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Thema: Op weg naar de toekomst?

Doel
De kinderen leren dat God altijd wil redden, maar dat Hij wel vraagt voor Hem te kiezen.

Toelichting
Lot had er zelf voor gekozen om bij Sodom te gaan wonen. Nu krijgt hij bezoek van twee engelen dat hij daar met zijn gezin 
daar direct weg moeten gaan. De HEER zal Sodom verwoesten vanwege het gedrag van de inwoners. Er waren dus niet 
eens tien onschuldige mensen! Maar God wil, omdat Abraham het heeft gevraagd Lot sparen. Zal Lot deze waarschuwing 
serieus nemen? Hij kan niets meenemen van zijn rijkdom. Hij moet zijn huis en al zijn andere bezittingen achterlaten. Dat is 
moeilijk voor hem, maar hij vlucht.
Zo laat Lot zien dat hij kiest voor de HEER. Hij kijkt niet meer achterom, maar maakt een nieuw begin. Zijn vrouw kan dat 
niet. Zij verandert in de regen van zwavel en vuur in een pilaar van zout. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Lot vlucht uit Sodom
Richtlijnen: Vertel de jongste kinderen over het bezoek van twee engelen aan Lot. God wil hem redden en waarschuwt hem 
dat de straf voor Sodom snel zal komen. De inwoners van de stad willen de twee engelen kwaad doen, maar God zorgt 
dat ze de deur van Lots huis niet meer kunnen vinden. Lot luistert naar de waarschuwing van de HEER. Hij laat alles dat hij 
heeft achter en komt veilig aan in een plaats iets verderop. Zijn vrouw kan geen afscheid nemen van haar huis en spulle-
tjes. Ze kijkt om en verandert in een zuil van zout.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Lot kiest voor God
Richtlijnen: Lot was in Sodom gaan wonen, omdat zijn kuddes daar veel eten en drinken hadden. Hij kon daar rijk worden. 
Dat vond hij belangrijker dan dichtbij God leven. Nu loopt hij gevaar, omdat God Sodom gaat straffen voor alle verschrik-
kelijke dingen die de mensen daar doen. Blijkbaar waren er niet eens tien onschuldige mensen. De HEER geeft Lot nog 
een kans. Twee engelen waarschuwen hem: laat alles achter en begin een nieuw leven. God heeft geduld met je en zal je 
helpen, Maar je moet Hem nu vertrouwen en kiezen voor Hem. 
De inwoners van Sodom willen de twee engelen kwaad doen. God redt hen door een wonder: de vijanden worden blind. 
Dan vlucht Lot. Hij is dankbaar dat God hem wil redden. Zijn vrouw kan geen afscheid nemen van haar oude leven. Zij 
sterft.
God redt Lot, omdat Abraham dat vroeg uit liefde voor zijn neef. God wil ons graag redden, maar vraagt wel dat wij voor 
Hem kiezen. Hoe heeft God ons gered en wat betekent kiezen voor Hem? 
 
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Breken met het verleden
Richtlijnen: God redt Lot, omdat Abraham dat heeft gevraagd. Hij mag leven dankzij Gods liefde en geduld. Ooit koos hij 
voor de rijkdom, al betekende dat leven tussen de ongelovige inwoners van Sodom, die veel kwaad doen. Nu moet hij daar 
afstand van doen, radicaal breken met zijn verleden. Dat is moeilijk, zelfs na het wonder dat de bedreigers van Gods enge-
len blind worden. De engelen moeten Lot meetrekken uit de stad.
God zegt niet tegen Lot: je hebt hier zelf voor gekozen. Nee, Hij redt.
Leg dan de jongeren voor: Hoe reageert God op onze zonde, op de momenten waarop wij verkeerd hebben gekozen? Hij 
stuurde zijn Zoon. Jezus kwam ons redden. Nu verwacht de HEER, net als van Lot, dat we kiezen om Hem te gehoorza-
men. Vluchten naar het kruis van Golgota, waar we veilig zien. Een nieuw leven beginnen dankzij Jezus en volgens de 
aanwijzingen van Jezus. Hoe doe je dat?  

