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SODOM 
Wanneer wij de nieuwsberichten horen dan zien wij soms beelden over vluchtende 

mensen, mensen die vluchten voor hun leven, dit om een of andere reden. Wij gaan 

even kijken wat God in Zijn woord ons laat zien over dit thema in zijn geheel. Een 

eerste voorbeeld nemen wij bij het oordeel dat kwam over Sodom, en het kwam in 

een oogwenk! (Kl.4:6) Een stad vol immoraliteit en geweld, maar nu verdwenen. 

En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zeide een van hen: 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. 

Lot woonde in die bloeiende, welvarende stad, maar vol van hoererij. Doch daar was 

veel seksueel geweld gebruikt door Kanaänieten, tegenover inwoners, jong of oud, 

en alle vreemde bezoekers aan de stad. God wilde niet dat Israël zich zou 

bezondigen of hetzelfde gedrag en levensgewoonten zouden krijgen als al deze 

echtbekers, boosdoeners, dieven, moordenaars (Jer.23:14)   

God bracht dus twee 

engelen, een om te 

redden en een om de 

stad te verwoesten met 

vuur!   

Lot en zijn twee dochters 

werden behouden. Laat nu 

alles achter en vlucht naar 

de bergen, dat  was Gods 

bevel.  

Lot zal erg zijn geschrokken om al zijn goederen, huis, en al zijn dieren plots te 

moeten achterlaten. Lot biedt wat tegenstand, en beroept zich op de genade welke 

hij had gevonden in de ogen van  Gods engelen.(Gen.19:19).  
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Hij mocht niet omzien, waarom? Ook Lot had zich bezondigd, een zondaar, maar 

wellicht de enige gelovige,  rechtvaardige, was ook niet waardig, en mocht daarom 

de zware straf van Gods oordeel met vuur niet bekijken welke over het volk van de 

stad kwam. Hij diende te vluchten naar Abraham. 

Stel je voor dat je ook plots hier in Europa, met Rome als Babel, in zulke  

omstandigheden terecht komt, wat een geloofsbeproeving zou dat zijn.  En dan… 

gehoor geven of niet, aan Gods wil. Geloven is Gods woord vertrouwen, en 

gehoorzamen, wie gehoorzaamde niet? Zo zien wij toch Joodse mensen vertrekken, 

of is het een stil vluchten uit het goddeloze EU naar hun land Israël. Dat is 

ontegensprekelijk vervulling van Bijbelse profetie.   

De vrouw van Lot, een ongehoorzame vrouw.  
 

Maar zijn vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd 

een zoutpilaar.Gen.19:26.  

Deze wenende vrouw aarzelde en kon moeilijk of geen 

afscheid nemen van al haar werk, en alle materieel bezit, 

het vasthouden aan vrienden en familierelaties werd haar 

fataal. Dat welvaartsleven in Sodom betekende voor haar 

alles, zij was eraan gebonden. Ze mocht niet omzien zo 

klonk het “Woord van God”, dat was het enige wat God 

vroeg. Had zij al de God van Abraham vergeten?  

Het werd voor haar plots behouden of verloren zijn.  
Een vrouw wordt ook soms symbolisch als een kerk of een 
gemeente voorgesteld. Zo is er een Babelse staatskerk 
voortgekomen uit het oude Babel, welke eer, rijkdom, 
aardse macht en zonde als Sodom omhelst. Ze is 
ongehoorzaam aan Gods woorden, ze doet haar eigen wil als Kaïn!   
 

Openbaring 17:6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der 
getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing  

 
Je hebt christenen die geen nadeel willen ondervinden door het volgen van de 

gezonde Bijbelse leer, en ze sluiten zich aan bij de aankomende Babelse, 

oecumenische wereldkerk bestaande uit Katholieken, protestanten, Charismatici, 

moslims, Boeddhisten, en vele organisaties die zich aansluiten bij allerlei  allianties. 

Zij die een wereldwijde opwekking verwachten. Men zoekt een éénheid van alle 

godsdiensten, dit is een terugkeer naar het oude Babel. 

