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Wachter 101 

 
De vrouw van Lot 
 
Genesis 12:4 - Lot trok mee met Abraham 
Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; 
en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok. 
 
Genesis 13:10-13 - Lot koos het 'beste' deel (dacht hij) 
Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag, dat de gehele streek van de Jordaan rijk 
aan water was; voordat de HERE Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot 
Soar toe als de hof des HEREN, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de 
gehele streek van de Jordaan, en Lot brak op naar het oosten; en zij scheidden 
van elkander. Abram bleef wonen in het land Kanaän en Lot vestigde zich in de 
steden van de Streek, en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van 
Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de HERE. 
 
Genesis 18:16-20 - God deelt zijn hart met Abraham 
Daarop zei de HERE: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en 
haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien, of zij 
inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik 
wil het weten.  
 
Genesis 18:22-33 - Abraham pleit voor Sodom en Gomorra 
Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham 
bleef nog staan voor de HERE. En Abraham trad nader en zei: Zult Gij dan de 
rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er vijftig 
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rechtvaardigen in de stad zijn; zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats 
geen vergiffenis schenken ter wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar 
zijn? Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de 
goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van 
U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen? En de HERE zei: Indien Ik 
te Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind, zal Ik de gehele plaats 
vergiffenis schenken om hunnentwil. En Abraham antwoordde: Zie toch, ik 
heb mij verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien 
ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult Gij dan om die vijf de gehele 
stad verwoesten? En Hij zei: Ik zal haar niet verwoesten, indien Ik er 
vijfenveertig vind. En hij sprak verder tot Hem en zei: Misschien worden er 
daar veertig gevonden. En Hij zei: Ik zal het niet doen ter wille van de veertig. 
En hij zei: De HERE worde toch niet toornig, als ik nog eens spreek; misschien 
worden er daar dertig gevonden. En Hij zei: Ik zal het niet doen, indien Ik er 
daar dertig vind. En hij zei: Zie toch, ik heb mij verstout tot de Here te spreken; 
misschien worden er daar twintig gevonden. En Hij zei: Ik zal haar niet 
verwoesten ter wille van de twintig. En hij zei: De Here worde toch niet 
toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien worden er daar tien gevonden. 
En Hij zei: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien. Toen ging de HERE 
weg, nadat Hij geëindigd had tot Abraham te spreken, en Abraham keerde naar 
zijn woonplaats terug. 
 
Genesis 19:1-29 - De verwoesting van Sodom 
En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom. Lot zat in de poort van 
Sodom en toen Lot hen zag, stond hij op, ging hun tegemoet, boog zich neder 
met het aangezicht ter aarde, en zei: Zie toch, mijne heren, neemt toch uw 
intrek in het huis van uw knecht, overnacht en wast uw voeten, dan kunt gij 
morgenvroeg uws weegs gaan. Maar zij zeiden: Neen, wij zullen de nacht op 
het plein doorbrengen. Toen hij echter sterk bij hen aandrong, namen zij bij 
hem hun intrek en kwamen in zijn huis; en hij bereidde voor hen een maaltijd 
en bakte ongezuurde koeken, en zij aten. Zij hadden zich nog niet ter ruste 
gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, 
van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, en zij riepen 
Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen 
zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben. Toen 
ging Lot tot hen naar buiten, maar de deur sloot hij achter zich toe, en hij zei: 
Mijn broeders, doet toch geen kwaad; zie toch, ik heb twee dochters, die met 
geen man gemeenschap hebben gehad; laat mij die tot u naar buiten brengen 
en doet met haar, zoals goed is in uw ogen; alleen doet deze mannen niets, 
want daartoe zijn zij onder de schaduw van mijn dak gekomen.  
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Maar zij zeiden: Ga op zij! En zij zeiden: Deze ene is als vreemdeling komen 
vertoeven om ons geheel en al de wet te stellen! Nu zullen wij u meer kwaad 
doen dan hun. En zij drongen sterk op tegen de man, tegen Lot, en kwamen 
naderbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, 
trokken Lot tot zich naar binnen en sloten de deur. En de lieden, die bij de 
ingang van het huis waren, sloegen zij met blindheid, van klein tot groot, 
zodat zij zich tevergeefs moeite gaven om de ingang te vinden. 
 
Toen zeiden die mannen tot Lot: Wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons, of 
uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voer hen uit deze plaats, 
want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar 
voor de HERE; daarom heeft de HERE ons gezonden om haar te verwoesten. 
Toen ging Lot heen en sprak tot zijn schoonzoons, die met zijn dochters zouden 
trouwen, en zei: Staat op, verlaat deze plaats, want de HERE gaat de stad 
verwoesten. Maar hij was in hun ogen als iemand, die schertste. 
 
