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2 Petrus 2 : 6
6 En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbrandende met omkering 

veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk 

zouden leven; 









De foto's op deze en op de vol-
gende pagina laten de plaats 
van een van de drie bronnen 
van de Jordaan zien. Deze bron 
heet  tegenwoordig "Banyas", 
net zoals de nabijgelegen plaats, 
en ligt op Israëlisch grond-
gebied, aan de monding van 
de berg Hermon. In het begin 
van onze  jaartelling heette de 
stad Cesarea Filippi en wordt 
genoemd in de evangeliën 
en in Handelingen. De naam 
Banyas of Panias vindt zijn     
oorsprong in "Pan", de her-
dersgod en een van de Griekse                                              
mytische figuren. Deze half-
mens-half-dier, van wie als 
enige god wordt gezegd dat 
hij gestorven is, wordt in het 
katholicisime negatief neer-
gezet, als beeld van de duivel. 
Beter onderzoek  maakt duide-
lijk dat dit ten onrechte is.





Genesis 13 : 1-4 *

1 Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en 
zijn huisvrouw, en al wat hij had, en Lot met hem. 

2 En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver, en in goud. 
3 En hij ging, volgens zijn reizen, van het zuiden tot Beth-el 

toe, tot aan de plaats, waar zijn tent in het begin geweest 
was, tussen Beth-el, en tussen Ai; 

4 Tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt 
had; en Abram heeft aldaar den Naam des HEEREN aan-
geroepen. 

Genesis 13 : 7-9

7 En er was twist tussen de herders van Abrams vee, en 
tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de 
Kanaänieten en Ferezieten in dat land. 

8 En Abram zeide tot Lot: Laat toch geen twisting zijn        
tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen 
uw herders; want wij zijn mannen broeders. 

9 Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch 
van mij; zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechter-
hand gaan; en zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linker-
hand gaan.  

Genesis 13 : 10  

10 En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der 
Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde; eer de HEERE 
Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des 
HEEREN, als Egypteland, als gij komt te Zoar. 



Genesis 13 : 11  

11 Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot 
trok tegen het oosten; en zij werden gescheiden, de een 
van den ander. 

Genesis 13 : 12  

12 Abram dan woonde in het land Kanaän; en Lot woonde in 
de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. 

Genesis 14 : 1, 2  

1 En het geschiedde in de dagen van Amrafel, den koning 
van Sinear, van Arioch, den koning van Ellasar, van 
Kedor-laomer, den koning van Elam, en van Tideal, den 
koning der volken; 

2   Dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sodom, en  
met Birsa, koning van Gomorra, Sinab, koning van 
Adama, en Semeber, koning van Zeboïm, en den koning 
van Bela, dat is Zoar.  

 foto

Genesis 13 : 10 vertelt dat 
Lot en Abraham over de 
"ganse vlakte der Jordaan" 
keken. In het Hebreeuws 
heet dat "KikkarYarden".  
Tegenwoordig is dat niet 
meer mogelijk vanaf die 
plaats, maar in de dagen 
dat Lot koos voor dit deel 
van het land dus nog wel. 
Lot zag in de verte een wel-
dadig gebied, dat "gevoed" 
werd door de Jordaan. 
Wellicht zag het er zo uit 
als op deze foto van het 
Jordaandal ter hoogte van 
de Westbank. Misschien 
was het nog mooier, want 
het is logisch dat wie kie-
zen mag, kiest voor een 
vruchtbaar gebied, waar 
het prettig leven is. 



De Dode Zee gezien vanaf de 
berg Massada (zie rode stip op 
satellietfoto), dat gelegen is in 
het zuidwesten van de Dode 
Zee. De zee is 76 kilometer lang 
en 16 kilometer breed en wordt 
door het Jordaans schiereiland 
Lisan gedeeld in een klein 
ondiep  zuidelijk deel, (4 tot 6 
meter diep) en een groot noor-
delijk deel, dat op sommige 
plaatsen zo'n 430 meter diep is. 

Vanwege het hoge zoutgehalte 
van 25-30% heet de zee in het 
Hebreeuws "Jam HaMelach" 
Zoutzee, dat is ook de Bijbelse 
naam. Het is het minera-            
lenrijkste water ter wereld. Er    
is een uitzonderlijk hoge con-
centratie aan kalium, broom,                 
magnesium en jodium. De Dode 
Zee wordt kleiner. De water-
spiegel daalt ongeveer één 
meter per jaar. 



Genesis 14 : 3  

3 Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is 
de Zoutzee. 

Genesis 14 : 4-6  

4 Twaalf jaren hadden zij Kedor-laomer gediend; maar in 
het dertiende jaar vielen zij af. 

5 Zo kwam Kedor-laomer in het veertiende jaar, en de 
koningen, die met hem waren, en sloegen de Refaieten in 
Asteroth-karnaim, en de Zuzieten in Ham, en de Emieten 
in Schave-kiriathaim

6 En de Horieten op hun gebergte Seir, tot aan het effen 
veld van Paran, hetwelk aan de woestijn is. 

foto's

Massada biedt een prach-
tig overzicht op de over-
blijfselen van Gomorra. De 
"witte" plaatsen markeren 
dit gebied heel duidelijk. 
Lopen op de as van ver-
brand kalkzandsteen en kij-
ken naar de contouren van 
wat eens een woonplaats 
geweest moet zijn, maar 
waar nu geen enkel leven 
meer mogelijk is, bepaalt 
ons erbij dat het Woord 
van God waar is. Gomorra 
is één van de "monumen-
ten" waarop de mens acht 
zou slaan om zich vervol-
gens te verdiepen in Zijn 
Woord en Zijn Plan met de 
oude schepping en in de 
nieuwe schepping.



Genesis 14 : 7-9  

7 Daarna keerden zij wederom, en kwamen tot En-mispat, 
dat is Kades, en sloegen al het land der Amalekieten, en 
ook den Amoriet, die te Hazezon-thamar woonde. 

8 Toen toog de koning van Sodom uit, en de koning van 
Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van 
Zeboïm, en de koning van Bela, dat is Zoar; en zij stelden 
tegen hen slagorden in het dal Siddim, 

9 Tegen Kedor-laomer, den koning van Elam, en Tideal, den 
koning der volken, en Amrafel, den koning van Sinear, en 
Arioch, den koning van Ellasar; vier koningen tegen vijf. 

Genesis 14 : 10

10 Het dal nu van Siddim was vol lijmputten; en de konin-
gen van Sodom en Gomorra vluchtten, en vielen aldaar; 
en de overgeblevenen vluchtten naar het gebergte. 

zie zijlijn 1 en 2

zie zijlijn 3

Genesis 14 : 11-17

11 En zij namen al de have van Sodom en Gomorra, en al 
hun spijze, en trokken weg. 

12 Ook namen zij Lot, den zoon van Abrams broeder, en zijn 
have, en trokken weg; want hij woonde in Sodom. 

13 Toen kwam er een, die ontkomen was, en boodschapte 
het aan Abram, den Hebreer, die woonachtig was aan de 
eikenbossen van Mamre, den Amoriet, broeder van Eskol, 
en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. 

14 Als Abram hoorde, dat zijn broeder gevangen was, zo 
wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn 
huis, driehonderd en achttien, en hij jaagde hen na tot 
Dan toe. 

Zijlijn  1

Ons Nederlandse 
woord "keramiek" is ver-
want aan het Hebreeuwse 
"chamar". De ch wordt een 
k en de letters m en r zijn 
omgekeerd. (Een omkering 
van letters heet een ana-
gram). Keramiek is aarde-
werk of klei.

Zijlijn  2

Men vermoedt dat 
"chamar" verwant is aan 
het Arabische "achmar". 
Dit wordt vertaald met 
"rood". Overdrachtelijk toe-
gepast is dat rode klei of 
rode aarde. Zo kennen we 
vanuit het Hebreeuws het 
woord adamah, dat "aarde" 
betekent. Hier is het woord 
Adam (  "rood") van afge-
leid. Daarom wordt de 
naam Adam soms met 
"rode aarde" vertaald. In 
de omgeving van Sodom 
heeft de aarde ook een 
rode kleur.

Zijlijn  3

In het verleden 
heeft God eenmaal hemel 
en aarde geoordeeld door 
water. Hij heeft toen een 
universele vloed gebracht 
over de wereld. (Genesis 1 
: 2) Wij noemen dat tegen-
woordig "de laatste IJstijd." 
Daarna heeft Hij, in de 
zeven dagen van Genesis 
1, die wateren teruggedron-
gen, zodat het droge land 
weer zichtbaar werd en 
de aarde weer het één en 
ander voortbracht.



15 En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn 
knechten, en sloeg ze; en hij jaagde hen na tot Hoba toe, 
hetwelk is ter linkerhand van Damaskus. 

16 En hij bracht alle have weder, en ook Lot zijn broeder en 
deszelfs have bracht hij weder, als ook de vrouwen, en    
het volk. 

17 En de koning van Sodom toog uit, hem tegemoet (nadat 
hij wedergekeerd was van het slaan van Kedor-laomer, en 
van de koningen, die met hem waren), tot het dal Schave, 
dat is, het dal des konings. 

foto's

Deze satellietfoto toont 
het  gebied waar de 
berg Hermon, het meer 
van Galilea, de Jordaan, 
Jeruzalem, de Dode Zee, 
Sodom en Gomorra,    
Egypte het land Gosen, de 
Rode Zee (met de plaats van 
de doortocht), de berg waar 
Mozes de wet ontving, de 
rotsstad Petra (met onder 
andere de berg Hor) en de 
berg Nebo zich bevinden. 
Dit aardbevingsgevoeli-
ge gebied, als onderdeel 
van de Syrisch-Afrikaanse 
Slenk, is van oudsher het 
centrum van Gods han-
delen met deze gerestitu-
eerde schepping (aarde en 
twee hemelen). Volgens het 
profetisch Woord blijft dit 
gebied ook in de nabije, én 
de wat verder weg gele-
gen toekomst, het middel-
punt van Gods handelen. 
Het maakt onderdeel uit 
van Gods Plan, dat leidt 
tot nieuwe hemelen en 
een nieuwe aarde. Petrus 
zegt daarover in 2 Petrus 3 
: 13: "Maar wij verwachten, 
naar Zijn belofte, nieuwe 
hemelen en een nieuwe 
aarde, in dewelke gerech-
tigheid woont." Als de taak 
van dit gebied er op zit, dan 
zal het plaatsmaken voor 
de laatste onderdelen van 
Gods Nieuwe Schepping, 
die begon bij de opstanding 
van Jezus van Nazareth en 
Zijn aanstelling tot Here 
(Jehovah) Jezus Christus. 
De al aan Abraham gedane 
beloften zullen dan volle-
dig in Christus gestalte heb-
ben gekregen en weder-
geboren kinderen Gods 
mogen daar voor altijd in 
delen.





 foto's

De berg Sodom is eenvou-
dig te bezoeken en te 
beklimmen. Het eerste 
gedeelte van deze zoutberg, 
die voor 98% uit puur zout 
bestaat, kan per auto wor-
den afgelegd en slechts   
een relatief klein gedeelte 
moet worden gelopen. 
Bovenop wordt men be-
loond met een prachtig uit-
zicht over het zuidelijkste 
deel van de Dode Zee, waar 
veel mineraalwinning 
plaatsvindt. Rechts in de 
verte ligt het in de Bijbel 
genoemde Zoar, de plaats 
waar Lot en zijn gezin naar 
toe vluchtten tijdens de 
verwoesting van de vijf ste-
den, waaronder het nabij-
gelegen Sodom. Beneden 
aan de voet van de berg is 
goed te zien hoe de berg 
bestaat uit zoutplaten. 

