“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Antwoorden aan Atheïsten
Hallo en welkom bij een nieuwe studie van 119 Ministries.
In deze serie gaan we in op een aantal algemene bezwaren tegen het geloof, die door een atheïst of
agnost kunnen worden voorgelegd aan een gelovige. In de studies in deze serie gaan we in op een aantal
moeilijk te begrijpen zaken, schijnbare tegenstrijdigheden of ethische zaken in de Bijbel.
Als jij zelf een scepticus bent, dan willen we je vragen om open te staan voor wat wij hebben te zeggen.
Het is ons verlangen om de waarheid te laten zien vanuit liefde en vriendelijkheid. Als je meer wilt
weten over wat wij geloven of onderwijzen, bezoek dan onze website TestEveryting.net. We hopen dat
je geniet van deze studie:

Dochters van Lot
Voordat Sodom en Gomorra werden vernietigd, krijgt Lot, een rechtvaardige man, bezoek van twee
engelen, of boodschappers van Jahweh. Tijdens dit bezoek krijgen de boodschappers de nodige aandacht
van de mannen van Sodom. Die laten merken dat ze graag seks willen hebben met deze mannen, en ze
vragen Lot om hen naar buiten te brengen. Als antwoord daarop biedt Lot zijn dochters aan.
Dit is niet alleen erg verwarrend voor gelovigen, maar de sceptici zien dit als een hoogst onethische
reactie van Lot, en dat is zorgelijk omdat Lot wordt gezien als een rechtvaardig mens. De scepticus
vraagt terecht: “Hoe kan het rechtvaardig zijn om je eigen dochters aan te bieden aan een seksueel
opgewonden menigte die buiten staat?”
Dat is een goede en terechte vraag. Het antwoord ligt in het verhaal zelf. Laten we het lezen:
Genesis 19:1-11
1
De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen
Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde.
2
Hij zei: Zie toch, mijne heren, wijk toch af van uw weg en kom naar het huis van uw dienaar en
overnacht daar en was uw voeten; morgenvroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar zij
zeiden: Nee, wij zullen wel op het plein overnachten. 3 Hij drong echter sterk bij hen aan, zodat
zij van hun weg afweken naar hem toe, en zijn huis binnengingen. Hij richtte een maaltijd voor

hen aan. Hij bakte ongezuurde broden en zij aten. 4 Nog voor zij zich te slapen legden,
omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het
volk, niemand uitgezonderd. 5 Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen
die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap
met hen kunnen hebben.
Het is duidelijk dat de mannen die hier aan het woord zijn, geïnteresseerd zijn in deze mannen… oftewel
ze zijn geïnteresseerd in andere mannen. Houd dat in gedachten als we verder gaan …
6

Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich, 7 en
hij zei: Mijn broeders, doe toch geen kwaad!

Dus, Lot gaat naar buiten en hij noemt hun interesse en gedrag kwaad.
8

Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die toch
bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen.

Het is duidelijk dat veel mensen hier moeite mee hebben. Hoe kon Lot, een rechtvaardig mens, zijn
dochters aanbieden en tegen deze mannen zeggen dat ze met hun kunnen doen wat ze willen. Degene die
heeft opgelet zal hebben gezien dat Lot dit dilemma juist op een geniale wijze benadert. Lot gaat verder:
Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van
mijn dak gekomen.
Deze mannen, of engelen, kwamen over de drempel van het huis van Lot. Lot is verantwoordelijk voor
hun bescherming. Maar, Lot is ook verantwoordelijk voor de bescherming van zijn dochters. Daarom zei
hij:
8

Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die toch
bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen.

Iedereen met enige moraal of ethiek trekt deze reactie van Lot in twijfel. Wie biedt er nu zijn dochters
aan een seksueel opgewonden menigte aan omwille van twee vreemdelingen? Maar het lijkt erop dat Lot
een hoge graad in de psychologie had, want hij kreeg precies de reactie die hij wilde. Geloof het of niet,
het was nooit de bedoeling van Lot dat de boodschappers noch zijn dochters iets zou worden aangedaan.
Doordat hij zijn dochters aanbood werden zowel de boodschappers als zijn dochters gered. Hoe dan? Zul
je je afvragen. Laten we even teruggaan naar het verhaal… Weet je nog dat de boodschappers waren
gestuurd om een rechtvaardige te vinden die kon worden gered?
We lezen daarover in Genesis 18:
Genesis 18:22-24
22
Toen keerden die mannen vandaar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan
voor het aangezicht van de HEERE. Abraham bidt voor Sodom 23 En Abraham kwam dichterbij
en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? 24 Misschien zijn er
vijftig rechtvaardigen binnen de stad; wilt U hen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille
van de vijftig rechtvaardigen die daarin zijn?
Abraham gaat hierover in discussie met Jahweh en brengt het terug tot tien rechtvaardigen. De mannen,

