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1 ¶  En het gebeurde in die dagen, toen er in 
Israël geen koning was, dat er een Levitische man 
was, die als vreemdeling in een van de uithoeken 

van het bergland van Efraïm verbleef, die voor 
zich een vrouw uit Bethlehem in Juda als 

bijvrouw nam. 
2  Maar zijn bijvrouw bedreef hoererij tegen hem 

en ging bij hem weg, naar het huis van haar 
vader in Bethlehem in Juda. En zij bleef daar 

enige dagen, te weten vier maanden. 



Deut. 21: 15 Wanneer een man twee vrouwen 
heeft, de een geliefd en de ander minder geliefd 
(SV: gehaat), en zowel de geliefde als de minder 
geliefde baren zonen bij hem, en de eerstgeboren 

zoon is van de minder geliefde, 
16  dan moet het op de dag dat hij zijn zonen laat 
erven wat hij heeft zó zijn dat hij het erfdeel van 
de eerstgeborene niet aan de zoon van de geliefde 

geeft, in plaats van de zoon van de minder 
geliefde, die de eerstgeborene is. 



 En zijn schoonvader, de vader van de jonge 
vrouw, drong zo bij hem aan dat hij drie dagen bij 

hem bleef. En zij aten en dronken en 
overnachtten daar. 

5  Op de vierde dag nu gebeurde het dat zij ‘s 
morgens vroeg op waren en dat hij opstond om 
weg te gaan. Maar de vader van de jonge vrouw 

zei tegen zijn schoonzoon: Kom eerst op krachten 
met een stuk brood en daarna kun je weggaan. 

6  Zij gingen dus zitten en zij beiden aten en 
dronken samen.  



Gibea beter dan Jebus? 

15  Vervolgens weken zij daarheen van hun weg af en 
gingen zij Gibea binnen om daar te overnachten. Toen hij 
naar binnen gegaan was, ging hij op een plein in de stad 
zitten, want er was niemand die hen in huis nam om te 

overnachten. 



Oude man 

20  Toen zei de 
oude man: Vrede 
zij u! Alles wat u 

ook maar 
ontbreekt, is bij 
mij. Overnacht 

alleen niet op het 
plein. 



Sodom 

4 ¶  Nog voor zij zich te slapen 
legden, omsingelden de 
mannen van die stad, de 
mannen van Sodom, van jong 
tot oud, het huis; heel het volk, 
niemand uitgezonderd. 
5  Zij riepen naar Lot en zeiden 
tegen hem: Waar zijn die 
mannen die vannacht bij u 
gekomen zijn? Breng hen naar 
buiten, naar ons toe, zodat wij 
gemeenschap met hen kunnen 
hebben. 

Gibea 

22 ¶  Terwijl zij hun hart 
vrolijk maakten, zie, toen 
omsingelden de mannen van de 
stad, verdorven lieden, het huis 
en bonsden op de deur. En zij 
spraken de oude man, de heer 
des huizes, aan en zeiden: 
Breng de man die in uw huis 
gekomen is, naar buiten, zodat 
wij gemeenschap met hem 
kunnen hebben. 



Sodom 

en hij zei: Mijn broeders, doe 
toch geen kwaad! 
8  Zie toch, ik heb twee 
dochters, die met geen man 
gemeenschap gehad hebben; 
laat mij die toch bij u brengen 
en doe met hen wat goed is in 
uw ogen. Alleen, deze mannen 
moet u niets aandoen, want om 
die reden zijn ze onder de 
bescherming van mijn dak 
gekomen. 

Gibea 

en zei tegen hen: Nee, mijn 
broeders, doe toch geen kwaad, 
nu deze man in mijn huis 
gekomen is. Bega zo’n 
dwaasheid niet. 
24  Zie, mijn dochter, een 
maagd, en zijn bijvrouw, die zal 
ik wel naar buiten brengen. 
Verkracht die dan maar en doe 
met hen wat goed is in uw 
ogen. Maar doe deze man die 
dwaasheid niet aan. 



Toen greep de man zijn bijvrouw en bracht haar 
naar buiten, naar hen toe. Vervolgens hadden zij 
gemeenschap met haar en deden zij de hele nacht 
met haar wat zij wilden, tot ‘s morgens toe. En bij 

het aanbreken van de dageraad lieten zij haar 
gaan. 

26  Toen het ochtend werd, kwam de vrouw terug 
en viel neer voor de ingang van het huis van de 

man, waar haar heer verbleef, en lag daar totdat 
het licht werd. 

27  Toen haar heer ‘s morgens opstond en de 
deuren van het huis opendeed en naar buiten ging 

om zijns weegs te gaan, zie, daar lag de vrouw, 
zijn bijvrouw, bij de ingang van het huis, met haar 

handen op de drempel. 





Vlees is woord geworden 
29  Zodra hij in zijn huis kwam, nam hij een mes, 

greep zijn bijvrouw en deelde haar met haar 
beenderen en al in twaalf stukken. Vervolgens 

stuurde hij die naar elk gebied van Israël. 
 

Gen. 4: 10  En Hij zei: Wat hebt u gedaan! Er is 
een stem van het bloed van uw broer, dat van de 

aardbodem tot Mij roept. 
 



1 Kor. 11:24  en nadat Hij gedankt had, brak Hij 
het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat 

voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn 
gedachtenis. 

 
 

26  Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze 
drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de 

Heere, totdat Hij komt. 
 



Wat doen wij? Wat doet Israël? 

30  En het gebeurde dat iedereen die het zag, zei: 
Zoiets is niet gebeurd of gezien, vanaf de dag dat 

de Israëlieten uit het land Egypte zijn 
weggetrokken tot op deze dag. Neem het ter 

harte, beraadslaag en spreek! 