Extra bijbelgedeelte: Handelingen 9
(Saulus wordt door Jezus geroepen om naar Damascus te gaan om te horen wat Gods plan met hem is. Hij krijgt de kans 
om van vervolger van de gemeente getuige van Christus te worden. Hij wordt gered en krijgt een opdracht.)
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Achtergrondinformatie

Algemene inleiding
God is trouw aan Abraham. Zijn trouw gaat zover, dat Hij Lot en zijn gezin wil sparen. De steden moeten echter gestraft 
worden. Daarom willen de engelen eerst geen intrek nemen in het huis van Lot. Zij willen op het plein blijven, om zo aan 
te geven dat zij juridisch gezien neutraal staan tegenover de inwoners de stad. Op sterke aandrang van Lot nemen zij dan 
toch hun intrek bij hem. De engelen luisteren naar Lot. Dit is een onderdeel van het gastrecht, dat in het Midden-Oosten 
een grote rol speelt. In dit recht ga je als gast respectvol om met jouw gastheer. Tegen zijn uitnodiging zeg je geen nee. De 
gastheer verleent jou onderdak. Hierdoor staat hij garant voor jouw veiligheid. En als daar ooit een dag zou komen, dat de 
gastheer van vandaag als gast zou verschijnen voor jouw deur, dan zou je hem met dezelfde egards ontvangen. De man-
nen van Sodom denken hier echter anders over. Zij willen zich vergrijpen aan de gasten van Lot. Op grond van deze zonde 
is vaak gedacht, dat deze tekst zich richt tegen homoseksualiteit. Echter, daar gaat het hier niet om. Hier richt de zonde 
zich nadrukkelijk tegen een recht, dat in het Midden-Oosten alom werd gerespecteerd. Sterker nog, in Israël is het God 
zelf, die zich opwerpt als de beschermer van weduwen en wezen, armen en vreemdelingen. De zonde van Sodom is dan 
ook niet alleen een zonde tegen mensen, maar ook een zonde tegen God. 
Op zeker moment tonen de engelen hun macht. Zij slaan de mannen van Sodom met blindheid en vertellen aan Lot en zijn 
huisgenoten, waarom zij gekomen zijn. Zij zijn gekomen om Sodom en Gomorra te verwoesten. Daarom dringen zij er bij 
Lot op aan, dat hij vlucht, samen met zijn gezin. De schoonzonen luisteren niet. Zij houden geen rekening met de God van 
Abraham, terwijl zij toch al hoorden bij de huisgenoten van Lot. In feite moesten zij ook deelnemen aan de godsdienstige 
gebruiken van Lot en zijn gezin. Kennelijk hebben zij hun heidense wortels nog niet afgezworen. Lot daarentegen komt 
onder de indruk van de oproep van de engelen. Hij neemt zelfs het woord genade in zijn mond. Lot ziet de leiding van God 
in het optreden van de engelen. Als zij echter op de vlucht slaan, kijkt de vrouw van Lot om… Liep zij voorop en keek zij 
achterom naar haar gezin? Liep zij achteraan en was zij toch nieuwsgierig? Was zij bang en keek zij automatisch? Wie 
zal het zeggen? De engelen waren echter duidelijk geweest: kijk niet om! Zij keek om en veranderde in een zuil van zout. 
Ook dit is niet anders te verklaren dan dat dit een wonder is, een voor haar negatief wonder, omdat hier sprake is van een 
ingrijpen van God als straf voor haar ongehoorzaamheid.
In een paar afrondende verzen wordt opnieuw benadrukt, dat God trouw is aan Abraham. God heeft genade geschonken 
aan Lot, vanwege het verbond met Abraham. Zijn trouw en zijn genade zijn daarmee groter dan de ontrouw van Lot. Lot 
was immers gaan wonen in Sodom. Hij had zich buiten de verbondssfeer met God geplaatst. Op grond van de trouw van 
God aan Abraham echter, wordt Lot gespaard.
Uiteindelijk blijkt, dat ook de dochters van Lot het niet zo nauw nemen met de normen en waarden, die Lot zelf waarschijn-
lijk heeft willen aanhouden. Zij voeren hun vader dronken om zwanger van hem te worden. Dit lukt. En zo worden uit hen 
twee volken geboren: Moab en Ammon. 