In Nederland kennen we 
ook zoutbergen, alleen lig-
gen die honderden meters 
onder de grond! De zout-
berg Mount Sedom ligt 
echter honderden meters 
boven de oppervlakte. Dat 
het gebied enkele honder-
den meters gezakt moet 
zijn tijdens de ondergang 
van Sodom en de andere 
steden, is een verklaring 
voor deze zoutberg op deze 
plaats. Het is eveneens een 
goede verklaring voor de 
Dode Zee, die als enige op 
de wereld zoveel zout en 
mineralen bevat.



Genesis 18 : 1-3

1 Daarna verscheen hem de HEERE aan de eikenbossen van 
Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet 
werd. 

2 En hij hief zijn ogen op en zag; en ziet, daar stonden drie 
mannen tegenover hem; als hij hen zag, zo liep hij hun 
tegemoet van de deur der tent, en boog zich ter aarde. 

3 En hij zeide: Heere! heb ik nu genade gevonden in Uw 
ogen, zo gaat toch niet aan Uw knecht voorbij. 

Genesis 18 : 16

16 Toen stonden die mannen op van daar, en zagen naar 
Sodom toe; en Abraham ging met hen, om hen te 
geleiden. 

Genesis 19 : 13-17

13 Want wij gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep 
groot geworden is voor het aangezicht des HEEREN, en de 
HEERE ons uitgezonden heeft, om haar te verderven. 

14 Toen ging Lot uit, en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn 
dochteren nemen zouden, en zeide: Maakt u op, gaat uit 
deze plaats; want de HEERE gaat deze stad verderven. 
Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. 

15 En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, 
zeggende: Maak u op, neem uw huisvrouw, en uw twee 
dochteren, die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerech-
tigheid dezer stad niet omkomt. 

16 Maar hij vertoefde; zo grepen dan die mannen zijn hand, 
en de hand zijner vrouw, en de hand zijner twee doch-
teren, om de verschoning des HEEREN over hem; en zij 
brachten hem uit, en stelden hem buiten de stad. 

17 En het geschiedde als zij hen uitgebracht hadden naar 
buiten, zo zeide Hij: behoud u om uws levens wil; zie niet 
achter u om, en sta niet op deze ganse vlakte; behoud u 
naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. 

foto 

De in Eilat wonende gids 
Benayah Blum weet haar-
fijn de weg in het gebied 
dat hij beschouwt als het 
gebied waar de stad Sodom 
lag. Hij wijst graag op de 
contouren van de stad. 
Een tekening van hoe het 
mogelijk geweest zou kun-
nen zijn, neemt hij mee op 
wat voor de geïnteresseer-
de bezoeker een bijzondere 
reis is door wat eens de veel  
hoger gelegen straten van 
de stad Sodom geweest 
zouden moeten zijn.









Genesis 19 : 18-22

18 En Lot zeide tot hen: Neen toch, Heere! 
19 Zie toch, Uw knecht heeft genade gevonden in Uw ogen, 

en Gij hebt Uw weldadigheid groot gemaakt, die Gij 
aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het 
leven; maar ik zal niet kunnen behouden worden naar 
het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad 
aankleve, en ik sterve! 

20 Ziet toch, deze stad is nabij, om derwaarts te vluchten, en 
zij is klein; laat mij toch derwaarts behouden worden (is 
zij niet klein?) opdat mijn ziel leve. 

21 En Hij zeide tot hem: Zie, Ik heb uw aangezicht opge-
nomen ook in deze zaak, dat Ik deze stad niet omkere 
waarvan gij gesproken hebt. 

22 Haast, behoud u derwaarts; want Ik zal niets kunnen 
doen, totdat gij daarhenen ingekomen zijt. Daarom 
noemde men den naam dezer stad Zoar. 

zie zijlijn 4

Zijlijn  4

Uit Deuterono-
mium 34 : 1-3 blijkt dat 
Zoar tot het beloofde land 
behoorde. De voet van de 
berg Nebo ligt in het dal 
van de Dode Zee. Mozes 
zag vanaf de berg het hele 
beloofde land, namelijk het 
gebied van de stam Dan    
in het noorden tot aan Zoar 
in het zuiden.

foto 

Immens heet moet het 
geweest zijn om alles zo 
te verbranden dat er 4000 
jaar later nog in de as 
geprikt kan worden. In dit 
zeer droge gebied van as en 
zout groeit niets, behalve 
dan in de wadi's die het 
water dat in de bergen van 
Judea valt soms afvoeren. 
Meestal staan deze wadi's 
(droge rivierbeddingen)   
dus droog en groeien er 
enkele planten, die het    
weinige water weten te 
benutten. 



Genesis 19 : 23, 24

23 De zon ging op boven de aarde, als Lot te Zoar inkwam. 
24 Toen deed de HEERE zwavel en vuur over Sodom en 

Gomorra regenen, van den HEERE uit den hemel. 

Genesis 19 : 25

25 En Hij keerde deze steden om, en die ganse vlakte, en alle 
inwoners dezer steden, ook het gewas des lands. 

Genesis 19 : 26

26 En zijn huisvrouw zag om van achter hem; en zij werd 
een zoutpilaar. 

foto's

Zelfs in onze tijd zijn er nog 
zwavelbolletjes te vinden in 
de omgeving van de steden 
die 4000 geleden verwoest 
zijn door enorme hitte, ver-
oorzaakt door een regen 
van brandende zwavel. 
Niet alle bolletjes zijn hele-
maal verbrand, een aantal 
zijn gesmoord in de as. Ze 
dragen zo bij aan de lering 
die men uit de verwoesting 
van Sodom en Gomorra 
zou trekken. Het is een 
uitbeelding dat God Zelf 
Zíjn oude schepping geoor-
deeld hééft en zal wegdoen 
door vuur (2 Petrus 3 : 10, 
12), inclusief degenen die 
daar niet uit getrokken zijn 
op grond van hun geloof 
(vertrouwen) ín de Here 
Jezus Christus en op grond 
van het geloof ván onze 
Heiland. (Romeinen 3 : 23; 
Galaten 3 : 22, 26) Wie net 
als Lot en zijn gezin dat oor-
deel wil vermijden, geeft 
dus gehoor aan de oproep 
te vertrouwen (geloven) op 
wat God gesproken heeft 
en dat zonder om te kijken 
naar wat men achterlaat. 
Daarmee wordt hij of zij 
wedergeboren tot kind 
van God in de volmaakte  
Nieuwe Schepping, waarin 
God uiteindelijk alles in 
allen is (1 Korinthe 15) en 
die nimmer zal vergaan. 
Deze boodschap van oor-
deel, maar óók van redding 
is het beste dat een gelovi-
ge kan overbrengen aan 
degenen die zich nog in 
deze wereld (Sodom) bevin-
den. Voor hen geldt: Neem 
Gods Woord en zijn nog 
steeds aanwezige tastbare 
voorbeelden ter harte en 
kies voor het onverganke-
lijke leven.



Genesis 19 : 27-30

27 En Abraham maakte zich deszelven morgens vroeg op, 
naar de plaats, waar hij voor het aangezicht des HEEREN 
gestaan had. 

28 En hij zag naar Sodom en Gomorra toe, en naar het ganse 
land van die vlakte; en hij zag, en ziet, er ging een rook 
van het land op, gelijk de rook eens ovens. 

29 En het geschiedde, toen God de steden dezer vlakte ver-
dierf, dat God aan Abraham gedacht, en Hij leidde Lot uit 
het midden dezer omkering, in het omkeren dier steden, 
in welke Lot gewoond had. 

30 En Lot toog op uit Zoar, en woonde op den berg, en zijn 
twee dochters met hem; want hij vreesde binnen Zoar te 
wonen. En hij woonde in een spelonk, hij en zijn twee 
dochters. 



foto's

"Hermon" komt in de 
Bijbel vijftien maal voor:

Deuteronomium 3 : 8, 9
Deuteronomium 4 : 48

Jozua 11 : 3, 17
Jozua 12 : 1, 5 
Jozua 13 : 5, 11

Richteren 3 : 3 

1 Kronieken 5 : 23 

Psalm 42 : 7
Psalm 89 : 13
Psalm 133 : 3

Hooglied 4 : 8

Vanuit de besneeuwde 
bergen ontspringen bron-
nen met water dat naar 
het meer van Galilea (de 
Kinnereth) stroomt. Dat 
meer (170 m2 kilometer) 
geeft water en leven aan 
heel Israël. Het is namelijk 
het enige zoetwatermeer 
en daarmee een waterre-
servoir voor heel het land. 
Het water uit het levende 
meer van Galilea stroomt 
naar de Dode Zee in het 
zuiden. Het stroomt als het 
ware van het leven naar de 
dood en daarna houdt alles 
op. God heeft bewust deze 
symboliek in dit gebied 
gelegd. 



Deuteronomium 29 : 23, 24

23 Dat zijn ganse aarde zij zwavel en zout der verbranding; 
die niet bezaaid zal zijn, en geen spruit zal voortgebracht 
hebben, noch enig kruid daarin zal opgekomen zijn; 
gelijk de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en 
Zeboïm, die de HEERE heeft omgekeerd in Zijn toorn en 
in Zijn grimmigheid; 

24 En alle volken zullen zeggen: Waarom heeft de HEERE 
aan dit land alzo gedaan? Wat is de ontsteking van dezen 
groten toorn? 

Deuteronomium 32 : 32

32 Want hun wijnstok is uit den wijnstok van Sodom, en uit 
de velden van Gomorra; hun wijndruiven zijn vergiftige 
wijndruiven; zij hebben bittere beziën. 

Jesaja 1 : 9, 10

9 Zo niet de HEERE der heirscharen ons nog een weinig 
overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden 
zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. 

10 Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sodom! neemt 
ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra! 

Jesaja 3 : 8, 9

8 Want Jeruzalem heeft aangestoten, en Juda is gevallen, 
dewijl hun tong en zijn handelingen tegen den HEERE 
zijn, om de ogen Zijner heerlijkheid te verbitteren. 

