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De Zonde van Sodom 
Genesis 18:16-23 

www.thischristianjourney.com, 25-10-2009 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) 
Vertaling & bewerking, plaatjes en voetnoten door M.V. Update 18-2-2014 (kaartje & links) 

 

 

Sodom wordt 39 keer genoemd in het Oude Testament1 en twaalf keer in het Nieuwe Testament2. 
Wanneer deze stad genoemd wordt, is dat meestal in een negatieve betekenis, zoals het verband met 
onheil en vrees. De Bijbel zegt van Sodom: 

2 Petrus 2:6: “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”. 

De rokende ruïnes van Sodom, de verwoesting van Sodom, het oordeel van Sodom, is Gods klas-
sieke voorbeeld van hoe Hij voelt over de zonde van Sodom. De Bijbel stelt helder en duidelijk dat 
wat er gebeurde met Sodom, een voorbeeld moet zijn voor ons. 
God verandert niet: 

Maleachi 3:6: “Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd, …” 
Wat God eerder deed zal Hij opnieuw doen, want de Bijbel zegt: 

Lukas 17:28-30: “Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij 
dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 Op de dag echter waarop Lot 
uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30 Evenzo 
zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden”. 

Op een dag zal God deze wereld opnieuw oordelen, en dat oordeel zal gelijken op hetgeen Sodom te 
beurt viel. De onrechtvaardigen van deze wereld, moeten gewaarschuwd worden middels het voor-
beeld van Sodom. 

 
1 Gn 10:19; 13:10, 12, 13; 14:2, 8, 10,11,12, 17, 21, 22; 18:16, 20, 22, 26; 19:1(2x), 4, 24, 28; Dt 29:23; 32:32; Js 1:9, 
10; 3:9; 13:19; Jr 23:14; 49:18; 50:40; Kl 4:6; Ez 16:46, 48, 49, 53, 55, 56; Am 4:11; Zf 2:9. (HSV). 
2 Mt 10:15; 11:23, 24; Mk 6:11; Lk 10:12; 17:29; Rm 9:29; 2Pt 2:6; Jd 7; Op 11:8. (HSV). 

http://www.thischristianjourney.com,
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Er zijn drie dingen die we moeten begrijpen met betrekking tot Sodom:  
A. De ONGERECHTIGHEID van Sodom (Genesis 18:20; Ezechiël 16:49-50; Spreuken 20:17; 

Jesaja 3:8-9, 12):  
Genesis 18:20: “Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde 
heel zwaar”. 
Wat was de zonde van Sodom waardoor God hen oordeelde? 
Ezechiël 16:49-50: “Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sodom; hoogmoed, zatheid 
van brood [= vraatzucht, overdaad] en stille gerustheid [= nutteloosheid, luieren] had zij en haar 
dochteren; maar zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet [= zelfzucht] 50 En zij ver-
hieven zich, en deden gruwelijkheid [= arrogante immoraliteit] voor Mijn aangezicht; daarom 
deed Ik ze weg, nadat Ik het gezien had”. 
De zonden van Sodom waren: 
1.  HOOGMOED (Ezechiël 16.49; Spreuken 6:16-17; Jakobus 4:6) - Er bestaat een zonde die 

God zelfs nog meer haat dan seksuele perversie, en dat is hoogmoed, trots: 
Spreuken 6:16-17: “Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: 
17 hoogmoedige ogen, …” 
Jakobus 4:6: “God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij 
genade”. 

We moeten begrijpen dat God ons niet direct laat vallen of niet meer helpt, wanneer we trots 
zijn. Maar God weerstaat ons dan en werkt ons tegen. 
Trots is de grootste hinderpaal die velen ervan weerhoudt gered te worden. De hoogmoedige 
weigert te komen wanneer hij uitgenodigd wordt om de Heer Jezus Christus te ontvangen en 
Hem te verkondigen. 

Had er geen hoogmoed bestaan, dan zou er geen duivel zijn. 
Sodom is een getuigenis van hoe God de zonde van hoogmoed haat. 