Vers voor vers
Indeling van het hoofdstuk:
1-3 De engelen gaan naar Sodom en worden gastvrij onthaald in het huis van Lot
4-11 De mannen van de stad willen zich vergrijpen aan de engelen
12-22 De engelen sporen Lot en zijn gezin aan om Sodom te verlaten
23-29 De verwoesting van Sodom en Gomorra, God is trouw aan Abraham
30-38 Lot en zijn dochters

Vs. 1 De Poort is de gewone vergaderplaats in de steden, belangrijk voor rechtspraak en koophandel en bespreking 
van gemeenschappelijke belangen. Ook Lot kon daarbij aanwezig zijn, ondanks het feit dat hij geen volwaardig 
inwoner van de stad was (zie vers 9)

Vs. 3 Lot dringt erop aan dat de engelen bij hem overnachten. Op grond van deze aandrang kunnen de engelen -  
 moreel gezien - niet weigeren.
Vs. 4 Alle mannen van Sodom komen tevoorschijn. Niet één uitgezonderd. En ze kwamen van alle kanten. Het is duide-

lijk dat zij kwaad in de zin hebben. 
Vs. 5 In een wetteloze stad zijn vreemdelingen vogelvrij. De mannen van Sodom menen met hen te kunnen doen wat 

ze willen. Het gaat hier om een schending van een belangrijk recht: het gastrecht. Als je, zoals Lot hier, iemand in 
jouw huis ontving als gast, dan stond je als gastheer garant voor de veiligheid van iedereen die in jouw huis was. 
De zonde van Sodom is, dat het geen sociale ethiek kent, (zie hiervoor ook Ezech.16, vss.49v.). Tegenover deze 
schending van het gastrecht horen wij in het Oude Testament, dat God zich juist opwerpt als beschermer van 
armen, vreemdelingen, wezen en weduwen. In de maatschappij stonden zij zwak. Zij hadden echter de Heer aan 
hun zij, vgl. Psalm 146, vs.5-10

lees verder op de volgende bladzijde
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Vs. 8 In onze ogen is het wreed en volkomen af te keuren dat Lot zijn dochters aanbiedt aan de mannen van de stad. 
Vanuit het oosterse gastrecht wordt het misschien wat begrijpelijker. Lot is verantwoordelijk voor zijn gasten. Hij 
is verplicht hen te beschermen. Deze verplichting heeft hij niet als het gaat om zijn dochters. Bovendien waren 
zijn beide dochters verloofd met mannen uit Sodom. Misschien hoopte Lot, dat deze mannen – samen met hun 
families – hem te hulp zouden schieten. In elk geval maakt Lot hier duidelijk, dat hij niet bereid is het gastrecht 
schenden.

Vs. 10 De engelen tonen hun macht en slaan de mannen van Sodom met blindheid. Nu beschermen zij op hun beurt hun 
gastheer en zijn gezin.

Vs. 12vv De engelen informeren Lot over de bedoeling van hun komst: Lot moet vluchten, samen met zijn gezin. De enge-
len zijn nl. gekomen om Sodom en Gomorra te verwoesten. De beide schoonzonen nemen deze boodschap niet 
serieus. Zij hebben weliswaar deelgenomen aan de godsdienstige gebruiken van Lot en zijn huisgenoten, maar 
zijn in hun hart niet overtuigd van de macht van God.

Vs. 17vv Op aandrang van de engelen vlucht Lot weg van Sodom. Hij kan echter de bergen niet bereiken. Daarom vraagt 
hij om genade aan de engelen. In de Nieuwe Bijbelvertaling lezen wij: U hebt het beste met mij voor… In het 
Hebreeuws komen we hier voor het eerst een belangrijk kernwoord uit de Bijbel tegen: genade. Lot heef genade 
gevonden in de ogen van de engelen en daarmee in de ogen van God. Het is een genade, een weldaad, die Lot 
eigenlijk niet meer mocht verwachten, omdat hij zich door zijn verhuizing naar Sodom buiten het verbond met God 
had geplaatst. Dit maakt de genade van God alleen maar dieper en rijker. Hij laat Lot niet los en staat hem toe om 
te vertrekken naar Soar. Opmerkelijk is dat Lot, net als Abraham eerder, in overleg gaat met de engelen/God en 
door af te dingen bereikt, dat hij niet helemaal naar de bergen hoeft te gaan.

