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18. Gevaarlik, ja, maar gaan! 
Genesis 18:16 – 19:30 

 

Tema  
Daar is plekke wat so sleg is, dat ons nie daar kan bly nie. 
 

Agtergrond en interpretasie 
Die geskiedenis van Lot in Sodom word dikwels uit Kinderbybels weggelaat, omdat dit die 
sondige lewenswyse sonder doekies omdraai beskryf. Maar dit beskryf nie net die sonde nie; 
dit beskryf ook hoe iemand net-net gered word omdat hy bly draai in die sondige plek. 

Alhoewel hier 'n groot fokus op Lot binne die sondige stad is, is daar groter gedagtes 
rondom hierdie verhaal wat puntsgewys aangestip word:  
1. Die verhaal van Lot en die vernietiging van Sodom en Gomorra is eintlik 'n Abram-verhaal. 
Dis Abram wat by God 'smeek' om die behoud van die stad, en dis rondom Abram wat die 
verhaal eindig wanneer daar in 19:29 staan: God het aan Abram gedink en Lot laat wegkom! 
Abram is die een voor wie God staan (as 'n man – 18:22) en deur wie God met groot respek 
herinner word/uitgevra word oor sy Godheid: "Sal U ...?" Daarom word hier ook gepraat van 
Abram as voorbidder: Die een wat met God in gesprek gaan oor God se voorneme. 
2. Maar eintlik is dit 'n verhaal wat as't ware vae gesigte van God laat deurskemer – maniere 
waarop ons God leer ken, al verstaan ons dit nie heeltemal nie:  

 God is die Een wat nuwe lewe uit die onvrugbaarheid van Sara gee, maar terselfdertyd 
die Een wat bestaande lewe beëindig met iets soos: Genoeg is genoeg!  

 God is die Een wat so menslik (as een van drie manne...) by ons kom staan, na mense 
luister en as't ware die menslike besinning oor wie Hy is, ontlok. Abram trek stukkie vir 
stukkie die gordyn groter en groter voor God se genade oop, totdat daar net 10 
regverdiges oorbly in 'n oormag van goddeloses in die stad. God se genade is groter as sy 
straf. Daar is iets anders as 'jou verdiende loon', dit is God se genade. Hierdie gesprek 
tussen Abram en God bly hang oor die geskiedenis totdat die gordyn volkome oopgetrek 
word wanneer Jesus kom en "die wêreld" gered word omdat daar een Regverdige is.  

 
3. Lot wat talm, sy vrou wat omkyk en in 'n soutpilaar verander, en die dringendheid 
waarmee die manne vir Lot gryp en uit die stad onder oordeel sleep, stuur oor al die geslagte 
heen 'n waarskuwing uit. Pasop, hierdie terrein is gevaarlike terrein! Wie in die Nuwe 
Testamentiese tyd die gevaarlike terrein van die goddelose wêreld as gestuurdes betree, kan 
dit net doen deur die krag van die Oorwinnaar en die getuienis van Jesus as Redder 
(Johannes 17:15-19). Lot het hierdie terrein betree met sy oog op aardse welvaart, en dit 
sonder iets verlaat! 

Omdat die verhaal lank is en eintlik twee lang hoofstukke omsluit (Abram se gesprek met 
die Here, en die redding van Lot uit Sodom), asook die feit dat die vreemde gasvryheid van 
Lot wat sy gaste teen die uitbuiting van die stadsmense wou beskerm, kru materiaal vir 
jonger ore is, stel ons voor dat die verhaal vertel word met net enkele verse (18:30-33 en 
19:16-17, 23-29 wat gelees word. 
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Bybelgedeeltes en hoofgedagtes 
 

Bybelgedeelte/momente 
(lees of vertel) 

Hoofgedagtes van die ontmoeting  

Moment 1: Vertel Genesis 18:16-
29 en lees vers 30-33 

 Abram pleit by God. 

Moment 2: Vertel Genesis 19:1-15, 
lees vers 16-17, vertel vers 18-26 

 Lot en sy twee dogters word gered. 

Moment 3: Lees Genesis 19:27-29  God dink aan mense … 

 

Uitkoms 
 Insig: Hierdie sondige wêreld is 'n gevaarlike plek waarbinne ons net kan leef as ons deur 

God se krag getuies is van Jesus wat Red. 

 Respons: Hoe is ek in sondige omgewings betrokke: deelnemer, voorbidder en/of getuie? 
 

