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GENESIS 18:16-19:29

KERN VAN DE LES
God haat en veroordeelt zonde.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
Te verklaren waarom God Sodom en Gomorra wou vernietigen. (Gen.18:20)
Enkele zonden van Sodom en Gomorra bij naam te noemen.
Gods genade te zien naar Zijn kinderen, de rechtvaardigen. (Gen.18:32)
Gods beschermende en leidende hand te zien in het bewaren van Lot en zijn familie.
Het zwakke geloof van Lot te zien doorheen de hele gebeurtenis.
Gods luisterende oor te zien in het aanhoren van de smeekbedes van zowel Abraham als Lot.

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken; en u zult tot een
zegen zijn.

TOEPASSINGEN
Nooit zonde zonder straf! Voor al je overtredingen zal vroeg of laat een straf moeten worden betaald.
Vertrouw op Gods Woord en beloften zonder te twijfelen.
Gehoorzaam God onmiddellijk door je af te keren van zonden.
Hoe vreselijk en beangstigend de situatie ook kan zijn, God zorgt voor Zijn kinderen.

VOLGENDE WEEK

GOD SCHENKT BABY ISAAK
Lees Genesis 21:1-14
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ACHTERGROND
Genesis 19 is het vervolg van het bezoek van God en de twee engelen aan Abraham in hfdst.18 en het verbond
dat tot stand werd gebracht tussen God en de aartsvader in hfdst.17. Dit gedeelte is een levendig voorbeeld
van Gods reactie op zonde.

De engelen kwamen om de stad te evalueren en te bepalen in hoeverre de stad bedorven was. Daarom plande
ze om de nacht op het plein door te brengen. Het was niet ongebruikelijk voor bezoekers van een stad om op
die tijd van het jaar de nacht buiten door te brengen in de open lucht. Lot echter kende de stad en wist welk
gevaar er schuilde voor de bezoekers als zij op die manier de nacht zouden doorbrengen. Hij smeekte de
engelen om mee te komen naar zijn huis waar ze veilig zouden zijn. Hij had blijkbaar niet door dat de twee
bezoekers engelen waren in een menselijk gedaante. Zijn motieven waren nobel.
Als kinderen van satan volgden de Sodomieten de lusten van hun lichamen. De beste omschrijving van deze
mensen vinden we niet terug in Genesis, maar wel in de brief aan de Romeinen.

Het is zonder twijfel dat de Sodomieten de twee vreemdelingen wilden misbruiken om hun eigen lusten te
bevredigen en daarna te vermoorden.
Gastvrijheid werd in die tijd als een plechtige (heilige) zorg beschouwd. De geloofwaardigheid en de reputatie
van een persoon hing af van zijn trouw in het aanbieden en beschermen van het welzijn van zijn gasten. Toch
komt het schokkerend over als we lezen dat Lot zelfs bereid was om zijn dochters op te offeren voor het
welzijn van zijn bezoekers. De moraal was in Sodom zo bedorven dat Lot zijn lichtzinnige buren zelfs ‘broeders’
noemt en bereid was om de kinderen, waar hij van zou moeten houden, op te offeren.
In hun hysterische en gefrustreerde lusten raakten de Sodomieten geïrriteerd door Lot. Hij was het geweten
van de stad geworden en omdat zijn nonkel Abraham hen had gered (Gen.14), hadden ze tot nu toe steeds
getolereerd dat Lot hun geest sensibiliseerde. Maar nu hielden ze het blijkbaar niet langer uit. Ze klaagden dat
hij een gewoonte had ontwikkeld om rechter te zijn. We lezen zelfs in 2Pet.2:8: “Want deze rechtvaardige
heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen
alle wet ingaande werken.” Lot had een rechtvaardige standaard omhooggehouden tot ergernis van de
Sodomieten. Helaas zien we ook dat Lot het door de afwezigheid van andere rechtvaardigen, zoals Abraham,
niet kon volhouden om dit consequent te blijven doen. Hij had zelfs toegelaten dat twee van zijn dochters
trouwden met Sodomieten. (Als we te dicht bij het kwaad komen en ons stilaan verwijderen van geestelijke
bronnen, begint het kwade onze gevoeligheid voor de zonde te verminderen.)