Toen de dagenraad gekomen was, drongen de engelen bij Lot op spoed aan en 
zeiden: Sta op, neem uw vrouw en uw beide dochters, die zich hier bevinden, 
opdat gij niet vanwege de ongerechtigheid der stad verdelgd wordt. En toen 
hij talmde, grepen de mannen hem en zijn vrouw en zijn beide dochters bij de 
hand, omdat de HERE hem wilde sparen, en leidden hem uit en brachten hem 
buiten de stad. En zodra zij hen naar buiten geleid hadden, zei een van hen: 
Vlucht om uws levens wil; zie niet om, en sta nergens in de Streek stil; vlucht 
naar het gebergte, opdat gij niet verdelgd wordt. En Lot zei tot hen: Neen 
toch, mijn heer. Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen, en gij 
hebt mij een grote weldaad bewezen door mij in het leven te behouden, maar 
ik zal niet naar het gebergte kunnen ontkomen, zonder dat het onheil mij 
achterhaalt en ik sterf. Zie toch, gindse stad is dicht genoeg bij om daarheen de 
wijk te nemen; zij is maar klein; laat mij toch daarheen vluchten; zij is immers 
klein? Dan zal ik in het leven blijven. Toen zei hij tot hem: Zie, ik zal u ook in dit 
opzicht ter wille zijn, dat ik de stad, waarvan gij gesproken hebt, niet zal 
omkeren. Haast u, vlucht daarheen, WANT IK ZAL NIETS KUNNEN DOEN, VOORDAT 

GIJ DAAR AANGEKOMEN ZIJT. Daarom noemt men die stad Soar. De zon was over 
de aarde opgegaan, toen Lot te Soar aankwam. 
 
Naam. Zoar of Soar heette vroeger Béla (= ‘verderf’[1]), en ontving de naam ‘Zoar’ 

door Lot, die haar om haar kleinheid tot zijn wijkplaats koos. Zoar betekent kleinheid 
‘onbeduidend’ of ‘onbelangrijk’, van het werkwoord 'zaór, ‘gering zijn, weinig worden 

 
 

https://www.christipedia.nl/wiki/Zoar#cite_note-1
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Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de 
HERE, uit de hemel; en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, 
met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem. Maar zijn 
vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd een zoutpilaar. 
 
Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats, waar hij voor de 
HERE gestaan had, en uitzag in de richting van Sodom en Gomorra en het 
gehele land van de Streek, zag hij, en zie, de rook van de aarde steeg op als de 
rook van een smeltoven. Toen God de steden der Streek verwoestte, gedacht 
God Abraham, en HIJ LEIDDE LOT UIT HET MIDDEN DER OMKERING, toen Hij 
de steden waarin Lot gewoond had, omkeerde. 
 
*De invloed van Abraham redde Lots leven. 
 
Lukas 17:26-36 -Zoals in de dagen van Noach en Lot 
En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen 
van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten 
huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de 
zondvloed kwam en allen verdelgde.  
 
Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, 
zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar OP DE DAG, 
waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en 
verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de 
Zoon des mensen geopenbaard wordt. Wie op die dag op het dak zal zijn, 
terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te halen, en wie in 
het veld is evenzo, hij kere niet terug. 
 
DENKT AAN DE VROUW VAN LOT! Ieder, die zijn leven zal trachten te 
behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het 
vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal 
aangenomen, de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen 
bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten 
worden. [Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander 
achtergelaten worden.] 
 
Matthew 24:44 - wees altijd klaar 
Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt 
de Zoon des mensen. 
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SPECIALE MEDEDELINGEN 
 
YouTube blokkade 
Op grond van Wachter 30 en 33 (ruim anderhalf jaar geleden gepost) hebben ze mijn 
account voor drie maanden geblokkeerd (tot 15 augustus 2022). Dat is vervelend want we 
bereiken ook nog veel ongelovigen via dit kanaal. We willen deze 2 wachters nu juist extra 
promoten, omdat ze blijkbaar zeer belangrijke informatie bevatten die u niet mag weten. 
Hier de linkjes voor beiden filmpjes. Wachter 30 - Paard van Troye en Wachter 33 - Noach 
Stuur deze vooral door aan uw vrienden en werf voor ons meer inschrijvingen! 
 
Wervingsactie 
En  daarom wil ik u vragen om mij te helpen door zoveel  
mogelijk mensen erop te wijzen dat de filmpjes wel te zien zijn op 
onze eigen site www.ontzagwekkendnieuws.nl. En vooral hen ook 
aansporen om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dit vind je in 
de rechterkolom een klein stukje naar beneden scrollen.  Zie het 
voorbeeld hier rechts. Wie zich inschrijft krijgt elke week een mailtje 
met een directe link naar het nieuwste filmpje en toegang tot het 
tekstbestand van het filmpje en ook regelmatig een nieuwsupdate 
van al onze zendingsactiviteiten.  
 
Project Pakistan - doel bereikt!!! 
We hadden de actie voor het mega-gospel-festival in Pakistan, waar we € 50.000 voor nodig 
hadden. Gevers kregen een boek voor een donatie van €100,-. In zeer korte tijd is al het geld 
binnen. DUS NU GEEN GELD MEER STUREN VOOR PAKISTAN-PROJECT.  Alle donaties die ons 
budget te boven gaat, zullen we gebruiken voor een volgende outreach. Alle gevers 
ongelooflijk hartelijk bedankt. Samen mogen we zo een groot verschil maken. Zodra de 
campagne is geweest en ik rapportage krijg zal ik in deze brief ook verslag doen van de 
resultaten van uw en onze inzet. Dank en Zegen! 
 