Hulpmiddels by die storie  
Paneel 2 
 

Hulpmiddels vir kleingroepvaslegging  
 

Junior kleingroep  Senior kleingroep  

Bring saam: Bring saam: 

1. Penne / potlode 
  

1. Penne / potlode 
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Die storie 
 
Begin 
Wie van julle het al gesien hoe duik die mense saam met haaie. Gelukkig is die mense dan 
gewoonlik in 'n mandjie of iets wat hulle beskerm. Wie van julle sal dalk in 'n hok vol giftige 
slange wil gaan bly? 

Dit maak my sommer bang om net daaraan te dink! 
Toe Lot gekies het om in Sodom te gaan bly, was dit net so gevaarlik! Die Bybel sê Sodom 

se mense het so baie lelike goed gedoen, dat daar 'n geroep van die aarde na die Here toe 
gegaan het van mense om hulle te help (Genesis 18:20). So gebeur dit op aarde. Party plekke 
is so vol moord en steel en lelike goed aan mekaar doen, dat gewone mense nie gelukkig 
daar kan leef nie. 

Die Bybel vertel vir ons soos in 'n storie dat die Here ook nie daarvan hou as sekere 
mense ander so laat swaarkry nie. Die Bybelse storie gaan oor Abram en sy neef Lot, en hoe 
Lot so amper-amper dood is daar in Sodom. 

Eintlik is Lot se storie binne-in Abram se storie. Vandag gaan ons Lot se storie vertel en 
dan vertel ons volgende week verder aan Abram se storie. Maar Lot se storie is nie sonder 
Abram nie. Kom ons vertel: 

Eendag het daar drie mans by Abram en sy vrou aangekom en vir hulle baie goeie nuus 
gebring. Hulle het kom sê dat Abram en Sara oor 'n jaar 'n baba gaan kry, al was hulle al baie 
oud. Dis volgende week se storie ... 

Toe die drie van Abram af weggaan, is hulle op pad na Sodom toe. Een van die drie mans 
word in die Bybel die Here genoem. Dit was die Here wat so soos 'n mens aan Abram verskyn 
het, en die ander twee was hemelse wesens, engele. Eers het die Here gedink, so sê die 
verteller in Genesis, Hy moet dit vir Abram wegsteek, maar dan besluit Hy tog om met 
Abram daaroor te praat: Hulle is op pad na Sodom toe! Abram het geweet hier kom 
moeilikheid. Toe die twee engele weggaan na Sodom toe, bly die Here daar voor Abram 
staan. Dis asof die Here vir Abram uitlok, of kans gee om iets te sê. En wat sê Abram? 
 
Hoor  
Moment 1: Genesis 18:16-33 – Abram pleit by God 
Abram herinner die Here daaraan dat Hy tog die Regverdige is. Sal Hy, die Regter oor die 
hele aarde, die mense wat God se wil soek, die regverdiges, saam met die goddeloses 
vernietig? Sal die Here nie dalk almal spaar as daar net 50 sulke regverdige mense is nie?  
Toe wonder Abram of daar 50 regverdiges in Sodom is. Nou sal die Here nie dalk die stad 
spaar as daar 5 minder as vyftig is nie. Abram sê vir die Here hy is maar net 'n mens, soos 
stof en as, maar hy vra maar net ... 

En toe antwoord die Here en sê Hy sal die stad spaar as daar 45 regverdiges is. 
Toe maak Abram dit nog 5 minder. En die Here sê weer Hy sal die stad spaar as daar 40 

is! Kom ons lees vanaf vers 30. (Lees vers 30-33.) 
Was daar toe 10 regverdiges? Ons moet eers wag en luister wat gebeur verder. 

 
Moment 2: Genesis 19:1-26 – Lot en sy twee dogters word gered 
In Sodom het Lot die twee engele met groot gasvryheid ontvang. Toe hy die vreemdelinge 
sien, het hy gesê hulle moet by hom kom oorbly. Hulle wou eers nie, en wou sommer daar 
op die dorpsplein oornag ... maar Lot het geweet die stad se mense is sleg en het by hulle 
aangehou om by hom te kom oorbly. 
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In die nag kom soek die mense van die stad toe daardie mans by Lot se deur. So amper-
amper het hulle ingekom en baie lelike goed gedoen, as dit nie was dat die twee mans, wat 
eintlike engele was, die slegte mans van Sodom laat blind word het nie. 

Dit was die laaste strooi. Die engele (mans) vra toe vir Lot wie van sy familie nog daar is, 
want die stad gaan gestraf word en hulle moet dadelik pad gee. Dit was darem vinnig op Lot. 
Moet hulle sommer alles net so los en pad gee? Toe dit begin oggend word, het die engele 
Lot aangejaag en gesê hy moet sy vrou en twee dogters vat en onmiddellik padgee anders 
gaan hulle saam met die stad se mense sterf. 