GENESIS LES 10  GOD VEROORDEELT SODOM EN GOMORRA

Rom.1:18,28-30 “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en
ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden,… En daar zij het
verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat
niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist,
list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God, verwatenen, overmoedigen, grootsprekers,
vindingrijk in het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of
barmhartigheid.”
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Op het einde van hfdst.18 vertrokken de twee engelen richting Sodom terwijl de Here in Hebron bleef om
Abraham in te lichten over Zijn plannen met de stad. Tegen de avond hadden de engelen een kleine 57km.
afgelegd en kwamen ze aan in Sodom. Daar vonden ze Lot al zittend aan de poort van de stad, het cultureel en
commercieel centrum van de stad. In Gen.13 had Lot eerst besloten te gaan wonen op de vlakte van Sodom,
daarna verhuisde hij naar de stad zelf. Nu zat hij ondertussen in het hart van de stad. Waarschijnlijk bekleedde
hij daar een prominente functie als rechter. In dit hfdst. en in het volgende leren we Lot kennen als een man
met een zwak karakter. Het is daarom belangrijk om te weten dat Petrus hem een ‘rechtvaardige’ noemt
(2Pet.2:7). Het beeld dat we van hem leren kennen is dat van een rechtvaardig individu dat er maar niet in
slaagt om zich los te koppelen van de wereld met al haar kwaad. Lot wou wel doen wat rechtvaardig was, maar
hij deed dit nooit met een volledige toewijding. Hij ploeterde van de ene morele compromis naar de andere
totdat het hem helemaal ruïneerde.

Ondertussen hadden de engelen hun evaluatie van de stad voltooid en besloten dat het oordeel van de stad
kon beginnen. Ze openden de deur en trokken Lot naar binnen. Buiten werden alle mannen met blindheid
geslagen. Hierdoor werd het voor Lot duidelijk dat deze twee mannen eigenlijk twee engelen waren.
Het oordeel begon te versnellen en Lot werd gevraagd om de stad samen met zijn familie te verlaten. Het plan
werd duidelijk weergegeven; God kon niet langer toelaten dat zulke grote zonden plaatsvonden en daarom
ging Hij deze stad verwoesten door deze twee engelen.
Lot ging naar zijn familie om hen op de hoogte te brengen van de grote ramp die ging plaatsvinden, maar zij
negeerden zijn waarschuwing. Ongetwijfeld moet Lot depressief en beangstigd naar huis gegaan zijn, wetende
dat het ongeloof van zijn familie hen het leven zou kosten. Hij zal zich wel hebben afgevraagd hoe hij aan zijn
vrouw zou kunnen vertellen dat ze waarschijnlijk zonder hun familie moesten vertrekken. Meer zelfs, hij zou
zijn vee, huis en zo goed als al zijn bezittingen ter vernieling moeten achterlaten. De kleine compromissen die
Lot met de wereld had gemaakt, gingen hem uiteindelijk alles kosten.

Ze kregen de opdracht om naar de bergen te vluchten en niet achterom te kijken of naar een andere stad te
vluchten. Anders zouden zij zelf verwoest worden. Lot vroeg om naar de nabijgelegen kleine stad te mogen
vluchten omdat de bergen te ver waren voor hem en hij er, volgens hem, niet op tijd kon geraken. Opnieuw
probeerde Lot een gebod van God met een compromis te omzeilen. Hij wilde wel gehoorzamen, maar niet
volledig zoals de Here het had bevolen. Mogelijk wou hij nog een aantal bezittingen meenemen waardoor hij
niet snel kon vluchten. “Halve gehoorzaamheid = ongehoorzaamheid = zonde!”
Ook hier lieten de engelen (en God) hun geduld zien en besloten om dit verzoek in te willigen. Ze beloofden
om die stad, die ze Soar of kleine plaats noemden, te sparen van het oordeel Gods.