2.  VRAATZUCHT (Ezechiël 16:49) - “… zatheid van brood …” - Dit is Gods manier om te 
zeggen dat zij materialisten waren. Zij dachten aan de dingen van het vlees in plaats van de 
dingen van de geest. Zij leefden om het vlees te bevredigen. Zij pamperden het vlees en ver-
gaten de geestelijke dingen. 

3.  NUTTELOOSHEID of luieren (Ezechiël 16:49) - “… stille gerustheid …” - Zij waren lui 
geworden en werken werd iets van het verleden. Hun welvaart was hun vloek geworden. De 
Bijbel zegt dat er zes dagen zijn om te werken. Er is altijd werk te doen. Mensen moeten be-
grijpen dat God wil dat wij werken. Het ergste wat kan gebeuren met een volk is dat zij den-
ken dat zij niet langer moeten werken. God wil dat we productief en vruchtbaar zijn. 
Werken heeft te maken met verantwoordelijkheid. Een verlangen om niet te werken is een 
verlangen om vrij te zijn van verantwoordelijkheid. Wanneer mensen vrij willen zijn van 
verantwoordelijkheid en werk, zullen zij elke andere soort van vrijheid verliezen. 

4.  ZELFZUCHT (Ezechiël 16:49) - “... zij sterkte de hand des armen en nooddruftigen niet …” 
- Er zijn mensen die onze hulp nodig hebben. Wij als Gods volk horen om te zien naar ande-
re mensen die we kunnen helpen. 

5.  ARROGANTE IMMORALITEIT (Ezechiël 16:50; Leviticus 20:13) - “En zij verhieven zich 
en deden gruwelijkheid …” - Wat was hun gruwelijkheid? Dat was seksuele perversie.  

Leviticus 20:13: “Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een 
vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood 
gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf”. 
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Niet enkel begingen zij gruwelijke dingen, zij waren zo hoogmoedig dat zij zulke schande-
lijkheden durfden te begaan en hun eigen normen durfden te stellen. Zij waren te trots om te 
kunnen blozen.  
De oudtestamentische wet beval de doodstraf voor zulke zonde, maar wij leven vandaag niet 
onder de wet. Ook bevelen onze wereldlijke wetten niet de doodstraf voor zulke zonden. 
Maar afschuwelijke zonden zoals seksuele perversies maken mensen wel geestelijk dood. 

Romeinen 1:24-26: “Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgege-
ven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 25 Zij hebben de waar-
heid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de 
Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 26 Daarom heeft God hen overge-
geven aan oneervolle hartstochten, …”. 

Sommige mensen zeggen: “Als we niet netjes leven, zal God ons later oordelen”. Vriend, 
seksuele perversie IS het oordeel van God. Als God mensen, een volk of natie opgeeft, dan 
wordt seksuele perversie een deel van hun wezen: 

Romeinen 1:26-28: “Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, 
want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlij-
ke. 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgege-
ven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met 
mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. 28 En omdat het 
hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk den-
ken, om dingen te doen die niet passen”. 
Romeinen 1:32: “Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen 
de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in 
met hen die ze doen”. 

Zij die het oordeel van God kennen, dat zij die zulke dingen beoefenen de dood waardig 
zijn, doen niet enkel die dingen maar hebben er ook genoegen in dat anderen ze doen. 
Moge God onze landen genadig zijn. Dit is de zonde van Sodom en het is de zonde van ons 
eigen land. 
Merk op dat hun TROTS leidde tot hun VERONTREINIGING en deze leidde op zijn beurt 
tot overgegeven, bestendige PERVERSIE. 
Waarom zondigt een zondaar? Omdat hij een kick wil, of sensatie, maar zonde maakt haar 
verwachtingen niet waar: 

Spreuken 20:17: “Leugenbrood smaakt de mens zoet, maar daarna heeft hij zijn mond 
vol kiezelstenen”. 

Het einde van de zondevraag is gebondenheid aan perversie. Niets kan een volk sneller ru-
ineren dan de zonde van Sodom. 
Jesaja lamenteerde dat Jeruzalem geruïneerd was. Wat had Jeruzalem geruïneerd? 

