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Zie ook 2 interessante video’s met dr. Steve Austin op YouTube:
Deel 1: http://www.youtube.com/watch?v=Fz_EB5Igw1U
Deel 2: http://www.youtube.com/watch?v=BX5EKFwPdt8

De Schrift bevat verschillende “verhalen” die meer dan andere belachelijk gemaakt werden. Van
deze krijgen vooral de zesdaagse schepping, de Zondvloed, het splitsen van de Rode Zee, de maagdelijke geboorte, de opstanding van Christus, en andere spectaculaire werken van God, veel kritiek.
Een andere machtige daad van God die veelal niet geloofd wordt is de verwoesting van Sodom en
Gomorra.
Spotters, zowel christelijke als seculiere, hebben een buitenkansje gezien in deze bijbelse gebeurtenis omdat deze niet enkel Gods bovennatuurlijke werken en catastrofale handelingen van de natuur
omvat, maar ook Gods rechtvaardige oordeel van zonde. Het is moeilijk voor mensen om erover na
te denken, in het bijzonder vandaag wanneer de specifieke zonde die geoordeeld wordt (en zal worden) homoseksuele praktijk omvat. Is de verwoesting van deze steden werkelijk gebeurd? Is er archeologisch en geologisch bewijs om dat te ondersteunen? Zijn er andere oude geschriften die daar
melding van maken? Ja, voor alles.

De verwoesting van Sodom en Gomorra is een zeker feit in de geschiedenis. Het Genesisverslag is
in verhaalvorm geschreven en er wordt op gezinspeeld door verschillende andere oudtestamentische
schrijvers.1 Jezus Zelf geloofde blijkbaar het verhaal [1] en in feite was Hij een ooggetuige als de
pre-geïncarneerde Heer. Buitenbijbelse geschriften (inbegrepen tabletten uit het opgegraven Ebla)
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En door nieuwtestamentische schrijvers, in: Mt 10:15; Mt 11:23-24; Mk 6:11; Lk 10:12; Lk 17:29; Rm 9:29; 2Pt 2:6;
Jd 1:7; Op 11:8.
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vermelden Sodom en geven zelfs vijf specifieke referenties voor haar locatie langs de Jordaankust
van de Dode Zee.
Genesis gebruikt Hebreeuwse actie-werkwoorden zoals “te gronde richten”, “wegvagen”, “ondersteboven keren”. Dit betekent niet noodzakelijk een totale annihilatie, en dus kunnen bepaalde
overblijfselen overleefd hebben. In de vroege jaren (19)70 noteerden Jordaanse autoriteiten goed
bewaarde artefacts uit antieke tijden die op de zwarte markt terechtkwamen. Een onderzoek leidde
hen naar een begraafplaats uit een vroeg bronstijdperk aan de zuidoostelijke zijde van de Dode Zee
die geplunderd werd. Langs vijf “wadi’s” (droge rivierbeddingen) die westwaarts in de Dode Zee
vloeiden, identificeerde een archeologisch onderzoek vijf ruïnes van steden die de steden lijken te
zijn van de vlakte die vermeld wordt in Genezis 14:82. De meest prominente en noordelijkste werd
in antieke tijden Bab edh-Dhra genoemd, wat de Arabische overzetting schijnt te zijn van Sodom.
De volgende in de lijn was Numeira (Gomorra), dan de moderne stad Safi (Zoar of Bela, waar Lot
naartoe vluchtte en die niet verwoest werd), dan Adama en Zeboïm. De sleutel was het vinden van
Zoar. Vermeld in andere Schriftplaatsen en antiepe landkaarten, leidde dit tot de ontdekking van de
andere nabije ruïnes.[2][3] (zie kaartjes hogerop).
Deze vijf steden situeerden zich allemaal langs de Dode Zee Scheur, een belangrijke breuklijn. Op
Gods bevel barstte de breuklijn open en spuwde grote hoeveelheden vloeibare en gaseuze koolwaterstoffen hoog in de atmosfeer. Deze ontvlamden, zetten de hele regio in vuur en vlam en bedekten
het met “vuur en zwavel”. Abraham zag deze grote brand vanuit Mamre (zie kaartje hogerop), enkele tientallen km daarvandaan. Het vurige mengsel kwam vrijwel zeker niet uit één punt, zoals een
vulkaan, maar het verwoestte het hele gebied langs de lineaire breuklijn. De steden werden verwoest en verbrand net zoals de Bijbel het beschrijft. In de stad Sodom overleefde niemand. Vandaag blijven talloze lichamen opgesloten liggen in het puin.

Twee slachtoffers van de verwoesting van Numeira ( Gomorra)3

Bijbelarcheoloog dr. Bryant Wood van Associates for Biblical Research, lokaliseerde stadspoorten,
ingedrukte graven, torens, een tempel, de watervoorraad en dikke stadsmuren. Onbewoonbaar sinds
de verwoesting, werden de overblijfselen door dr. Wood geïdentificeerd als Sodom en Gomorra.
Scheppingsgeoloog dr. Steve Austin bestudeerde het geologische bewijs, inbegrepen de breukzone,
de verbrande laag, de bitumen die uitbarstten, en de rampzalige ruïnes. Samen hebben ze de waarheid van het Genesisverslag bevestigd.
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Genesis 14:8: “Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de
koning van Zeboïm en de koning van Bela – het tegenwoordige Zoar – en zij stelden zich op voor de strijd tegen hen in
het Siddimdal”.
3
Bron: http://www.biblearchaeology.org/post/2008/04/16/The-Discovery-of-the-Sin-Cities-of-Sodom-andGomorrah.aspx#Article.
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Sodom en Gomorra: een waarschuwend voorbeeld:
“Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij
kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom
wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn
op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden” (Lukas 17:28-30).
“En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld
heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven …” (2 Petrus 2:6).
“Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij
hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan” (Judas 1:7).
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