Kom ons lees verder. (Lees vers 16-17.) 
Lot was bang dat hy en sy vrou en dogters nie tot by die berge sou kom voordat die stad 

verwoes word nie. Hy smeek die engele toe of hulle nie maar na die ou klein dorpie Soar 
daar naby kon vlug nie.  

So het dit gebeur dat Lot na Soar gevlug het. Maar daar het iets slegs met sy vrou gebeur! 
Wat het die engele gesê? "Moenie omkyk nie!" En toe kyk Lot se vrou sowaar om en sy bly 
net daar staan! In daardie omgewing is daar baie soute in die grond. Dit maak sulke sout-
steen regop klippe wat soos pilare staan. Toe Lot se vrou nog omkyk ... toe verander sy in so 
'n pilaar. Die storieskrywer maak ons baie bang. Hy wil seker sê as ons weg van die sondige 
plekke en goed af vlug, moet ons nie omkyk en wil teruggaan nie! 

Kom ons lees verder. 
 
Moment 3: Genesis 19:27-29 – God dink aan mense … 
Toe die Here die stad verwoes het, het Hy aan Abram gedink, en Lot gespaar. 
 
Dink  
Abram het gepleit dat die Here die regverdiges tog nie saam met die goddeloses moet laat 
sterf nie. Ons weet nie hoe Lot was nie, maar ons weet darem dat hy baie goed vir die engele 
was en dat hy hulle in sy huis ingeneem het. Op die ou end is net Lot en sy twee dogters 
gered – nie 10 nie, maar net 3. En terwyl die Here dit gedoen het, het Hy gedink aan Abram.  

Ek wonder of die Here gedink het hoe Abram vir Hom gevra het of Hy, die Here, regtig die 
regverdiges saam met die goddeloses sal laat omkom. 

As ons die verhaal klaar gelees het, is daar 'n groot hartseer oor ons, maar tog is ons ook 
bly omdat Lot gered is.  
 
Leef 
Lot se storie is 'n groot waarskuwing. Reg deur die Bybel waarsku die Here mense en sê hulle 
moet nie Sodom en Gomorra se mense wees nie. Ons dink ook baie diep daaroor na. Wil ons 
regtig so binne-in die sondige plekke bly? Ons dink ook aan Abram wat die moed gehad het 
om met die Here te praat. Dit gee ons ook moed om met die Here te praat oor mense, 
miskien ons familiemense wat so tussen goddelose mense leef en werk. 

Ons dink ook aan iets wat die Here Jesus vir sy dissipels gebid het. In Johannes 17:15 laat 
Johannes ons hoor hoe Jesus vir sy dissipels gebid het: Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld 
moet wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose moet bewaar ... Laat hulle aan U toegewy 
wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na hulle toe gestuur het, het ek 
hulle na die wêreld toe gestuur ... 

Waarom stuur Jesus sy volgelinge in die wêreld in? Om vir mense te vertel dat Hy ons van 
die Bose verlos! 
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Kleingroepvaslegging: Junior groep 
 
Welkom  
Groet mekaar met julle unieke groet. Groet ook elke groeplid op die naam en kyk hulle in die 
oë wanneer jy hulle name sê. 
 
Wegspring 
Vra die groep: 

 Kan julle die eerste drie gebooie van die Tien Gebooie onthou? 

 Waaroor gaan die vierde gebod van die Tien Gebooie? 
 
Laat die groep na die prentjie in die werkboek kyk om hulle te help. 
 Gee dan hierdie agtergrondinligting: 'n Dag in die Ou Testament het gewoonlik geëindig 
wanneer die son ondergaan. Dan begin die volgende dag. In die tyd van die Ou Testament 
het die Sabbatdag begin wanneer die son ondergaan op die sesde dag, dit is Vrydagaand. 
Saterdag was dan die Sabbatdag en dit eindig wanneer die son ondergaan op Saterdagaand.  

Die volgende kan in gedagte gehou word: Die Here het 'n spesiale rusdag gegee waarop 
mense, werksmense en diere kan rus. Op hierdie dag is daar gefokus op die Here. Hy is 
aanbid en gedank vir alles wat Hy vir die mens gereed gemaak het om te leef. Later het die 
Israeliete ook daaraan gedink dat hulle in Egipte slawe was wat dag en nag moes werk, maar 
dat die Here hulle vrygemaak het. 

Toe Jesus op die Sondagmôre opstaan, het Christene die dag begin vier as die Dag van die 
Here.  

Konstantyn, die Romeinse Keiser wat die Christendom aangeneem het, het in 321 nC 
bepaal dat Sondag 'n spesiale Christelike vieringsdag sal wees en dat mense nie op daardie 
dag moes werk nie. 
 
