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Gemeente van Jezus Christus

1. Waar struikelt ú/jij nou over in dat verhaal over Lot in Sodom...?

– Is het

die geweldige agressie van de inwoners van de stad en hun brutaliteit

om Lots gasten te willen nemen,

om ze, volgens de Bijbel in Gewone Taal, eens lekker te willen pakken?

– Of is het

dat Lot daar dan zijn dochters voor aanbiedt

om met hen te doen wat jullie willen?

– Of was u misschien al bij voorbaat gestruikeld over de 'sodomie',

de homoseksualiteit, zoals het lang is uitgelegd,

en dat die dan bestraft wordt met Gods oordeel, 

met die totale verwoesting van Sodom en Gomorra en de hele vallei 

met zwavel en vuur?

Is homofilie dan echt zó'n erge zonde?

– Of struikel je over die zoutpilaar,

waar Lots vrouw in verandert, 

'alleen maar' omdat ze omkijkt? 

Wat is daar nou zo erg aan?

Maar,

waarom zou je eigenlijk struikelen over zo'n Bijbelverhaal?

Dat hoeft tegenwoordig toch niet meer?

Wíj leven toch in een heel ándere tijd en situatie?

Wij bieden onze dochters toch niet aan vreemdelingen aan?

Integendeel, 

wij zijn juist doodsbenauwd dat vreemdelingen 

onze dochter eens lekker willen pakken…,

En toch…,

soms lijkt het ook bij óns er wel eens op

dat alle mannen te hoop lopen



2

tegen vreemdelingen,

tegen vluchtelingen,

tegen een nieuw asielzoekerscentrum;

om misschien wel net zo agressief 

datzelfde ouwe liedje te zingen:

daar moet een piemel in…

Over willen nemen gesproken…

2. a. Er komen vreemdelingen aan de poort.

Engelen, zo noemt het verhaal ze,

dus als je ze gastvrijheid verleent

kun je zomaar doen wat de Hebreeënbrief ons voorhoudt:

houd de gastvrijheid in ere,

want zo hebben sommigen 

zonder het te weten engelen ontvangen. (Hebr 13:2)

Engelen: gezanten van God zijn het.

Ze komen

-zo vertelt het voorgaande verhaal-,

ze komen onderzoeken of het echt zo erg is met Sodom.

Want, zo had God tegen Abraham gezegd:

Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, 

hun zonden zijn ongehoord groot. 

Ik zal ernaartoe gaan om te zien 

of de klachten die ik over hen heb gehoord 

gegrond zijn 

en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. 

Dat wil ik weten. (Gen 18:20-21)

Maar wat is er dan zo erg in Sodom?

Het was toch een imposante stad

in een vruchtbare en welvarende vallei.

Juist dáárom had Lot ervoor gekozen

om ernaar toe te gaan

toen hij en Abraham uit elkaar moesten

omdat ze samen te veel en te groot werden voor het land.

Lot had gezien hoe waterrijk de Jordaanvallei was.

Het leek wel de tuin van de Heer,
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de hof van Eden,

zo paradijselijk als het daar was.

Al staat er ook bij: even waterrijk als Egýpte,

en de goede verstaander kàn dan al nattigheid gaan voelen…

Wat is er dan zo erg in Sodom?

Jezus zegt ergens over de inwoners van Sodom:

ze aten, ze dronken,

ze kochten, ze verkochten,

ze plantten, ze bouwden. (Lc 17:28)

Het gaat daar dus zoals het toegaat als bij ons:

mensen wonen en werken,

zijn bezig met de economie,

zorgen voor voedsel en onderdak,

en bouwen zo hun land en hun eigen leven op.

Niks mis mee, toch?

Zo gaat het bij ons toch ook?

Zou er bij ons dan ook ge-sodom-ieter kunnen zijn…?

b. Ja maar, denk u intussen misschien wel,

Sodom is toch de stad van de 'sodomie',

van de homofilie,

en dáárom komt God toch met zijn oordeel over de stad?

