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titel: Vragen om de heilige Geest 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus. 
Ik neem u even mee naar het land Israël, dat wil zeggen bij wijze van spreken. In 
Israël is veel te zien en te beleven en daar is ook een hele bijzondere zee. “de Dode 
zee”, zo noemen wij deze zee, in Israël heet hij de Zoutzee. Een zee, die honderden 10 
meters onder de zeespiegel ligt en waarvan het water zo zout is, dat zo ongeveer 
iedereen erop zal drijven. Het is ook niet aan te raden om je gezicht onder water te 
doen en na een periode van drijven is het noodzakelijk om direct te douchen. Een 
bijzonder zee dus, die daar al duizenden jaren is.  
En natuurlijk komt er dan op een moment de vraag hoe die zee daar gekomen is. En 15 
dan komt er het verhaal over Sodom en Gomorra, twee steden waar mensen wonen 
die slechte dingen doen. En het verhaal gaat dat deze twee steden worden verwoest 
door zwavel en vuur dat van de hemel neerdaalt. God zelf stuurt deze zwavel en dit 
vuur. Het is dus nog heel wat warmer geweest dan wat wij afgelopen week hebben 
meegemaakt. Enfin, dit verhaal kan dan een verklaring zijn voor die merkwaardige 20 
zoutzee. Waarbij het de vraag mag blijven of het historisch ook zo is gegaan, want 
een straffende God is en blijft theologisch een moeilijke zaak, zeker als het gaat om 
een straffende God die vernietigt, zo ongeveer alles vernietigt. Ik meen dat er in de 
dode zee ook niets meer leeft. Een straffende God en een vernietigende God is 
theologisch moeilijk ook in de lijn van het bijbelboek Genesis waarin God na de 25 
zondvloed verklaart dat hij de aarde niet meer zal verwoesten.  
Een moeilijk verhaal dus, volgend op dit pleidooi van Abraham. Abraham pleit voor 
de stad Sodom, en dingt als het ware af. Een moeilijk verhaal dus, ook al om de 
geschiedenis van dit verhaal, want dit verhaal heeft een geschiedenis gekregen. 
Mensen hebben zich afgevraagd wat dan de zonden en slechte dingen waren die de 30 
inwoners van Sodom begingen en verder lezend kwamen ze uit bij de herenliefde, 
die treffend ook wel sodomie werd genoemd. En natuurlijk, lees je zorgvuldig en dat 
moet je ook, dan lees je dat hun fouten beslist geen sodomie waren maar wel geweld 
en de neiging tot overheersen, en het gebrek aan gastvrijheid ook trouwens.  
Neiging tot overheersen, geweld richting de medemens, geweld richting gasten 35 
opgenomen in de stad, enfin, dat tekent de samenleving van Sodom, dat tekent de 
gemeenschap die daar woont, dat zijn de klachten die door God zijn gehoord. En 
zo'n samenleving loopt de kans om te gronde te gaan, ook als God dat niet zelf doet. 
Zo'n samenleving zal op den duur te gronde gaan, zoals elke dictatuur te gronde zal 
gaan op termijn, zoals veel dictaturen te gronde zijn gegaan. Het Romeinse rijk, dat 40 
gebouwd was op overheersing, is te gronde gegaan. Het Britse rijk, dat gebouwd 
was op heersen over, is niet meer zoals het is geweest. Onze koloniën hebben we 
gelukkig niet meer.  
Neiging tot overheersen en dan komt in het verhaal Abraham naar voren. Op een 
hele mooie en aandoenlijke manier. Hij pleit voor de stad, voor de rechtvaardigen die 45 
er misschien kunnen wonen. En Abraham neemt geen blad voor de mond, hij roept 
God als het ware tot de orde. God is hier heel menselijk aanwezig in dit verhaal. En 
God laat zich heel menselijk tot de orde roepen: Dat kun u toch niet doen? De 
rechtvaardigen samen met de schuldigen laten omkomen? U bent de rechter van de 



aarde en u moet dus rechtvaardig handelen. Het moet eerlijk zijn. Recht en eerlijk. 50 
Steeds antwoordt God en verklaart dat dan de stad vergeven zal worden of niet 
verwoest. God antwoordt niet steeds met dezelfde woorden. En heel mooi is de gang 
van Abraham in zijn pleidooi. Want hij noemt steeds een lager aantal rechtvaardigen. 