Lots vrouw liep achter hem terwijl ze vluchtten, maar had hartzeer over alle bezittingen die ze had moeten
achterlaten in de stad. Ze keek nog achterom naar de stad en stierf. Lot en zijn dochters wisten waarschijnlijk
niet van dit gebeuren omdat ze niet mochten omkijken. Toen de ramp voorbij was, zullen ze mogelijk wel terug
zijn gegaan om te zoeken naar hun moeder en haar lichaam hebben aangetroffen als een zoutpilaar. De
Hebreeuwse omschrijving van dit gebeuren laat zien dat ze “zout werd”, wat niet perse wil zeggen dat ze
onmiddellijk in een beeld transformeerde. Het zout in de lucht van die omgeving zal op ieder object zijn
terecht gekomen. Mogelijk is ook bij haar het zout op haar kleding en gelaat terecht gekomen, waardoor haar
lichaam bewaard werd en naderhand kon begraven worden.
In het latere gedeelte van dit hfdst. brachten Lots twee, enig overgebleven dochters een grote schande op
zichzelf en hun vader. Lot voelde zich gedwongen om zich te verbergen in een grot, verwijderd van alle andere
mensen. Hij had alles verloren. Het was ook in die grot, dat de dochters van hem enkele zonden uit Sodom
herhaalden. Zo vertrouwd waren ze geworden met de lage moraal van de stad. Verder weten we niets meer
over Lot en zijn leven. Zelfs zijn dood staat niet vermeld in de Bijbel.
We hebben dus een tragische beschrijving over het leven van een man die zich niet volledig wou loskoppelen
van het kwaad van de wereld waardoor uiteindelijk zowel hij als zijn nageslacht volledig geruïneerd werden.
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Bij zonsopgang, terwijl de Sodomieten hun nachtelijke activiteiten nog uitsliepen, liet God zwavel en vuur
regenen op de stad.
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Zelfs op dat moment toen de grootste crisis van zijn leven plaatsvond, lukte het Lot niet om zich simpelweg los
te koppelen van de wereld. In plaats van te vluchten naar een veilige plaats, liep hij te treuzelen en te
twijfelen. Uiteindelijk dwongen de engelen hem te vertrekken samen met zijn vrouw en de twee ongetrouwde
dochters.

MOEILIJKE WOORDEN
Gerechtigheid
Goedertierenheid
Rechtvaardig

Zwavel

Gerechtigheid is een eigenschap van God: zijn rechtvaardig karakter, handelen en
oordelen.
Goedheid, lankmoedigheid, zachtaardigheid, compassie.
In het algemeen: het belonen of straffen in overeenstemming met wat een groep of
persoon toekomt. Vanuit theologisch standpunt kan gezegd worden dat, omdat God
zondeloos en heilig is, Gods rechtvaardigheid eist dat alle mensen en volken vanwege
hun zonden gestraft worden.
Licht ontvlambare, geelachtige delfstof.

INTERESSANTE WEETJES
Is er enig bewijs voor het Bijbelse verhaal over de verwoesting van Sodom en Gomorra door vuur en zwavel
(sulfaat)?

Verbijsterende ontdekkingen op de begraafplaats in Bab edh-Dhra onthullen de oorzaak. De archeologen
hebben ontdekt dat de gebouwen die werden gebruikt om de doden in te begraven, waren verbrand door een
vuur dat begon op het dak.