9 Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen, en hun 
zonden spreken zij vrij uit, gelijk Sodom; zij verbergen 
ze niet. Wee hunlieder ziel; want zij doen zichzelven 
kwaad. 

foto

Een aantal merkwaardige 
vormen in as behoren 
tot de overblijfselen van 
Gomorra. Ze zijn eenvou-
dig te vinden vlak voor 
de berg Massada. Net als 
in Sodom is ook hier geen 
leven te vinden. Dit is in 
overeenstemming met 
wat bijvoorbeeld geschre-
ven staat in Jeremia 23 en 
Jeremia 50. De door God 
gezonden profeet haalde 
ook toen de tastbare voor-
beelden aan van Sodom en 
Gomorra, opdat de Joden 
zich zouden bekeren van 
hun tot de dood leidende 
wandel.



Jesaja 13 : 9-13, 19, 20

9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgen-
heid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoes-
ting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen. 

10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar 
licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, 
wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet 
laten schijnen. 

11 Want Ik zal over de wereld de boosheid bezoeken, en 
over de goddelozen hun ongerechtigheid; en Ik zal den 
hoogmoed der stouten doen ophouden, en de hovaardij 
der tirannen zal Ik vernederen. 

12 Ik zal maken, dat een man dierbaarder zal zijn dan dicht 
goud, en een mens dan fijn goud van Ofir. 

13 Daarom zal Ik den hemel beroeren, en de aarde zal bewo-
gen worden van haar plaats, vanwege de verbolgenheid 
des HEEREN der heirscharen, en vanwege den dag Zijns 
hittigen toorns. 

19 Alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijk-
heid, de hovaardigheid der Chaldeen, zijn gelijk als God 
Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. 

20 Daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid, en zij 
zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht; en   
de Arabier zal daar geen tent spannen, en de herders     
zullen er niet legeren. 

Jeremia 23 : 14, 17, 18

14 Maar in de profeten van Jeruzalem zie Ik afschuwelijk-
heid; zij bedrijven overspel, en gaan om met valsheid, en 
sterken de handen der boosdoeners, opdat zij zich niet 
bekeren, een ieder van zijn boosheid; zij allen zijn Mij als 
Sodom, en haar inwoners als Gomorra. 

17 Alzo zal Edom worden tot een ontzetting; al wie voor-     
bij haar gaat, zal zich ontzetten, en fluiten over al haar 
plagen. 

18 Gelijk de omkering van Sodom en Gomorra en haar 
naburen, zal het zijn, zegt de HEERE; niemand zal daar 
wonen, en geen mensenkind daarin verkeren. 

Jeremia 50 : 40

40 Gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft 
omgekeerd, spreekt de HEERE, alzo zal niemand aldaar 
wonen, en geen mensenkind in haar verkeren. 

Klaagliederen 4 : 6  

6 En de ongerechtigheid der dochter mijns volks is groter 
dan de zonden van Sodom, dat als in een ogenblik omge-
keerd werd, en geen handen hadden arbeid over haar. 



Ezechiël 16 : 46

46 Uw grote zuster nu is Samaria, zij en haar dochteren, 
dewelke woont aan uw linkerhand; maar uw zuster, die 
kleiner is dan gij, die tegen uw rechterhand woont, is 
Sodom en haar dochteren. 

Hosea 11 : 8

8 Hoe zou Ik u overgeven, o Efraïm? u overleveren, o Israël? 
Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als Zeboïm? 
Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen 
ontstoken. 

Amos 4 : 11

11 Ik heb sommigen onder ulieden omgekeerd, gelijk God 
Sodom en Gomorra omkeerde, u, die waart als een vuur-
brand, dat uit den brand gered is; nochtans hebt gij u niet 
bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 

Zefanja 2 : 9

9 Daarom, zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE der 
heirscharen, de God Israëls: Moab zal zekerlijk zijn als 
Sodom, en de kinderen Ammons als Gomorra, een 
netelheide, en een zoutgroeve, en een verwoesting tot in 
eeuwigheid! De overigen Mijns volks zullen ze beroven, 
en het overige Mijns volks zal ze erfelijk bezitten. 

Matthéüs 10 : 15

15 Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en 
Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan 
dezelve stad. 

Matthéüs 11 : 23

23 En gij, Kapernaüm! die tot den hemel toe zijt verhoogd, 
gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in 
Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied 
zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. 

Markus 6 : 11

11 En zo wie u niet zullen ontvangen, noch u horen, ver-
trekkende van daar, schudt het stof af, dat onder aan uw 
voeten is, hun tot een getuigenis. Voorwaar zeg Ik u: Het 
zal Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des 
oordeels dan dezelve stad. 

Lukas 10 : 12

12 En Ik zeg u, dat het dien van Sodom verdragelijker wezen 
zal in dien dag, dan dezelve stad. 

Lukas 17 : 29, 30

29 Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regen-
de het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. 

30 Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des 
mensen geopenbaard zal worden. 



Romeinen 9 : 29

29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere 
Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als 
Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest. 

2 Petrus 2 : 6

6 En de steden van Sodoma en Gomorra tot as verbranden-
de met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld 
gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; 

Judas 1 : 7

7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezel-
ve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en 
ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld 
zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs. 

Openbaring 11 : 8

8 En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote 
stad, die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, 
alwaar ook onze Heere gekruist is. 



Genesis 45 : 10

10 En gij zult in het land Gosen wonen, en nabij mij wezen, 
gij en uw zonen, en de zonen uwer zonen, en uw scha-
pen, en uw runderen, en al wat gij hebt. 

Genesis 46 : 28

28 En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef, om 
voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Gosen; en 
zij kwamen in het land Gosen. 

Genesis 47 : 4

4 Voorts zeiden zij tot Farao: Wij zijn gekomen, om als 
vreemdelingen in dit land te wonen; want er is geen 

weide voor de schapen, die uw knechten hebben, dewijl 
de honger zwaar is in het land Kanaan; en nu, laat toch 
uw knechten in het land Gosen wonen! 

Genesis 47 : 6

6 Egypteland is voor uw aangezicht; doe uw vader en uw 
broeders in het beste van het land wonen; laat hen in 
het land Gosen wonen, en zo gij weet, dat er onder hen 
kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over het-
geen ik heb. 

Genesis 47 : 11

11 En Jozef bestelde voor Jakob en zijn broederen woningen, 
en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste 
van het land, in het land Raméeses, gelijk als Farao gebo-
den had.

Exodus 12 : 37

37 Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Raméeses naar 
Sukkoth, omtrent zeshonderd duizend te voet, mannen 
alleen, behalve de kinderkens. 



Genesis 46 : 33, 34

33 Wanneer het nu geschieden zal, dat Farao ulieden zal 
roepen, en zeggen: Wat is uw hantering? 

34 Zo zult gij zeggen: Uw knechten zijn mannen, die van 
onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij 
als onze vaders; opdat gij in het land Gosen moogt wonen; 
want alle schaapherder is den Egyptenaren een gruwel. 

Galaten 4 : 25

25 Want dit, namelijk Agar, is Sinai, een berg in Arabië, en 
komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en dienstbaar is 
met haar kinderen. 



Exodus 3 : 1

1 En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, 
den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de 
woestijn, en hij kwam aan den berg Gods, aan Horeb. 

zie zijlijn 5

Exodus 3 : 12

12 Hij dan zeide: Ik zal voorzeker met u zijn, en dit zal u een 
teken zijn, dat Ik u gezonden heb: wanneer gij dit volk uit 
Egypte geleid hebt, zult gijlieden God dienen op dezen 
berg.  

Exodus 12 : 37

37 Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Raméses naar 
Sukkoth, omtrent zeshonderd duizend te voet, mannen 
alleen, behalve de kinderkens. 

Zijlijn  5

Op sommige kaar-
ten staat boven het Sinaï-
schiereiland de naam 
Midian. Dat geeft aan dat 
men een compromis wil 
sluiten. Men redeneert: als 
de berg Sinaï in Midian 
ligt, dan moet het gebied 
van de Sinaï-woestijn ook 
Midian genoemd worden. 
Dat is natuurlijk niet juist, 
maar toont aan hoe men 
met kaarten klungelt.

foto

Over "Jabal al Lawz" (de 
berg van de Wet) is een 
Nederlands ondertitelde 
DVD beschikbare van de 
archeologen Jonathan Gray 
en Ron Wyatt. Deze DVD, 
met als titel "Verrassende 
ontdekkingen" behandelt 
de volgende onderwerpen:

Sodom en Gomorra

De uittocht uit Egypte

De berg Sinaï

De ark van Noach

De DVD is onder andere 
verkrijgbaar via Vlichthus 
Bijbelinformatie.



Exodus 13 : 17, 18

17 En het is geschied, toen Farao het volk had laten trek-
ken, zo leidde hen God niet op den weg van het land der 
Filistijnen, hoewel die nader was; want God zeide: Dat het 
den volke niet rouwe, als zij den strijd zien zouden, en 
wederkeren naar Egypte. 

18 Maar God leidde het volk om, langs den weg van de 
woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij 
vijven uit Egypteland. 

Exodus 2 : 3

3 Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij 
voor hem een kistje van biezen, en belijmde het met lijm 
en met pek; en zij leide het knechtje daarin, en leide het 
in de biezen, aan den oever der rivier. 

Exodus 23 : 31

31 En Ik zal uw landpalen zetten van de zee Suf tot aan de 
zee der Filistijnen, en van de woestijn tot aan de rivier; 
want Ik zal de inwoners van dat land in uw hand geven, 
dat gij hen voor uw aangezicht uitstoot. 



1 Koningen 9 : 26

26 De koning Salomo maakte ook schepen te Ezeon-geber, 
dat bij Eloth is, aan den oever der Schelfzee, in het land 
van Edom. 

Jona 2 : 5

5 De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond 
omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden. 

Exodus 13 : 18

18 Maar God leidde het volk om, langs den weg van de 
woestijn der Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij 
vijven uit Egypteland. 

Exodus 13 : 20

20 Alzo reisden zij uit Sukkoth; en zij legerden zich in 
Etham, aan het einde der woestijn. 

Exodus 13 : 21

21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een 
wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts 
in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan 
dag en nacht. 



Exodus 19 : 4

4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan 
heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen, en u 
tot Mij gebracht heb. 

Exodus 14 : 2

2 Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren, en zich 
legeren voor Pi-hachirôth, tussen Migdol en tussen de    
zee, voor Baäl-zefon; daar tegenover zult gij u legeren aan 
de zee. 

