Vraag:
Wat zegt de Bijbel over loten?
Antwoord:
Het werpen van een lot was al van ouds een plechtig verzoek aan G’d om voor het nemen van een
belangrijke beslissing of in een onduidelijke zaak uitsluitsel te geven, zoals bij de instelling van
Yom Kipur [de Grote Verzoendag]: “…een lot voor Adonai, en een lot voor Azazel.” - Het was dan
ook een heilige ceremonie, die het rechtstreeks beslissend ingrijpen van de Eeuwige inhield, en
om deze reden zijn loterijen en gokken echt van de duivel, want ze ontwijden het doen van een
heilig beroep op G’d!!! Enkele voorbeelden voor de diverse gelegenheden waarbij een lot werd
geworpen vinden wij in onderstaande teksten:
Lot werpen over de beiden bokken op Yom Kipur
o.a.:
Leviticus 16:8 en Aaron zal over de beide bokken het lot werpen; een lot voor de Here, en een lot
voor Azazel.
Lot werpen om het land te verdelen tot ieders erfdeel
o.a.:
Numeri 26:55 Evenwel zal het land door het lot verdeeld worden…
Numeri 26:56 naar het lot zal ieders erfdeel toegewezen worden…
Numeri 33:54 Dan zult gij het land door het lot onder elkander als erfdeel toewijzen…
Lot werpen om de waarheid over een schuldvraag aan het licht te brengen
o.a.:
1 Samuël 14:42 Saul zeide: Werpt het lot tussen mij en mijn zoon Jonatan. Toen werd Jonatan
aangewezen…
Jona 1:7 En zij zeiden tot elkander: Komt, laat ons het lot werpen, opdat wij te weten komen door
wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona…

Lot werpen voor de indeling van het dienstrooster der priesters
o.a.:
1 Kronieken 25:8 Zij wierpen het lot voor de regeling der diensten…
Lucas 1:9 dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de
tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen…
Lot werpen voor het aanstellen van de poortwachters
o.a.:
1 Kronieken 26:14 Het lot voor de Oostpoort viel op Selemja; toen men het lot wierp voor zijn zoon
Zekarja, een verstandig raadsman, viel zijn lot op de Noordpoort…
Lot werpen voor het aanwijzen van een woonplaats
o.a.:
Nehemia 11:1 ¶ De oversten van het volk gingen te Jeruzalem wonen, maar het overige volk wierp
het lot, om een op de tien aan te wijzen in Jeruzalem, de heilige stad, te gaan wonen, en negen
tienden in de andere steden…

Lot werpen voor het aanstellen van een apostel
Handelingen 1:26 En zij lieten hen loten en het lot viel op Mattias en hij werd gekozen verklaard bij
de elf apostelen…
Ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb kunnen beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

