
Is ongastvrijheid dé zonde van Sodom en Gomorra? 
 
In de preek over gastvrijheid zei u dat de ongastvrijheid van Sodom en Gomorra de 
oorzaak was van Gods oordeel. Waar baseert u dat op? Waren er geen grotere zonden?  
 
Goddeloosheid in de vallei 
In Gen.13:13 lezen we dat de mensen in ‘de vallei’ slecht waren en zwaar zondigden 
tegen de Heer. In Gen.18:20 zegt God hun zonden ongehoord groot zijn en dat er over 
het onrecht naar Hem geschreeuwd is. De goddeloosheid van Sodom en Gomorra wordt 
een vaste uitdrukking in de Bijbel (Jes.3:9; Jer.23:14; Klaagl.4:16; Eze.16:49-50; Sef.2:8-
9; 2 Pet.2:6; Jud.:7). In het gesprek tussen Abraham en God blijkt dat er in die hele streek 
(met een aantal steden en dorpen) zelfs geen tien rechtvaardigen meer zijn (Gen.18:32). 
Er wonen – buiten Lot en zijn gezin – alleen goddelozen.  
 
In dit gedeelte wordt niet expliciet beschreven wat de goddeloosheid van Sodom inhield. 
In Gen.19 volgen we de twee engelen de stad in, en worden ze belaagd door de mannen 
van Sodom, die hen willen verkrachten. Daardoor is wel gedacht dat homoseksualiteit de 
grote zonde van Sodom is (‘sodomie’). Die conclusie doet echter geen recht aan de Bijbel. 
Dat er geschreeuwd wordt om de mannen te verkrachten, is een teken van de slechtheid 
en smerigheid van de levensstijl. Maar het is allereerst een schending van het respect 
voor mensen en vooral voor gasten. En dat is structureel. Als gevolg van een leven 
zonder God. 
 
Het heilig gastrecht vertreden 
Er is meer aan de hand. De rabbijnse commentaren weten te vertellen dat het in Sodom 
verboden was om een arme of vreemdeling eten te geven. Wie dat doet, eindigt zelf op 
de brandstapel. ‘Waarom zouden we delen van onze rijkdom en zelf arm worden? 
Mensen moeten hun eigen leven maar organiseren, maar niet bij ons. Asielzoekers zijn 
profiteurs. We leveren niets in.’ Reizigers konden in de Jordaanvallei niet eens 
overnachten: er waren geen herbergen. Er gaat het verhaal dat het stadsbestuur een 
keer argwanend werd omdat een zwerver op straat maar niet dood ging. Ze hielden hem 
in de gaten en kwamen erachter dat een slavin, Peletit geheten. hem af en toe wat 
drinken en wat brood gaf. Dat meisje werd vervolgens compleet met honing ingesmeerd, 
aan de stadsmuur vastgebonden en door de bijen opgegeten. ‘En haar geschreeuw 
bereikte de hemel’.  
Over Sodom lezen we in Eze.16:49 dat haar inwoners zich arrogant opstelden, niets 
deden voor armen en machtelozen en zich ver boven anderen verhieven. Zodat hun 
eigen rust en voorspoed niet gevaar zouden komen. Dát is in de bijbel de goddeloosheid 
van Sodom: Mensen laten kreperen. Eigenbelang voorop. Geen ondersteuning voor 
hongerige, opgejaagde en lijdende mensen. Geen ruimte voor vreemdelingen, 
vluchtelingen of armen. Straf voor gastvrijheid, veroordeling voor behulpzaamheid, 
tegenwerking bij ondersteuning. Op grond hiervan noem ik ongastvrijheid dé zonde van 
Sodom. De heilige praktijk van gastvrijheid werd door hen structureel verkracht. Zij 
hadden geen respect voor God en mensen. Het geweld en het onrecht dat daaruit 
voortvloeide was voor God reden om de vallei met zijn oordeel te treffen. 
 
Het begin van Gods oordeel 
Als je in dit onderwerp duikt, kom je steeds meer tegen. De inwoners van de vallei 
maakten deel uit van de Kanaänitische volken. De geschiedenis van deze volken begint 



bij Kanaän, de zoon van Cham. Kanaän wordt door Noach vervloekt, als Cham hem te 
schande maakt, toen hij naakt en dronken op de grond lag. Vanaf het begin ligt er een 
vloek over de tien volken die uit deze stamvader ontstaan (Gen.10. Zie ook Gen.15, Ex.3, 
Num.13; Joz.12; Hand.13). In Deut.7 noemt Mozes er zeven: Hethieten, Girgasieten, 
Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. 
 
Abraham krijgt de belofte dat het land van Kanaän voor zijn nakomelingen zou zijn. 
‘Maar’, zegt God (Gen.15:16), ‘dat gaat nog 400 jaar duren, want pas dan hebben de 
Amorieten zo veel misdaden bedreven dat de maat vol is.’ Via Mozes geeft God 400 jaar 
later het bevel om al deze volken te vernietigen (Gen.23:23; Deut.7). Als ze optrekken 
richting het beloofde land, krijgt Mozes direct te maken met de agressiviteit van de 
Kanaänieten. Nog in het zuiden wordt een onverhoedse aanval gedaan door de koning 
van Arad (Num.21:1-3). Later wordt het vredesvoorstel van Mozes beantwoord met een 
aanval van Sichon en Og, twee Amoritische koningen (Num.21:21-35). Jozua veegt 
vervolgens in twee lange veldtochten het hart van het beloofde land schoon van 
Kanaänieten. Maar de klus wordt niet afgemaakt. Daardoor gebeurt precies, waarvoor 
God waarschuwde: de Israëlieten nemen de praktijken over van de Kanaänieten. Het 
gaat van kwaad tot erger, tot God ook zijn eigen volk straft door ze uit het beloofde land 
te verwijderen.  
 
