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Flavius Josephus over Sodom en Gomorra 
Uit: Flavius Josephus1, De Oude Geschiedenis van de Joden [Antiquitates Judaicae] Deel I - Boek I, 

Hoofdstuk 112. Uitgeverijen Ambo Amsterdam en Kritak Leuven, 1998. 
Samengesteld door M.V. 28-07-2017 

 

 
“De Oude Geschiedenis van de Joden”, delen 3 van 4. (Deel 4 = “De Joodse Oorlog”) 

 
Hoofdstuk 11 
Abraham bij de eik van Mamre; de verwoesting van Sodom 

 
De Eik van Mamre, ingekleurde foto ca. 1900. Vandaag is hij er nog, maar helemaal verdord en gesteund: 

http://sfioanevanghelistul.ca/wordpress/en/2016/06/21/stejarul-mamvri-si-aratarea-sfintei-treimi/  

 
1 Flavius Josephus, 37 nC – ca. 100 nC. “Aanvankelijk deed Josephus Flavius als legerleider mee in de Joodse Op-
stand (66-70), waarbij Jeruzalem en de Joodse Tempel verwoest werden door de Romeinen. Hij werd in een vroeg sta-
dium van deze opstand gevangengenomen en dankt hieraan waarschijnlijk zijn overleven. in krijgsgevangenschap voor-
spelde hij de Romeinse bevelhebber Vespasianus naar aanleiding van een droom dat deze keizer zou worden. Toen dat 
inderdaad gebeurde, verleende Vespasianus hem gratie. Josephus ging na de val van Jeruzalem met Titus mee naar 
Rome. Daar kreeg hij een woning en een inkomen. Als vrijgelatene van de Flavische keizers mocht hij de naam Flavius 
aannemen” (Wiki). 
2 Engelse versie : http://www.sounddoctrine.net/history/WorksofFlaviusJosephus.pdf . 

http://sfioanevanghelistul.ca/wordpress/en/2016/06/21/stejarul-mamvri-si-aratarea-sfintei-treimi/
http://www.sounddoctrine.net/history/WorksofFlaviusJosephus.pdf


2 

 
Mamre, bij Hebron 

1 [194] In die tijd nu gedroegen de Sodomieten zich vanwege hun grote aantal en hun rijkdom 
hooghartig. Ze namen een arrogante houding aan tegenover mensen en tegenover God toonden ze 
geen eerbied. Ze waren vergeten welke zegeningen hun dankzij hem deelachtig waren geworden, ze 
stelden zich vijandig op tegenover vreemdelingen en weigerden om te gaan met anderen. [195] God 
werd daarover vertoornd en besloot hen voor hun hoogmoed3 te straffen door hun stad te verwoes-
ten en hun land zo volledig te vernietigen, dat het geen enkel gewas kon voortbrengen en geen en-
kele vrucht meer kon dragen. 
2 [196] Nadat God dat oordeel over de Sodomieten geveld had, ontwaarde Abraham, terwijl hij bij 
de eik van Mamre naast de deur van zijn huis zat, drie engelen. Hij dacht dat het vreemdelingen 
waren. Hij stond op en verwelkomde hen en nodigde hen uit bij hem binnen te komen en zich gast-
vrij te laten onthalen. [197] Toen zij daarmee ingestemd hadden, liet hij onmiddellijk brood van fijn 
tarwemeel brengen en hij slachtte een kalf en roosterde het en zette hun dat voor terwijl ze onder de 
eik zaten. Ze gaven hem de indruk dat zij aten, en tegelijk vroegen ze hem naar zijn vrouw, waar 
Sara wel was. Toen hij zei dat ze binnen was, zeiden ze dat ze later terug zouden komen en zouden 
constateren en zouden constateren dat ze moeder was geworden. [198] Toen de vrouw daarop glim-
lachte en zei dat ze onmogelijk een kind kon baren, aangezien ze negentig jaar oud was en haar man 
honderd, hielden ze niet langer verborgen maar onthulden ze dat ze boodschappers van God waren 
en dat de ene gezonden was om een teken te geven inzake de zoon, en de twee anderen om de So-
domieten te vernietigen.  
3 [199] Toen hij dat hoorde, werd Abraham bedroefd vanwege de Sodomieten. Hij stond op en 
richtte een smeekbede tot God. Hij deed een beroep op hem om de rechtvaardigen en de goeden niet 
samen met de slechten in het verderf te storten. Maar God zei dat er onder de Sodomieten niemand 
was die goed was, want als er onder hen maar tien goeden zouden zijn, dan zou hij aan hen allemaal 
de straf voor hun vergrijpen kwijtschelden. Daarop zweeg Abraham. 
[200] En de Engelen verschenen in de stad van de Sodomieten en Lot bood hen gastvrijheid aan. Hij 
was namelijk zeer vriendelijk tegenover vreemdelingen en had zich Abrahams lessen in goed ge-
drag ter harte genomen. Maar toen de Sodomieten zagen dat de jonge mannen buitengewoon mooi 
om te zien waren en dat ze bij Lot als gasten waren ontvangen, gingen ze over op geweldpleging 
tegen en verkrachting van hun jeugdige schoonheid. [201] Lot vermaande hen maat te houden en 
zijn gasten niet te onteren maar er respect voor te tonen dat het zijn gasten waren. Als ze zich niet 
konden beheersen, zo sprak hij, dan was hij bereid hun zijn dochters ter beschikking te stellen, zo-
dat zij op hen hun lusten konden botvieren. Maar zelfs daardoor lieten zij zich niet overreden. 
4 [202] God nam aanstoot aan hun wandaden. Hij sloeg hen met blindheid, zodat ze de ingang van 
het huis niet meer konden vinden, en de inwoners van Sodom veroordeelde hij collectief tot de on-
dergang. Lot echter verliet de stad, nadat God hem had geïnformeerd over de naderende ondergang 
van de Sodomieten, en hij nam zijn vrouw en dochters mee. Dat waren er twee en het waren nog 
ongetrouwde meisjes. De jongemannen die naar hun hand dongen lieten zich spottend uit over hun 

