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Hoofdstuk 12         
 

Lieve kleinkinderen, 

 

In de jaren dertig van de vorige eeuw kwamen er ‘geluiden’  uit ‘Hitler-

Duitsland’ over concentratiekampen, waar alle tegenstanders van Hitler zijn 

nazipartij vermoord werden. 

Bijna niemand geloofde die ‘onzin’. Vooral politici, ook in Nederland, konden 

dit niet geloven. Een uitzondering was de politicus Winston Churchill in 

Engeland. Hoe kon dat? Nu, hij had het boek ‘Mein Kampf’ gelezen, dat Hitler 

voordat hij aan de macht kwam, in de gevangenis geschreven had. Daarin stond 

precies wat Hitler zijn plannen waren. 

 

Ook vandaag zijn er ‘geluiden’ die de meeste mensen niet willen, niet kunnen 

geloven. Die zijn te erg om waar te kunnen zijn.  

Straks geen cash geld meer om te kunnen kopen en verkopen? Dat je alleen nog 

kunt betalen met een merkteken op je voorhoofd of op je rechterhand? Grote 

onzin…. Wie bedenkt er nu zulke complotverhalen? 

 

 
Hoofdstuk 12        -       Het oordeel      -      Genesis  19 

 

Het was laat in de middag en op het plein bij de hoge muur was het al bijna 

donker. Vlak naast de poort zaten de belangrijkste burgers van de stad Sodom. 

Ze bespraken met elkaar de belangrijkste dingen van de dag. Ook Lot zat in hun 

midden. Omdat hij erg rijk en ook familie van Abraham was, konden ze hem 

niet passeren. Nee, Lot had zelfs een stem gekregen in het stadsbestuur. Dat had 

hij te danken aan zijn oom Abraham, die een tijd geleden de burgers van deze 

stad had bevrijd uit de macht van Kedorlaomer. 

Niet dat de burgers van de stad Sodom veel achting voor Lot hadden. Ze konden 

maar niet vergeten dat hij uit een ander land kwam en vooral dat hij er totaal 

andere normen en waarden op nahield. Dat Lot niet met hun feesten meedeed 

namen ze hem niet in dank af. Dat Lot zelfs liet blijken dat hij hun manier van 

feestvieren afkeurde konden ze niet uitstaan en dat zeiden ze ook tegen hem. 

Waar bemoeide die vreemdeling zich mee? 

Lot zei er maar niets meer over, want dat maakte alleen maar vijanden. En naar 

hem luisteren deden ze toch niet. 

 

Ook deze middag zei Lot niet veel. Hij bemoeide zich niet met de gesprekken 

van zijn buren. Het werd trouwens ook tijd om naar huis te gaan. Hij ging al 

staan. Maar daar zag hij plotseling twee onbekende mannen uit de nauwe 

poortingang komen. Ze bleven staan op het Plein. Lot schrok. Waar kwamen 

deze late reizigers vandaan? Wisten zij niet hoe gevaarlijk het voor 
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vreemdelingen was om in deze stad te overnachten? Vlug liep Lot naar de beide 

mannen toe. Hij maakte een diepe buiging en zei: ‘Heren, komt u toch met mij 

mee. U kunt in mijn huis uw voeten wassen en blijven slapen. Dan kunt u 

morgen verder reizen.’ 

Ja, dat was in Sodom het beste: zo snel mogelijk een huis binnengaan en 

morgenvroeg zo snel mogelijk weer verder reizen. Lot hoopte dat deze mannen 

hem begrepen. Duidelijker kon hij het niet zeggen waar al die anderen bij waren. 

Maar de beide reizigers hadden nergens erg in. Begrepen ze Lot niet? 

‘Nee, dank u wel. Wij slapen komende nacht op dit plein.’ 

Lot huiverde. Midden in een stad op het Plein slapen deden meer reizigers 

wanneer ze voor de nacht in een voor hen vreemde stad arriveerden. Maar dat 

kon niet in Sodom! Wie daar bij nacht en duisternis buiten bleef was zijn leven 

niet zeker…. Met nog meer nadruk vroeg Lot de mannen om met hem mee te 

gaan. Zonder onfatsoenlijk te worden konden ze niet meer weigeren en daarom 

liepen met Lot mee naar zijn huis. 

Thuis, bij het flikkerende lamplicht maakte Lot voor zijn gasten een maaltijd 

klaar. Het was al laat in de avond toen ze zich klaar maakten om te gaan slapen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slapen in de open lucht op het Plein in de stad Sodom was levensgevaarlijk. 