Vs. 24vv Sodom en Gomorra worden verwoest. Nadrukkelijk wordt vermeld dat het niet gaat om een toevallige natuurramp. 
De Heer laat zwavel en vuur neerkomen op de steden. De vrouw van Lot kijkt om, tegen het bevel van de engelen 
in. Zij verandert in een zuil van zout. 

Vs. 27vv Abraham ziet de verwoesting.
 Benadrukt wordt, dat God trouw is aan Abraham door Lot te sparen.

Vragen
•	 Hoe	kijk	jij	aan	tegen	de	zonde	van	Sodom?
•	 Als	jij	Lot	zou	zijn	geweest,	zou	jij	je	dan	ook	verzet	hebben	tegen	de	mannen	van	Sodom,	zoals	hij	dat	deed?	
•	 Hoever	was	jij	gegaan	(denk	hierbij	ook	aan	de	dochters	van	Lot).
•	 Als	jij	dit	hoofdstuk	leest	en	op	je	in	laat	werken,	wat	weegt	voor	jou	dan	zwaarder:
•	 Het	bericht	van	de	verwoesting	als	straf	van	God	of	het	bericht	van	de	redding,	op	grond	van	de	trouw	en	de	genade	van	

God? 

Auteur: GD

Liederen

Psalm 136:1-4,12,13
Psalm 83
Gezang 467
Lied 90a      (=Gezang 397 LvdK)
Lot      Alle liedjes rond de Bijbel-Visser/van Essen
Als je gelooft in de Here Jezus   Op toonhoogte 476
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  Hemelhoog 494
Ben je groot of ben je klein    Hemelhoog 389
Lees je bijbel, bid elke dag    Hemelhoog 382

Auteur: PZ
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Kiezen.
Oh wat is het toch moeilijk om te kiezen, denkt Jos. Als 
hij	bij	zijn	vriendje	gaat	logeren	mogen	ze	heel	lang	fijn	
spelen.	Daarna	mogen	ze	een	leuke	kinderfilm	zien.
Intussen is mama aan het pannenkoeken bakken en krij-
gen ze ijs na. Dus als hij straks gaat spelen, gaan papa, 
mama en zijn broertje Rik lekker eten.
Ja dat is moeilijk om te kiezen, thuisblijven en lekker eten 
of leuke dingen doen met z’n vriendje.

Lot moet kiezen.
Weet je nog dat Abraham iets aan God heeft gevraagd? 
Of Hij de mensen in Sodom wil sparen die wel in God 
geloven? Daar gaat het verhaal van vandaag over.
Lot heeft een hele tijd geleden moeten kiezen waar hij 
wilde wonen. Hij zag een prachtig land waar het gras 
goed wilde groeien. Heerlijk gras voor zijn schapen. Van 
wat er verder groeide konden ze zelf lekker opeten. Dát 
land dat heeft hij gekozen. Daar woont hij met zijn vrouw 
en twee dochters.
Maar er is ook iets niet zo goed met dat land. Er wonen 
nare mensen. Mensen die verkeerde dingen doen. Ze 
leven niet zoals God dat wil, dat ziet Hij natuurlijk wel.

Op een dag als Lot bij de stadspoort is ziet hij ineens 
twee mannen die niet in de stad Sodom wonen. Vreem-
delingen. Lot heeft van Abraham geleerd hoe het hoort. 
Hij vraagt daarom of ze bij hem komen logeren. 
Eigenlijk willen de mannen niet, maar Lot blíjft het maar 
vragen. Dan gaan de mannen toch met hem mee. Ze mo-
gen bij Lot eten, daarna willen ze gaan slapen. Opeens 
is er veel lawaai, er bonzen mannen uit Sodom op de 
deur. ‘Laat die twee mannen vreemdelingen naar buiten 
komen’, roepen ze. ‘Ze horen hier niet, geef ze aan ons, 
we willen ze hier niet’.
Lot gaat naar buiten en doet de deur achter zich dicht. De 
mannen willen vreselijke dingen met de gasten van Lot 
doen. Dat laat Lot niet gebeuren. ‘Nee hoor’, zegt hij, ‘ze 
blijven hier slapen, dat hoort zo. Je mag ze geen kwaad 
doen’.  ‘Man ga aan de kant, we gaan die mannen pakken 
en daarna jou!’
De mannen die bij Lot logeren doen de deur open. Ze 
trekken Lot het huis binnen en doen de deur weer dicht. 
De mannen buiten worden boos en willen ook naar 
binnen. Dat lukt niet, ze kunnen de deur niet vinden. Ze 
lijken wel blind. Hoe kan dat?
Daar hebben de logees van Lot voor gezorgd. Ze zijn 
namelijk engelen van God. Ze gaan Lot iets vertellen. 
Je moet vluchten uit Sodom, zeggen ze. God gaat deze 
stad heel erg straffen. Je weet vast wel waarom dat is. 
De mensen in deze stad doen heel nare dingen. Ze leven 
niet zoals God dat wil. 