 
3 Josephus maakt hier nog geen melding van homoseksualiteit als de oorzaak van de straf. De reden zal duidelijk zijn: 
omdat bij de Romeinen, waar hij nu woonde, homoseksualiteit schering en inslag was. Hij moest voorzichtig zijn. 
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vertrek, ze toonden minachting voor de woorden van Lot. [203] En God wierp zijn bliksem in de 
stad en hij verbrandde de inwoners in het land in één groot vuur. Het was net zo’n grote brand als 
die welke ik eerder heb beschreven in mijn boek over de Joodse oorlog. Tijdens hun vlucht draaide 
de vrouw van Lot zich voortdurend om. Ze was nieuwsgierig naar wat er met de stad gebeurde, 
hoewel God haar dat verboden had. Daarop veranderde hij haar in een zoutpilaar. Ik heb die pilaar 
met eigen ogen gezien, en hij staat er nog steeds.  

 
Naar sommigen menen: Lots vrouw als zoutpilaar.  

Zie http://www.realdiscoveries.org/modules/articles/item.php?itemid=20##ixzz28M1fC0Kz  

[204] Zelf wist Lot te ontsnappen, samen met zijn dochters, naar een kleine plek4 die helemaal door 
vuur omringd was. De plaats heet ook nu nog Zoör. Dat is Hebreeuws voor ‘klein’. Daar leefde hij, 
verlaten van mensen en verstoken van voedsel, een armzalig leven. 

 
Zoar (“brimstone” = zwavel) 

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

5 [205] Omdat ze in de veronderstelling verkeerden dat de hele mensheid was omgekomen, hadden 
de meisjes gemeenschap met hun vader. Daarbij letten ze er wel op dat hij het niet merkte. Ze wil-
den op die manier voorkomen dat de mensheid zou uitsterven. Er werden ook kinderen geboren: de 
oudste dochter baarde Moab. Dat zou men kunnen vertalen met ‘van de vader’.De jongste baarde 
Ammon. Die naam betekent ‘zoon van mijn geslacht’. [206] Van hen stichtte de een de Moabieten, 

 
4 Dat is de stad Zoar: Genesis 19:22. 

http://www.realdiscoveries.org/modules/articles/item.php?itemid=20##ixzz28M1fC0Kz
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sodom-Gomorra.pdf
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ook nu nog een groot volk, en de ander de Ammonieten. Beide volkeren wonen in het Holle Syrië. 
Zo wist Lot te ontsnappen aan de Sodomieten. ■ 

 

Een commentaar op Josephus’ verslag:  
“Dus, Josephus kende niet alleen het verhaal van Lots vrouw die een zoutpilaar werd, maar zegt dat 
hij haar eigenlijk heeft gezien. 
Met zijn verslag dat 2.000 jaren oud is moet ik me afvragen of zij er vandaag nog steeds staat. Her-
inner u toen ik het alleenstaande slanke [zout]gesteente zag op de flank van de berg? Ik fantaseerde 
dat ik een gelaat, hand en vuist zag, en ze leek op de juiste plaats te staan, met uitzicht op Sodom, 
op een bergwand en met Zoar achter haar. (Zie plaatje [hogerop]). Verder onderzoek onthulde meer 
oude geschriften over deze zoutpilaar die we hier zien staan in de tijd van Josephus, en hij had haar 
gezien. Dat zij daar toen stond werd ook bevestigd door Clemens van Rome, tijdgenoot van Jose-
phus. 
Dat dit ook zo was in de volgende eeuw wordt bevestigd door Irenaeus, zich afvragend waarom dit 
zo lang is meegegaan … Of het verslag dat sommige moderne reizigers geven waar is, dat ze daar 
nog steeds staat, dat weet ik niet. Haar afgelegen situatie aan de meest zuidelijke punt van de Zee 
van Sodom, in de wilde en gevaarlijke woestijnen van Arabië, maken het bijzonder moeilijk voor 
onderzoekende reizigers om de plaats te onderzoeken”. 
http://www.realdiscoveries.org/modules/articles/item.php?itemid=20##ixzz28M1fC0Kz 
 

Zie ook: 
o Citaten uit het werk van Flavius Josephus:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Flavius-Josephus.pdf  

o Sodom en Gomorra ontdekt?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sodom-Gomorra.pdf  
o De zonde van Sodom: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Sodom.pdf  
o Engelse versie van Josephus’ werk: 

http://www.sounddoctrine.net/history/WorksofFlaviusJosephus.pdf  
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