De Kanaänitische praktijken roepen Gods oordeel op. Een klein begin van dit oordeel 
wordt ten tijde van Abraham voltrokken aan de inwoners van Sodom en Gomorra. In de 
Bijbel wordt dit aangehaald als een signaal: God waarschuwt niet alleen, maar voert zijn 
oordeel over onrecht, slechtheid en goddeloosheid ook uit! 
Zijn die mensen niet gewaarschuwd? Welzeker! Door de aanwezigheid van Abraham, 
Isaak en Jakob konden ze zien hoe het moest. Ook Lot was midden in Sodom getuige van 
de rechtvaardigheid van God (2 Pet.2:6-10). De krachtige uittocht uit Egypte zette de 
Kanaänieten aan het denken (Joz.2:8-11). En Mozes doet eerst een serieus 
vredesaanbod. Maar er volgt geen bezinning en bekering. 
 
Het schorem van de wereld 
Wat was er mis met de Kanaänieten, dat zij zich de toorn van God op de hals hadden 
gehaald? In de wetgeving voor Israël wordt vaak gewaarschuwd voor de levensstijl van 
de volken ‘die God voor jullie verdreven heeft’. Het zijn zware beschuldigingen die tegen 
hen worden ingebracht.  
Hun religie is stuitend. Ze vereren natuurkrachten en vruchtbaarheid. Overal in het land 
staan opgerichte stenen en Asjera-bomen, die mannelijke en vrouwelijke 
geslachtsorganen verbeelden. Ze verbranden hun kinderen om de goden gunstig te 
stemmen en laten zich compleet leiden door rijkdom, welvaart en macht (Lev.20). 
In de bijbel wordt gewaarschuwd voor de seksuele perversiteiten van de Kanaänieten: 
Sex met je moeder of je zus, met je tante of je schoonzus, met je dochter of je 
kleindochter, sex met dieren. Het wordt Israël uitdrukkelijk verboden (Lev.18). Zoals het 
trouwens ook in onze tijd als smerig wordt ervaren. 
We lezen in Deut.18:9-22 over occulte praktijken: waarzeggers, wolkenschouwers, 
wichelaars, tovenaars, bezweerders, mensen die geesten raadplegen en doden 
oproepen. God verbiedt het zijn volk en vraagt van hen dat zij luisteren naar de profeten 
die Hij stuurt. 
En tenslotte noem ik het hemeltergende sociaal onrecht (Lev.19): Vreemdelingen 
werden niet getolereerd of tot slaaf gemaakt. Gasten waren vogelvrij en een prooi voor 



iedereen. Daklozen en armen hadden er geen leven. Tot de laatste kruimel werd alles op 
de akkers meegenomen. Koningen hadden absolute macht en trokken alle rijkdom naar 
zich toe. Rooftochten werden ondernomen naar de steden van anderen. Frauderen was 
een sport. Weduwen en wezen moesten zichzelf maar redden. Het land werd uitgebuit. 
Rechters waren partijdig. En men was er nog trots op ook. 
 
Dat is het plaatje dat van de Kanaänitische volken wordt geschetst in de bijbel. Het 
wordt door andere bronnen bevestigd. Het schorem van de wereld. Je zou er geen 
vakantietrip durven maken. In onze tijd zouden zulke volken op de zwarte lijst komen. 
Er zou geroepen worden om militair ingrijpen. Er zou geschamperd worden: als er een 
God bestaat, wat doet Hij dan aan het onrecht hier? Zie ook mijn preek over Deut.7 
(http://keesvandusseldorp.files.wordpress.com/2013/10/deut7-13w.doc).  
 
Bemoediging en waarschuwing 
Jezus stelt dat Sodom en Gomorra het gemakkelijker in het oordeel hebben dan de 
mensen die zijn onderwijs verwerpen en zijn tekenen niet willen zien (Mat.10:15; 
11:24). Dat is in joodse oren een heftige beschuldiging!  
In het evangelie komen de Kanaänieten ook positief in beeld. Een Kanaänitische vrouw 
wil graag delen in het heil van de joden (Mat.15:22). Een bezeten man in het land van de 
Gadarenen/Gerasenen (Girgasieten) wordt door Jezus bevrijd en genezen (Mat.8:28).  
Er is redding van het oordeel en doorbreking van de vloek als je Jezus aanvaardt als 
Verlosser! 
 
Ongastvrijheid als kernzonde? 
Is ongastvrijheid dé zonde van Sodom en Gomorra? Het is wel de ‘test’ die de engelen 
uitvoeren (Gen.19)! Ongastvrijheid hangt samen met een heel slechte levenspraktijk in 
allerlei opzichten, waardoor onbeschrijfelijk veel onrecht en schade ontstaat onder de 
mensen. Deze ongastvrijheid is direct verbonden aan de goddeloosheid van de mensen. 
Er is in de Bijbel inderdaad sprake van ‘gastvrijheid als heilige praktijk’ (zie mijn preek 
over Heb.3:2 
https://keesvandusseldorp.files.wordpress.com/2019/09/heb13.19w.pdf). Het is 
belangrijk dat christenen en kerken in het Westen zich toeleggen op gastvrijheid, niet 
alleen als buitenkant, maar vanuit de nieuwe identiteit in Jezus Christus.  
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