Lot moet gaan kiezen. Doet hij wat God zegt of blijft hij in 
Sodom met het prachtige land voor zijn schapen? ‘Als je 
blijft zul je ook gestraft worden’, zeggen de engelen. ‘Wij 
moeten de stad helemaal stukmaken van God. Er blijft 
niemand leven’.

Lot kiest voor God, hij mag vluchten naar een stadje, een 
eind verderop. Een stadje wat niet door God stukgemaakt 
wordt. De mensen daar mogen blijven leven.
‘Luister goed naar ons’, zeggen de engelen. ‘Jullie 
moeten zo snel mogelijk weggaan. Ren zo hard als je 
kunt. Kijk niet achterom, anders zul je in een zoutpilaar 
veranderen’.
Dat doen ze, maar wat doet Lot zijn vrouw nu? Ze kijkt 
achterom en wordt een zoutpilaar. Lot en zijn dochters 
komen wel goed in het stadje Soar aan.

Auteur:TD

Lot vlucht uit Sodom
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Inleiding
Soms moet je kiezen. Kunnen jullie keuzes bedenken? 
(Bijvoorbeeld; welk snoepje je uit de trommel kiest, of 
welk T-shirt je het leukst vindt.)
Wat helpt jou om te kunnen kiezen? (‘Iene-miene-
mutte’, of de grootste, de duurste, vraag je het iemand, 
enzovoorts)
Soms zijn keuzes moeilijker. Hoe kies je je vrienden, ben 
je eerlijk, ga zo maar door. 
Hoe weet je wanneer iets goed is om te kiezen? (Regels 
van God, advies van anderen, nadenken). Soms kies je 
verkeerd. Met een snoepje is dat niet erg, maar wel als 
er door jouw kiezen iets naars gebeurt. (Een vriendschap 
die over gaat, of een leugen die voor nare gevolgen zorgt.) 
(Voor de leiding: Misschien kun je zelf een voorbeeld uit 
je eigen leven bedenken over een moeilijke of een ver-
keerde keuze. Dat spreekt aan.)
In dit verhaal moet Lot kiezen, zijn vrouw ook. Ze kiezen 
verschillend. 

Bijbelverhaal
Vorige week vertelden we over de twee mannen, de 
engelen, die onderweg gingen naar Sodom, nadat ze bij 
Abraham hadden gegeten. Ze gingen kijken hoe slecht 
de mensen van Sodom waren. 
Nu lopen ze door de poort de stad binnen. Ze kijken om 
zich heen. Er is een groot plein, daar zijn veel mensen. 
Sommigen praten met elkaar. Anderen zijn onderweg 
naar huis, want het duurt niet lang meer voor het donker 
wordt.
Lot zit in de stadspoort op een stenen bankje. Hij is de 
neef van Abraham en woont al een poos in Sodom. 
Samen met zijn vrouw en zijn twee dochters. Het is een 
mooie stad. Rondom de stad liggen groene weilanden 
waar veel vee graast. Er zijn akkers waar graan groeit. 
In de stad staan prachtige huizen en gebouwen, ook 
tempels voor de goden. Sommige gebouwen zijn mooi 
versierd. Er bloeien bloemen in de tuinen. De mensen 
in Sodom zijn rijk. Maar ze doen veel slechte dingen. Ze 
maken veel keuzes waarbij ze alleen aan zichzelf denken 
en andere mensen veel kwaad doen. Lot ziet dat wel. Hij 
vindt dat ook wel moeilijk, maar toch wil hij niet verhuizen. 
Het	is	zo’n	fijne	stad	om	in	te	wonen.

