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Sodom en Gomorra vanuit 
archeologisch perspectief 

Genesis 19 
 

1De twee engelen kwamen ’s avonds in Sodom aan. Lot zat juist in de stadspoort. 

Zodra hij hen zag stond hij op, ging hun tegemoet en boog zich diep voor hen neer. 
2‘Heren,’ zei hij, ‘komt u toch mee. Het huis van uw dienaar staat voor u open; 

overnacht daar en was er uw voeten. Dan kunt u morgenvroeg uw weg vervolgen.’ 

‘Nee, dank u,’ antwoordden ze, ‘we overnachten wel op het plein.’ 3Omdat hij echter 

sterk bleef aandringen, gingen ze met hem mee naar zijn huis. Daar maakte hij een 

maaltijd voor hen klaar; hij bakte brood en ze aten bij hem. 

4Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van 

Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. 

5‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze 

naar buiten, we willen ze nemen!’ 6Lot ging naar buiten en deed de deur 

achter zich dicht. 7‘Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij. 
8‘Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. 

Die zal ik bij jullie brengen, doe met hen wat jullie willen. Maar laat die 

mannen met rust, ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden.’ 
9Maar ze schreeuwden: ‘Uit de weg!’ Ook riepen ze: ‘Dat woont hier als 

vreemdeling en moet ons zo nodig de wet voorschrijven. Wacht maar, jij zult 

er ook van lusten, en nog meer dan zij!’ En ze drongen Lot ruw opzij en wilden 

de deur openbreken. 10Maar de twee mannen trokken Lot het huis in en 

deden de deur weer dicht, 11en ze sloegen alle mannen die bij de ingang van 

het huis waren, jong en oud, met blindheid, zodat ze tevergeefs probeerden 

de ingang te vinden. 

23De zon was al opgegaan toen Lot in Soar aankwam. 24Toen liet de HEER uit 

de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra 25en hij 

vernietigde die steden en de hele vallei, met de inwoners van al de steden en 

met alles wat er op het land groeide. 26De vrouw van Lot, die achter hem liep, 

keek om en veranderde in een zuil van zout. 

27’s Morgens vroeg ging Abraham naar de plaats waar hij bij de HEER had 

gestaan. 28Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag 

hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven. 
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49Terwijl zij (Sodom) zich toch, omdat ze genoeg 
te eten hadden en onbezorgd van hun rust 
konden genieten, hoogmoedig gedroegen en 
niets deden voor de armen en de machtelozen. 
50Ze verhieven zich boven de anderen, wat ze 
deden vond ik gruwelijk. 

Reden voor het oordeel volgens Ezechiël 16 
Sodom is in de Bijbel het symbool voor de toorn van God. 

 

• Genesis, Dtn., Jeremia, Klaagliederen, Jesaja, Ezechiël,  

• Jezus, Petrus, Paulus, Judas, Johannes. 

• 2Petr.2:6 “Ook Sodom en Gomorra heeft hij tot de vernietiging 
veroordeeld, hij heeft die steden in de as gelegd en ze daarmee 
ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden.” 

• Judas 7 “En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige 
steden.”  

• Openb. 11:8 

Verwijzing elders: 

Josephus, De Joodse oorlog, IV, 8, 4 

 

 

 

 
Ook in de Koran wordt er naar verwezen: (VIII.7.84; 
XII.11.82; XIV.15.61-79; XIX.25.40; XX.29.40). 

20ste eeuw locatie van 
Sodom & Gomorra: 
Zuidoost van de Dode Zee 

http://www.gutenberg.org/files/2850/2850-h/2850-h.htm#link62HCH0008
http://www.gutenberg.org/files/2850/2850-h/2850-h.htm#link62HCH0008
http://www.gutenberg.org/files/2850/2850-h/2850-h.htm#link62HCH0008
http://www.gutenberg.org/files/2850/2850-h/2850-h.htm#link62HCH0008
http://www.gutenberg.org/files/2850/2850-h/2850-h.htm#link62HCH0008
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Genesis 13:1-12 

10Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele 

Jordaanvallei was; voordat Sodom en Gomorra door de HEER werden 

verwoest, was de vallei tot aan Soar toe even waterrijk als de tuin van 

de HEER en als Egypte. 11Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei 

en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. 12Abram bleef in 

Kanaän wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. 

Zijn woongebied strekte zich uit tot aan Sodom; 

Genesis 13:1-12 

Wat is de Jordaanvallei ? Letterlijk: ‘de kikkar van de Jordaan’ 

Vallei – het Hebreeuws kent vier verschillende woorden voor 

‘vallei’: biqa’, mishor, ‘emeq, ‘araba.  

 

Maar hier wordt een ander woord gebruikt: kikkar 

ְקָעה ֵעֶמק יׁשֹור  ֲעָרָבה  בִּ  מִּ

Wat is een ‘kikkar’ (‘vallei’) ? 

Platte cirkel, zoals een pita-broodje, of muntstuk. 

Hedendaags Hebr.: aanduiding voor ‘rotonde’ 
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waterrijk  
10Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan 
water de hele Jordaanvallei was; voordat Sodom 
en Gomorra door de HEER werden verwoest, 
was de vallei tot aan Soar toe  

even waterrijk als de tuin van de HEER 

en als Egypte. 
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3Vanuit de Negev trok hij geleidelijk verder, tot aan 

Betel, tot aan de plaats tussen Betel en Ai waar zijn tent 

vroeger al had gestaan. … 10Lot liet zijn blik rondgaan 

en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was; 

  

Lot trok in oostelijke richting 



6 

 

RIGHT TIME 

Abraham behoort tot de 

Midden Bronstijd 

2000 – 1500 v.Chr. 

 

  



7 

Tall el Hammam 

 

Lot zat in de poort van Sodom 
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1 m dikke laag van as 

- in alle steden van de ‘kikkar’ 

- abrupt einde in Midden 
Bronstijd (ca. 1700 v.Chr.) 

- daarna ca. 700 jaar 
onbewoond! 

500-700 jaar niet bewoond 
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Potscherf uit de laag 
van de verwoesting; 

Binnenkant. 

 

De buitenkant is 
gesmolten tot glas 

zand smelt bij 1470° Celsius  

Identiek aan Trinitiet 
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Identiek aan Trinitiet 

 

Genesis 19: 24 

 “Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur 
neerkomen op Sodom en Gomorra” 

 

Vuur en brimstone (zwafel?) – brandende stenen. 

Tekenen van hoge temperaturen 

• ‘Desert glass’ 

• Stenen van klein niet meer  
zongedroogd maar gebrand  
als keramiek 

• Graan (volgende pag.) 
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Tekenen van verwoesting 

• De stad werd met een zeer krachtige ‘impact’ 
vanuit zuidwest richting noordoost verwoest. 

• Alleen delen van  
de bovenstad verdwenen  
niet volledig.  

 

 



12 

Mogelijke oorzaak: meteoor met air burst  

Meteoor valt in de 
atmosfeer uit elkaar en 
veroorzaakt een explosie 
met drukgolf. Voorbeelden 

De mensen uit de tijd van de verwoesting 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_meteor_air_bursts
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Verdere informatie: 

http://geekychristian.com/evidence-
sodom-is-tall-el-hammam/ 

 

YouTube video over Air burst 2013 in 
Rusland: 
https://www.youtube.com/watch?v=
dpmXyJrs7iU 
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