Kijk maar naar wat er met die vreemdelingen gebeurt:

de inwoners van de stad willen gemeenschap met hen hebben,

zoals in de vorige Bijbelvertaling stond.

We willen ze nemen,

hoorden we net.

Maar, gaat dat over homofilie? -

Het Hebreeuwse woord dat hier staat

kan inderdaad de seksuele gemeenschap bedoelen.

En als het dan de mannen van Sodom zijn 

die die mannen bij Lot willen,

dus mannen die het met mannen doen,

dan zou je inderdaad al gauw aan homoseksualiteit kunnen denken.

Maar:

– 'homofilie' betekent: liefde tussen hetzelfde geslacht.



4

Maar is hier sprake van liefde?

Toch veel eerder van geweld, overmeestering, verkrachting,

juist in alles het tegendeel van liefdevolle gemeenschap!

En wat zou dan erger zijn…?

– bovendien,

kun je het je voorstellen:

álle mannen van Sodom,

jong en oud, niemand uitgezonderd,

allemaal homo…?

(dat halen ze zelfs tijdens de Gay Pride in Amsterdam niet eens...)

c. Nee, die sodomie, dat is iets anders.

Die ongehoord grote zonden

die God ter ore zijn gekomen,

dat is wat anders.

Wat dan? – 

Nou, het gaat inderdaad om verkrachting.

En het gaat inderdaad om geweld tegen de gemeenschap.

Het gaat inderdaad om het pakken van mensen.

Want, wat hier ten diepste de zonde is,

dat is de zonde tegen de gastvrijheid,

de schending van het gastrecht,

het vergrijpen aan vreemdelingen, 

de mishandeling van de weerlozen.

En dat is in de Bijbel een van de ergste dingen die je kunt doen tegen je medemens.

Wat in Sodom gebeurt,

dat gebeurt misschien ook wel bij ons, in de EU,

die vreemdelingen zoveel mogelijk wil weren,

grenzen sluit,

centra búiten de EU wil inrichten

om asielverzoeken af te handelen

en zo de meest kwetsbaren nóg grotere risico's laat lopen...

Wat in Sodom gebeurt,

dat gebeurt misschien ook wel bij ons, in Nederland,

als we mensen blijven terugsturen naar onveilige landen…,

als we kinderen die hier geboren en getogen en geworteld zijn
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naar een voor hen totaal vreemd land uitwijzen…,

als we vinden dat asielzoekers

onze huizen en onze banen inpikken…,

Wat in Sodom gebeurt,

dat gebeurt misschien ook wel bij ons, in Nederland,

als een lesbische vluchtelinge uit een klooster gezet wordt...

Wat in Sodom gebeurt,

dat gebeurt misschien ook wel bij ons.

Ook wíj hebben immers gekozen

voor dat vruchtbare land met die welvarende steden

waarin we eten en drinken

en voedsel verbouwen en handel drijven…

Ook bij ons is dat toch het eerste,

en verder liever geen gesodemieter…?

d. Zeker, dat Lot zijn eigen dochters aanbiedt-,

dat gaat er bij ons terecht niet meer in.

Zo was het nu eenmaal in die tijd:

vrouwen hadden een heel ander positie dan bij ons

en gelukkig is dat intussen flink verbeterd… toch…?

Vraag maar eens aan 

al die achter ramen en in rood licht aangeboden vrouwen

met wie de horden toeristen

lijken te kunnen doen wat ze willen…

Maar waar het hier vooral om gaat:

om dat gastrecht,

om die gastvrijheid,

om het beschermen van vreemdelingen.

Dat is Lot alles waard.

En daarom wordt Lot in de Bijbel een 'rechtvaardige' genoemd. (2 Petrus 2:7)

Want de vreemdeling is,

samen met de weduwe en de wees-,

de vreemdeling is de meest kwetsbare mens.

En die moet koste wat kost beschermd worden.

Die gastvrijheid, dat gastrecht,
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dat is letterlijk van levensbelang voor hem, voor haar.