Lot ziet de twee mannen voorbijwandelen. Hij heeft hen 
nooit eerder gezien, het zijn vreemdelingen. Hij weet dat 
Sodom een gevaarlijke stad voor hen is. Als ze op straat 
blijven kunnen ze zomaar beroofd worden… of erger. 
Hij staat op en gaat naar ze toe. Hij maakt een deftige 
buiging: ‘Heren, kom toch met mij mee. U kunt bij mij in 
huis zijn vannacht. Ik zorg dat u zich kunt wassen van het 
stof van de reis en kunt eten. Dan kunt u morgen weer 
uitgerust verder reizen.’
‘Oh nee hoor,’ antwoorden de engelen, ‘we kunnen hier 
wel op het plein slapen.’
‘Nee, nee, alsjeblieft niet! Ik zal goed voor u zorgen, ga 

toch met mij mee.’ Lot moet het nog een paar keer vra-
gen, maar dan gaan ze met hem mee.

Hij zorgt voor water, eten en drinken. Dan willen ze gaan 
slapen, maar buiten op straat horen ze steeds meer 
stemmen. Mannen, en het worden er steeds meer.
‘Lot!’, wordt er geroepen, ‘Stuur die twee kerels die bij 
jou logeren maar naar buiten! Wij hebben plannen met 
ze!’ De mannen buiten lachen hard, ‘Ja, mooie plannen 
hebben we!’ 
Lot schrikt. Zo mooi zijn die plannen van de mannen van 
Sodom meestal niet! Ze willen de twee vreemdelingen 
kwaad doen. Hij doet de voordeur open en zegt: ‘Maar 
vrienden, we horen gastvrij te zijn. Voor vreemden te 
zorgen. Dit kan niet!’
‘Lot! Aan de kant!’, roepen ze, ‘Bemoei je er niet mee! Jij 
bent zelf eigenlijk nog een vreemdeling. Opzij!’ De man-
nen komen dichtbij en willen Lot bij de deur weg trekken, 
maar de twee engelen rukken Lot naar binnen en doen 
gauw de voordeur dicht. Zo redden ze Lot. Ze zorgen 
ervoor dat de mannen daarbuiten zo blind zijn dat ze de 
voordeur van Lots huis niet kunnen vinden.
‘Luister Lot,’, zeggen ze, ‘God heeft gezien hoe slecht de 
mensen van Sodom zijn. Hij gaat deze stad verwoesten. 
Hij heeft ons naar jou toe gestuurd om je te waarschu-
wen. Heb je hier nog meer familie? Vertel het hun en ga 
allemaal zo snel mogelijk de stad uit!’
Lots vrouw en dochters moeten wat spullen in gaan 
pakken en Lot rent zo snel hij kan naar de jongens waar 
zijn twee dochters mee zouden gaan trouwen. Maar zij 
geloven Lot niet en lachen hem uit. 
Maar het is heel moeilijk om zo maar ineens te moeten 
vertrekken uit een mooi huis waar je met veel plezier in 
woont. Als het bijna ochtend is waarschuwen de engelen 
nog een keer: ‘Lot, je moet nu vertrekken, anders ben je 
te laat en ga je sterven. God gaat dit echt doen!’ En nog 
staat Lot niet op en zijn vrouw ook niet. Ze willen eigenlijk 
niet vertrekken. Dan pakken de twee engelen hen vast. Ze 
trekken hen mee, het huis uit, al struikelend en rennend.
Buiten de stadspoort zeggen ze: ‘Vlucht nu! Zo snel je 
kunt! Door de vallei heen de bergen in en: kijk niet om!’
‘Naar de bergen?’, roept Lot, ‘Dat is veel te ver, dat red-
den we nooit! Dat stadje daar verderop, dat zouden we 
kunnen bereiken!’
‘Goed,’, zeggen de engelen, ‘ga daar heen. Dat stadje zal 
om jou gered worden. Ga nu snel!’ Lot en zijn dochters 
rennen zo hard ze kunnen. Zijn vrouw komt er achteraan. 
Ze rennen en rennen, maar kijken niet om, want dat heb-
ben de engelen gezegd. ‘Niet omkijken!’ Ze kiezen voor 
een nieuw leven, het oude leven is voorbij. 
Lots vrouw wil niet dat hun oude leven in Sodom voorbij 
is. Ze kijkt om, ze wil de stad waar ze zo mooi woonde 
zien. Ze verandert in een rots van zout, net als alles wat 
er leefde in die mooie, maar slechte steden, mensen, 
dieren en ook het graan in het veld. Gestraft om al het 
kwaad dat er gebeurde. 