Gesels nou hieroor: 

 Ons as Christene se spesiale godsdienstige dag is Sondae. Hoekom juis ŉ Sondag? Wat 
doen ons op Sondae wat anders is as wat ons op die ander ses dae doen? Dink julle daar 
is 'n verskil tussen die sabbatdag in die tyd van die Ou Testament en ons Sondag? 

 
Werksaam 
Laat die kinders die aktiwiteit in die werkboek doen. 
 
1. Gebruik die volgende woorde en vertel vandag se verhaal oor: 
drie mans twee engele 
die Here Abram 
tien regverdiges Lot 
gasvry blind 
gryp omkyk 
Soar Sodom en Gomorra 
 
Wegstuur/ Huisgeloof  
Speel die bordspeletjie saam met jou huismense. Lees Genesis 18:16 – 19:30 as julle 
vashaak. 
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Kleingroepvaslegging: Senior groep 
 
Welkom  
Groet mekaar met julle unieke groet. Groet ook elke groeplid op die naam en kyk hulle in die 
oë wanneer jy hulle name sê. 
 
Wegspring 
Vra die groep: 

 Kan julle die eerste drie gebooie van die Tien Gebooie onthou? 

 Waaroor gaan die vierde gebod van die Tien Gebooie? 
 
Laat die groep na die prentjie in die werkboek kyk om hulle te help. 
 Gee dan hierdie agtergrondinligting: 'n Dag in die Ou Testament het gewoonlik geëindig 
wanneer die son ondergaan. Dan begin die volgende dag. In die tyd van die Ou Testament 
het die Sabbatdag begin wanneer die son ondergaan op die sesde dag, dit is Vrydagaand. 
Saterdag was dan die Sabbatdag en dit eindig wanneer die son ondergaan op Saterdagaand.  

Die volgende kan in gedagte gehou word: Die Here het 'n spesiale rusdag gegee waarop 
mense, werksmense en diere kan rus. Op hierdie dag is daar gefokus op die Here. Hy is 
aanbid en gedank vir alles wat Hy vir die mens gereed gemaak het om te leef. Later het die 
Israeliete ook daaraan gedink dat hulle in Egipte slawe was wat dag en nag moes werk, maar 
dat die Here hulle vrygemaak het. 

Toe Jesus op die Sondagmôre opstaan, het Christene die dag begin vier as die Dag van die 
Here.  

Konstantyn, die Romeinse Keiser wat die Christendom aangeneem het, het in 321 nC 
bepaal dat Sondag 'n spesiale Christelike vieringsdag sal wees en dat mense nie op daardie 
dag moes werk nie. 
 
Gesels nou hieroor: 

 Ons as Christene se spesiale godsdienstige dag is Sondae. Hoekom juis ŉ Sondag? Wat 
doen ons op Sondae wat anders is as wat ons op die ander ses dae doen? Dink julle daar 
is 'n verskil tussen die sabbatdag in die tyd van die Ou Testament en ons Sondag? 

 
Wonder 
Sit met jou oë toe en wonder: Was jy onlangs op ŉ plek wat jou aan Sodom laat dink? 
 
Werksaam 
Laat die groep die aktiwiteit in die werkboek doen. 
1. Watter dinge sien julle in julle dorp of stad wat julle dink die Here hartseer maak? 
2. Abram het in die middel gestaan. Aan sy een kant was die Here wat Sodom wou straf; aan 
sy ander kant was Sodom waar Lot gewoon het. Wat het Abram gedoen terwyl hy daar in die 
middel gestaan het? 
3. Jesus het ook in die middel gaan staan. Wat beteken dit? Wat het Jesus gedoen? 
4. Kan jy ook in die middel gaan staan? Wat kan jy doen wanneer jy daar in die middel staan? 
5. As jy vandag 'n kennisgewingbord kon gaan inslaan waar Sodom en Gomorra was, wat sou 
jy op die bordjie wou skryf? Skryf dit in jou werkboek neer. 
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Wegstuur/Huisgeloof  
1. Gesels met jou huismense hieroor: 

 In elke familie is daar iemand soos Abram wat vir die ander mense by God intree. Ken 
julle so iemand? Is dit dalk jou droom om hierdie een te wees? 

 Pret saam met jou vriende is nie sonde nie. Dit word sonde wanneer … 

 God hou nie van sonde nie; Hy straf sonde. Waar pas Jesus se kruisdood dan in? 
 
2. Vertel vir mekaar wat julle sou gryp as julle so vinnig soos Lot moes wegkom van ŉ plek af. 
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