
 

Preekvoorligting Sondag 13 September 2020 

 

Skriflesing: Genesis 19: 1 – 22      Teksvers: Genesis 19: 15, 17 en 22 

Tema: God werk ‘n pelgrimslewe vir die uitverkore wêreldliefhebber. 
 

Lot was ‘n neef van die bekende Abram wat later Abraham, die vader van al die gelowiges, genoem 

is. Hulle het op bevel van God uit die land Ur na die land Kanaän getrek. Lot maak hom hier in 

die stad Sodom in die Jordaanstreek tuis. Hier was hy heeltemal tevrede met sy lewe, maar wat 

was hierdie plek waar Lot hom bevind het? Dit was ‘n mooi plek, ŉ vrugbare plek – so sy rykdom 

het hier net meer geword, maar dit was ook ‘n sondige plek, ‘n baie sondige plek. Lot het gevolglik 

tussen die sonde gelewe, die voordeel daaruit gehaal wat hy kon en die lewe vir hom so gemaklik 

as moontlik gemaak.  
 

Maar God het nie vrede gehad met Lot se “wêreldliefhebber-lewe” nie en daarom werk God wel 

‘n pelgrimslewe vir Sy uitverkore wêreldling – vers 15: “En toe die dag breek, het die engele by 

Lot aangedring en gesê: Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy 

weens die ongeregtighede van die stad nie omkom nie.” Die Here het engele na Lot gestuur om 

vir hom te sê dat Hy hierdie plek waar Lot so lekker woon gaan verwoes. Hierdeur gaan God sy 

penne losmaak, gaan God hom weer ‘n pelgrim maak, ‘n reisiger op God se pad, daarom die opdrag 

aan Lot: “Maak klaar, neem jou mense dat jy nie omkom nie”. 
 

Wat was Lot se reaksie op God se “losmaak” van hom van die wêreld en hom weer stel in ‘n 

pelgrimslewe, ‘n Godgerigte lewe? Vers 16: “Maar hy het nog getalm.” Lot is onwillig, hy was 

nie oortuig dat dit nou regtig nodig was dat hy Sodom moes verlaat nie. Maar God gryp hom as’t 

ware tot ‘n lewe van ‘n pelgrim – vers 16: “Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy twee dogters 

aan die hand ... en bring hulle buite die stad.” God haal hom dus uit hierdie lewe met die sonde 

en sit hom weer op die regte pad. God sê selfs vir hom: “Vlug vir jou lewe, moet nie omkyk nie, 

moenie êrens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gebergte dat jy nie omkom nie” 
 

God se opdrag hier duidelik: Vlug , moenie omkyk nie, moenie bly staan nie en die rede – dat jy 

nie omkom nie. Lot se reaksie? “Ag nee, my Here.” – vers 18. Lot is nou al buite Sodom en hy 

kry die opdrag waar hy moet heen, maar steeds wil hy nie die “pelgrimslewe” nie. God sê hy moet 

nie eers in die Jordaanstreek bly staan nie, maar hy wat Lot is wil sommer in een van die dorpies 

in die streek gaan bly. Lot se sentiment verse 18 – 20: Ek kan nie berge toe nie, ek kan dit nie maak 

nie, die teëspoed sal my daar beetkry, so ‘n lewe sien ek nie voor kans nie, die feit dat ek Sodom 

moes agterlaat is sekerlik ‘n werklikheid, maar ‘n lewe in die berge is darem te veel gevra. 
 

Wat gebeur? God is hom terwille, vers 22: “Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy 

daar aankom nie”. Die Here sê hier – Ek sal my verwoesting van Sodom en die hele streek terughou 

totdat jy veilig is in die klein stadjie waar jy wil woon. 

 

Die openbaring: God werk ‘n pelgrimslewe vir die uitverkore wêreldliefhebber. Hy hou moed met 

Sy kinders, ook hulle wat die lewe van hierdie wêreld liefgekry het. Hy hou aan met hulle totdat 

Hy weer ‘n pelgrimslewe by hulle gevestig het. 