Exodus 14 : 3

3 Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: Zij zijn     
verward in het land; die woestijn heeft hen besloten. 

foto's

De Egyptische badplaats 
Nuweiba bevindt zich aan 
het einde van de "weg der 
Schelfzee". Die voert dwars 
door het deel van Egypte 
dat tussen de Golf van Suez 
en de Golf van Akaba ligt. 
Hoge bergen omsluiten de 
laatste 85 kilometer van 
deze weg door de woes-
tijn. Het volk Israël (naar 
schatting zo'n 2,5 miljoen 
mensen) kon niet anders 
dan deze weg vervolgen 
om uit te komen op een 
grote zandvlakte. Dat werd 
de verzamelplaats waar zij 
konden aanschouwen dat 
God voor hen de wateren 
uit elkaar dreef door een 
zeer sterke wind, die muren 
van ijs vormde. Vervolgens 
kon men oversteken naar 
Midian op de landbrug die 
daar van nature aanwezig 
is in het zeer diepe water 
van de Rode Zee. De ach-
tervolgende Farao en zijn 
legers verdronken toen zij 
later dezelfde weg namen 
en de ijsmuren door het 
ontbreken van die zeer 
sterke wind smolten. De 
koraalbegroeing van die 
overblijfselen zijn nog te 
vinden op deze door dui-
kers gewaardeerde plaats 
in de Rode Zee.









Exodus 14 : 21

21 Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de 
HEERE de zee weggaan, door een sterken oostenwind, 
dien gansen nacht, en maakte de zee droog, en de wate-
ren werden gekliefd.

Exodus 14 : 22 , 29

22 En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van 
de zee, op het droge; en de wateren waren hun een muur, 
aan hun rechter hand en aan hun linkerhand. 

29 Maar de kinderen Israëls gingen op het droge, in het mid-
den der zee; en de wateren waren hun een muur, aan hun 
rechter hand en aan hun linkerhand. 



Exodus 15 : 3-5

3 De HEERE is een krijgsman; HEERE is Zijn Naam! 
4 Hij heeft Farao’s wagenen en zijn heir in de zee geworpen; 

en de keure zijner hoofdlieden zijn verdronken in de 
Schelfzee. 

5 De afgronden hebben hen bedekt; zij zijn in de diepten 
gezonken als een steen. 

Exodus 15 : 8

8 En door het geblaas van Uw neus zijn de wateren opge-
hoopt geworden; de stromen hebben overeind gestaan, 
als een hoop; de afgronden zijn stof geworden in het hart 
der zee. 

zie zijlijn 6

Zijlijn  6

In sommige Staten-
vertalingen staat: de af-
gronden zijn "stijf" gewor-
den, in plaats van de afgron-
den zijn "stof" geworden. 
Stijf wordt hier gebruikt in 
de zin van stof.



Exodus 3 : 18

18 En zij zullen uw stem horen; en gij zult gaan, gij en de 
oudsten van Israël, tot den koning van Egypte, en gijlie-
den zult tot hem zeggen: De HEERE, de God der Hebreeën, 
is ons ontmoet; zo laat ons nu toch gaan den weg van drie 
dagen in de woestijn, opdat wij den HEERE, onzen God, 
offeren! 

Exodus 14 : 28

28 Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de 
wagenen en de ruiters van het ganse heir van Farao, dat 
hen nagevolgd was in de zee; er bleef niet een van hen 
over. 

foto

Met een telelens is vanaf   
het zandplateau van 
Nuweiba in Egypte de over-
kant van de Rode Zee goed 
in beeld te brengen. Er naar 
toe gaan is praktisch onmo-
gelijk. Het gebied, waarin 
onder andere de berg Sinaï 
ligt, behoort toe aan Saoedi-
Arabië. De machthebbers 
daar laten geen onderzoe-
kers of toeristen toe op de 
plaatsen waar de kinderen 
Israëls geweest zijn. 

Naar verluidt moet er 
aan de overzijde een door 
Salomo geplaatste gedenk-
zuil zijn geweest. Op dit 
moment is die daar niet 
meer aanwezig. Eenzelfde 
zuil staat nog wel aan de 
kant van Nuweiba.



2 Samuël 8 : 13

13 Ook maakte zich David een naam, als hij wederkwam, 
nadat hij de Syriërs geslagen had, in het Zoutdal, achttien 
duizend. 

Genesis 14 : 3

3 Deze allen voegden zich samen in het dal Siddim, dat is 
de Zoutzee. 

Joël 2 : 20

20 En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen 
vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, 
zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de 
achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid 
zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan. 

foto

Vanaf de bergen van Petra 
in Jordanië, kijkt men uit 
op de Wadi Araba. Dit 
woestijngebied is 170 kilo-
meter lang en loopt van 
het zuiden van de Dode 
Zee tot aan de moderne 
badplaats Eilat, de meest 
zuidelijke punt van Israël, 
dat grenst aan Jordanië en 
aan Egypte.



Daniël 2 : 43

43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig 
leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, 
maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk 
als zich ijzer met leem niet vermengt. 

zie zijlijn 7

Zijlijn  7

Ons woord Arabier 
is van het woord arab afge-
leid. Arabier betekent niet 
dat men uit de Araba komt 
of uit Arabië. Arabier bete-
kent in de Bijbel en volgens 
de Hebreeuwse taal "een 
gemengd volk". We weten 
dat Edomieten van Edom 
afstammen en Israëlieten 
van Israël, enzovoorts. 
Arabieren stammen af: van 
Ismaël, van Nabajot, van 
Ezau, van Amelek en ande-
re zonen van Abraham. Dat 
is gemengd door elkaar 
en gezamenlijk heten ze 
Arabieren. De religieuze 
aanduiding voor hen is 
Mohammedanen. Het is 
dus een gemengd volk.



Numeri 20 : 14

14 Daarna zond Mozes boden uit Kades tot den koning van 
Edom, welke zeiden: Alzo zegt uw broeder Israël: Gij weet 
al de moeite, die ons ontmoet is; 

zie foto op pagina 83





Numeri 20 : 21

21 Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpale 
te trekken; daarom week Israël van hem af. 

Numeri 20 : 22-25

22 Toen reisden zij van Kades; en de kinderen Israëls kwa-
men, de ganse vergadering, aan den berg Hor. 

23 De HEERE nu sprak tot Mozes, en tot Aäron, aan den berg 
Hor, aan de pale van het land van Edom, zeggende: 

24 Aäron zal tot zijn volken verzameld worden; want hij 
zal niet komen in het land, hetwelk Ik aan de kinderen 
Israëls gegeven heb, omdat gijlieden Mijn mond weder-
spannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. 

25 Neem Aäron, en Eleázar, zijn zoon, en doe hen opklim-
men tot den berg Hor. 

Numeri 20 : 26

26 En trek Aäron zijn klederen uit, en trek ze Eleázar, zijn 
zoon, aan; want Aäron zal verzameld worden, en daar 
sterven.

foto's 

Vanaf de weg van de Dode 
Zee naar Eilat kan men bij 
helder weer op een bepaald 
moment de berg Hor zien. 
Zelfs de witte graftombe 
van Aäron, die de moslims 
daar hebben geplaatst, is 
dan te zien. 

Door de Araba trekken 
en daarna de berg Hor op 
klimmen, is een beeld van 
de dood en opstanding 
en uiterste verhoging van 
Christus tot in de hemel  zelf. 
Men klimt uit: de  Araba, de 
slenk, het graf, de dood, de 
berg Hor op (uitbeelding 
van de hemel). Vanuit de 
hemel hebben wij Eleázar, 
Lazarus, Christus, namelijk 
de Hogepriester van het 
Nieuwe Verbond, terug-
gekregen. De verhoogde 
slang beeldt hetzelfde uit 
als Eleázar die zijn bedie-
ning begint op de berg 
Hor. Het zijn beiden typen 
van Christus. Eleázar werd 
hogepriester, nadat hij de 
dood had overwonnen. Zijn 
vader stierf, maar hij leefde 
en zijn positie was uiter-
mate verhoogd op de hoog-
ste berg in de omgeving. 
Het is niet bekend waar 
Mozes de slang verhoogd 
heeft en hoe ver het van 
de berg Hor af was. Maar 
halverwege de top van de 
berg Hor staat een slangen-
monument. Niemand weet 
waarom dit monument 
daar staat en waarvoor het 
dient. Een goede verklaring 
kan zijn dat het wijst naar 
de verhoogde slang uit de 
woestijn, want dat is een 
beeld van de Hogepriester 
van het Nieuwe Verbond 
naar de ordening van 
Melchizédek.



Numeri 20 : 27

27 Mozes nu deed, gelijk als de HEERE geboden had; want          
zij klommen op tot den berg Hor, voor de ogen der ganse 
vergadering. 

Numeri 20 : 28, 29

28 En Mozes trok Aäron zijn klederen uit, en hij trok ze zijn 
zoon Eleázar aan; en Aäron stierf aldaar, op de hoogte diens 
bergs. Toen kwam Mozes en Eleázar van dien berg af. 

29 Toen de ganse vergadering zag, dat Aäron overleden was, zo 
beweenden zij Aäron dertig dagen, het ganse huis van Israël. 

Deuteronomium 32 : 48-50

48 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, op dienzelfden dag, 
zeggende: 

49 Klim op den berg Abarim (deze is de berg Nebo, die in 
het land van Moab is, die tegenover Jericho is), en zie                  
het land Kanaän, dat Ik den kinderen Israëls tot een        
bezitting geven zal; 

50 En sterf op dien berg, waarheen gij opklimmen zult, en 
word vergaderd tot uw volken; gelijk als uw broeder 
Aäron stierf op den berg Hor, en werd tot zijn volken 
vergaderd. 

foto's 

Op de top van "de berg van 
Aäron" of "Jabal Harun" 
of "de berg Hor" staat een 
witte moskee. Die staat op 
het graf van Aäron. Er is 
ook nog een waterbassin 
of cisterne. Het water komt 
daar gewoon uit de grond.

De foto rechts geeft een 
overzichtsbeeld van Bozra 
en het oude Petra op de 
berg Umm El Biyara. 



Numeri 20 : 29

29 Toen de ganse vergadering zag, dat Aäron overleden was, zo 
beweenden zij Aäron dertig dagen, het ganse huis van Israël. 

Micha 2 : 12, 13

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker 
zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen 
zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het mid-
den van haar kooi zullen zij van mensen deunen. 

foto's 

De berg Nebo ligt ter 
hoogte van de noordpunt 
van de Dode Zee en dan 
iets naar het oosten, in de 
bergen. Het woord Nebo 
wordt vertaald met: pro-
fetie; voorzegging. We 
komen hier weer dezelfde 
geschiedenis tegen. Zowel 
Mozes als Aäron klimmen 
vanaf de oostzijde van de 
Araba het gebergte in. Op 
de berg vindt hun opvol-
ging plaats en daarna ster-
ven zij. De dood van Mozes 
en Aäron beelden allebei 
de dood van de Here Jezus 
Christus uit en daarmee 
het einde van het Oude 
Verbond. In Hebreeën 3 en 
4 lezen we dat Mozes en 
Aäron beiden middelaren 
van het Oude Verbond 
waren, maar Christus, als 
Middelaar van het Nieuwe 
Verbond, is méér. Mozes 
en Aäron klimmen op uit 
het oordeel Gods en wor-
den verhoogd. Samen zijn 
ze een uitbeelding van 
Christus.