Jesaja 3:8-9: “Want Jeruzalem is gestruikeld en Juda is gevallen, omdat hun woorden en 
daden tegen de HEERE zijn, doordat zij de blik van Zijn heerlijkheid tergen. 9 Hun ge-
laatsuitdrukking getuigt tegen hen. Zoals Sodom maken zij hun zonden openlijk bekend, 
zij verbergen ze niet. Wee hun ziel, want zij doen zichzelf kwaad aan”. 

Zij waren niet enkel zo zondig geworden als Sodom, ze waren er ook trots op geworden.  
Jesaja 3:12: “De onderdrukkers van Mijn volk zijn kinderen, en vrouwen heersen over 
hen. Mijn volk, wie u leiden, misleiden u, en zij brengen de richting van uw paden in de 
war”. 

Je kan er van op aan dat als een maatschappij gevuld is met ongehoorzame jongeren, domi-
nante vrouwen en verdorven mannen, die maatschappij op haar laatste benen loopt.  
Dat is wat God zei, en het ruïneerde Jeruzalem.  
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B. Het GEBED van de heilige (Genesis 18:17; Ezechiël 22:30) - “De HEERE zei: Zal Ik voor 
Abraham verbergen wat Ik ga doen?” - De Bijbel zegt: 

Amos 3:7: “Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft ge-
openbaard aan Zijn dienaren, de profeten 

Abraham was een profeet van God. Abraham wist wat er zou gebeuren. De vrienden van God 
zijn ingelicht over wat gebeuren moet. Abraham was een belangrijk persoon omdat hij bad en 
opkwam tussen God en Zijn oordeel voor het zondige Sodom. Abraham begon te bemiddelen 
voor Sodom en zijn vleselijke neef Lot. 
Een boos volk, een boze natie heeft tussenkomst nodig. Onze eigen volken en landen hebben 
tussenkomst nodig met het oog op Gods komende oordeel. Christenen kunnen leren van Abra-
ham. 

Genesis 18:22-23: “Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar 
Abraham bleef nog staan voor het aangezicht van de HEERE. 23 En Abraham kwam dich-
terbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? 

Merk op dat Abraham zich in gebed plaatste tussen de Heer (JaHWeH) en Sodom. Eén man bad 
en pleitte voor Sodom en het volk van deze stad. Niemand in Sodom bad. Lot bad niet, maar 
wel Abraham. Lot was te vleselijk om Gods komende oordeel te zien. Lot was te vleselijk om te 
bidden. Maar Abraham, de geestelijke man, bad. 

Zie naar de kenmerken van Abrahams gebed: 
1.  Abrahams gebed was ARGUMENTEREND gebed (vs 22-23) - “...maar Abraham bleef nog 

staan voor het aangezicht van de HEERE. En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook 
de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen?” - Dit betekent dat hij zich plaatste 
tussen de Heer en het oordeel. Het betekent dat Abraham argumenteerde met de Heer. Het is 
bepleitend, betogend gebed. 

2.  Abrahams gebed was MOEDIG gebed (vs 27) - “Abraham antwoordde en zei: Zie toch, ik 
heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben!” - Bega niet de 
vergissing dat dit type gebed arrogant gebed is. Abraham vreesde God. Abraham herinnerde 
God aan Zijn Woord, beloften en hoedanigheid, maar wel in verbrokenheid. 

3.  Abrahams gebed was MEELEVEND gebed - Abraham bad voor anderen en niet voor zich-
zelf. Wanneer stond u nog in de bres voor de verlorenen rondom u? 

4.  Abrahams gebed was VERTROUWEND gebed (vs 25) - “Er kan toch geen sprake van zijn 
dat U zoiets doet, dat U de rechtvaardige samen met de goddeloze doodt? Dan zal het zijn: 
zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij U toch geen sprake van zijn! Zou de 
Rechter van de hele aarde geen recht doen?” - Abraham had er een onmiskenbaar vertrou-
wen in dat God altijd recht zou doen.  