 

Plotseling was de straat rondom het huis vol met geluiden. Luide voetstappen, 

geschreeuw van rauwe stemmen en een heftig bonzen op de voordeur. 

Lot werd zo wit als een doek. Dit was om zijn gasten te doen…. Het had geen 

zin om nog te vluchten. Het huis was al helemaal omsingeld. Buiten klonk een 

koor van schreeuwende stemmen: ‘Lot, waar zijn die mannen, die bij jou 

logeren? Stuur ze naar buiten. Dan kunnen wij ze eens lekker pakken!’ 

Lot wist maar al te goed wat dit betekende. Ze wilden de beide mannen 

aanranden en wanneer ze de hele lange nacht met hen ‘geknoeid’ hadden, 

werden ze vermoord, nog voordat de zon opkwam.  
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Afschuwelijk was dit. Een held was Lot niet, maar wel een rechtvaardig man. 

Hij stierf liever dan dat hij zijn gasten uitleverde aan die bende daar buiten.  

Vastberaden ging hij staan en voordat zijn gasten er erg in hadden, stond hij 

buiten op straat, tussen al die woedende mannen in. De voordeur viel achter hem 

in het slot dicht. 

Zo stond hij daar alleen, met de rug tegen de gesloten deur, de dood voor ogen. 

Er waren meer mannen dan hij gedacht had. De straat was gewoon vol. Deftige 

burgers waren erbij en ook het ruige volk uit de stegen, jonge jongens en 

krakkemikkige oude mannetjes. Het leek wel of er geen man in Sodom thuis  

was gebleven. Dit was te erg voor woorden. Maar hoe erg hij dit volk ook 

verachtte, hij moest rustig hen te woord staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voordeur viel achter Lot in het slot dicht. 

 

‘Mannen van Sodom, mijn broers,’ schreeuwde Lot, ‘stop ermee om naar mijn 

gasten te vragen. In het land waar ik geboren ben is een gast heilig. Nee, waar 

jullie om vragen kan ik niet geven! Maar luister, ik heb een goed alternatief. Ik 

heb twee dochters. Die hebben nog nooit met een man geslapen. Die zal ik bij 

jullie brengen. Doe met hen wat je wilt, maar doe deze mannen geen kwaad. Zij 

zijn mijn gasten. Ik moet hen beschermen.’ 

‘Nee,’ schreeuwden ze, ‘jouw dochters willen wij niet en van jouw vrome 

praatjes hebben wij meer dan genoeg! De gast is heilig? Niets is voor  

ons heilig en wij laten ons niet de wet voorschrijven door een vreemdeling die 

toevallig in onze stad woont. Kom op! Dan gaan we jou pakken en jou nog meer 

kwaad doen dan we van plan waren om te doen met jouw gasten….! 

Met de vuisten omhoog, vloekend en tierend kwamen ze op hem af. 

‘Dit wordt mijn dood,’ fluisterde Lot zachtjes. ‘Als nu mijn gasten maar kunnen 

ontkomen, dan sterf ik niet tevergeefs.’ 
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Op dat moment kraakte de deur achter hem open en vier sterke armen trokken 

Lot naar binnen. Met een harde klap viel de deur in het slot. 

Lot begreep eerst niet wat er gebeurde. Nog stond hij te trillen op zijn benen. Hij 

hijgde. Maar dit hadden zijn gasten gedaan. Zij hadden zijn leven gered. Wat 

mooi was dat! Maar besefte Lot ineens, zo dadelijk zou de bende mannen zijn 

deur intrappen en dan mocht God hen genadig zijn…. 

 

Buiten vloekte en tierde het volk, maar niemand bonsde op de voordeur. Een 

poosje later klonk het geschreeuw verder weg. En tenslotte werd het stil op 

straat. Vreemd stil na al dat hysterische geschreeuw. Niet begrijpend keek Lot 

naar zijn beide gasten. 

Naast hem zei één van zijn beide gasten: ‘Lot, ze komen niet terug. Wij hebben 

die mannen met blindheid geslagen. Daarom konden zij de deur van dit huis niet 

meer vinden.’ 

Pas toen begreep Lot dat zijn gasten geen gewone reizigers waren. Het waren 

engelen, boodschappers van de God van Abraham. Nu hoefde hij niet meer bang 

te zijn. Wie zou hem kwaad kunnen doen wanneer Gods engelen bij hem in huis 

de wacht hielden? Hij wilde een stap naar voren doen om een diepe buiging te 

maken. Maar een engel zei: ‘Lot, heb jij nog meer familie hier? Dochters, zonen, 

schoonzonen? Ga met je hele familie weg uit deze stad. Want de Heer heeft 

vreselijke dingen over deze stad gehoord. Daarom heeft Hij ons gestuurd om de 

stad te verwoesten.’  