13 De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij  
zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezel-
ve uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht 
henengaan; en de HEERE in hun spits. 

Numeri 21 : 1

1 Als de Kanaäniet, de koning van Harad, wonende tegen 
het zuiden, hoorde, dat Israël door den weg der verspie-
ders kwam, zo streed hij tegen Israël, en hij voerde enige 
gevangenen uit denzelven gevankelijk weg. 

Numeri 21 : 4 

4 Toen reisden zij van den berg Hor, op den weg der 
Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heentogen; 
doch de ziel des volks werd verdrietig op dezen weg. 

Numeri 21 :  5-9

5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt 
gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven 
zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen 
water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. 

6  Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die 
beten het volk; en er stierf veel volks van Israël. 

7 Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: Wij heb-
ben gezondigd, omdat wij tegen den HEERE en tegen u 
gesproken hebben; bid den HEERE, dat Hij deze slangen 
van ons wegneme. Toen bad Mozes voor het volk. 

8 En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, 
en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie 
gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. 

9 En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een 
stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag 
hij de koperen slang aan, en hij bleef levend. 

Johannes 3 : 14, 15

14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, 
alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; 

15 Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar 
het eeuwige leven hebbe.



Jozua 1 : 11

11 Gaat door het midden des legers, en beveelt het volk, zeg-
gende: Bereidt teerkost voor ulieden; want binnen nog 
drie dagen zult gijlieden over deze Jordaan gaan, dat gij 
ingaat, om te erven het land, hetwelk de HEERE, uw God, 
ulieden geeft om te beërven. 

Jozua 3 : 2-4

2 En het geschiedde, dat de ambtlieden, op het einde van 
drie dagen, door het midden des legers gingen; 

3 En zij geboden het volk, zeggende: Wanneer gij de ark des 
verbonds des HEEREN, uws Gods, ziet, en de Levietische 
priesters dezelve dragende, verreist gijlieden ook van uw 
plaats, en volgt haar na; 

4 Dat er nochtans ruimte zij tussen ulieden en tussen dezel-
ve, bij de twee duizend ellen in de maat; en nadert tot 
dezelve niet; opdat gij dien weg wetet, dien gij gaan zult; 
want gijlieden zijt door dien weg niet gegaan gisteren en 
eergisteren. 

Jozua 3 : 16

16 Zo stonden de wateren, die van boven afkwamen; zij 
rezen op een hoop, zeer verre van de stad Adam af, die 
ter zijde van Sarthan ligt; en die naar de zee des vlakken 
velds, te weten de Zoutzee, afliepen, vergingen, zij werden 
afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. 



Jozua 4 : 19

19 Het volk nu was den tienden der eerste maand uit de 
Jordaan opgeklommen; en zij legerden zich te Gilgal, aan 
het oosteinde van Jericho. 

Jozua 4 : 20-24

20 En Jozua richtte die twaalf stenen te Gilgal op, die zij uit 
de Jordaan genomen hadden. 

21 En hij sprak tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer 
uw kinderen morgen hun vaderen vragen zullen, zeg-
gende: Wat zijn deze stenen? 

22 Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: 
Op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. 

23 Want de HEERE, uw God, heeft de wateren van de Jordaan 
voor uw aangezichten doen uitdrogen, totdat gijlieden er 
waart doorgegaan; gelijk als de HEERE, uw God, aan de 
Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor ons aangezicht heeft 
doen uitdrogen, totdat wij daardoor gegaan waren; 

24 Opdat alle volken der aarde de hand des HEEREN                 
kennen zouden, dat zij sterk is; opdat gijlieden den 
HEERE, uw God, vrezet te allen dage. 

Jozua 5 : 5, 6

5 Want al het volk, dat er uittoog, was besneden; maar al het 
volk, dat geboren was in de woestijn op den weg, nadat zij 
uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. 

6 Want de kinderen Israëls wandelden veertig jaren in de 
woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslie-
den, die uit Egypte gegaan waren; die de stem des HEEREN 
niet gehoorzaam geweest waren, denwelken de HEERE 

foto 

De Jordaan is in deze tijd 
geen grote rivier. Er wordt 
veel water onttrokken aan 
de rivier die zo'n belang-
rijke rol speelt in wat God 
ons via Zijn Woord te ver-
tellen heeft.



gezworen had, dat Hij hun niet zoude laten zien het land, 
hetwelk de HEERE hun vaderen gezworen had ons te    
zullen geven, een land vloeiende van melk en honig. 

Jozua 5 : 9

9 Verder sprak de HEERE tot Jozua: Heden heb Ik den smaad 
van Egypte van ulieden afgewenteld; daarom noemde 
men den naam dier plaats Gilgal, tot op dezen dag. 

2 Koningen 6 : 1

1 En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa: Zie nu, de 
plaats, waar wij wonen voor uw aangezicht, is voor ons 
te eng. 

2 Koningen 2 : 15-22

15 Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho 
waren, hem zagen, zo zeiden zij: De geest van Elia rust op 
Elisa; en zij kwamen hem tegemoet, en bogen zich voor 
hem neder ter aarde. 

16 En zij zeiden tot hem: Zie nu, er zijn bij uw knechten 
vijftig dappere mannen; laat hen toch heengaan, en uw 
heer zoeken, of niet misschien de Geest des HEEREN hem 
opgenomen, en op een der bergen, of in een der dalen 
hem geworpen heeft. Doch hij zeide: Zendt niet. 

17 Maar zij hielden bij hem aan tot schamens toe; en hij 
zeide: Zendt. En zij zonden vijftig mannen, die drie dagen 
zochten, doch hem niet vonden. 



18  Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho 
gebleven was; en hij zeide tot hen: Heb ik tot ulieden niet 
gezegd: Gaat niet? 

19 En de mannen der stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de 
woning dezer stad is goed, gelijk als mijn heer ziet; maar 
het water is kwaad, en het land onvruchtbaar. 

20 En hij zeide: Brengt mij een nieuwe schaal, en legt er        
zout in. En zij brachten ze tot hem. 

21 Toen ging hij uit tot de waterwel, en wierp het zout daar-
in, en zeide: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond 
gemaakt, er zal geen dood noch onvruchtbaarheid meer 
van worden. 

22 Alzo werd dat water gezond, tot op dezen dag, naar het 
woord van Elisa, dat hij gesproken had. 





Johannes 7 : 1

1 En na dezen wandelde Jezus in Galilea; want Hij wilde 
in Judea niet wandelen, omdat de Joden Hem zochten              
te doden. 

Lukas 21 : 37

37 Des daags nu was Hij lerende in den tempel; maar des 
nachts ging Hij uit, en vernachtte op den berg, genaamd 
den Olijf berg. 

zie zijlijn 8

Johannes 1 : 1

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij 
God, en het Woord was God. 

Johannes 1 : 4

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der 
mensen. 

Johannes 1 : 10

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; 
en de wereld heeft Hem niet gekend. 

Johannes 1 : 14

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons 
gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, 
een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), 
vol van genade en waarheid. 

Zijlijn  8

 
Enkele uitzonderin-

gen zijn:

In Johannes 4 : 4, 5 staat 
dat de Here Jezus van 
Judea naar Galilea reisde. 
Hij moest daarvoor door 
Samaria gaan.

De Here Jezus ging soms 
naar het land van Deka-
polis. Dat werd gerekend 
tot het buitenland. Letter-
lijk betekent Dekapolis:  
tien steden. Deze steden 
lagen aan de oostzijde van 
het meer van Galilea, in het 
tegenwoordige Jordanië.

In Markus 7 : 24-30 en 
Matthéüs 15 : 21-28 staat 
de geschiedenis van Jezus 
en de Syro-Foenicische 
vrouw of Kananese vrouw. 
Deze geschiedenis speelde 
zich in het buitenland af. 
Tegenwoordig zouden we 
dat Libanon noemen.

De verzoeking van de 
Here Jezus door de duivel 
speelt zich in de woestijn 
af. (Matthéüs 4 : 1, Markus 
1 : 12, Lukas 4 : 1) Er staat 
niet vermeldt om welke 
woestijn het gaat. Men ver-
moedt dat het in de woes-
tijn van Judea plaatsvond. 
Deze woestijn ligt zuidoos-
telijk van Jeruzalem, in de 
richting van de Dode Zee.



1 Johannes 1 : 1

1 Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord heb-
ben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen 
wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, 
van het Woord des levens; 

2 Petrus 1 : 16

16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nage-
volgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en 
toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn 
aanschouwers geweest van Zijn majesteit. 

Johannes 1 : 28

28 Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, 
waar Johannes was dopende. 

Johannes 1 : 43, 45

43 Des anderen daags wilde Jezus heengaan naar Galilea, en 
vond Filippus, en zeide tot hem: Volg Mij. 

45 Filippus vond Nathanaël en zeide tot hem: Wij hebben 
Dien gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven 
heeft, en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef, 
van Nazareth. 

Johannes 2 : 11, 13

11 Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in 
Galilea, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn 
discipelen geloofden in Hem. 

13 En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar 
Jeruzalem. 

Johannes 4 : 3, 43

3 Zo verliet Hij Judea, en ging wederom heen naar Galilea. 

43 En na de twee dagen ging Hij van daar en ging heen naar 
Galilea; 

Johannes 5 : 1

1 Na dezen was een feest der Joden, en Jezus ging op naar 
Jeruzalem.

Johannes 6 : 1

1 Na dezen vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is  
de zee van Tiberias. 

Johannes 7 : 1, 2

1 En na dezen wandelde Jezus in Galilea; want Hij wilde 
in Judea niet wandelen, omdat de Joden Hem zochten te 
doden. 

2 En het feest der Joden, namelijk de loof huttenzetting, was 
nabij. 



Johannes 8 : 1, 2

1 Maar Jezus ging naar den Olijfberg. 
2 En des morgens vroeg kwam Hij wederom in den tempel, 

en al het volk kwam tot Hem; en nedergezeten zijnde, 
leerde Hij hen. 

Johannes 11 : 1

1 En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van 
Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. 

Johannes 11 : 47-57

47 De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden den 
raad, en zeiden: Wat zullen wij doen? want deze Mens 
doet vele tekenen. 

48 Indien wij Hem alzo laten geworden, zij zullen allen in 
Hem geloven, en de Romeinen zullen komen, en weg-
nemen beide onze plaats en volk. 