Er is ruim voldoende bewijs voor ondergrondse afzettingen met een petroleumachtige substantie die bitumen
wordt genoemd, zoiets als asfalt, in het gebied ten zuiden van de Dode Zee. Zulk materiaal bevat normaal
gesproken een hoog percentage sulfaat. De geoloog Frederick Clapp opperde de mogelijkheid, dat de druk van
een aardbeving er de oorzaak van kon zijn dat de bitumenlagen omhoog gedrukt werden via een breuk in de
aardkorst. Toen het uit de aarde spoot, kon het ontbrand zijn door een vonkje of een bovengronds vuur. Het
kon dan brandend op de aarde gevallen zijn als een vuurmassa.
Nadat Clapp deze theorie had geformuleerd, vond men Sodom en Gomorra. Het blijkt dat de plaatsen zich
bevonden op een breuklijn langs de oostelijke zijde van een vlakte ten zuiden van de Dode Zee, waardoor
Clapp’s theorie erg aannemelijk is. Er is bewijs voor dit scenario vanuit de bijbel zelf. Abraham bekeek de
verwoesting vanaf een veilige positie westelijk van de Dode Zee. De bijbel vertelt wat Abraham zag: “Toen hij
uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit
een smeltoven.” (Genesis 19:28). Dikke rookwolken zouden kunnen duiden op een vuur met petroleum als
grondstof. Rook die opstijgt als uit een smeltoven toont aan dat het gaat om een geforceerde uitstoot, zoals
men kan verwachten van afzettingen die onder druk naar buiten worden gestuwd.
Bron: http://christiananswers.net
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Wat zou de oorzaak kunnen zijn dat elk bouwwerk op de begraafplaats op deze manier werd verwoest? Het
antwoord van dit mysterie is in de bijbel te vinden. “Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen
op Sodom en Gomorra” (Genesis 19:24). De enige sluitende verklaring voor deze unieke ontdekking in de
annalen van de archeologie is dat brandende brokstukken vanuit de lucht op de gebouwen vielen. Maar hoe
kan zoiets gebeuren?

4

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

De ruïnes van Sodom en Gomorra zijn ten zuidoosten van de Dode Zee ontdekt. Beide plaatsen zijn gelijkertijd
door een vuurzee verwoest. Het puin van de verwoesting was bijna een meter dik. Wat was de aanleiding tot
deze catastrofe?

BIJBELLES
INLEIDING
Wat deed Eva toen ze van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad at in de tuin van Eden? Ze
gehoorzaamde God niet. Wat deed Adam toen hij van dezelfde boom at? Ook hij was ongehoorzaam aan God.
Wat deed Kaïn toen hij zijn broer vermoordde? Hij gehoorzaamde God niet. Wat deden de mensen die de
toren van Babel bouwden? Ze gehoorzaamden God niet. Het boek Genesis vertelt ons veel over God en heel
Zijn schepping. Maar het laat ons ook zien dat Zijn schepping – de mensheid – tegen Hem zondigde. Is het
verkeerd om God niet te gehoorzamen en te zondigen tegen Hem? Ja, dat is verkeerd want God zegt in de
Bijbel dat we gehoorzaam moeten zijn (1Pet.1:14-16). God wil niet dat wij ongehoorzaam zijn en zondigen.
Daarom heeft Hij de verhalen van Adam, Eva, Kaïn en anderen laten opschrijven zodat we hieruit kunnen leren.
In de les van vandaag zullen we weer een ander voorbeeld zien van het zondigen van mensen tegen God. Het
is een verhaal dat God wil dat wij onthouden. Het gaat allemaal over de steden Sodom en Gomorra. De
mensen die in deze twee steden leefden, zondigden zeer zwaar tegen God. We zullen zien hoe God hun moest
veroordelen.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat hadden de drie mannen die Abraham bezochten beslist om te doen?
Ze brachten Abraham op hoogte van de plannen die God had met Sodom en Gomorra (Gen.18:16-17).
Deze steden hadden zwaar tegen God gezondigd. Ze gehoorzaamden God niet in hetgeen Hij had
gezegd over het huwelijk. God had gezegd dat het huwelijk tussen een man en vrouw was (Gen.2:24).
De mensen van Sodom en Gomorra luisterden niet naar Gods gebod over het huwelijk omdat ze dit niet
wilden.
 Wat vond God van hetgeen de mensen van Sodom en Gomorra deden?
Hij vond dit slecht. Hij was boos op hen omdat ze Hem heel erg ongehoorzaam waren. God zei:” Het
geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar te groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar”
(Gen.18:20). De mensen maakten Hem ontevreden. Ze waren ongehoorzaam aan Hem en als gevolg
daarvan zouden ze veroordeeld worden.
 Wat vond Abraham van Gods plan met Sodom en Gomorra?
Abraham besefte dat het ongehoorzaam zijn aan God fout is en een zonde. Maar hij wist dat er in
Sodom op zijn minst één iemand was die niet zondigde tegen God. Abraham had een neefje, Lot,
waarvan hij wist dat hij niet zondigde tegen Hem. Dus Abraham vroeg aan God of Hij de
rechtvaardigen in de stad samen met de kwaadaardige mensen zou verwoesten (Gen.28:23). Hij was
bezorgd om zijn neefje en vreesde dat Lot samen met alle andere mensen veroordeeld zou worden.
 Wat vroeg Abraham aan God?
Abraham vroeg aan God om de stad niet te verwoesten als er minstens 50 rechtvaardigen woonden
(Gen.18:24-25). Het gebed van Abraham is een voorbeeld voor ons dat we kunnen gebruiken in onze
eigen levens. God antwoordde hem dat Hij de stad zou sparen als er 50 rechtvaardigen woonden
(Gen.18:26). Toen besefte Abraham dat 50 misschien een te hoog aantal was en vroeg opnieuw
hetzelfde, maar dan voor 45 rechtvaardigen. Opnieuw stelde God hem gerust door de stad te sparen
als er 45 rechtvaardigen woonden. Toen vroeg Abraham opnieuw hetzelfde, maar dan voor 40
rechtvaardigen. God stelde hem gerust. Abraham vroeg verder om de stad te sparen voor 30, 20 en
op laatst 10 rechtvaardigen. En steeds opnieuw liet God Zijn barmhartigheid zien en beloofde Hij de
stad te sparen als er slechts 10 rechtvaardigen woonden (Gen.18:32).
 Denk je dat God 10 rechtvaardige mensen heeft gevonden in de stad?
Nee, er waren zelfs geen 10 rechtvaardige mensen in de stad. God zou dus de steden gaan verwoesten
omdat de mensen die er woonden allemaal zondige mensen waren. Niemand zou kunnen ontsnappen,
enkel Lot en zijn familie.
 Wat zei Lot toen de engelen hem kwamen bezoeken?
Lot zag onmiddellijk dat ze niet in de stad woonden, maar van ergens anders kwamen. Hij vroeg hun
om naar zijn huis te gaan om te overnachten. Hij zei: “Zie toch, mijne heren, neemt toch uw intrek in
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Genesis 18:16-19:29









