derde gebod sê egter vir ons ons mag nie die Here se Naam as 'n 
stopwoord of ŉ vloekwoord gebruik nie. 
 Wys die kinders op die prentjie in die werkboek wat die derde gebod uitbeeld. 
 Gesels dan saam hieroor: 
1. Gee voorbeeld van hoe mense die Naam van die Here sonder respek gebruik.  
2. Kan ŉ mens maar kyk na flieks waarin daar vloekwoorde gebruik word of waarin hulle die 
Here se Naam misbruik? 
3. Wat is die verskil tussen die Naam van die Here wat misbruik word en vloek of vuil taal? 
 
Wonder 
Sit met jou oë toe. Sien in jou verbeelding hoe Abram 'n altaar bou en die Naam van die Here 
aanroep. Wonder wat hy alles vir die Here gesê of gevra het. Wonder nou ook wat jy vir die 
Here kan sê of vra. 
 
Werksaam 
Gesels saam oor hierdie stellings. Dink terug aan vandag se storie. Is sommige van hierdie 
stellings waar? 

 Staan op jou regte. 

 Gooi 'n muntstuk op en kyk wat jy moet kies. 

 Die jongste moet die beste kry. 

 Kies is altyd 'n waagstuk. 

 Elke keer as ek kies, kan ek die Here daardeur eer. 

 Dit maak nie saak wat jy kies nie, solank jy dit op 'n mooi manier doen. 
 
(Opmerking: Hierdie stellings is aanknooppunte vir gesprekke om die groep te laat dink oor 
die maniere waarop hulle kies.) 
 
Wegstuur/Huisgeloof  
1. Gesels saam hieroor: 

 Wat dink julle maak iemand cool? 

 Wat het jy al met iemand gedeel waaroor jy goed voel? 
 
2. Vra vir die mense in jou huis raad as jy vandag met iets sukkel, of vra of daar iemand 
anders is wat raad nodig het. 
3. Dink saam oor wat gewoonlik in julle huis gebeur wanneer julle stry oor iets wat twee van 
julle op dieselfde oomblik wil gebruik. Kan julle ŉ goeie oplossing hiervoor vind? 
4. Wat dink julle van hierdie stelling? Almal dink Lot was ŉ slegte mens, maar eintlik is ons 
almal soos hy. Ons wil net die beste vir onsself hê. 