 

Toen Lot zijn vrouw en dochters erbij gehaald had en hun verteld wat de 

engelen tegen  hem gezegd hadden, werden ze bang. Wat ging er gebeuren? De 

zonde van Sodom was dus zo groot dat God het niet langer kon verdragen. Vuur 

uit de hemel zou het regenen en de hele Streek van de Jordaan zou in vlammen 

opgaan. Alleen Lot en zijn huisgenoten zouden behouden blijven. Zij mochten 

vluchten naar de bergen en wanneer Lot hier nog familie had, zonen en dochters 

of misschien aangetrouwde kinderen, dan mocht hij die nog ophalen. Maar dan 

moest hij dat nu direct doen want er was nog weinig tijd. 

Deemoedig boog Lot zijn hoofd. Zo God besloten had, zo zou het gebeuren. In 

één klap raakte hij alles kwijt. Zijn huis en al zijn bezittingen, zijn vee en zijn 

slaven. Maar zijn eigen leven en dat van zijn vrouw en dochters was meer waard 

dan al zijn schatten. Nu besefte hij dat het een verkeerde keuze was geweest om 

in Sodom te gaan wonen. Wel had hij nooit meegedaan aan die zondige feesten 

van de inwoners van Sodom, maar nu begreep hij dat dit voor hem geen plek 

was geweest om te wonen. Die eerste keer, toen de Elamieten hem gevangen 

hadden genomen was een waarschuwing geweest. Maar hij had er geen acht op 

geslagen. Toen had hij alles teruggekregen,maar deze keer zou hij alles kwijt 

raken…. 
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Met een diepe zucht sloeg Lot zijn mantel om zijn schouders en gespte zijn 

gordel vaster om zijn middel. Hij moest de beide jonge mannen waarschuwen 

die met zijn dochters zouden trouwen. De drie vrouwen huilden toen Lot de deur 

uitging. Het is hard, ja het valt niet mee wanneer men rijk is om alles te 

verliezen. 

 

Het was stil in de stad. De mannen van Sodom beleefden hun laatste nacht. Hoe 

zouden de beide jonge mannen reageren? Zouden ze hem geloven en met hem 

meevluchten uit deze gevaarlijke stad? Lot was er niet zo zeker van. Nee, veel 

hoop had hij niet. Met een bezwaard hart klopte hij op de deur. En toen de jonge 

man aan de deur verscheen, slaperig en met een ongeïnteresseerd gezicht vroeg 

wat er aan de hand was, lachte hij zijn toekomstige schoonvader in zijn gezicht 

uit. Daar geloofde hij niets van. Vandaag nog zou de stad in een vlammenzee 

vergaan? Als Lot weer van zulke grappen bedacht, dan liever bij daglicht! Hij 

klapte de deur dicht en ging weer naar bed. 

Bij zijn tweede aanstaande schoonzoon ging het niet veel beter. Hoe Lot ook 

praatte, hij werd niet geloofd. Zijn gasten, die twee vreemdelingen hadden hem 

wat wijsgemaakt. Misschien hadden ze die avond bij Lot in huis wel te veel wijn 

gedronken! Dat het engelen waren? Maak dat de kat maar wijs. 

 

Neerslachtig ging Lot terug naar huis. Zwaar sleepten zijn voeten door de 

stoffige straten. De lucht was benauwend warm. Net alsof er in de verte een 

hevig onweer aankwam. Het was midden in de nacht toen hij eindelijk weer 

thuis kwam. Zijn beide dochters huilden luid. Zijn vrouw had tranen in haar 

ogen. Misschien zou alles toch nog meevallen, dacht ze. Ze kon toch niet alles 

zomaar achterlaten! Al haar meubilair, haar kleren, het zilver en het goud?  

‘Wat we kunnen dragen, nemen we mee,’ zei Lot. Maar hij had niet de moed om 

het kostbaarste dat hij had in te pakken. Het was voor hem veel moeilijker dan 

hij ooit gedacht had. Hij liep van het ene plek in huis naar het andere. Tenslotte 

liet hij zich op een stoel neervallen en zei tegen zijn beide dochters: ‘Stil maar. 

Huil maar niet meer. Jullie krijgen heus wel weer een andere man.’ 

