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10 Toen sloeg Lot zijn 
ogen op en zag, dat 
de gehele streek van 
de Jordaan rijk aan 
water was; 
VOORDAT de HERE 
Sodom en Gomorra 
verwoest had, was zij 
tot Soar toe als de 
hof des HEREN, als 
het land Egypte.



  

11. Dus koos Lot voor zich 
de gehele streek van de 
Jordaan, en Lot brak op 
naar het oosten; en zij 
scheidden van elkander.
12 Abram bleef wonen in 
het land Kanaan en Lot 
vestigde zich in de steden 
van de Streek, en sloeg 
zijn tenten op tot bij Sodom.

Genesis 13 
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1. Het gebeurde nu in de dagen van 
Amrafel, de koning van Sinear (…) en Tidal, 
de koning der volken,
2. dat dezen oorlog voerden tegen Bera, de 
koning van Sodom, Birsa, de koning van 
Gomorra, Sinab, de koning van Adma, 
Semeber, de koning van Seboim, en de 
koning van Bela, dat is Soar.
3.Deze allen kwamen in bondgenootschap 
naar het dal Siddim, dat is de Zoutzee.

Genesis 14



  

Sodom
Gomorra
Adma
Seboïm
Soar

het dal Siddim



  

10 Het dal Siddim nu was vol 
asfaltputten. Toen de koning van Sodom 
en die van Gomorra vluchtten, vielen zij 
daarin, en de overgeblevenen vluchtten 
naar het gebergte.

Genesis 14 NBG

St.Vert. lijmputten



  

Exodus 1:14
…  zij maakten hun het leven bitter door 
harde slavenarbeid met leem en 
tichelstenen en door allerlei arbeid op het 
veld.

Daniël 2:41 
En dat gij de voeten en de tenen gezien 
hebt deels van pottenbakkersleem en 
deels van ijzer, betekent…



  

Sodomie…



  

Wikipedia

Sodomie is een term die wordt gebruikt voor 
verboden seksuele contacten. Hieronder 
konden worden begrepen homoseksuele 
contacten. Ook zoöfilie noemde men vroeger 
sodomie. De naam is afkomstig van de 
zondige Bijbelse stad Sodom. In de stad 
Sodom was het gewoon dat mannen seksuele 
gemeenschap hadden met andere mannen.



  

Wikipedia  (vervolg)

Een homoseksueel noemde men vroeger ook 
wel sodomiet, maar deze term wordt door de 
negatieve klank niet meer gebruikt. 

Het Nederlandstalige mietje is een 
verkleinwoord van sodomiet en wordt nog 
steeds gebruikt voor een homoseksueel dan 
wel een zich nichterig gedragend persoon. 



  

20 Daarop zeide de HERE: Het geroep 
over Sodom en Gomorra is voorwaar te 
groot, en haar zonde is voorwaar ZEER 
zwaar.

Genesis 18 



  

49 Zie, dit was de ongerechtigheid van uw 
zuster Sodom: in trots, overdaad en 
zorgeloze rust leefde zij met haar dochters 
zonder de ellendige en de arme te 
ondersteunen.
50 Verwaten waren zij en bedreven 
gruwelen voor mijn aangezicht. Daarom 
vaagde Ik ze weg, zodra Ik het zag.

Ezechiël 16 



  

22 En gij zult geen gemeenschap hebben 
met een, die van het mannelijk geslacht is, 
zoals men gemeenschap heeft met een 
vrouw: een GRUWEL is het.
23 En met geen enkel dier zult gij vleselijke 
gemeenschap hebben, om u daarmee te 
verontreinigen; en een vrouw mag niet staan 
voor een dier, om daarmee gemeenschap te 
hebben: schandelijke ontucht is het.



  

24 Verontreinigt u niet door dit alles, want 
DOOR DIT ALLES hebben zich 
verontreinigd de volken die Ik voor u uit 
wegdrijf.

Leviticus 18



  

4  (…) Zij (= de engelen) hadden zich nog 
niet ter ruste gelegd, of de mannen der 
stad, de mannen van Sodom, 
omsingelden het huis, van jong tot oud, de 
gehele bevolking, niemand uitgezonderd,
5 en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: 
Waar zijn de mannen, die vannacht bij u 
gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, 
opdat wij met hen gemeenschap 
hebben.

Genesis 19 



  

7 … zoals Sodom en Gomorra en de 
steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze 
als genen haar hoererij hebben botgevierd 
en ANDER VLEES achternagelopen zijn…

Judas 



  

1 En de twee engelen kwamen in de avond te 
Sodom. Lot zat in de poort van Sodom 
(…)
Maar zij zeiden: Ga op zij! En zij zeiden: Deze 
ene is als vreemdeling komen vertoeven 
om ons geheel en al de wet te stellen! Nu 
zullen wij u meer kwaad doen dan hun. 

