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Preek 
Prediking n.a.v. : Genesis 13: 14a 
Toen Abram hoorde dat zijn neef gevangen genomen was, bracht hij allen op de been die in 
zijn huis opgegroeid waren en met de wapens konden omgaan. 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, 
  
Misschien kijkt u in de laatste week van elk kalenderjaar ook naar de Top 2000. Daarin zit 
dan een muziekles van popmuziekprofessor Leo Blokhuis. Domineeszoon met menig 
muzikaal weetje. Tijdens één, die hij vertelde aan presentator Matthijs van Nieuwkerk, 
moest hij zelf(s) bijna huilen. 
  
‘t Gaat over een jongen die het lijk van een nog jonger kind weg droeg uit een door 
bombardementen zwartgeblakerd dorp in Vietnam. Op de vraag van passerende soldaten of 
het het dode kind niet zwaar was, zei hij: ‘He ain’t heavy, he is my brother! Hij is niet zwaar, 
want het is mijn broertje!’ 
  
Daaraan moest ik onwillekeurig denken, toen Abram hoorde dat zijn neef gevangen was: Lot, 
m’n broer! Zo staat Lot te boek in de NBG en Statenvertaling. Wat was er aan de hand? 
Twaalf jaar lang zuchtten een vijftal stadstaatjes in het gebied ten zuiden van de Dode Zee 
onder schattingen. 
  
Hoge belastingen, die betaald moest worden aan een viertal machtige steden in de 
omgeving van Babel. Opstand daartegen werd met harde hand gebroken. De bevolking 
wordt weggevoerd. Ook voor Lot en z’n gezin is er géén ontkomen aan. Een stroom 
vluchtelingen komt er dan op gang… 
  
En wat zegt Abram níet: ‘Boontje komt om z’n loontje!’ Hij blijft bij de opmerking van vorige 
week: ‘We zijn mannenbroeders (Gn.13:8).’ Naar lichaam én geest, want je dient één en 
dezelfde God. Dat maakt het verschil. Tóch voor de ander op te komen terwijl jij helemaal 
kláár bent met hem! 
  
Dát deed Abram voor Lot: Hij bracht allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en 
met de wapens konden omgaan. Zoals Frankrijk doet voor duizenden landgenoten in Mali. 
Met een Gideonsbende erop af (Ri.7:16). Velen vinden dit moeilijk. Zien verschil tussen God 
van OT en NT … 
  
De eerste geldt menigmaal als ‘wreed’. En bij de tweede zou helemaal géén wapenrusting 
nodig zijn want Hij is toch God van liefde en gena. Paulus ziet ‘t leven op aarde anders. Te 
allen tijde tussen twee fronten:  God en satan. Daarom wil hij weten wie de tegenstander is 
en vooral wie de Heer is.  
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Jezus, oudste Broer: met gevaar voor eigen leven kwam hij ons állen nà. Vanuit de hemelse 
gewesten (Ef.6:12). Om ons te redden uit leven in Sodom wat paradijselijk lijkt (Gn.13:10). 
Maar voor Lot én ons tot hel wordt. De Meerdere Abram draagt je zingend: ‘He ain’t heavy, 
he is My brother!’  
Amen. 


