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DIE SOUTPILAAR 
 
Ek het hier net die teksgedeelte in gesit maar van vers 15 af. 
Na my mening is hierdie werklik ‘n baie goeie boodskap. 
 
GEN 19:15  En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê: 

Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weens die 
ongeregtigheid van die stad nie omkom nie.  

GEN 19:16  Maar hy het nog getalm. Toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 
twee dogters aan die hand, omdat die HERE hom wou verskoon; en hulle lei hom 
uit en bring hom buitekant die stad.  

GEN 19:17  En toe hulle, hulle na buite uitgelei het, sê Hy: Vlug vir jou lewe! 
Moenie omkyk nie, en moenie êrens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na 
die gebergte, dat jy nie omkom nie!  

GEN 19:18  Daarop antwoord Lot hulle: Ag nee, my Here!  
GEN 19:19  Kyk tog, u kneg het genade in u oë gevind, en U het u guns groot 

gemaak wat U aan my bewys het deur my in die lewe te behou. Maar ek is nie in 
staat om na die gebergte te vlug sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie.  

GEN 19:20  Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug, en dit is klein. Laat 
my tog daarheen vlug—is dit nie klein nie? —dat ek kan lewe!  

GEN 19:21  En Hy sê vir hom: Kyk, Ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, 
sodat Ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie.  

GEN 19:22  Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy daar aankom 
nie. Daarom noem hulle die stad Soar.  

GEN 19:23  Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom.  
GEN 19:24  En die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van 

die HERE uit die hemel,  
GEN 19:25  en Hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die 

inwoners van die stede en wat op die grond groei.  
GEN 19:26  En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het ‘n soutpilaar geword.  
GEN 19:27  En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die 

aangesig van die HERE gestaan het.  
Gen 19:28  Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die 

Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van ‘n 
smeltoond.  

 
Genesis 19:16-28 
Die soutpilaar 



Die Engelse onderwyseres het vir die klas van Lot vertel: “You will not believe me, 
but when Lot’s wife looked behind her, she turned into a pillar of salt”. 
’n Vabond in die agterste ry het van hom laat hoor: “Oh, but I do believe it. When my 
mother was driving the other day, she also looked behind her. And 
she turned into a telephone pole!”’n Mens kan ’n grappie oor Lot se vrou maak, maar 
in werklikheid is dit ’n onstellende, ernstige, verhaal. Die woorde 
van die hemelse boodskapper gee jou koue rillings: “Vlug vir jou lewe! Moenie 
omkyk nie! Moenie êrens in die vlakte vertoef nie, vlug berge toe, anders 
word jy omgebring!” Daar kom ’n tyd dat ’n mens jou rug moet draai op jou ou lewe, 
dat jy ’n onherroeplike keuse moet maak om nuut te begin. Dit is wat 
die Bybel bekering noem.Eeue nadat Lot uit Sodom moes vlug, het die Here Jesus 
met sy dissipels daaroor gepraat. Hy was besig om van die wederkoms te vertel, 
hoe ons elke dag gereed moet wees vir sy koms. Toe sê Hy: “In die tyd van Lot…het 
hulle maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. 
Maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swael uit die hemel gereën, 
en het dit almal uitgewis. Net so sal dit ook gaan wanneer die Seun van die Mens uit 
die hemel verskyn…Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het!” (Lukas17: 28-
33).Gebed: O Here, help my om met my ou sondige lewe te breek, sodat ek u koms 
met vreugde kan afwag. 
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Judas 1:24-25 Aan Hom nou wat magtig is om  julle vir struikeling 
te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, 
25. aan die alleenwyse God, ons Verlosser, kom toe heerlikheid en 
majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid!  Amen. 
 
Groete 
Sakkie 
 
Indien u hierdie e-pos lees en wel gereelde e-pos van my wil ontvang, 
stuur asseblief u volle e-pos adres in die “subject box” na sparsons@absamail.co.za 
Moet asseblief nie ‘n leë e-pos stuur nie. 
Aangesien ek blind is en gebruik maak van ‘n sagteware program waar  
die rekenaar met my praat, sal ek nie weet of dit ‘n foto of leë e-pos is 
wat ek ontvang nie.  In albei gevalle sal my rekenaar net stil bly. 
 
 
 
 


