
18 en 19. De deur naar verlossing.  Genesis 18 en 19 

Lees Genesis 18:16 t/m Genesis 19 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken 

wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen of tegenover 

elkaar staan? 

Het chiasme is als volgt: 

A (18 v16-18) Abraham zal tot een groot en machtig volk worden, tot zegen voor alle volken. 

   B (v19) JHWH koos Abraham  om een rechtvaardige natie te bouwen die de weg van JHWH volgt. 

     C (v20-25) Sodom en Gomorra zondigt zwaar; Abraham begint te pleiten voor de rechtvaardigen. 

        D (v26-33) Abraham onderhandelde met JHWH over de veiligheid voor 10 rechtvaardigen.  

          E(19:1-3) Lot ontving de 2 Engelen gastvrij in zijn huis. 

            F(v4-9)  Lot was bereid zijn 2 dochters op te offeren aan de mannen van Sodom. 

              G(v10)  De 2 Engelen redden Lot (en zijn dochters) van de mannen van Sodom. 

Centrale as (v11) De 2 engelen sloegen iedereen bij de ingang van Lot’s huis met blindheid. 

              G(v12-13) De 2 engelen probeerden nog meer familieleden van Lot te redden. 

            F(14) Lot probeerde zonder succes zijn 2 schoonzoon’s te overtuigen mee te vluchten. 

         E (v15-22) De 2 engelen begeleiden Lot en de zijnen  weg uit Sodom. 

      D (v23-26) Slechts één rechtvaardig man overleefde de verwoesting. Ook Lot’s vrouw kwam om. 

    C (v27-29)  JHWH dacht aan Abrahams pleidooi en redde Lot maar de steden werden vernietigd. 

  B (v30-36) Lot’s dochters kozen er voor  op onrechtvaardige wijze nageslacht te verwekken. 

A (v37-38)  Lot’s dochters verwekten Moab en Ammon bij hem door incest. 

 ze sloegen de mannen met blindheid zodat zij tevergeefs moeite deden 

de deuropening te vinden. 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A en B: Een dubbele contstatering van het feit dat de weg van JHWH lijnrecht staat tegenover 

de weg van de onrechtvaardigen. Dankzij de rechtvaardigheid van Abraham is zijn wettige nageslacht 

een geschenk van JHWH en tot zegen voor de hele wereld. Het nageslacht van Lot is echter ontstaan 

uit van te voren bedachte onrechtvaardigheid en vormt nog steeds een onrechtvaardige en 

gevaarlijke bedreiging voor het volk van JHWH. 

Niveau C:  De voorbede van Abraham was gebaseerd op zijn geloof in de rechtvaardigheid van JHWH. 

Zou de Rechter van de hele aarde geen recht doen?  Abraham deed een beroep op de reputatie van 

JHWH dat die Zijn eigen Naam niet te schande zou maken onder de volken. Hij probeerde niet de 



zondaars af te houden van JaH’s oordeel maar zijn bewogen hart ging uit naar de rechtvaardigen die 

te midden van hen leefden en mogelijkwijs zouden omkomen in de vernietiging. 

Niveau D:  Abraham was nederig, moedig en vasthoudend. Maar uiteindelijk bleek er maar één 

rechtvaardige aanwezig in Sodom. Het doet wat vreemd aan om Lot te beschrijven als rechtvaardig 

omdat hij immers niet twijfelde om zijn dochters op te offeren aan de mannen van Sodom. Zijn 

rechtvaardigheid wordt toegeschreven omdat hij leed om de zonden van Sodom volgens 2 Petrus 

2:6-8. Lot’s vrouw wou ten diepste niet vertrekken , gesymboliseerd in het achterom kijken. Ze 

geloofde dus niet dat de vernietiging voltrokken zou worden.  

Niveau E:  Lot diende en beschermde de engelen en daarna waren de rollen omgekeerd. Lot aarzelde 

ook, net als zijn vrouw! (vers 16.) Zou hij dan toch gered zijn –als enige- op grond van de voorbede 

van Abraham? 

Niveau F:  Lot moest de engelen gehoorzamen maar wou ook mannen van de stad te vriend houden. 

Lot’s verdeeldheid werd aangevoeld door zijn schoonzoons en daarom namen ze zijn waarschuwing 

voor de vernietiging van de stad niet al te serieus. Als hij ze had kunnen overtuigen van het naderend 

oordeel  dan had de kwestie van de incest met zijn dochters zich niet aangediend. Omdat hij hierin 

faalde kwamen zijn schoonzoons om het leven en verviel zijn geslachtslijn in onreinheid en daarmee 

onrechtvaardigheid. Uit de manier waarop Lot met zijn dochters omging kunnen we opmaken dat hij 

het vrouwelijk geslacht als minderwaardig beschouwde, naar het voorbeeld  van het heidense 

Sodom. 

Niveau G:  JHWH wil levens redden en niet vernietigen. Hij gaf Lot elke kans die zich voordeed om 

zichzelf en anderen te redden. 