de boodschappers of engelen, waren naar Sodom gegaan op zoek naar rechtvaardige mensen.
Dus vonden deze mannen Lot, en Lot wordt getest om te zien of hij inderdaad rechtvaardig is. Lot heeft
de verantwoordelijkheid om zowel de boodschappers als zijn dochters te beschermen. Maar hoe kan het
feit dat Lot zijn dochters aanbiedt aan deze mannen een rechtvaardige daad zijn? Door deze vraag
worden zowel het karakter als de geslepenheid van Lot geopenbaard.
Terwijl de meeste mensen die deze tekst lezen alleen maar zien dat Lot zijn dochters aanbiedt alsof hij
helemaal niet om ze geeft, is het tegenovergestelde juist waar. Lot wist dat de mannen buiten
geïnteresseerd waren in mannen, niet in vrouwen. Dat is de sleutel om het te begrijpen.
Dus, alsof hij hen bespot biedt Lot hen geen mannen, maar zijn dochters aan, nadat hij hun neigingen,
interesse en gedrag slecht heeft genoemd. Ze reageerden precies zoals Lot wilde. Ze zouden veel blijer
zijn geweest als Lot hen zonen had aangeboden in plaats van dochters. Doordat ze dochters kregen
aangeboden werden ze alleen maar boos. Weet je nog dat Lot zowel de boodschappers als zijn dochters
wilde beschermen?
Dus door zijn dochters aan de menigte aan te bieden, leidde hij de aandacht af van de boodschappers
zodat ze hun woede en haat op Lot richtten… zodat ze de boodschappers zouden vergeten en met de
dochters was de menigte al helemaal niet bezig.
We gaan verder lezen om te zien wat er gebeurt:
Genesis 19:1-11 (vervolg)
9
Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te
verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan
hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken.
Dit laat de rechtvaardigheid van Lot zien. Hij legde zijn eigen veiligheid in de weegschaal ten behoeve
van de anderen in zijn huis. De woorden van Lot lijken misschien verwarrend en onrechtvaardig, maar
als we de situatie begrijpen en zien hoe Lot de menigte psychisch bespeelt, realiseren we ons dat de
belangen en motieven van Lot puur waren. We realiseren ons dan dat Lot werkelijk een rechtvaardige is
in Sodom en de boodschappers beseften dat ook.
Abraham vroeg of Sodom kon worden gered als er tien rechtvaardigen werden gevonden in de stad. Lot
was de enige, hij en zijn huishouden. De boodschappers waren daarvan getuige en realiseerden zich hoe
onbaatzuchtig Lot had gehandeld.
Op dat moment grepen de boodschappers in om Lot te beschermen, nadat Lot de menigte met opzet
woedend had gemaakt, en daarmee liet zien dat hij rechtvaardig en onbaatzuchtig was. De engelen
grepen toen in, en redden Lot, waardoor niemand uiteindelijk in gevaar kwam. Het was allemaal een test
om te zien of Lot op durfde te staan.
Genesis 19:1-11 (vervolg)
10
Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis in en sloten de deur.
11
Zij sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot, met
blindheid, zodat zij tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden.
Zou jij ook in de frontlinie gaan staan, zoals Lot deed? Waardoor je zelf in gevaar kunt komen om twee

mannen te redden die je niet eens kent?
We hopen dat je hierdoor beter begrijpt waarom Lot zijn dochters schijnbaar opofferde aan een
kwaadaardige menigte. Als we begrijpen wat Lot deed, dan wordt het duidelijk dat hij wist dat de
menigte niet zou ingaan op zijn aanbod van zijn dochters, maar in plaats daarvan erg boos zou worden
waardoor ze hun aandacht op Lot zouden richten en hun seksuele interesse zouden omzetten in
gevaarlijke boosheid…waarmee Lot de rest van zijn huishouden beschermde ten koste van zichzelf.
Dat we allemaal zo onbaatzuchtig en rechtvaardig als Lot mogen zijn …
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
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