God wil niet dat wij handelen zoals de mensen van Sodom en Gomorra dat deden. Wij moeten God
gehoorzamen en een heilig volk zijn voor Hem. Noem eens enkele manieren op hoe wij God kunnen
gehoorzamen? We kunnen God gehoorzamen door de Bijbel te lezen, te bidden, onze ouders te gehoorzamen,
…
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SAMENVATTING
God haatte Sodom en Gomorra omdat de inwoners zondigden tegen Hem. God moest hun veroordelen
omwille van hun zondigheid. God verwoestte de steden door vuur en zwavel vanuit de lucht op de stad te
laten vallen. Het was een indrukwekkend zicht.
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het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij morgenvroeg uws weegs gaan”
(Gen.19:2). Hij wilde dat ze veilig bij hem in huis kwamen omdat hij wist hoe zondig de mensen van de
stad waren.
Maar wat zeiden de engelen tegen hem?
Ze lieten weten dat ze liever wilden overnachten op het plein. Maar Lot vond dit geen goed plan en
smeekte hen om met hem mee te gaan naar zijn huis (Gen.19:2-4). En dat deden ze dan ook.
Wat wilden de mensen van Sodom van Lot?
Ze wilden dat Lot hun de twee engelen gaf. Deze mensen dachten dat het gewoon twee mannen
waren en wilden kost wat kost dat Lot hun die mannen uit zijn huis liet komen (Gen.19:11). Maar Lot
weigerde deze bezoekers over te leveren. De zondige Sodomieten probeerden zelfs Lot te
overmeesteren, maar de engelen beschermden Lot en zijn gezin.
Wat zeiden de engelen tegen Lot over hun plannen?
De engelen vertelden Lot dat ze de stad gingen verwoesten, “want groot is het geroep over haar voor
de Here; daarom heeft de Here ons gezonden om haar te verwoesten” (Gen.19:13). De volgende dag
zeiden de engelen tegen Lot: “Vlucht om uws levens wil; zie niet om, en sta nergens in de Streek stil;
vlucht naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt” (Gen.19:17). Een van de engelen zei zelfs:
“Haast u, vlucht daarheen, want ik zal niets kunnen doen, voordat gij daar aangekomen zijt”
(Gen.19:22).
Wat gebeurde er met de steden Sodom en Gomorra?
De Here liet zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen uit de hemel. En Hij keerde die steden
om en ook de gehele Streek met al de inwoners van de steden en het gewas van de aardbodem
(Gen.19:24-25). God verwoestte Sodom en Gomorra, niets bleef nog in leven.
Wat gebeurde er met de vrouw van Lot?
Lots vrouw keek achterom naar de brandende stad toen ze vluchtte van stad. Ze gehoorzaamde God
niet, omdat er duidelijk was gezegd door de engelen dat ze niet achterom mochten kijken. Daarom
werd zij een ‘zoutpilaar’ (Gen.19:26).