5.  Abraham’s gebed was OVERWINNEND gebed (Genesis 19:29; 1 Timotheüs 2:1-3) - Gene-
sis 19:29: “En het gebeurde, toen God de steden van deze vlakte te gronde richtte, dat God 
aan Abraham dacht. Daarom leidde Hij Lot uit het midden van de verwoesting, toen Hij de 
steden waarin Lot gewoond had, ondersteboven keerde”. 
In dit vers ontdekken we dat niet omwille van Lot, maar omwille van Abraham Lot werd 
bevrijd. Abraham was een man die wist te bemiddelen. 
Wegens alle grote en machtige gebedsbeloften vraagt God Zich af waarom wij niet bidden: 

1 Timotheüs 2:1-3: “Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden 
en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2 voor koningen en allen die hoog-
geplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en 
waardigheid. 3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker”  

Er was een tijd dat God Zijn oude volk Israël wilde sparen, maar Hij spaarde hen niet. 
Waarom niet? Omdat er geen bemiddelaar was: 
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Ezechiël 22:30: “Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor 
Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te 
richten, maar Ik vond niemand”. 

Wij hebben vandaag behoefte aan bemiddeling. Effectief, fervent, bemiddelend gebed. 

C.  De PROFETIE van de Tweede Komst (Lukas 17:26-30; Genesis 19:22; 1 Thessalonicenzen 
1:10; 5.9). 

Lukas 17:26-30: “En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de 
dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij wer-
den ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed 
kwam en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de 
dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 29 
Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel 
en bracht hen allen om. 30 Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen ge-
openbaard zal worden”. 
Genesis 19:22: “Haast u! Vlucht daarheen! Want Ik kan niets doen, totdat u daar bent aan-
gekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar3”. 

Voordat God Zijn toorn uitstortte in de Zondvloed, zette Hij Noach in de Ark. Voordat God Zijn 
toorn uitstortte op Sodom, bevrijdde God Lot. Voordat God Zijn toorn uitstort op deze wereld, 
zal Zijn volk weggenomen worden, tijdens de Opname. De Verdrukking wordt “de grote dag 
van Zijn toorn” genoemd (Openbaring 6:17). 

1 Thessalonicenzen 1:10: “en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden 
heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn”. 
1 Thessalonicenzen 5:9: “Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen 
van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus”. 

Er zijn er die leren dat de Kerk doorheen de Verdrukking zal moeten gaan. Maar zie de Schrif-
ten. In de dagen van Noach en Lot kwamen zij niet in de verdrukking. En de mensen die geoor-
deeld werden waren gewoon aan het doen wat zij dagelijks deden, toen plots Gods toorn hen 
trof en hen allen wegvaagde. Maar voordat dit kon gebeuren, werd Gods volk eruit bevrijd. 
Wanneer Jezus wederkomt, zal het zijn zoals in de dagen van Noach en zoals in de dagen van 
Lot. In deze twee voorbeelden zien we iets wat we moeten opmerken. Er zullen namelijk drie 
klassen van mensen op aarde leven wanneer de Heer Jezus terugkomt: 

1.  GEESTELIJKE christenen - Het Noach-type van mensen. Noach is een beeld van de 
geestelijke christen. De Bijbel zegt dat Noach een rechtvaardige was, die God liefhad en 
Hem gehoorzaamde. Hierdoor werd Noach bewaard, beloond, beërfde hij de aarde, en 
kon hij zijn familie met hem meenemen.  

2.  VLESELIJKE christenen - Het Lot-type van mensen. Lot maakte geen aanstalten om 
weg te gaan en de engel moest hem, zijn dochters en zijn vrouw eruit wegtrekken. Zijn 
schoonzonen bleven achter en vergingen in de vlammen, en ook zijn vrouw stierf we-
gens omkijken naar wat zij achterliet. Hij werd dus gered maar wel ‘geschroeid’, wegens 
zijn vleselijkheid. 

3.  WERELDLIJKE verlorenen - Zij die geoordeeld worden en verloren zullen gaan.  

Wat en waar zal u zijn wanneer Gods toorn wordt uitgegoten? 

 

 
Zie: “Sodom en Gomorra ontdekt”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sodom-Gomorra.pdf  

 
3 SV kantt. 43: “Zoar - Dat is, kleine, tevoren genoemd Bela boven Gen. 14:2. Zie ook boven Gen. 13:10”. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sodom-Gomorra.pdf