VERBINDING MET MEDEGELOVIGEN  
Zoek je verbinding met medegelovigen uit je leefomgeving, ga dan naar onze de site: 
https://www.ontzagwekkendnieuws.nl/ch... en registreer je daar. Ook al je een 
huiskring/huiskerk hebt kun je je melden zodat zoekende gelovigen uit je omgeving je 
kunnen vinden. Want er is een grote behoefte aan fellowship, die velen helaas niet meer 
vinden in hun kerk. De goede niet te na gesproken. Hopelijk kun je zo gelijkgestemden 
vinden in je leefomgeving en kunnen zoekende zielen een kring vinden waarbij zij zich van 
harte kunnen aansluiten om “de fellowship of the saints” te ervaren. 
 
CORONA-FOLDER - PASPOORT VOOR DE HEMEL  
Gedreven door het verlangen om nog een keer ons geliefde Nederland te waarschuwen en 
te bereiken met de boodschap van Gods liefde en hoop, zijn we opnieuw een landelijke actie 
gestart om in elke brievenbus een indringende en uitnodigende folder te gooien, met daarin 
de uitnodiging om Jezus aan te nemen. Een hele operatie maar we willen zo graag zien dat 
nog veel meer Nederlanders Jezus als hun Verlosser leren kennen. U kunt nu zelf ook folders 
bestellen om zelf te verspreiden. Kijk hier voor meer informatie: 
https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-...  

https://ontzagwekkendnieuws.nl/video039s/de-wachter-30-het-paard-van-troye-10-feb-2021/
https://ontzagwekkendnieuws.nl/video039s/wachter-33-als-in-de-tijd-van-noach/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmE5cUlwWGRxT1lQOC1UMF9zOTVvYmFSNWYwQXxBQ3Jtc0ttTkFnTFJwODFUYnUycHFPSHd3a1pYSVZJSUhUR3ZScVJ5eHdEUjRzajBsYWpiVFpjYy1mbFJGTnJ0LVJvN3d4bVUtWTl1cDJKQUxsWWFVeHhMejl6MHVITlZTUy1JUlIyb1oyMnNaT1lHOWhHQXlDRQ&q=https%3A%2F%2Fwww.ontzagwekkendnieuws.nl%2Fch
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEJSakJyWWtYaG50NFd4NlRzZjk3YjBDcmNYZ3xBQ3Jtc0ttcDBtX0Rra1pnVUlaN0V4WHlCQUdYaWQydFo1amluallnVzMyYmtHeVRoREFrYlRKVUdIdy1jTVFfdl9WYXdXT3lWdlQyVjZnWDAwbDZiWDduY0Q2LTc4enhmbXBucUFRd3RHcE9RM19rQ1dxUWxtMA&q=https%3A%2F%2Fontzagwekkendnieuws.nl%2Fsteun-
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
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OPBOUWENDE BOEKEN EN FILMPJES  
Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en artikelen lezen? Ga dan naar onze site 
www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken bestellen die u verder helpen, ga dan naar 
onze webshop waar u diverse opbouwende boeken kunt vinden. https://shop-heilbode.nl/   
Zie hier ook mijn nieuwste boeken – Klik hier of op de boeken om ze te bestellen 
 
    

 
STEUN ONS WERK!  
voor ons zendingswerk zowel in Nederland als in het buitenland, zijn wij geheel afhankelijk 
van giften en donaties. Wilt u ons werk steunen met een donatie? Kijk dan hier! Hartelijk 
dank voor uw ondersteuning. https://shop-heilbode.nl/doneren/ 
 
 
 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmtuQnBTM0lVNXE4YmItYk5WYUU3QWpMZWxZUXxBQ3Jtc0ttRGlyQjJyZ2JYdHBCVmNVUEFhQk9uUUwydm5Fb2VYMnpRb1JOdXNmeEdqMk5yVWNrYWt0TWFTU1ZiMEZqUzlmVEtpT1NvRG9aRGRKeDlPcDlIcFY4WFY0TVRXbGdrcXhSNWNxU2NrVno3dk5DQjhqdw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2F
https://shop-heilbode.nl/shop/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG1EdDYzV3haTFNwX0FDZV8tNHpmaE9LX0pJQXxBQ3Jtc0tuZ1I2UUlMbWJOVWlPZnJacjBBSnR0RER0VThkVjd4Q1gyaEJ0RWVMVWtEb0VDb0pZd3NIT19Gc1BTMGN3LXFuMmVkYlR4YTk0bkU0TGVKTl85ZXZra3VyY1BWME5QSHRWQXcwYjRSdjViTGNQRWFKaw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2Fdoneren%2F
https://shop-heilbode.nl/product/de-eerste-liefde/
https://shop-heilbode.nl/product/god-heeft-alles-onder-controle/