Lot kiest voor God
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Het is dag geworden, veel verderop ziet Abraham de 
rookwolken boven de vallei van Sodom en Gomorra. Hij 
weet dat gebeurd is wat God heeft gezegd. Er waren dus 
minder dan 10 onschuldige mensen. Wat verschrikkelijk. 
Zou God Lot gered hebben?

Lot komt veilig in het stadje Soar aan, samen met zijn 
dochters. Zij zijn gered, maar hun vrouw en moeder is 
gestorven. Ze zijn al hun mooie spullen kwijtgeraakt. Ze 
weten dat ze de goede keuze hebben gemaakt, daar zijn 
ze blij om. Maar verdrietig zijn ze ook. Waren ze maar 
nooit in Sodom gaan wonen. Wat was dat een verkeerde 
keuze. Lot heeft daar nu spijt van. 
Hij begrijpt nu dat hij misschien God vergeten was, God 
vergat hem niet. Daar dankt hij God voor. 

Afsluiting
Laat de kinderen eerst op het verhaal reageren. Het is 
best heftig, omdat ze zien dat God straft. God wil geen 
kwaad in de wereld zien. Hij houdt van Zijn schepping en 
de mensen en wil hen beschermen voor kwaad.

Daarom heeft Hij zijn eigen Zoon naar de aarde gestuurd, 
om ons te redden. Omdat Hij weet dat vaak verkeerd kie-
zen. Hoe kunnen wij goed kiezen? (Laat ze voorbeelden 
bedenken; het belangrijkste is: voor Jezus kiezen; in Hem 
te geloven en Hem gehoorzaam willen zijn.)
Dat mogen we elke dag opnieuw doen!
Gelukkig krijgen we, als we verkeerd kiezen een nieuwe 
kans. Daar kunnen we God voor danken!
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Breken met het verleden, waarom zou je dat doen? 
Dan moet er wel iets heel ergs zijn gebeurd, toch? 
Je gaat niet alles achterlaten als je een goed leven hebt. 
Iets achter je laten wil zeggen, dat je daar niet meer aan 
denkt, dat je er niets meer mee te maken wil hebben.
Als je later het huis uit gaat en zelfstandig gaat wonen 
is dat iets heel anders. Je houdt contact met je ouders, 
broers en zussen. Je gaat regelmatig bij hen op bezoek 
om bij te praten. Als het nodig is help je hen of zij helpen 
jou. 
Helaas geldt dat niet voor iedereen. Er zijn mensen die 
wel breken met het verleden, zodat hun leven beter kan 
worden. Op de tv is er een programma ‘De Verandering’. 
Daarin vertellen mensen hoe slecht hun leven eerst was, 
bijv. door het gebruik van alcohol en drugs. Doordat zij 
in aanraking kwamen met het geloof veranderde dat en 
konden zij ‘breken met het verleden’. 

Bijbelverhaal 
Vorige week hoorden we al over Lot, de neef van 
Abraham.
We hoorden dat God aan Abraham vertelt dat Hij de ste-
den Sodom en Gomorra gaat verwoesten omdat de be-
woners slechte mensen zijn. Maar omdat Abraham zich 
zorgen maakt over Lot, die daar met zijn gezin woont, 
smeekt hij God om de stad te sparen. God begrijpt wel 
dat Abraham dit vraagt omdat zijn familie daar woont. De 
engelen die met God meegekomen zijn gaan al op weg 
naar de stad.
Er zijn geen tien gelovigen in de stad….

