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Uitleg en verkondiging vanuit Genesis 18:16-33 en Lucas 11:1-13 

(ds. Simon Dingemanse, 24 juli 2022 in de Buurtkerk) 

 

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 

Hoe zou het gesteld zijn met de gastvrijheid in Nederland?…Veel mensen in Nederland – en 

u, jij en ik misschien ook – zijn nogal gesteld op hun privacy…  en meestal bellen we ook van 

te voren als we ergens op bezoek willen gaan, want anders is de kans groot dat het niet 

uitkomt…en als het niet uítkomt, kom je er misschien ook niet ín… 

 

Onze overheden worstelen ook erg met het binnenkomen van vreemdelingen… in Ter Apel 

moeten asielzoekers nog regelmatig buiten slapen en veel gemeenten voelen er niet voor om 

daarbij de helpende hand te bieden…uit angst voor te weinig draagvlak onder de bevolking… 

  

In de cultuur van de bijbel is dat heel anders…daar gaan de belangen van de gast voor je 

eigen belangen…dat blijkt ook wel uit hoe Abraham en Sara drie onbekende mannen 

ontvangen als zij onverwacht op bezoek komen…ze weten niet hoe snel ze eten moeten 

klaarmaken, zodat ze dat drietal op een gastvrij maal kunnen onthalen… 

 

Die grote gastvrijheid staat symbool voor de gerechtigheid die gedaan moet worden…het gaat 

erom dat je je medemens, ook de vreemdeling, recht doet…dat is de praktische vertaling van 

het grote gebod ‘Heb God lief met alles wat je hebt en heb je naaste lief als jezelf’…  

 

Abraham en Sara doen met hun grote gastvrijheid precies die beide geboden… ze doen thora 

in de volle zin van het woord…want ze blijken niet alleen drie onbekende naasten recht te 

doen, maar ín die onbekende naasten ook de Enige zelf…met hun naaste hebben ze 

tegelijkertijd ook God zelf lief… 

En nu begint ons verhaal van vanmorgen op het moment dat die mannen vanuit díe situatie 

vol gastvrijheid kijken naar de wat lager gelegen stad Sodom… vanuit die situatie, waarin 

recht gedaan wordt aan vreemdelingen, kijken ze neer op het gezicht van Sodom, zo staat er 

letterlijk…en de uitstraling van dat gezicht is dan precies het tegenovergestelde van dat van 

Abraham en Sara: Sodom is een moorddadig oord…het is precies het tegendeel van 

gastvrijheid, want vreemdelingen worden daar veracht en verkracht… 

 

Rabbijnse commentaren vertellen dat het in Sodom verboden was om een arme of 

vreemdeling eten te geven…en dat het verhaal gaat dat er een zwerver was die in de straten 

van Sodom maar niet dood wilde gaan. Het stadsbestuur kreeg daardoor argwaan, want 

iemand moest hem dus stiekem van eten en drinken voorzien. Daarom begonnen ze hem in de 

gaten te houden…en wat bleek: een meisje gaf hem af en toe wat drinken en brood. De 

stadsbestuurders smeerden het meisje helemaal in met honing en bonden haar aan de 

stadsmuur vast. Ze werd vervolgens door de bijen opgegeten. En, schrijven de rabbijnen, haar 

geschreeuw bereikte de hemel… 

 

Hier komt dus een wereld van verschil naar voren…de wereld van ‘thora doen’ bij Abraham 

tegenover de wereld vol gesodomieter in Sodom en Gomorra…en omdat Abraham de 

leefregel van de gastvrijheid serieus neemt, neemt de Enige hem in vertrouwen…te meer, 

omdat Hij beloofd heeft dat Abraham tot een groot volk zal worden en in hem ook álle 

volkeren gezegend zullen worden…áls hij tenminste blijft waken over de gerechtigheid en 

Gods wegwijzing in ere houdt… 

 

God vertelt Abraham in vertrouwen dat Hij is afgedaald om te weten te komen of het echt zo 

erg is gesteld met Sodom en Gomorra, want het geschreeuw van de mensen heeft Hem 

bereikt…bij dat afdalen van God denk je dan vanzelf aan wat de Enige in Exodus 3 tegen 
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Mozes zegt: ‘ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun 

schreeuwen over hun onderdrukkers gehoord, ja, ik weet hoe ze lijden;…ik daal af…om hen 

te redden’ (Ex. 3:7)… 

 