CRÈCHELES
Lot zat in de stadpoorten van Sodom toen twee mannen van God aankwamen, het waren twee engelen.
Hij stond op om hen te begroeten en bood hen gastvrij onderdak aan.
“Nee dank u, we slapen vannacht wel op het stadsplein”, antwoordden ze.
Maar Lot wist dat dat niet veilig was.
“Alstublieft! Kom met me mee en logeer in mijn huis”, drong hij aan.
Uiteindelijk gingen de twee engelen met hem mee en Lot maakte een maaltijd voor hen klaar.
Maar voordat ze konden gaan slapen, begonnen alle mannen van de stad, van jong tot oud, op de deur te
bonken en hard te schreeuwen.
Ze joelden en riepen dat Lot de twee mannen naar buiten moest brengen.
“We weten dat er twee mannen bij je binnen zijn”, schreeuwden ze. “Geef ze aan ons!”
Lot ging naar buiten en probeerde hen stil te krijgen.
“Deze mannen zijn mijn gasten”, zei hij. “Jullie mogen hun geen kwaad doen. Laat hen met rust.”
Dat maakte de troep mannen alleen maar nog bozer.
“Wacht maar, we zullen jou ook wel krijgen!”
Ze wilden de deur van het huis openbreken.
Maar de twee engelen trokken trokken Lot snel naar binnen.
Ze maakten de mannen buiten de stad allemaal blind, zodat ze de deur van het huis niet meer konden vinden.
Ondertussen waarschuwden de engelen Lot dat hij meteen moest vertrekken.
“Ga snel weg!” zeiden ze. “Neem je vrouw en je kinderen en iedereen die bij je hoort vannacht nog mee! We
zijn hier gekomen om de stad te vernietigen omdat de mensen hier zo verschrikkelijk veel kwaad doen. De stad

Lot probeerde om de mannen die met zijn dochters zouden trouwen mee te krijgen, maar die lachten hem uit.
Toen grepen de engelen Lot , zijn vrouw en twee dochters bij de hand en trokken hen mee, de stad uit.
“Ren voor je leven!” commandeerden ze. “Stop niet voordat je bij de bergen bent. En kijk niet achterom!”
Maar Lot dacht dat hij de bergen niet zou halen.
Hij smeekte of ze naar het kleine stadje Soar mochten vluchten.
Dat was dichterbij.
De engelen beloofde hem dat dat stadje niet verwoest zou worden.
De zon was al ondergegaan toen Lot in Soar aankwam.
Toen liet God vuur regenen op Sodom en Gomorra en hij vernietigde die twee steden en de hele vallei.
Maar de vrouw van Lot keek achterom en veranderde in een zuil van zout.
Toen Abraham die morgen opstond, zag hij dikke rookwolken opstijgen uit de vallei.
Toen wist Abraham dat God de stad had verwoest omdat bijna alle mensen slecht waren en niet luisterden
naar God.
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zal verwoest worden zodra het morgen wordt!”
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“Jij hoort niet eens bij ons”, riepen ze tegen Lot.