49 En een uit hen, namelijk Kajafas, die deszelven jaars   hoge-
priester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets; 

50 En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens sterve 
voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga. 

51 En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hoge-
priester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven 
zou voor het volk; 

52 En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de 
kinderen Gods, die verstrooid waren, tot een zou ver-
gaderen. 

53 Van dien dag dan af beraadslaagden zij tezamen, dat zij 
Hem doden zouden. 

54 Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden; 
maar ging van daar naar het land bij de woestijn, naar 
de stad, genaamd Efraïm, en verkeerde aldaar met Zijn 
discipelen. 

55 En het pascha der Joden was nabij, en velen uit dat land 
gingen op naar Jeruzalem, voor het pascha, opdat zij    
zichzelven reinigden. 

56 Zij zochten dan Jezus, en zeiden onder elkander, staan-   
de in den tempel: Wat dunkt u? Dunkt u, dat Hij niet 
komen zal tot het feest? 

57 De overpriesters nu en de Farizeeën hadden een gebod 
gegeven, dat, zo iemand wist, waar Hij was, hij het zou te 
kennen geven, opdat zij Hem mochten vangen. 

Johannes 12 : 1, 2

1 Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha te Bethanië, 
daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welken Hij 
opgewekt had uit de doden. 

2 Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha 
diende; en Lazarus was een van degenen, die met Hem 
aanzaten. 

Johannes 12 : 12

12 Des anderen daags, een grote schare, die tot het feest       
gekomen was, horende, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, 



Matthéüs 1 : 16

16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke 
geboren is JEZUS, gezegd Christus. 

Matthéüs 2 : 1, 2

1 Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, 
in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen 
van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. 

2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want 
wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn geko-
men om Hem te aanbidden. 

Lukas 2 : 4

4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth,  
naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd 
wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was); 

Matthéüs 2 : 6, 13

6 En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste 
onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman 
voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal. 

13 Toen zij nu vertrokken waren, ziet, de engel des Heeren 
verschijnt Jozef in den droom, zeggende: Sta op, en neem 
tot u het Kindeken en Zijn moeder, en vlied in Egypte, en 
wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want Herodes zal 
het Kindeken zoeken, om Hetzelve te doden. 

Matthéüs 2 : 19-23

19 Toen Herodes nu gestorven was, ziet, de engel des Heeren 
verschijnt Jozef in den droom, in Egypte. 

20 Zeggende: Sta op, neem het Kindeken en Zijn moeder tot 
u, en trek in het land Israëls; want zij zijn gestorven, die 
de ziel van het Kindeken zochten. 

21 Hij dan, opgestaan zijnde, heeft tot zich genomen het Kin-
deken en Zijn moeder, en is gekomen in het land Israëls. 



22 Maar als hij hoorde, dat Archelaus in Judea koning was, 
in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen 
te gaan; maar door Goddelijke openbaring vermaand in 
den droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. 

23 En daar gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de 
stad, genaamd Nazareth; opdat vervuld zou worden, wat 
door de profeten gezegd is, dat Hij Nazarener zal geheten 
worden. 

Matthéüs 3 : 1, 13, 16

1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in 
de woestijn van Judea, 

13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot 
Johannes, om van hem gedoopt te worden. zie zijlijn 9

16 En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit 
het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend,     
en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, 
en op Hem komen. 

Matthéüs 3 : 17

17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn 
Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen 
heb!

Jesaja 42 : 1

1 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitver-         
korene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik 
heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den            
heidenen voortbrengen. 

Matthéüs 4 : 1

1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, 
om verzocht te worden van den duivel. 

Matthéüs 4 : 12, 13

12 Als nu Jezus gehoord had, dat Johannes overgeleverd was, 
is Hij wedergekeerd naar Galilea; 

13 En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen te 
Kapérnaüm, gelegen aan de zee, in de landpale van 
Zebulon en Nafthali; 

zie zijlijn 10

Matthéüs 4 : 14-16

14 Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door 
Jesaja, den profeet, zeggende: 

15 Het land Zebulon en het land Nafthali aan den weg der 
zee over de Jordaan, Galilea der volken; 

16 Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht 
gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduwe 
des doods, denzelven is een licht opgegaan. 

Zijlijn  9

 
Tegenwoordig is 

er nog steeds een speciale 
plek in de Jordaan waar 
men gedoopt kan wor-
den.  Deze plek ligt rich-
ting het noorden, iets ten 
zuiden van het meer van 
Galilea. Dat lijkt de meest 
waarschijnlijke plaats 
waar indertijd Johannes de 
Doper in de Jordaan doopte 
en waar dus ook de Here 
Jezus gedoopt is.

Zijlijn  10

 
Lukas 2 : 36 spreekt 

over Anna, een profetesse 
uit de stam Aser. Sommigen 
beweren op grond van dit 
vers dat de tien stammen 
teruggekeerd zijn uit de bal-
lingschap en zich weer bij 
de Joden hebben gevoegd. 
Maar deze ene vrouw, uit 
de stam van Aser, brengt 
nog niet alle tien stam-
men terug onder de Joden! 
Bovendien staat er in de 
Bijbel dat de stam van Juda 
(twee stammen) is afgewe-
ken. Juda zou terugkeren 
tot Efraïm (tien stammen). 
(Jeremia 3: 18)



Matthéüs 4 : 23-25

23 En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun syna-
gogen en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en 
genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. 

24 En Zijn gerucht ging van daar uit in geheel Syrië; en zij 
brachten tot Hem allen, die kwalijk gesteld waren, met 
verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van 
den duivel bezeten, en maanzieken en geraakten; en Hij 
genas dezelve. 

25 En vele scharen volgden Hem na, van Galilea en van 
Dekapolis, en van Jeruzalem, en van Judea, en van over de 
Jordaan. 

Jesaja 8 : 23

23 Maar het land, dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd 
worden; gelijk als Hij het in den eersten tijd verachtelijk 
gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan, en naar 
het land van Nafthali aan, alzo heeft Hij het in het laatste 
heerlijk gemaakt, naar den weg zeewaarts aan gelegen 
over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. 

Jesaja 9 : 1 

1 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht 
zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des 
doods, over dezelve zal een licht schijnen. 



Handelingen 2 : 17

17 En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uit-
storten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw 
dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen 
gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 



zie zijlijn 11

Jesaja 9 : 2

2 Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de        
blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde 
wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt         
in den oogst, gelijk men verheugd is, wanneer men de 
buit uitdeelt. 

Zijlijn  11

 
Een klassiek ge-

schiedschrijver schreef dat 
in Noordwest-Europa aan 
de kust, het volk van de 
Sabelin goi woonden. Het 
Hebreeuwse woord goi 
betekent “heidenen” en in 
het woord Sabelin is het 
woord “Zebulon” terug te 
vinden.



Matthéüs 13 : 10, 11

10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: 
Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen? 

11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u ge-
geven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der 
hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. 

Matthéüs 13 : 54-58

54 En gekomen zijnde in Zijn vaderland, leerde Hij hen in 
hun synagoge, zodat zij zich ontzetten, en zeiden: Van 
waar komt Dezen die wijsheid en die krachten? 

55 Is Deze niet de Zoon des timmermans? en is Zijn moeder 
niet genaamd Maria, en Zijn broeders Jakobus en Joses, en 
Simon en Judas? 

56 En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar komt 
dan Dezen dit alles? 

57 En zij werden aan Hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot 
hen: Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn vaderland, 
en in zijn huis. 

58 En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege 
hun ongeloof. 

Matthéüs 11 : 20-24

20 Toen begon Hij de steden, in dewelke Zijn krachten meest 
geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd 
hadden. 

21 Wee u, Chorazin! wee u Bethsaida! want zo in Tyrus en 
Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, 
zij zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. 

22 Doch Ik zeg u: Het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn 
in den dag des oordeels, dan ulieden. 

23 En gij, Kapernaüm! die tot den hemel toe zijt verhoogd, 
gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in 
Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied 
zijn, zij zouden tot op den huidigen dag gebleven zijn. 

24  Doch Ik zeg u, dat het den lande van Sodom verdrage-
lijker zal zijn in den dag des oordeels, dan u. 



Lukas 19 : 41, 42

41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over 
haar, 

42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw 
dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen 
voor uw ogen. 

Lukas 19 : 43, 44

43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden 
een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u 
omsingelen, en u van alle zijden benauwen; 

44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen 
in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen 
niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet 
bekend hebt. 

foto's

In wat in deze dagen als de 
hof van Gethsémané, aan 
de voet van de Olijfberg, 
wordt aangemerkt, staan 
veel zeer oude olijfbomen. 
Wellicht zelfs nog uit de 
tijd van de Here Jezus.



Handelingen 1 :  11

11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij 
en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u op-             
genomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs    
gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. 

Zacharia 9 : 9

9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter 
Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, 
en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op 
een veulen, een jong der ezelinnen. 

zie zijlijn 12

Zijlijn  12

 
De protestanten   

kennen twee Maria’s. De         
ene wordt Maria van 
Bethanië genoemd en is de 
zuster van Martha en 
Lazarus. De ander Maria 
wordt Maria van Magdala 
of Maria Magdalena 
genoemd. Zij zou een 
bekeerde hoer zijn. Er 
wordt gedacht dat zij een 
heel ander iemand was dan 
Maria van Bethanië, dat 
was immers een aardige 
lieve vrouw met lang haar 
en zalfolie. In de Bijbel vin-
den we geen verschil tus-
sen deze vrouwen. De 
rooms-katholieken kennen 
het verschil ook niet. Ze 
kennen volgens hun leer 
maar één Maria. Die ene 
Maria wordt dus Maria van 
Bethanië en Maria van 
Magdala genoemd. Magdala 
ligt aan de oever van het 
meer van Galilea. De ver-
klaring die men hier voor 
geeft is, dat Maria van 
Bethanië bezittingen had 
in Magdala en daar bij gele-
genheid woonde. Er is een 
directe verbinding tussen 
Bethanië en Galilea.





Zacharia 13 : 9 

9 ... het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren;        
Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De 
HEERE is mijn God. 

Joël 2 : 32

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN 
zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg 
Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de 
HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die        
de HEERE zal roepen. 

Matthéüs 24 : 15, 16

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, 
waarvan gesproken is door Daniel, den profeet, staande 
in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) 

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; 

foto 

Deze foto is genomen van-
uit het Kidrondal. De eerste 
berg rechts is de Olijfberg. 
De berg waar nu vele dui-
zenden graven van Joden 
op staan, zal scheuren om 
een vluchtroute te ver-
schaffen voor degenen die 
in geloof Jeruzalem zullen 
ontvluchten. Het is ook 
de berg waarvan de opge-
stane Here Jezus zichtbaar 
ten hemel opvoer. Daarna 
werd gezegd dat Hij op 
dezelfde manier, maar 
dan natuurlijk omgekeerd, 
weer zou terugkeren en 
Zijn voeten zou zetten op 
de Olijfberg. (Handelingen 
1) Joden zullen dan zien wie 
zij doorstoken hebben en 
tot geloof komen. (Zacharia 
12 : 10) Het betekent ook het 
einde van de periode dat 
de Heer zich verborg voor 
de wereld. In de periode 
die volgt zullen uiteindelijk 
alle volken zich aan Hem 
onderwerpen.