Van 50 naar 5 minder, dan 40, 30 20 en tenslotte 10. Wat mij opvalt is dat het steeds 
veelvouden van 5 zijn. En wat mij opvalt is dat Abraham het getal 45 niet noemt, 55 
maar spreekt over 5 die ontbreken aan de vijftig. Dat getal 5 komt naar voren en dat 
getal 5 verwijst volgens mij naar de Thora. De thora die naar de traditie voorkomt in 
de vijf boeken van Mozes. De thora die bij uitstek laat zien hoe rechtvaardigheid is, 
de thora, de leefregels van de rechtvaardige. De leefregels van de rechtvaardige, die 
misschien niet volmaakt is, maar wel Tsadiek. En dit verhaal wil dus ook zeggen dat 60 
de rechtvaardige de stad kan redden, ook al zijn het er maar 10. Tien volwassenen 
die samen de dienst in de synagoge mogelijk maken, het minjan.  
Een prachtig pleidooi van Abraham en God laat zich bevragen, God laat zich 
bepleiten, tot op het uiterste.  
Tien rechtvaardigen hadden de stad kunnen redden. Zoals de mens die één mens 65 
redt de wereld redt. Zoals wij christenen weten van één mens die de wereld redt, die 
ene rechtvaardige bij uitstek. En ik meen dat er naast hem meer rechtvaardigen zijn, 
ik meen dat wij mensen, wij allemaal, rechtvaardigen kunnen zijn en zullen zijn. 
Rechtvaardigen onder en met elkaar, en voor de ogen van God, de God die liefde is. 
Leer ons bidden, zo vraagt één van de leerlingen, en dan komen er voor kerkgangers 70 
hele bekende regels. Vader, laat uw naam geheiligd worden......zo staat er in de 
vertaling terwijl de Griekse tekst zegt dat Gods naam geheiligd moet worden, het is 
de gebiedende wijs net zoals bij het koninkrijk dat moet komen en zo meer. 
Opvallend, Gods naam geheiligd en het koninkrijk dat komt, taken van de 
rechtvaardige, de lijn van de rechtvaardige hoeveel het er ook mogen zijn. De 75 
rechtvaardige die vergeeft, die vergeeft wie hem of haar iets schuldig is. Toe 
maar....en het kan dus, ja, jij en ik kunnen dat ook. God de Vader zal je geven wat je 
vraagt, nou.....wacht even. Hij zal de heilige Geest geven aan wie er om vragen. De 
heilige Geest is de geest van rechtvaardigheid en de geest die de rechtvaardige 
inspireert en aanblaast. De heilige Geest is de Ruach die al bij de schepping 80 
aanwezig is en Abraham aanblaast zodat hij dicht bij God gaat staan. De heilige 
Geest is degene die inspireert tot vergeving al is het 70 maal 7 maal. De heilige 
Geest is het die dat mogelijk maakt. De heilige Geest is het ook die mogelijk maakt 
dat dictaturen verdwijnen, de heilige Geest is het ook die het mogelijk maakt dat 
machthebbers wijs worden, de heilige Geest is het ook die het mogelijk maakt dat 85 
mensen niet meer de neiging hebben tot overheersen en heersen over.  
Machthebbers wijs....ja en dan kleine machthebbers en grote machthebbers, ouders 
en kinderen, familieleden onder elkaar, landen naast elkaar, mensen die het beste 
voor hebben met de ander en daarmee tegelijk ook met zichzelf want ten diepste is 
dat geen tegenspraak. De heilige Geest zal er zijn als rechtvaardigen het koninkrijk 90 
gestalte geven, de heilige Geest zal er zijn als mensen samen leven met elkaar in 
gastvrijheid, in liefde en rechtvaardigheid, in vergeving, in zorg voor elkaar. De 
heilige Geest zal er zijn als mensen elkaar niet meer zien als gebruiksvoorwerp, als 
nummer, als niet-mens. En de wapens zullen zwijgen, voor altijd.  
Om die Geest mag je vragen en dan zul je die ontvangen. En wie er om vraagt, is al 95 
een rechtvaardige, een rechtvaardige die het menselijk leven redt. Amen.  
 


