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For what great sin did God destroy Sodom and
Gomorrah with fire and brimstone?

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Vayera  (וירא | He appeared) 
 Torah: Genesis 18:1-22:24
 Haftarah: 2 Kings 4:1-37
 Gospel: Luke 2:1-38

The Sin of Sodom
The story of how the citizens of Sodom welcomed
the two strangers gives us the impression that
inhabitants of the city were judged for their illicit
sexual sins. Jude, the younger brother of Yeshua,
explains that Sodom and Gomorrah were destroyed
because they “indulged in gross immorality and went
after strange flesh” (Jude 1:7). But sexual depravity
was not unique to Sodom and Gomorrah. It’s still with
us today, and we don’t see fire and brimstone falling
out of the sky onto today’s centers of immorality.
Were there other sins and vices charged against
those cities?
From ancient times there have been differing theories
attempting to identify the real problem with Sodom
and Gomorrah. The Talmud preserves a list of
opinions that includes charges of sexual immorality,
stinginess, blasphemy, avarice, selfishness, burglary,
encroachment, extortion and injustice. Several of
these sins may be derived from a passage in the
book of Ezekiel, where the prophet metaphorically
refers to the kingdom of Judah as Sodom:

Behold, this was the guilt of your sister Sodom: she
and her daughters had arrogance, abundant food
and careless ease, but she did not help the poor and
needy. Thus they were haughty and committed
abominations before Me. Therefore I removed them
when I saw it. (Ezekiel 16:49-50)

The prophet Ezekiel lists sexual immorality as the
final straw after an accumulation of social
injustices. Ezekiel charged the people with
enjoying “abundant food and careless ease” while
neglecting the poor—a charge that could be
leveled against most of us living in the West.
Tradition says that the primary sin of the men of
Sodom and Gomorrah was their inhospitable
welcome of strangers. Jewish legend embellished
the story with other tales of how badly the people
of Sodom treated guests and strangers. The
people of Sodom came to represent the opposite
of hospitality. Not only were they sexually deviant,
but even worse, they were inhospitable. Clement,
the disciple of Peter, followed the Jewish
explanation in that he also saw hospitality and

Voor welke grote zonde vernietigde God Sodom en
Gomorra met vuur en zwavel?

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Vayera (וירא | Hij verscheen) 
 Tora: Genesis 18:1-22:24
 Haftara: 2 Koningen 4:1-37
 Evangelie: Lukas 2:1-38

De zonde van Sodom
Het verhaal van hoe de burgers van Sodom de twee
vreemden verwelkomen, geven ons de indruk dat de
inwoners van de stad voor hun ongeoorloofde seksuele
zonden werden geoordeeld. Judas, de jongere broer
van Yeshua, legt uit dat Sodom en Gomorra werden
vernietigd omdat zij "zich in immoraliteit te buiten gingen
en vreemd vlees achterna gingen" (Judas 1:7). Maar
seksuele verdorvenheid was niet uniek voor Sodom en
Gomorra. Het is nog steeds bij ons vandaag aanwezig,
en we zien op de hedendaagse immorele centra geen
vuur en zwavel uit de lucht vallen. Waren er andere
zonden en ondeugden in die steden?
Vanouds zijn er verschillende theorieën geweest om het
echte probleem met Sodom en Gomorra te identificeren.
De Talmud bevat een lijst van meningen waaronder
seksuele immoraliteit, gierigheid, godslastering,
hebzucht, zelfzucht, inbraak, aantasting, afpersing en
onrecht. Verschillende van deze zonden kunnen
afgeleid zijn uit een passage in het boek Ezechiël, waar
de profeet in een beeldspraak naar het koninkrijk van
Juda verwijst als Sodom:

Zie, dit was de schuld van je zuster Sodom: zij en haar
dochters hadden arrogantie, overvloedig eten en
zorgeloos gemak, maar zij heeft de armen en
behoeftigen niet geholpen. Zo waren zij vóór Mij
arrogant en begingen gruwelen. Daarom heb Ik ze
verwijderd toen Ik het zag. (Ezechiël 16:49-50)

De profeet Ezechiël noemt seksuele immoraliteit als
uiteindelijke druppel na een opeenstapeling van sociale
onrechtvaardigheden. Ezechiël klaagde het volk aan
met "overvloedig eten en onverschillige gemakzucht",
terwijl men de armen verwaarloosde - een aanklacht die
voor de meesten van ons in het Westen kan gelden.
De traditie zegt dat de primaire zonde van de mannen
van Sodom en Gomorra hun ongastvrije verwelkoming
van vreemden was. Een Joodse legende dikten het
verhaal aan met andere verhalen over hoe slecht de
mensen van Sodom gasten en vreemdelingen behan-
delden. De mensen van Sodom vertegenwoordigden
het tegenovergestelde van gastvrijheid. Niet alleen
waren ze seksueel afwijkend, maar erger nog, ze waren
ongastvrij. Clements, de discipel van Petrus, volgde de
joodse verklaring doordat ook hij gastvrijheid en
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inhospitality as the main issues in the Sodom and
Gomorrah story:

On account of his hospitality and godliness, Lot was
saved out of Sodom when all the country round was
punished by means of fire and brimstone, the Lord thus
making it manifest that He does not forsake those that
hope in Him, but gives up such as depart from Him to
punishment and torture. (1 Clement 11:1)

Yeshua may be alluding to the hospitality explanation
for the destruction of Sodom and Gomorrah when He
tells His disciples to seek hospitality in the homes
and villages they enter. He tells them, “Whoever
does not receive you, nor heed your words, as you
go out of that house or that city, shake the dust off
your feet. Truly I say to you, it will be more tolerable
for the land of Sodom and Gomorrah in the day of
judgment than for that city” (Matthew 10:14-15).

onbeschikbaarheid als de belangrijkste oorzaken in het
Sodom en Gomorra verhaal zag:

Vanwege zijn gastvrijheid en deugdzaamheid werd Lot
uit Sodom gered toen het hele land door middel van
vuur en zwavel gestraft werd, waardoor de Heer liet
zien dat Hij degenen die in Hem hun hoop stellen, niet
verlaat, maar hen die zich van Hem afkeren overgeeft
aan bestraffing en marteling. (1 Clements 11:1)

Yeshua kan verwezen hebben naar gastvrijheid als
verklaring voor de vernietiging van Sodom en Gomorra
toen Hij Zijn discipelen vertelde om in de huizen en
dorpen waar ze binnenkwamen uit te zien naar gastvrij-
heid. Hij zei tot hen: "Wie u niet ontvangt en uw woorden
niet acht, schud dan het stof van uw voeten af als u uit
dat huis of die stad gaat. Voorwaar, Ik zeg u, het zal
voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in
de oordeelsdag dan voor die stad" (Mattheüs 10:14-15).