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot maken; en u zult
tot een zegen zijn.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Genesis Les 6).
Heb voor elk kind een lange strook papier. Vouw dit als een harmonica. De vakken moeten zo groot zijn als de
sjabloon die bij dit memorievers is gegeven en zo lang zijn dat de letters uit de naam “Abraham” op elk
poppetje geschreven kan worden. Geef elk kind een sjabloon en laat hen dit voorop het gevouwen papier
leggen. Laat hen langs de randen het sjabloon overtrekken en daarna uitknippen. Je krijgt dan een poppetjes
slinger. Schrijf op de voorkant “God” (God is de “Ik” uit het vers). Draai dan het poppetje om en schrijf de
letters “ABRAHAM” op elk poppetje. Uit “u” zal een groot volk komen; wanneer de kinderen het poppetje
uiteen trekken zal een groot volk tevoorschijn komen. De grote letters slaan op “en uw naam groot maken.”

Bouw een grote stad met blokken
Leg aan de kinderen uit dat de les van vandaag over Sodom en Gomorra gaat, slechte en zondige steden die
God verwoestte. Om de totale verwoesting te illustreren, vertel je de kinderen dat Sodom en Gomorra je stad
van blokken voorstelt. Veeg dan dramatisch alle blokken van de tafel. Wees ervan verzekerd dat de kinderen
ver genoeg van de tafel zijn.

Wat is zonde?
Voor je aan de les begint, vraag de kinderen om te vertellen wat zonde is. hun antwoorden kunnen zijn het
verkeerd doen, ouders ongehoorzaam zijn, liegen, bedriegen of stelen. Leg aan de kinderen uit dat er een stad
was waar mensen op deze manieren en vele meer aan het zondigen waren en dat er een man in de stad was
die zich God herinnerde.
Wat is eerlijk?
Bespreek eerlijkheid met de kinderen. Stel hen de volgende vragen: ben jij ooit op school geweest en dat de
hele klas in moeilijkheden kwam en dat jij niets verkeerd had gedaan? Heb jij thuis wel eens in de problemen
gezeten voor iets wat je niet gedaan had? Dat lijkt oneerlijk, niet? Ben je wel eens gestraft voor iets, terwijl
anderen geen straf kregen? Soms hebben we een verkeerd beeld van eerlijkheid. Als we werkelijk kregen wat
we verdienden, zou God ons naar de hel sturen. In de les vandaag bidt Abraham namens een stad en pleit met
God om in zekere zin eerlijk te zijn. Uiteindelijk zullen we leren dat God rechtvaardig was en tegelijkertijd meer
dan eerlijk.
Kaart van Israël
Laat een landkaart van Israël zien. Laat de kinderen zien dat gedacht wordt dat Sodom en Gomorra onder het
zuidelijk gedeelte van de Dode Zee lagen.
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Vlucht uit Sodom
Lot moest haastig Sodom verlaten. In dit spel zullen kinderen nadoen hoe Lot ging vluchten. Maak met
schilderstape een pad op de vloer. Laat de kinderen achter elkaar een rij vormen. De kinderen moeten om de
beurt over het pad en mogen niet buiten de lijnen. Doe dit totdat elk kind over het pad is gegaan. Gebruik
eventueel een kookwekker om de kinderen het pad af te laten lopen.
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IJSBREKERTJES

KNUTSELWERKJES
Bouw een stad
Laat kinderen stukjes bruin papier opplakken op een blad en daar huizen en gebouwen mee vormen. Wanneer
dit klaar is, laat ze dan oranje stukjes (= vlammetjes) over de huizen plakken als herinnering dat God de slechte
en zondige steden heeft gestraft.
Zoutpilaar
Gebruik kleurplaat 2 (aan het eind van deze les). Doe lijm op de tekening van de vrouw van Lot. Laat de
kinderen zout over de lijm strooien. Schud het overtollige zout van het blad in de vuilbak. Bespreek eventueel
op hun niveau de consequenties van zonden (bv. wanneer zij niet naar hun papa of mama geluisterd hebben,
wat voor straf krijgen ze dan wel eens).

Bereiding van het deeg
In een kom giet je de bloem en het zout. Langzaam
voeg je water toe terwijl je verder mengt en begint
te kneden. Ook de slaolie kan toegevoegd worden.
Het deeg lang genoeg kneden (zeker 5 minuten)
tot je een soepele kneedbal hebt.
Is je deeg te nat en plakkerig, voeg dan wat extra
bloem toe.
Is het deeg te droog ( pas op want dan kunnen
scheurtjes ontstaan ), voeg dan wat extra water
toe.