Zou het niet juist hún geroep geweest zijn

dat tot God is opgestegen

en waarom God die beschuldigingen tegen Sodom gaat onderzoeken?

De weerloze, de zwakke, de kwetsbare:

over hem en haar ontfermt God zich toch als eerste?

Daar doet Hij toch juist alles voor?

Die komt bij Hem toch op de eerste plaats?

En juist als zíjn recht verkracht wordt,

juist als háár waardigheid 'gepakt' wordt,

juist dán komt God toch met zijn oordeel,

met zijn 'recht-zetting'?!

Immers, een wereld die het recht van de minsten verkracht,

op wat voor manier dan ook,

zo'n wereld heeft geen toekomst,

is onbestaanbaar.

Zo'n wereld kan alleen maar een chaos worden,

een 'woest en ledig' van vóór de schepping.

Daarom zal dát het lot zijn van Sodom,

zal die 'tuin van de Heer', dat paradijs-,

zal het weer 'niets' worden,

zal dat worden verwoest en ver-ledig-d,

weggevaagd van de aardbodem.

3. Alleen de rechtvaardige wordt uit die chaos gered.

En dan moet je ook nog eens 

níet willen omkijken:

je naar het verleden keren

en daarmee met je rug naar de toekomst gaan staan;

blijven vastzitten aan die duistere wereld van de zonde,

daar toch niet helemaal mee kunnen breken,

toch nog even terugkijken 

naar wat je misschien toch eigenlijk niet opgeven wil:

dat 'gewone' leven

van 'eten en drinken en economie',

van die verblindende aanblik van wat zo mooi, zo vruchtbaar en welvarend lijkt...

Niet omkijken dus,
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want dan verstar je en versteen je,

dan word je zelf onderdeel van die woestenij.

Zo vergaat het Lots vrouw.

Ze kijkt om en verandert in een zuil van zout,

daarmee voor altijd vastzittend aan dat onleefbare land...

Lot en zijn dochters worden gered.

En misschien is dat wel de diepste laag in dit bizarre verhaal:

dat Lot,

die staat voor de 'heidenen', de 'volken', de 'gojim', de 'niet-Israelieten'-,

dat híj gered wordt.

Waarom? – 

Omdat God rekening hield met Abraham,

zo eindigt het verhaal.

Omdat God Abraham gedenkt, 

zo staat er letterlijk.

En dan zijn we bij misschien wel het grootste thema van de bijbel:

dat dankzij Israel, dankzij Gods eigen volk

de andere volken, de heidenen, 

gered worden;

dat er redding en bevrijding is voor alle mensen

omdat God Abraham gedenkt;

Abraham die voorbede had gedaan voor Sodom:

als er toch maar 50 rechtvaardigen in die stad zijn…

45…, 40..., 30…, 20…, 10…

Nee, het waren er zelfs geen tien,

het was er maar één.

Maar die ene wordt dus wél door God gered.

Dankzij Abraham die voor ons bidt en voor ons pleit...

Want zo heeft niet de chaos het laatste woord,

maar kan de geschiedenis doorgaan

en komt er toekomst, 

ook voor de volken,

voor álle mensen.
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4. Gemeente,

daar struikel ík misschien nog wel het meest over in dit verhaal:

dat God, omdat hij Abraham gedenkt, Lot redt;

dat Hij dus terwille van Abraham, terwille van Israel,

Lot, de volken, 

uitleidt uit de ramp;

en dat God zo die ene rechtvaardige redt,

die ene die er alles aan doet 

om het gastrecht hoog te houden,

om de vreemdeling te beschermen,

om recht te doen aan de verdrukte en vernederde;

en dat God zo toekomst schept,

nieuwe kansen geeft,

de wereld niet loslaat;

die ene rechtvaardige,

die ú, die jíj, die ík ook kan zijn,

als we opkomen 

voor de vreemdeling,

de wees en de weduwe,

de meest kwetsbare;

als we opkomen 

voor gerechtigheid en menselijkheid;

als we misschien wel 

juist dáárover

durven te struikelen…

AMEN.