Zacharia 14 : 1-5

1 Ziet, de dag komt den HEERE, dat uw roof zal uitgedeeld 
worden in het midden van u, o Jeruzalem! 

2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde         
verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen 
zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden 
worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; 
maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid 
worden. 

3 En de HEERE zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die 
heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage 
des strijds. 

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, 
die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg 
zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar 
het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene 
helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft 
deszelven naar het zuiden. 

5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen 
(want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij 
zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de 
dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de HEERE, 
mijn God, komen, en al de heiligen met U, o HEERE! 

zie zijlijn 13

zie zijlijn 14

Zijlijn  14

Op deze route komt 
men ook langs En-gedi, 
de plaats waar David zich 
verschool in de woestijn, 
toen hij voor koning Saul 
vluchtte. Het ligt aan de 
westkant van de Dode Zee, 
daar waar het terrein naar 
beneden gaat richting de 
Dode Zee. Er zijn diverse  
watervallen.

Zijlijn  13

Meestal beweert 
men het tegenovergestelde, 
namelijk dat bij het ver-
schijnen van de Heer op de 
Olijfberg, de dichtgemet-
selde "Schone poort" van 
Jeruzalem zal opengaan. 
Vervolgens zullen ook de 
duizenden graven voor 
Jeruzalem, waarin hoofd-
zakelijk rijke Joden liggen, 
opengaan. De Messias zal 
dan in feestelijke optocht 
de stad binnentrekken 
en Zijn koningschap op-
eisen. De Bijbel leert ons 
het omgekeerde, namelijk 
dat het gelovig overblijfsel 
uit Jeruzalem zal vluchten, 
dwars door de Olijfberg, 
dwars door de woestijn van 
Juda, naar beneden, naar 
het dal van de Dode Zee en 
tot slot naar Petra, waar het 
verzameld zal worden. 



zie zijlijn 15

Openbaring 12 : 6

6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats 
had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden 
voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 

Zijlijn  15

 
Soms wordt Azal 

op een kaart aangegeven. 
Het zou dan ergens aan de 
oostzijde van de Olijfberg 
liggen. Dat is onzin, want 
daar ligt geen plaats Azal 
en het heeft daar ook nooit 
gelegen.

foto's 

Op de weg langs de Dode 
Zee ligt de berg Massada. 
Veel toeristen nemen 
de kabelbaan (lopen kan 
ook) om bovenop het pla-
teau de overblijfselen te 
aanschouwen van wat 
eens gebouwd werd voor 
Herodes als een luxueus 
fort. Na de val en verwoes-
ting van Jeruzalem, tijdens 
de grote Joodse opstand 
in 70, werd er op verschil-
lende plaatsen van het 
land nog verzet gepleegd 
tegen de Romeinse bezet-
ters, onder meer door 
Zeloten bij Massada. De 
Romeinen legerden zich 
rondom de berg en bouw-
den een kunstmatige heu-
vel om Massada te kunnen 
innemen. Zij deden dat 
in 73. Over de collectieve 
zelfmoord van de Zeloten 
heeft niet iedereen dezelf-
de mening. 

Vanaf Massada heeft men 
een prachtig overzicht 
over de Dode Zee. En voor 
wie er oog voor heeft: het 
"witte" Gomorra is dui-
delijk te onderscheiden 
van bovenaf, maar waar-
schijnlijk weten maar zeer 
weinig bezoekers dat ze zo 
dicht bij een 4000 jaar oud  
monument zijn.



Deuteronomium 30 : 1-6

1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over 
u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik 
u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, 
onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, ge-
dreven heeft; 

2 En gij zult u bekeren tot den HEERE, uw God, en Zijner 
stem gehoorzaam zijn, naar alles, wat ik u heden gebie- 
de, gij en uw kinderen, met uw ganse hart en met uw 
ganse ziel. 

3 En de HEERE, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich 
uwer ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de 
volken, waarheen u de HEERE, uw God, verstrooid had. 

4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van 
daar zal u de HEERE, uw God, vergaderen, en van daar zal 
Hij u nemen. 

5 En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw 
vaderen erfelijk bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk 
bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u vermenigvuldigen 
boven uw vaderen. 

6 En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart 
van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met 
uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet. 

Ezechiël 20 : 33-38

33 Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE: Zo Ik 
niet met een sterke hand, en uitgestrekten arm, en met 
een uitgegoten grimmigheid over u zal regeren! 

34 Want Ik zal u uit de volken voeren, en u vergaderen uit de 
landen, waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand, 
en door een uitgestrekten arm, en door een uitgegoten 
grimmigheid. 

35 Daartoe zal Ik u brengen in de woestijn der volken, en Ik 
zal met u aldaar rechten, aangezicht aan aangezicht; 

36 Gelijk als Ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn 
van Egypteland, alzo zal Ik met u rechten, spreekt de 
Heere HEERE. 

37 En Ik zal ulieden onder de roede doen doorgaan, en Ik zal 
u brengen onder den band des verbonds. 

38 Daartoe zal Ik, die rebel zijn, en die tegen Mij overtreden, 
uit ulieden uitzuiveren; Ik zal hen uit het land hunner 
vreemdelingschappen uitvoeren, en zij zullen in het 
landschap Israëls niet weder komen, en gij zult weten,    
dat Ik de HEERE ben. 





Jeremia 30 : 24

24 De hittigheid van des HEEREN toorn zal zich niet af-
wenden, totdat Hij gedaan, en totdat Hij daargesteld 
zal hebben de gedachten Zijns harten; in het laatste der 
dagen zult gij daarop letten. 

Jeremia 31 : 1, 2

1 Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, zal Ik allen geslachten 
Israëls tot een God zijn; en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

2 Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het 
zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk 
Israël, als Ik henenging om hem tot rust te brengen. 

Matthéüs 24 : 16-20

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen; 
17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg 

te nemen; 
18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn 

klederen weg te nemen. 
19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in 

die dagen! 
20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters,  

noch op een sabbat. 

Openbaring 12 : 5, 6

5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen 
zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd 
weggerukt tot God en Zijn troon. 

6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats 
had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden 
voeden duizend tweehonderd zestig dagen. 

foto's 

In de fraai gekleurde rotsen 
van Petra zijn in het ver-
leden heel veel woningen 
uitgehakt. Ook ander grote 
imposante gebouwen zijn 
nu nog te zien. Ze moeten 
er in die tijd schitterend 
uitgezien hebben. Van 
latere datum (begin eerste 
eeuw) is het theater, dat aan 
ruim 6000 mensen plaats 
bood en dat ook diende  
om water op te vangen.

Een kaart van het gebied:













foto's 

Petra wordt in de Bijbel 
Sela genoemd en vertaald 
met "rots". Dat betekent dat 
de hoofdstad van Edom 
niet gelegen was in het 
dal, maar op de steile berg 
met de vlakke top die naast 
het dal ligt. Het echte Petra 
ligt dus een paar honderd 
meter omhoog. Deze berg 
wordt nu "Umm El Biyara" 
genoemd. Dat wordt ver-
taald met "de moeder van 
alle cisternen", dat wil zeg-
gen watervoorraden in de 
grond. De overblijfselen 
daarvan zijn nog aanwe-
zig. De klim naar de top is 
zwaar, maar de beloning 
voor deze inspanning is 
groot. Het uitzicht over 
de omgeving is geweldig! 
De foto's geven slechts een 
beperkte indruk van de 
imposante omgeving, die 
in de toekomst nog een 
belangrijke rol gaat spelen. 
Zelf een reis naar Petra en 
een klim naar Umm El 
Biyara maken is derhalve 
aan te raden.



foto's 

Op de voorgrond ligt Umm 
el Biyara, het oude Petra, en 
op de achtergrond is "de 
berg van Aäron" of "Jabal 
Harun" of de berg "Hor" te 
zien. Die berg geeft zicht op 
Petra. In Petra zelf is de berg 
niet meer te zien, omdat 
men zich tussen de kloven 
bevindt. Alleen het hoogste 
gebouw in Petra, Ed Deir, 
geeft zicht op  Jabal Harun 
en andersom. Op de top 
staat een witte moskee. Die 
staat op het graf van Aäron. 
Er is ook nog een enorm 
waterbassin of cisterne. Het 
water komt daar gewoon 
uit de grond. Dat is de plek 
waar indertijd Aäron stierf 
en begraven werd, maar 
het is ook de plek waar 
Eleázar (Lazarus) de kleding 
van Aäron kreeg en hem 
opvolgde. Daarna ging hij 
de berg af en meldde zich 
bij het volk als de nieuwe 
hogepriester. Overdrachte-
lijk mogen we verwachten 
dat de Heer zal verschijnen 
op deze zelfde berg. In de 
voetsporen van Eleázar zal 
Hij de berg afkomen en 
zich melden bij het over-
blijfsel.

Tegenwoordig komt men 
vanuit Wadi Musa de Siq 
in. Dat is eigenlijk de uit-
gang. Aan het eind van de 
1,5 kilometer lange kloof, 
ziet men "El Khazne" (Het 
Rechthuis). De "sleutelgat-
foto" is een veel gemaakt 
plaatje van bezoekers aan 
Petra.



foto's 

De Siq blijft imponeren. 

Deze kloof, waarin een soort 
waterleiding is aangelegd, 
fungeert als poort. In dit 
verband liggen El Khazne 
en de Siq niet zomaar bij 
elkaar. Naar Bijbelse maat-
staven wordt in een poort 
namelijk rechtgesproken. 



Matthéüs 16 : 18

18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal 
Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen 
dezelve niet overweldigen. 





Zacharia 12 : 10

10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van 
Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der 
gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij door-
stoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als 
met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over 
Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over 
een eerstgeborene. 

Zacharia 13 : 6

6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw 
handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede 
ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers. 

foto's 

Ed Deir ligt op het hoog-
ste punt van Petra. Het is 
gebouwd met het front 
recht op de berg Hor. Vanaf 
de berg Hor is alleen maar 
de bovenste verdieping van 
Ed Deir te zien. Het is het 
grootste gebouw van Petra 
en ligt eigenlijk buiten 
Petra. Het is niet bekend 
wie het gebouwd heeft, 
wanneer het gebouwd is 
en waarom het gebouwd 
is. Wel weten we dat hier 
eenmaal de Heer in heer-
lijkheid zal verschijnen als 
Degene die de littekenen in 
Zijn handen en voeten heeft 
en als Degene die zij door-
stoken hebben. (Zacharia 
12 : 10) In de Byzantijnse 
tijd schijnt dit gebouw een 
kerk geweest te zijn. Voor 
de toekomst zou het een 
geschikte plaats zijn om 
als kroningszaal voor de 
komst van de Messias te 
fungeren. 