Lot had zelf niet door hoe dwaas het klonk, om nu op dit tijdstip zulke dingen te 

zeggen. 

 

Zo ging de korte nacht voorbij. Toen het heel vroeg in de ochtend licht begon te 

worden namen de engelen hen bij de hand en gingen ze de deur uit. Door de 

slapende stad brachten ze Lot en zijn vrouw en dochters door de stadspoort  naar 

het open veld. Boven de hele streek van de Jordaan hingen grijze  laaghangende 

wolken. In de verte zagen de andere steden Gomorra, Adama, Séboïm en het 

kleine Soär.  De lucht was stil en benauwd. Aan de horizon flitsten al de eerste 

bliksemschichten. Heel in de verte hoorde je de donderslagen. 
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Buiten de stad bleven ze staan. Maar één van de engelen zei: ‘Loop toch door! 

Vlucht, want jullie levens zijn in gevaar! Vlucht de bergen in. Blijf nergens in 

het dal stilstaan en kijk niet om. Anders zul je sterven.’ 

Het was alsof Lot pas toen begreep dat het een kwestie van leven of dood was.  

Hij was los van Sodom, los van alles wat hem gebonden had aan deze stad, de 

stad-van-de-zonde. Hij had nu nog maar één doel voor ogen en dat was zijn 

leven en dat van zijn vrouw en dochters redden. Maar de bergen waren zo ver. 

‘Ach Heer,’ zei hij, ‘ik weet dat u het beste met ons voor hebt. U heeft onze 

levens gered. Maar de bergen zijn te ver. Dat halen wij niet en dan sterven we 

toch nog. Dat stadje daar is dichtbij. Daar kunnen we naar toe vluchten. In dat 

kleine stadje zijn we toch wel veilig?’ 

‘Goed,’ zei de engel. ‘Dat stadje zal niet verwoest worden. Vlucht daarheen. 

Maar snel, want ik kan Sodom niet verwoesten voordat jullie in dat stadje zijn.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ‘…. Wie naar Sodom omkijkt, zal met Sodom sterven.’ 
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Daar liepen ze, zo vlug als ze konden, Lot en zijn beide dochters. Hun ogen 

onafgebroken gericht op het kleine stadje Soär. Niet één keer keken ze over hun 

schouder heen achterom.  

Toen ze bij de stadspoort van Soär aankwamen kwam de zon op. Achter hen 

knetterde het onweer en flitste de bliksem uit de donkere wolken. Toen ze in de 

poort bleven staan ontdekten ze dat de vrouw van Lot niet bij hen was. Ze 

durfden niet terug te gaan om haar op te halen. Lot moest denken aan het 

zinnetje: ‘Blijf nergens in het dal stilstaan en kijk niet om naar Sodom, want dan 

zul je met Sodom sterven….’ 

 

Toen brak het oordeel los over de vier steden. De grond scheurde open en 

wolken zwaveldamp schoten omhoog. De vrouw van Lot buiten op het open 

veld zag hoe de bliksem overal insloeg en hoe er een regen van vuur op de 

steden neerdaalde. Bomen, huizen, alles vloog in brand. Op bepaalde plaatsen 

brandden zelf de teerputten in de grond. 

Toen de vrouw van Lot wilde vluchten, was het te laat. Zij had het bevel van de 

engel in de wind geslagen en met Sodom kwam ze om. Zij wilde niet 

luisteren…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot en zijn dochters bij de stadspoort van Soär. 
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Tijden later toen het zoute water van de Dode Zee de Streek van de Jordaan 

overspoeld had, wezen de mensen aan de kant van het meer elkaar het lijk aan 

van de vrouw van Lot. Het was niet vergaan maar was overdekt met glinsterende 

zoutkristallen. Lange, lange jaren heeft het daar gestaan. Een waarschuwing 

voor iedereen die het zag. 

 

Die ochtend van de ramp stond Abraham op een hoge heuvel. Toen hij ver in het 

oosten hoge, donkere rookwolken zag, wist hij genoeg. Er waren geen tien 

onschuldige, rechtvaardige mensen in Sodom geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abraham wist genoeg… 
 

 

Later kreeg Abraham bericht dat zijn neef Lot vanuit het stadje Soär naar de 

bergen was gegaan en daar nu met zijn twee dochters woonde. 

Deze beide vrouwen hebben later allebei nog een zoon gekregen.  

De Ammonieten en de Moabieten stammen van hen af. Van deze beide volken 

heeft het volk Israël in later jaren nog veel last ondervonden. 

 
 