Sodom lijkt dus op de dictatuur van het slavenhuis…en daar moet tegen opgetreden 

worden…en terwijl de twee metgezellen van God richting Sodom gaan om de zaak te 

onderzoeken, gaat Abraham dichtbij God staan…hij wil die vertrouwelijke omgang met de 

Enige vasthouden… 

 

Abraham maakt zich natuurlijk zorgen om zijn neef Lot die in Sodom woont… want wat 

gebeurt er met hem als de stad vernietigd wordt en ten onder gaat aan haar eigen kwaad?... 

 

Het is goed om daarbij te beseffen dat Abraham in de bijbel model staat voor het volk Israël 

en dat zijn neef Lot model staat voor de andere volken…en je merkt hier dus al meteen dat 

Abraham inderdaad tot zegen wil zijn van die andere volken, want hij maakt zich zorgen om 

Lot die die volken vertegenwoordigt… 

 

En daarom begint Abraham met een pleidooi bij God… op een vrijmoedige, zeg maar gerust 

vrijpostige, manier gaat hij in gesprek met zijn God…wij leren hier van Abraham wat bidden 

is…bidden is roepen om recht…en bidden is daarbij volhouden en niet opgeven en gaan tot 

het uiterste… 

 

Jezus zegt in zijn les over bidden tegen zijn leerlingen dat bidden ook betekent dat je brutale 

vragen mag stellen…zoals die ene mens die bij zijn vriend nota bene midden in de nacht 

aanklopt en hem wakker maakt, omdat hij brood nodig heeft ter wille van de gastvrijheid… 

 

Als er nou eens vijftig rechtvaardigen in die stad zijn, zegt Abraham…en u veegt Sodom van 

de kaart, dan komen ook die vijftig rechtvaardigen om…dat kan toch niet!...dat vloekt toch 

met alles waar U voor staat…je kunt die vijftig rechtvaardigen toch niet hetzelfde behandelen 

als al die boosdoeners?...zo begint Abraham uitgebreid tegen de Enige… 

 

Abraham doet hier wat Jezus zijn leerlingen leert als eerste bede van het Onze Vader: ‘uw 

naam worde geheiligd’…Abraham heiligt de naam van God door bij de Enige te protesteren: 

het vloekt toch met uw naam als die vijftig rechtvaardigen omkomen?... 

 

En Lot is zo’n rechtvaardige in Sodom, want als je verderop leest hoe Lot de twee 

metgezellen van God in Sodom ontvangt…dan lijkt dat precies op hoe Abraham en Sara God 

en zijn twee metgezellen ontving…Lot is de gastvrijheid zelve…hij doet thora… 

  

En de Enige antwoordt Abraham: Als ik daar vijftig rechtvaardigen vindt, zal ik de stad niet 

verwoesten en heel dat oord vergeving schenken…maar dan begint Abraham af te 

bieden…als een handelaar op de markt…en als het er dan vijf minder zijn, vijfenveertig 

rechtvaardigen…of als het er maar veertig zijn…of dertig…of twintig…of tien?... tot zes keer 

toe probeert hij zijn God te bewegen om de stad te sparen omwille van de rechtvaardigen, tot 

zes keer toe… 

 

Dan is hij bij de tien…de tien die doen denken aan de tien woorden van recht en bevrijding op 

de Sinaï, de thora in een notendop…en aan de tien scheppingswoorden in Genesis 1…door 

zes keer af te bieden…je zou kunnen zeggen: Abraham komt op de zesde dag van het 

scheppingsverhaal, waarin de mens naar Gods beeld geschapen wordt, bij de tien woorden 

van gerechtigheid en leven…en pleit voor de tien rechtvaardigen…  

 



3 
 

Gemeente, we horen hier een schitterende vertelling, waarin het draait om één groot thema, 

namelijk dat het doen van gerechtigheid de hele wereld kan redden…we zagen het al bij 

Noach, de rechtvaardige…dankzij hem wordt de schepping door het doodswater heen gered 

en is er een nieuw begin mogelijk… en ook hier: recht doen maakt vergeving mogelijk…ook 

als er maar tien rechtvaardigen zijn, kunnen zij toch een wereld vol kwaad redden… 