De engelen zijn aangekomen bij de stadspoort en daar zit 
Lot te praten met wat mensen.
Lot nodigt hen uit om bij hem thuis te overnachten. Eerst 
weigeren ze en zeggen dat ze wel op het plein kunnen 
slapen. Maar Lot is erg gastvrij, dat is een belangrijke 
regel in die tijd, en dringt eropaan dat zij meegaan naar 
zijn huis. Dan doen zij dat toch maar en Lot zet hun een 
heerlijke maaltijd voor, met versgebakken brood erbij. 
Voordat zij gaan slapen is er opeens een herrie en 
geschreeuw buiten! Het huis wordt belegerd door alle 
mannen van de stad, die eisen dat de gasten naar buiten 
komen. Zij willen hen kwaad doen. 
Lot gaat naar buiten en sluit de deur achter zich. ‘Vrien-
den’, zegt hij, ‘dat kunnen jullie toch niet maken? Zij zijn 
mijn gasten, ik ben verantwoordelijk voor hun veiligheid!’
Maar de mannen duwen hem opzij en willen het huis 
binnendringen. Lot wordt opeens naar binnen getrok-
ken door zijn gasten, die snel de deur dicht doen. En de 
gasten zijn engelen, hè? Zij maken al die mannen blind, 
zodat zij de deur niet meer kunnen vinden om binnen te 
dringen.

De engelen bespreken de situatie met Lot…  
‘Heeft u nog meer familie in de stad?’
‘Ja’ zegt Lot, ‘mijn dochters zijn verloofd met jongens uit 
de stad’.
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Breken met het verleden

Als Lot zijn verhaal doet bij de jongens thuis, vindt hij 
geen gehoor. Zij nemen hem niet serieus en weigeren om 
mee te vluchten uit hun stad. 
Het wordt al licht en de engelen zeggen dat Lot nu echt 
weg moet, anders is het te laat en komen zij ook om bij 
de verwoesting van de stad. De mannen pakken Lot, zijn 
vrouw en dochters bij de hand en trekken hen mee de 
stad uit. Pas buiten de stadspoort blijven ze staan.
Een van de mannen zegt: ‘Vlucht zo snel jullie kunnen 
naar de bergen en stop niet onderweg. Kijk ook niet om, 
laat alles achter jullie. Anders zijn jullie te laat en kom je 
toch nog om’.
Lot is er niet gerust op; dat halen ze nooit…de bergen zijn 
te ver weg! 
‘Ik weet dat u ons wil helpen om in leven te blijven en 
daar kan ik u niet genoeg voor danken!
Maar ik ben zo bang dat we de bergen niet halen voordat 
de verwoesting van de stad begint. Mogen we alstublieft 
naar dat dorpje daar? Hij wijst het aan…
De mannen vinden het goed, ook daarmee willen zij Lot 
nog helpen. 
‘Wij zullen die kleine stad overeind laten, maar nu op-
schieten dan. Wij kunnen niet beginnen voordat u veilig 
bent’. 
Als de zon opkomt komen zij aan in het stadje Soar. 
Tegelijkertijd laat God zwavel en vuur neerkomen op 
Sodom en Gomorra. De steden worden verwoest, alle in-
woners worden gedood. Ook de vallei waar Lot doorheen 
gevlucht is, staat in brand en alle gewassen verbranden.
Lots vrouw staat even stil en kijkt om naar die verschrik-
kelijke verwoesting! Ze verstijft van schrik…
Letterlijk! Ze verandert in een zoutpilaar. De engelen heb-
ben gezegd dat zij niet mochten omkijken!
Is ze dat vergeten of kan ze het niet laten?
God is al zo genadig om Lot te redden, terwijl hij zelf in 
het goddeloze Sodom was gaan wonen omdat het land 
er o vruchtbaar was voor zijn kudde. Ook de engelen 
hebben geduld getoond en Lot geholpen om te ontko-
men. Dat hebben zij gedaan omdat Abraham er om had 
gesmeekt bij God.
Nu wordt toch de vrouw van Lot gestraft om haar 
ongehoorzaamheid. 
Kon zij het oude leven niet achter zich laten? 
Kon zij niet breken met het verleden?

Lot en zijn dochters zijn gered, dankzij het gebed van zijn 
oom Abraham, door de genade van God.

Afsluiting
Wat een heftig verhaal…
Als jij verkeerde dingen doet, hoe kijkt God daarnaar, 
denk je?
God is ook voor ons goed, genadig.
Hij wijst ook ons een plek om naar toe te vluchten, daar 
worden je zonden vergeven.
Waar dat is?...
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Dat is het kruis waaraan Jezus voor ons gestorven is.
Daar zijn we veilig, daar kunnen we elke dag opnieuw 
beginnen.
Daar vlucht je heen als je bidt tot Jezus, aan wie je alles 
mag vragen, tegen wie je alles mag zeggen.
Jezus, die je kan danken voor alle mooie dingen in je 
leven!
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