Habakuk 3 : 3

3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg 
Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het 
aardrijk was vol van Zijn lof. 

Psalm 68 : 7

7 O God! toen Gij voor het aangezicht Uws volks uittoogt, 
toen Gij daarhenen tradt in de woestijn; Sela. 

Jesaja 16 : 1-5

1 Zendt de lammeren van den heerser des lands van Sela 
af, naar de woestijn henen, tot den berg der dochter van 
Sion. 

2 Anderszins zal het geschieden, dat de dochteren van 
Moab aan de veren van Arnon zullen zijn, als een zwer-
vende vogel, uit het nest gedreven zijnde. 

3 Brengt een raad aan, houdt gericht, maakt uw schaduw 
op het midden van den middag, gelijk van den nacht; ver-
bergt de verdrevenen, en meldt den omzwervende niet. 

4 Laat mijn verdrevenen onder u verkeren, o Moab! wees gij 
hun een schuilplaats voor het aangezicht des verstoorders; 
want de onderdrukker heeft een einde, de verstoring is te 
niet geworden, de vertreders zijn van de aarde verdaan. 

5 Want er zal een troon bevestigd worden in goedertieren-
heid, en op denzelven zal bestendig een zitten in de tent 
van David, een, die oordeelt en het recht zoekt, en vaardig 
is ter gerechtigheid. 

foto

Het oude Petra, in de Bijbel 
ook Sela genoemd, biedt 
een prachtig uitzicht over 
de omgeving. De overblijf-
selen van de wateropvang 
(cisternen) zijn duidelijk 
aanwezig. 





Habakuk 3 : 1-3

1 Een gebed van Habakuk, den profeet, op Sjigjonoth. 
2 HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw 

werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden 
der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in 
den toorn gedenk des ontfermens. 

3 God kwam van Theman, en de Heilige van den berg 
Paran. Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, en het 
aardrijk was vol van Zijn lof. 

Jesaja 63 : 1

1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde             
klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? 
Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in 
gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen. 

foto

Tegenwoordig ligt er ook 
een asfaltweg vanuit het 
dorp waar de Bedoeïenen 
wonen. Hiermee wordt de  
bevoorrading van enkele  
restaurantjes en talrijke 
stalletjes geregeld. 



Micha 2 : 12, 13

12 Voorzeker zal Ik u, o Jakob! gans verzamelen; voorzeker 
zal Ik Israëls overblijfsel vergaderen; Ik zal het te zamen 
zetten als schapen van Bozra; als een kudde in het mid-
den van haar kooi zullen zij van mensen deunen. 

13 De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken; zij  
zullen doorbreken, en door de poort gaan, en door dezel-
ve uittrekken; en hun koning zal voor hun aangezicht 
henengaan; en de HEERE in hun spits. 

foto

De Siq is de breuk (perez) 
in de berg. Het is de poort 
waar Micha 2 : 12, 13 over 
spreekt. Een wedergeboren 
Israël zal door deze poort 
uittrekken. Ze zullen het 
gebied van Edom ingaan, 
om langs "de koninklijke 
weg" op te trekken naar 
het noorden in de richting 
van Jeruzalem. Zo zal van-
uit Petra het Koninkrijk 
van Christus letterlijk op 
aarde gebouwd worden. 



Numeri 20 : 14-21

14 Daarna zond Mozes boden uit Kades tot den koning van 
Edom, welke zeiden: Alzo zegt uw broeder Israël: Gij weet 
al de moeite, die ons ontmoet is; 

15 Dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn, en wij in 
Egypte vele dagen gewoond hebben; en dat de Egypte-
naars aan ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. 

16 Toen riepen wij tot den HEERE, en Hij hoorde onze stem, 
en Hij zond een Engel, en Hij leidde ons uit Egypte; en ziet, 
wij zijn te Kades, een stad aan het uiterste uwer landpale. 

17 Laat ons toch door uw land trekken; wij zullen niet    
trekken door den akker, noch door de wijngaarden, 
noch zullen het water der putten drinken; wij zullen 
den koninklijken weg gaan, wij zullen niet afwijken ter 
rechter hand noch ter linkerhand, totdat wij door uw 
landpalen zullen getrokken zijn. 

18 Doch Edom zeide tot hem: Gij zult door mij niet trekken, 
opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet! 

19 Toen zeiden de kinderen Israëls tot hem: Wij zullen door 
den gebaanden weg optrekken, en indien wij van uw 
water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs prijs daar-
voor geven; ik zal alleenlijk, zonder iets anders, te voet 
doortrekken. 

20 Doch hij zeide: Gij zult niet doortrekken! En Edom is  
hem tegemoet uitgetrokken, met een zwaar volk, en met 
een sterke hand. 

21 Alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpale 
te trekken; daarom week Israël van hem af. 

foto's

Vanaf Petra voert een 
moderne weg naar 
Amman, de hoofdstad 
van Jordanië. Vandaaruit is 
het niet zover meer naar 
Jeruzalem. De oude Kings 
Highway is er ook nog. De 
weg is ook geasfalteerd, 
maar is veel kronkeliger en 
neemt meer tijd in beslag. 
In totaal is de weg 335 kilo-
meter lang. Hij voert langs 
talrijke bezienswaardig-
heden en door een fraai 
landschap.

De groene lijn is de Kings 
Highway. De weg begint op 
de onderstaande landkaart 
onder Petra en eindigt op 
Mount Nebo.





Ezechiël 47 : 1-9

1 Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, en 
ziet, er vloten wateren uit, van onder den dorpel des hui-
zes naar het oosten; want het voorste deel van het huis 
was in het oosten, en de wateren daalden af van onderen, 
uit de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. 

2 En hij bracht mij uit door den weg van de noorderpoort, 
en voerde mij om door den weg van buiten, tot de bui-
tenpoort, den weg, die naar het oosten ziet; en ziet, de 
wateren sprongen uit de rechterzijde. 

3 Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een 
meetsnoer in zijn hand; en hij mat duizend ellen, en deed 
mij door de wateren doorgaan, en de wateren raakten tot 
aan de enkelen. 

4 Toen mat hij nog duizend ellen, en deed mij door de wate-
ren doorgaan, en de wateren raakten tot aan de knieën; en 
hij mat nog duizend, en deed mij doorgaan, en de wateren 
raakten tot aan de lenden. 

5 Voorts mat hij nog duizend, en het was een beek, waar       
ik niet kon doorgaan; want de wateren waren hoge         
wateren, waar men door zwemmen moest, een beek, 
waar men niet kon doorgaan. 

6 En hij zeide tot mij: Hebt gij het gezien, mensenkind? 
Toen voerde hij mij, en bracht mij weder tot aan den 
oever der beek. 

7 Als ik wederkeerde, ziet, zo was er aan den oever der beek 
zeer veel geboomte, van deze en van gene zijde. 

8 Toen zeide hij tot mij: Deze wateren vlieten uit naar het 
voorste Galilea, en dalen af in het vlakke veld; daarna 
komen zij in de zee; in de zee uitgebracht zijnde, zo      
worden de wateren gezond. 

9 Ja, het zal geschieden, dat alle levende ziel, die er wemelt, 
overal, waarhenen een der twee beken zal komen, leven 
zal, en daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daar-
henen zullen gekomen zijn, en zij zullen gezond worden, 
en het zal leven, alles, waarhenen deze beek zal komen. 

foto

In de toekomst zullen er 
weer vissen zwemmen in 
de Dode Zee, die dan geen 
Dode Zee meer zal heten. 
Bij En-gedi zal men de net-
ten drogen op de oever. 
En-gedi is nu een soort oase 
aan de Dode Zee. Het ligt 
in de bergen op één van 
de breuklijnen. Volgens het 
visioen zal er zoet water 
in de Dode Zee stromen, 
waardoor het zout zal ver-
dwijnen en er weer leven 
mogelijk is. Maar het zout 
kan alleen verdwijnen als 
er nog een uitgang is! Als 
we deze profetie geloven, 
dan moet dit hele gebied 
in de toekomst 400 meter 
omhoog komen door een 
aardbeving. 





Ezechiël 47 : 10-12

10 Ook zal het geschieden, dat er vissers aan dezelve zullen 
staan, van En-gedi aan tot En-eglaim toe; daar zullen plaat-
sen zijn tot uitspreiding der netten; haar vis zal naar zijn 
aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. 

11 Doch haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen 
niet gezond worden, zij zijn tot zout overgegeven. 

12 Aan de beek nu, aan haar oever, zal van deze en van gene 
zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, welks blad niet zal 
afvallen, noch de vrucht daarvan vergaan; in zijn maan-
den zal het nieuwe vruchten voortbrengen; want zijn 
wateren vlieten uit het heiligdom; en zijn vrucht zal zijn 
tot spijze, en zijn blad tot heling. 

foto's

Het water blijft stromen 
in de lommerrijke oase in 
de verder zo droge woes-
tijn van de Dode Zee. In de 
Bijbel is dit gebied bekend 
als "rotsstenen der steen-
bokken". (1 Samuël 24) Met 
een beetje geluk zijn die  
daar dan ook te zien. Dat 
geldt ook voor een ander 
dier, namelijk de klipdas. 



Ezechiël 16 : 46, 49, 53-55

46 Uw grote zuster nu is Samaria, zij en haar dochteren, 
dewelke woont aan uw linkerhand; maar uw zuster, die 
kleiner is dan gij, die tegen uw rechterhand woont, is 
Sodom en haar dochteren. 

49 Ziet, dit was de ongerechtigheid uwer zuster Sodom; 
hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had    
zij en haar dochteren; maar zij sterkte de hand des armen 
en nooddruftigen niet. 

53 Als Ik haar gevangenen wederbrengen zal, namelijk de 
gevangenen van Sodom en haar dochteren, en de gevan-
genen van Samaria en haar dochteren, dan zal Ik weder-
brengen de gevangenen uwer gevangenis in het midden 
van haar. 

54 Opdat gij uw schande draagt, en te schande gemaakt wordt, 
om al hetgeen gij gedaan hebt, als gij haar troosten zult. 

55 Als uw zusters, Sodom en haar dochteren, zullen weder-
keren tot haar vorigen staat, mitsgaders Samaria en haar 
dochteren zullen wederkeren tot haar vorigen staat, zult 
gij ook en uw dochteren wederkeren tot uw vorigen staat. 