Zij hebben nog steeds het oude eenheidsdenkpatroon van Babel na de 

spraakverwarring.  Lees Judas 4 

Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om 
Mijnentwil. Matteüs 5:12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want 
alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 
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Jeremia 51:7 Babel was in de hand des HEREN een gouden beker die de gehele aarde dronken 
maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd. Jeremia 51:8 

Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om hem! Haalt balsem voor zijn pijn, 
misschien is het te genezen 

 Jezus wijst naar de vrouw van Lot  bij Zijn wederkomst!  
 

Jezus wees naar de dag van zijn wederkomst op aarde. Dan zal het precies ook zo 

zijn. (Luk.17:30). De vrouw van lot bleef dus halverwege achter net als een dwaze 

maagd. Niemand van de stad kon ontsnappen aan Gods oordeel! Het was een keuze 

maken, vandaag is het kiezen voor of tegen Jezus onderwijs. Zo ook in 1 

Thess.5:3.Vluchten kan niet meer!  

Lucas 17:32 Denkt aan de vrouw van Lot! 33  Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die 
zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen. 
Lucas 17:35 Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal 
aangenomen, de andere achtergelaten worden. 

 De profeet Jona, een ongehoorzame man!  
God riep hem om te waarschuwen voor een oordeel over Nineve. Jona negeerde 

Gods woorden, zoals de grote meerderheid vandaag, welke in de Bijbel niet willen 

geloven. Doch Jona vluchtte naar Tarsis, een havenstad in Spanje, welke later in 

zee wegzonk bij Girbaltar. Hij kwam in een storm op zee, de storm van zijn leven 

terecht, door ongehoorzaamheid. Storm kan symbolisch staan voor oordeel. Jona 

zat drie dagen en drie nachten in de grote vis.  Velen geloofden als de 

medereizigers, ze riepen allen tot hun eigengemaakte god. Jona werd zwaar 

depressief.(4:2,3). God werd hem genadig.  

Jezus gaf zijn volk eens een duidelijk teken om te vluchten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matth.24.14-21 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de 
profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er 
acht op - laten dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen. 
De gruwel is het afgodsbeeld van de antichrist, met keizerlijke wereldmacht, wie dat 

nu ook nog mag zijn. Alle godsdiensten en staatskerken zullen zich kunnen vinden in 

dit occulte beeld. In 70 n. Chr. werd de tweede tempel vernietigd, de eerste 

christenen,  de messiaanse christenen vluchten naar de bergen, lieten alles achter, 

ze vluchten voor hun leven en geloofden de waarschuwing van Jezus. Mensen die 

Zijn “stem” kennen zijn volgelingen van Jezus. 

 



 
4 

 

Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de 
schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; Johannes 10:5 maar een vreemde zullen zij 
voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet 
kennen. 

De zeloten waren Joodse nationalisten welke politiek en 

religie mengden volgens de geschiedschrijver Josephus. Ze 

werkten mede met de schriftgeleerden, welke zochten om 

Jezus om te brengen. ( Marc.11:18) Jezus aanvaarde geen 

politieke macht of gezag om te regeren, hij werd daarmede 

beproefd door de duivel.   

De zeloten streden en vochten voor hun leven en 

overtuiging, tegen de Romeinen en verloren hun eigen 

leven, als een oordeel.  Doch deze strijd door Titus, was niet de beschreven strijd in 

vers 22, waarbij er nog nooit zo’n grote oorlog is geweest vanaf het begin der 

schepping. Een profetie kan soms tweemaal worden vervuld. De meerderheid van 

de Joden vluchten ook tijdens de regering van Koning Manasse, omwille van 

ontheiliging van de tempel. (2 Kon.21) Ze vluchten naar Ethiopië met veel 

tempelgerief en ook het boek van de profeet Henoch.  

VLUCHT UIT BABEL EN WORDT EEN AANGENOMEN  

KIND VAN GOD! 
 

Openbaring 18:4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn 
volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden  

en niet ontvangt van haar plagen. (aanslagen) 
 

2 Korintiërs 6:17 Daarom gaat weg uit hun midden, 
en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine.18  en Ik zal u 

aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, 
zegt de Here, de Almachtige. 

 
 

https://biblespace.org/2013/11/05/babylon-en-vaticaan/ 
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