Aftellen
Laat de kinderen een grote bak met gekleurde kralen zien. (Neem alle gele kralen er voor de les uit.) Laat hen
er tijdens de les naar kijken, maar open het niet. Na het lezen van het gesprek van Abraham met God over het
vinden van rechtvaardige mensen in Sodom, vraag je de kinderen of ze 50 gele kralen in de bak kunnen vinden.
Vraag de kinderen dan of ze 45, dan 40, dan 30, dan 20 en uiteindelijk 10 kunnen vinden. Gooi daarna alle
kralen op de vloer en laat de kinderen naar gele kralen zoeken. Nadat ze gezien hebben dat er geen gele kralen
zijn, leg je aan de kinderen uit dat God geen 10 rechtvaardige mensen in Sodom kon vinden.
Hoeveel zijn er rechtvaardig?
Speel dit in groepjes van vier. Je hebt voor elk kind het blad “Hoeveel zijn er rechtvaardig?” nodig die verderop
in de les te vinden is. knip de kaarten uit en schud deze. Om te beginnen laat je de vier spelers in een kring
zitten en geef je elke speler vier kaarten. Leg de overige kaarten in het midden van de cirkel; dit is de stapel
waar men van mag afnemen. Bij zijn beurt mag een speler twee dingen doen. Als eerste mag hij een kaart
neerleggen. Kaarten moeten neergelegd worden volgens de volgorde die Abraham noemt in zijn gebeden aan
God (50, 45, 40, 30, 20 en 10). De “Lot” kaart moet als laatste neergelegd worden. Dus een speler mag in zijn
eerste beurt alleen een kaart neerleggen als hij een 50 heeft. Na het neerleggen van een kaart, moet hij een
kaart van de stapel nemen. (Elke speler moet vier kaarten in zijn hand blijven houden.) als tweede mag hij een
kaart, die hij niet wil hebben, uit zijn hand wisselen met een andere speler. (Wanneer het spel vastloopt, voeg
je bij iedere speler een kaart toe.) Daarna is de volgende speler aan de beurt. De eerste speler die al zijn
kaarten neer kan leggen is de winnaar.
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Ingrediënten
3 tassen witte bloem
1 tas zout
1 tas water
1 theelepel slaolie
mengkom, ovenplaat,...
Plaatjes of bordjes (van karton of plastiek)

9

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

Creatieve Zoutpilaren
De vrouw van Lot werd een zoutpilaar omdat ze niet had gehoorzaamd aan het gebod dat God hun had
gegeven, namelijk wegvluchten zonder achterom te kijken. Bereid een hoeveelheid zoutdeeg voor op
onderstaande wijze (of op een andere) en maak samen met de kinderen leuke mannetjes en diersoorten van
dit zoutdeeg. Deze zoutige creaties kunnen ze dan op een plaatje of bordje mee naar huis nemen waar ze
verder, door de oven, omgevormd kunnen worde tot echte ‘zoutpilaren’.
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God geeft een uitkomst
Geef elk kind een kopie van de bladen “God geeft een uitkomst.” Laat hen dit individueel, in groep of thuis
invullen.
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HOEVEEL ZIJN ER RECHTVAARDIG?
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GOD VEROORDEELT SODOM EN GOMORRA
(HANDREIKING KINDEREN)
GENESIS 18:16-19:29

MEMORIEVERS
Gen.12:2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, en uw naam groot
maken; en u zult tot een zegen zijn.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Wat zegt God over Sodom en Gomorra in Genesis 18:20?
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 Hoe waarschuwde God Lot in Genesis 19:12-13?
___________________________________________________________
 Wie vertrok samen met Lot uit de stad?
___________________________________________________________

___________________________________________________________
 Wat gebeurde er met de stad?
___________________________________________________________
 Wat deed de vrouw van Lot toen ze vluchtte uit de stad?
___________________________________________________________
 Wat gebeurde er met Lots vrouw?
___________________________________________________________

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Wat zeiden de engelen tegen Lot in Genesis 19:17?
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 Wat besliste God dat Hij ging doen met Sodom en Gomorra?
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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