 

Wij leven in een wereld waar steden gebombardeerd worden…en vaak wordt er dan 

gesproken van collateral damage…bijkomende schade…en dat is dan dat onschuldige 

mensen, zoals oma’s, opa’s en hun kleinkinderen omkomen…zoals nu in Oekraïne… 

  

Er worden zelfs clusterbommen gemaakt…die zonder onderscheid van personen mensen 

doden…om over chemische wapens en kernwapens maar niet te spreken…welke giftige 

geesten denken zulke wapens uit?... 

 

Het staat haaks op de wegwijzing van de tora van God…want daarin wordt het maken van 

onschuldige slachtoffers aan de kaak gesteld…en daar wordt een tegenbeweging ingezet: 

liever ook de boosdoeners sparen als je daarmee de rechtvaardigen kunt ontzien… 

 

Het gaat zelfs nog een stap verder…een hele stad vol boosheid krijgt nota bene vergeving als 

er tien rechtvaardigen zijn…dat gaat onze pet te boven, wees eerlijk…vergeving lijkt toch een 

grote stap te ver…hier komen we dan ook een evangelie tegen dat haaks staat op onze eigen 

natuur…een God die dankzij de gerechtigheid van een kleine minderheid een kwade 

meerderheid vergeeft… 

 

Dat doet mij denken aan die ene Rechtvaardige met een hoofdletter, Jezus Christus, een 

‘achter-achterkleinzoon’ van Abraham, die God liefhad met heel zijn hart, ziel en verstand en 

zijn naaste liefhad als zichzelf…en in zijn liefde en gerechtigheid zo ver ging, dat hij zijn 

leven gaf…het verhaal gaat dat God de hele boze wereld vergeeft om die ene 

Rechtvaardige…daarom bad Hij aan het kruis: ‘Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze 

doen’… 

Nee, wij kunnen daar niet bij met ons gevoel en verstand…ik niet tenminste…dat evangelie 

moet wel van de andere kant komen, bij God vandaan…het is een vreemde gerechtigheid die 

wij met onze juridische systemen niet kennen…maar het verhaal gaat dat dat toch al bij 

Abraham begonnen is…Abraham die tot zegen zal zijn van alle volken…en ook al kunnen wij 

het niet volgen, laten we ons erover verwonderen… 

 

Zoals we ons mogen verwonderen over de rechtvaardigen van onze tijd… mensen die wij niet 

bij name kennen: een straatpastor in Den Haag die altijd een luisterend oor heeft voor 

thuisloze mensen…een ‘Arts zonder grenzen’ die met gevaar voor eigen leven werkt in een 

oorlogsgebied…een dissidente journalist in Rusland… 

 

Wij, mensen, die maar al te gauw alleen in kwantiteit denken, misschien moeten we juist meer 

op de kwaliteit letten…misschien zet een kleine kerk met tien volhardende diaconale 

gelovigen wel veel meer zoden aan de dijk voor het koninkrijk van God dan een massaal 

bezochte kerk waar het vooral draait om je eigen zielenheil... 

 

Elk stapje voor meer recht en barmhartigheid heeft zin…het heeft zin om één zonnepaneel op 

je dak te leggen, ook al is de CO2-uitstoot nog veel te groot…het heeft zin om iemand uit te 

nodigen voor het eten, ook al los je daarmee de grote eenzaamheid in Nederland niet op…het 

heeft zin te bidden voor iemand die ziek is, ook al sterft ieder mens een keer…het heeft zin te 

delen met anderen, ook al wordt de vrije markt aanbeden…dat heeft allemaal zin, omdat tien 
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rechtvaardigen een hele stad kunnen redden en omdat God in die ene Rechtvaardige, Jezus, 

zijn leven gegeven heeft voor deze wereld… 

 

Laten we ons erover verwonderen dat er een God is die Enig is, uniek…een God die het 

goede laat winnen van het kwaad…en de liefde laat winnen van de haat…als dat nu eens ook 

de Bron van ons eigen leven mag zijn, dan hoeven we niet te wanhopen aan de toekomst van 

deze wereld. Amen.     


