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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over 1 Koningen 21,25 (Lezing: 1 Koningen 21)  

Dit verhaal is vol van stuitend onrecht. Tegen Naboth en achter Naboth kun je talloze mensen zien die 

gebukt gaan onder het onrecht dat machtigen hen aandoen. Het is ook een verhaal vol onrecht tegen God. 

En de bron van dat onrecht zijn de kwade verlangens van Izebel en Achab. Die verlangens dienen zij, in plaats 

van dat zij de wet van God volgen die deze kwade verlangens wil beteugelen. Wat drijft ons? Welke 

onheilige, kwade verlangens zitten daarbij? En hoe kunnen we in huizen, kerken, de samenleving dat 

beteugelen? Maar ook de samenleving van Jizreël kan het kwaad niet voorkomen. Net als in onze 

werkelijkheid, waar we ondanks allerlei goede bedoelingen moeten zien hoe het onrecht steeds weer 

opduikt. Wie zal ons redden. 

In 1 Koningen 21 grijpt God in. Met recht en genade. Achab en Izebel krijgen de belofte van een gruwelijke 

dood. Daar zie je hoe gevaarlijk het is om jezelf te dienen in plaats van God. En tegelijkertijd is het hoopvol. 

Hoopvol voor de Naboths van deze wereld. En uiteindelijk ook voor Achab, die zich bekeert en God ziet dat. 

Daar zie je de God van Jezus Christus, die een uitweg biedt uit een wereld die beheerst wordt door het 

kwaad. 

Besprekingsvragen   
1. Welke ‘Naboths’ ken jij? En wat doen hun verhalen met jou?  

2. Merk je bij jezelf ook onheilige, kwade verlangens die op de korte of lange termijn slecht zijn voor 

anderen? 

3. Kijk hoeveel je kunt missen en geef een geldbedrag aan een organisatie die op de één of andere 

manier onrecht bestrijdt. 

4. In de preek wordt gezegd dat onze levensstijl als westerse, blanke middenklassers verbonden is met 

allerlei vormen van onrecht als het gaat om discriminatie, klimaatproblemen, vluchtelingen 

enzovoort. Wat denk jij daarover? En wat moeten we daarmee?  

5. God is een God van genade en van recht. Welke hoop en welke waarschuwing haal jij daaruit?   

Teksten om te lezen 
God is een God van recht. In de psalmen kom je dat voortdurend tegen – als een vaststelling én als een 
gebed. Een selectie: 

Psalm 10 

Psalm 17 

Psalm 58 

Psalm 82 

Psalm 111 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


