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Life will place us in situations where we stand to make 
a profit by sacrificing our principles. The person who 
refuses to compromise his values may lose out 
financially, but his ultimate reward is God Himself. 
 
THIS WEEK'S TORAH PORTION: 
 Lech Lecha ( לךלך   | Go forth) 
 Torah: Genesis 12:1-17:27 
 Haftarah: Isaiah 40:27-41:16 
 Gospel: John 8:51-58 
 

Abraham's Great Reward 
In the days of Abraham a great war swept through the 
land of Canaan. The invading armies captured the 
Canaanite city of Sodom and took the inhabitants 
captive. A fugitive survivor escaped and came to 
Abraham. He told him that his nephew Lot was among 
the captives. 
There was little that Abraham could do about it. After 
all, he did not have an army at his command. Besides, 
Lot had it coming. Abraham could have said, “That’s 
what he gets for claiming the best of the land for 
himself. The LORD has repaid him for his greed.” But 
he did not. Instead he demonstrated courageous 
loyalty. He immediately gathered the able-bodied men 
in his household and the Canaanite neighbors who 
would assist him and set off in pursuit of the invaders. 
That’s the kind of person Abraham was. 
God honored Abraham’s selflessness. Though 
Abraham went up with only 318 men against a much 
larger army, God delivered the enemy into his hands. 
Abraham rescued his nephew and all of the prisoners. 
He returned from the battle with the prisoners and all 
the plunder the invaders had taken. 
The evil king of Sodom offered Abraham a handsome 
reward for his efforts. “Give the people to me and take 
the goods for yourself,” he said. It was a generous offer 
and would have made Abraham very wealthy. Abraham 
refused the proposal. He knew the king of Sodom was 
cunning and wicked. Abraham did not want to owe any 
allegiance to such a man. He said, “I have sworn to the 
LORD God Most High, possessor of heaven and earth, 
that I will not take a thread or a sandal thong or anything 
that is yours, for fear you would say, ‘I have made Abram 
rich’” (Genesis 14:22-23).  
Some people are tempted to sacrifice their principles 
for the sake of money. Abraham stood fast because 
his faith was in the “possessor of heaven and earth.” 
He did not need the rewards of the wicked king of 
Sodom, no matter how tempting. 
When God saw how Abraham refused reward from the 
king of Sodom, He appeared to him and said, “Do not 
fear, Abram, I am a shield to you; your reward shall be 
very great” (Genesis 15:1). 
 

Het leven zal ons in situaties brengen waarin we winst 
kunnen maken door onze principes op te offeren. Wie 
weigert zijn waarden in gedrang te brengen, kan financieel 
achterblijven, maar zijn ultieme beloning is God zelf. 
 
DE TORA-PORTIE VAN DEZE WEEK: 
 Lech Lecha (לך לך | Ga uit) 
 Tora: Genesis 12:1-17:27 
 Haftarah: Jesaja 40:27-41:16 
 Evangelie: Johannes 8:51-58 
 

Abraham's grote beloning 
In de dagen van Abraham woede een grote oorlog in het 
land Kanaän. De binnenvallende legers veroverden de 
Kanaänitische stad Sodom en namen de inwoners 
gevangen. Een voortvluchtige overlevende ontsnapte en 
kwam bij Abraham. Hij vertelde hem dat zijn neef Lot één 
van de gevangenen was. 
Er was weinig dat Abraham eraan kon doen. Per slot van 
rekening had hij geen leger onder zijn bevel. Bovendien 
had Lot het zien aankomen. Abraham had kunnen zeg-
gen: "Dat is zijn loon omdat hij het beste van het land voor 
zichzelf claimt. De HEER heeft hem terugbetaald voor zijn 
hebzucht." Maar dat deed hij niet. In plaats daarvan 
toonde hij moedige loyaliteit. Hij verzamelde meteen de 
valide mannen in zijn huis met de Kanaänitische buren die 
hem zouden helpen en ging op weg om de indringers te 
achtervolgen. Dat is het soort persoon dat Abraham was. 
God eerde Abrahams onzelfzuchtigheid. Hoewel Abraham 
met slechts 318 man tegen een veel groter leger optrok, 
leverde God de vijand over in zijn handen. Abraham redde 
zijn neef en alle gevangenen. Hij keerde uit de strijd terug 
met de gevangenen en heel de buit die de indringers 
hadden meegenomen. 
De slechte koning van Sodom bood Abraham een mooie 
beloning voor zijn inspanningen. "Geef de mensen aan mij 
en neem de goederen voor jezelf," zei hij. Het was een 
genereuze aanbieding en het zou Abraham erg rijk 
hebben gemaakt. Abraham weigerde het voorstel. Hij wist 
dat de koning van Sodom sluw en slecht was. Abraham 
wilde geen band met zo iemand hebben. Hij zei: "Ik heb 
de HEERE God de Allerhoogste, de bezitter van hemel en 
aarde, gezworen dat ik geen draad of een sandaalstreng 
of iets dat van u is, zal nemen, uit vrees dat u zou zeggen:’ 
Ik heb Abram rijk gemaakt’ " (Genesis 14:22-23). 
Sommige mensen worden verleid om hun principes op te 
offeren omwille van geld. Abraham wankelde niet omdat 
hij in de 'bezitter van hemel en aarde' vertrouwen had. Hij 
had de beloningen van de slechte koning van Sodom niet 
nodig, hoe verleidelijk het ook was. 
Toen God zag hoe Abraham de beloning van de koning 
van Sodom weigerde, verscheen Hij aan hem en zei: 
"Vrees niet, Abram, Ik ben een schild voor u; uw beloning 
zal zeer groot zijn" (Genesis 15:1). 
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Life will often place us in situations where we stand 
to make a profit by sacrificing our principles. The 
person who refuses to compromise his values may 
lose out financially, but his ultimate reward is God 
Himself. 
. 

Het leven brengt ons vaak in situaties waarin we winst 
kunnen maken door onze principes op te offeren. De 
persoon die weigert zijn waarden in het gedrang te 
brengen, kan financieel achterblijven, maar zijn ultieme 
beloning is God zelf. 
 

 