Genesis 19 



  

de verwoesting vande verwoesting van



  

24 Toen liet de HERE zwavel en vuur op 
Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, 
uit de hemel;
25 en Hij keerde die steden om, benevens 
de gehele Streek, met al de inwoners der 
steden en het gewas van de aardbodem.
26 Maar zijn (= Lots) vrouw, die achter hem 
liep, zag om, en werd een zoutpilaar.
27 Toen Abraham zich vroeg in de morgen 
begaf naar de plaats, waar hij voor de HERE 
gestaan had,



  

28 en uitzag in de richting van Sodom en 
Gomorra en het gehele land van de Streek, 
zag hij, en zie, de rook van de aarde steeg 
op als de rook van een smeltoven.

Genesis 19 



  

“nog steeds te bezien…”



  

7 ….zoals Sodom en Gomorra en de steden 
in hun nabijheid, die op gelijke wijze als 
genen haar hoererij hebben botgevierd en 
ander vlees achternagelopen zijn, DAAR 
LIGGEN ALS VOORBEELD, onder een straf 
van eeuwig vuur.

Judas



  

Flavius Josephus
Joods geschiedschrijver
1-ste eeuw

“Daar zijn nog steeds de overblijfselen van 
dat Goddelijk vuur en de sporen van de vijf 

steden zijn NOG STEEDS TE BEZIEN…”

Wars of the Jews
Boek IV, hoofdstuk VIII



  

Bab edh-Dhra
duizenden graven 

Numeira
ommuurde nederzetting 



  

Massada
bekend van Flavius Josephus…



  

vele ruïnes…



  



  

stadsmuren



  

muren en gebouwen



  

torentempel (ziggurat)



  

sphinx - vorm ?



  

andere bouwwerken…



  



  

honderdduizenden zwavelstenen gevonden 
- 96-98 % zwavel! – 



  

• de kalkstenen gebouwen compleet verbrand

• de stenen zijn samengesteld uit (o.a.) Calcium  
 Sulfaat – resultaat van zwavelverbranding

• duizenden graden verhitting!



  

6 … en de steden Sodom en Gomorra TOT 
AS VERBRAND, tot omkering gedoemd en 
ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die 
goddeloos zouden leven…

2Petrus 2 



  



  

7 … zoals Sodom en Gomorra en de steden 
in hun nabijheid, die op gelijke wijze als 
genen haar hoererij hebben botgevierd en 
ander vlees achternagelopen zijn, ALS 
VOORBEELD, onder een straf van eeuwig 
(=eeuws) vuur. 

Judas



  

53 En Ik zal een keer brengen in haar lot, 
het lot van Sodom en haar dochters  (…) en 
tevens zal Ik een keer brengen in uw 
(= Jeruzalem) lot,
54 opdat gij uw schande draagt en u 
beschaamd gevoelt over alles wat gij gedaan 
hebt, waardoor gij haar troost hebt verschaft.
55 Uw zusters, Sodom en haar dochters, 
zullen terugkeren tot haar vorige staat… 

Ezechiël 16



  

8 Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de 
oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlakte 
en komt in de zee; in de zee wordt het 
uitgestort, zodat haar water gezond wordt.
9 En alle levende wezens die er wemelen, 
zullen leven, overal waar de beek (lett. één 
van de twee beken) komt, en er zal zeer veel 
vis zijn, want als dit water daarheen komt, 
dan wordt [het water van de zee] gezond. 
Overal waar de beek komt, zal alles leven.



  

10 Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot 
En-eglaim; het zal een plaats zijn om de 
netten uit te spreiden, en de vissen erin 
zullen van allerlei soort zijn, zoals de 
vissen van de grote zee, zeer talrijk.
11 Maar de moerassen en poelen ervan zullen 
niet gezond worden; zij zijn aan het zout 
prijsgegeven.



  

12 Langs de beek zullen op haar oevers aan 
weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, 
waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht 
niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht 
dragen, omdat hun water uit het heiligdom 
komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en 
hun loof tot geneesmiddel.

Ezechiël 47



  

8 Dan zullen te dien dage 
levende wateren uit 
Jeruzalem vlieten, de helft 
daarvan naar de oostelijke 
en de helft naar de 
westelijke zee; in de zomer 
zowel als in de winter zal dat 
geschieden.

Zacharia 14



  

Great Rift Valley
of 
de Grote Kloof

De Grote Kloof

* Rode Zee
* Dode Zee
* Jordaan
* Meer van Tiberias

God bedwingt (= 
overwint) De Grote 
Kloof (= de dood)!



  

meer van Tiberias => – 209 meter

Dode Zee => – 330 meter

9 Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders 
dan dat Hij ook nedergedaald is naar de 
lagere, aardse delen?

Efeze 4
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