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Lang na de zondvloed 
maakten de mensen 
op aarde een plan.



“We gaan een grote stad bouwen 
met een toren die tot in de hemel 
reikt,” zeiden ze. “Laten we altijd 
allemaal bij elkaar gaan wonen.”
Iedereen sprak dezelfde taal.



God wilde dat de mensen over de hele wereld 
verspreid zouden leven. Daarom deed 

Hij iets speciaals. Opeens gingen 
groepen mensen anders spreken. 

God gaf hun nieuwe talen.



Degenen die dezelfde taal spraken, trokken naar 
andere plaatsen. Misschien werden de mensen bang 
voor anderen die hen niet konden begrijpen.



Op deze manier zorgde God er voor dat mensen in 
verschillende landen gingen wonen. De stad die ze 
verlieten heette Babel, wat Verwarring betekent.



Jaren later, in een 
plaats die Ur der 
Chaldeeën genoemd 
werd, sprak God 
tot een man die 
Abram heette. 
“Verlaat dit land,”
was God’s 
opdracht.
“Ga naar 
het land 
dat Ik u 
zal 
wijzen.”



Abram gehoorzaamde. God leidde hem naar Kanaän. 
Zijn vrouw Saraï en zijn neef Lot gingen met hem 
mee.



In Kanaän werden Abram en Lot 
beide rijk. Ze hadden grote kudden 
vee. Er was niet genoeg weidegrond 
voor zoveel dieren.



De herders van Lot kregen onderling 
ruzie met Abram’s herders. “Het is niet 
goed dat wij ruzie maken,” zei Abram. 
“Laten we daarom uit elkaar gaan. Lot, jij 
mag eerst kiezen welk stuk land je wilt 
hebben.”



Lot koos een groot stuk vruchtbare 
grond dat gevuld was met steden en 
dorpen. Het zag er goed uit. Maar de 
steden waren slechte en zondige 
plaatsen.



Nadat Lot vertrok, sprak God   
opnieuw tot Abram. “Ik zal het 
hele land Kanaän aan jou en je 
nakomelingen geven, voor altijd.”
Abram en Saraï hadden geen 
kinderen. 

Hoe kon God zijn grote 
belofte vervullen?



Drie mannen van God kwamen Abram en Saraï
opzoeken.



“U zult gauw een zoon hebben,” zeiden ze. Saraï
lachtte. Ze geloofde niet in God’s boodschap. Ze was 
negentig jaar oud.



God vertelde Abram dat bij vanaf nu Abraham 
genoemd zou worden (Vader van velen), en Saraï zou 
Sarah (Prinses) worden.



God vertelde Abraham 
ook dat Hij de twee 
slechte steden Sodom en 
Gomorra ging 
verwoesten. Abraham’s 
neef Lot woonde in   

Sodom met zijn 
gezin.



Lot geloofde in 
God’s waarschuwing 
toen hij dit hoorde,
maar zijn dochter’s 
verloofden
weigerden Sodom te 
verlaten. Hoe 
tragisch! Ze 
geloofden niet in 
God’s Woord.



Alleen Lot en zijn twee 
dochters warden gered. 
Vuur en brandend zwavel 
regenden neer op de 
slechte steden.



Jammer genoeg was Lot’s        
vrouw niet gehoorzaam aan      
God’s waarschuwing en keek 
ze om terwijl ze 
weg rende.

Ze veranderde in 
een zoutpilaar.



De Here bleef 
trouw aan zijn 
belofte aan 
Abraham en 
Sarah. Zij 
kregen een 
kind op hun 
hoge leeftijd, 
net zoals God 
gezegd had. 
Wat waren ze 
blij toen Isaäk 
geboren werd!



Misschien dacht 
Abraham ook aan 
God’s belofte dat 
Hij hem en zijn 
nakomelingen het 
land Kanaän voor 
altijd zou geven.



God zou die 
belofte ook waar 
maken. God doet 
altijd wat Hij 
belooft.
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"Door te luisteren naar Uw woord, komt er licht 
en duidelijkheid in mijn leven."                   

Psalm 119:130
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