Centrale as:  De engelen sloegen de onrechtvaardigen met blindheid zodat ze niet de ingang van het 

huis konden vinden . Dat had het einde betekend voor alle aanwezigen in het huis. Daarmee waren 

de onrechtvaardige Sodomieten zelf verantwoordelijk voor hun ondergang omdat ze zich tegen de 

engelen keerden die ook hun hadden willen redden.  

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah aan ons mee willen geven voor het laatst der 

dagen? Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

Het zaad van Abraham via Isak en Jacob dat leeft naar de geboden van JHWH is een zegen  voor de 

volken. Het onwettig verwekte zaad van Lot brengt een vloek over de volken. Er is zelfs eenTorah 

verbod dat zegt dat de nakomelingen van Moab en Ammon niet welkom zijn  in de samenkomst tot 

in de 10de generatie: Deuteronomium 23:3 en 4  Toch is er altijd een weg terug naar JHWH mits er 

bekering plaats vind en gerichtheid op Torah met het hart; denk aan Ruth de Moabitische en zie 

Jesaja 56:3-8. De nakomelingen van Moab en Ammon zijn sommige van de Arabische volken die zich 

tot doel stellen Israël te vernietigen. Obadja, Jesaja 62 

De rechtvaardigen zijn net als Abraham geroepen om JHWH te vragen om bescherming van de 

geheiligden en zwakken terwille van Zijn eigen Naam. Toch kun je niet zondermeer het omgekeerde 

zeggen dat er niet gepleit hoeft te worden voor onrechtvaardigen; denk aan Jona 1:2 3:9,10 



Jesjoea kwam om verlorenen  te redden, niet de hoogmoedigen: Lucas 19:1-10 

Niemand is perfect en allen hebben gezondigd. Een rechtvaardig is niet iemand die de perfectie heeft 

bereikt maar is iemand die luistert naar de stem van JHWH en die gehoorzaamd. Een onrecht-

vaardige is niet zozeer een slecht persoon maar iemand die niet luistert naar de stem van JHWH en 

daar naar handelt.  

Angst voor mensen zal een rechtvaardige doen zondigen omdat die op dat moment niet meer 

volledig op JHWH vertrouwd. Spreuken 29:25 Wie getuigen zijn van een dergelijke angst bij een 

volgeling van Jesjoea missen een goed geloofsvoorbeeld om na te volgen. 

De God van Abraham houdt van het leven en voorziet in vele mogelijkheden voor de mens om van 

het leven te genieten in al zijn volheid. Er is echter een grens aan de tijd voor mensen om het 

volbrachte werk te accepteren  en Torah te gaan volgen IN Messias. Kom je daar te laat achter dan 

ben je als de dwaze maagden in Mattheüs 25:1-13  

De deur is vermeld in de centrale as en vraagt bijzondere aandacht; Jesjoea is de deur die de 

rechtvaardige moet passeren om eeuwig leven te ontvangen en het oordeel te ontlopen: Johannes 

10:1-9.  

 Het beeld dat Jesjoea de deur is vinden we ook terug in 

de Pesach symboliek bij de uittocht uit Egypte Exodus 12:7,13, 22 en 23. Ook Genesis 19:3 is mogelijk 

ook een hint naar het belang van redding in Messias waar gesproken wordt over ongezuurde broden 

- duidelijk verbonden aan Pesach en het Feest van de ongezuurde broden wat daar nauw mee 

verbonden is. 

Ook begon het oordeel van de zondvloed nadat JHWH de deur van de ark sloot. Als gelovigen in de 

eindtijd krijgen we ook een hint om te schuilen achter de deur: Jesaja 26: 20, 21  Lot moest ná het 

binnen schuilen vervolgens toch vluchten; Jesjoea bevestigd dat dit ook voor ons kan gelden in het 

laatst der dagen: Markus 13: 14-16 

In contrast met de mannen van Sodom die de gesloten deur zochten om kwaad te doen is er voor de 

geheiligden van Filadelfia juist een geopende deur in het laatst der dagen: Openbaring 3:8 

Wie volhard in het kwaad zal tenslotte verblind worden door JHWH en zal de deur, Jesjoea, niet meer 

kunnen vinden. Die deur is dan verborgen en men is overgeleverd aan de vernietiging. Zulke mensen 

hebben dat aan zichzelf te danken omdat de verblinding de laatste stap is in een proces van 

mogelijkheden zich te laten corrigeren. Dit lot trof bv de Farao die zijn hart meer en meer verhardde 

bij het verhaal van de uittocht uit Egypte. Ook Psalm 1 laat zien dat de goddeloze zich op een weg 

bevind die verkeert eindigt via wandelen, staan en zitten.. 

De mannen van Sodom wilden gemeenschap hebben met de gasten van Lot. Judas 1:7 legt uit dat 

hun straf een waarschuwend voorbeeld is voor mensen die op de zelfde wijze hoererij bedrijven. 

Laten we ons richten op het positieve advies wat Judas beschrijft in vers 20-25  


