
 Formuleer samen de plussen en minnen van dit jaarthema. 
- Wat vond je goed en wat minder?  
- Waar heb je veel aan gehad?  
- Wat heb je gemist? 
 

 Stuur - als je wilt - een mail aan de predikanten waarin je dit verwoordt. 
Mail naar w.dijksterhuis@gmail.com of henkvdvelde1@gmail.com  
  

  

Kringgebed (15 minuten)  
Draag in dit gebed elkaar op aan de Heer in de 
persoonlijke keuzen waar ieder voor staat. Vraag -naar het voorbeeld van Jakobus 
(1)- om wijsheid waar je die tekort komt. 

  
Afspraken en mededelingen 
 
 

  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Themazondag 7: Achab 

‘ een kreupele gelovige’ 

mailto:w.dijksterhuis@gmail.com
mailto:henkvdvelde1@gmail.com


Op deze 6e januari volgt de laatste preek over het thema 'Hart voor 
God?’. Het is de laatste in het drieluik, na die over Elia (zondag 18 
november) en Izebel (zondag 9 december)  
Ze zijn verbonden met elkaar in één geschiedenis, maar spelen elk heel 
verschillende rollen. En ze zijn ook heel verschillend in hun 
betrokkenheid op de Heer. 
Na de uitersten Elia (een onverdeeld hart voor God) en Izebel (een 
onverdeeld hart tegen God), komt nu koning Achab. Hij is vooral 
onduidelijk. Hij lijkt zwijgend toe te kijken als Elia de Baälpriesters ter 
dood laat brengen [1 Koningen 18], maar is toch ook weer de eerste die 
het zijn vrouw Izebel vertelt en vervolgens weer zwijgend toekijkt hoe 
die Elia met de dood bedreigt [1 Koningen 19,1-2]. 
Toch is hij geen zwakke koning. Hij is ondernemend, hij wordt geroemd 
om zijn bouwactiviteiten [1 Koningen 22]. Hij is moedig in het gevecht 
tegen de Arameeërs [1 Koningen 20]. Achab lijkt vooral onzeker en kan 
niet kiezen voor de Één (God, zoals Elia) of de ander (Baäl, zoals Izebel). 
Wie maar het meeste kracht uitoefent volgt hij. 
   
IJsbreker (10 minuten) 
Geef elkaar eens een voorbeeld van een moment in je leven dat je voor 
de keus stond en niet wist wat te kiezen. Vertel elkaar ook wat de 
keuze uiteindelijk werd (Houd het kort ;-) 
  
De Heer centraal (15 minuten) 
Lees met elkaar Openbaring 3:14-21 
De Heer Jezus noemt de gelovigen van Laodicea lauw. Waar zou ‘m dat 
in zitten? Stel elkaar de (persoonlijke) vraag: welke temperatuur heeft 
jouw geloofsleven?  
Heet – Warm – Lauw – Koud - Bevroren 
  

Thema: 7. Achab, een kreupele gelovige 
Koning Achab zit ergens tussen Elia en Izebel in, maar niet steeds 
op dezelfde plaats. 
  

 Kijk samen 1 Koningen 18-22 door en zet op een rij 
wanneer Achab meer aan de kant van Elia (de Heer) staat 
en wanneer meer aan die van Izebel (Baäl). Verdeel 
eventueel de hoofdstukken onder elkaar om de vaart er 
in te houden. Wat is volgens jullie de belangrijkste reden 
waarom Achab soms voor het één en dan weer voor het 
ander kiest. 
 

 Herken je die onzekerheid bij jezelf? In welke situatie vind 
je het moeilijk om een duidelijke keuze te maken?  
 

 Trek een denkbeeldige lijn door de kamer tussen Elia (een 
hart voor God) en Izebel (geen hart voor God) en ga zelf 
ergens op die lijn staan (niet allemaal op een zesje gaan 
staan!) Leg elkaar uit waar je staat; in welke richting je 
wilt groeien en hoe je dat denkt te kunnen doen. NB: Als 
je dat niet weet, zeg dat dan ook vooral en vraag elkaar 
om advies.  
 

Afsluitende evaluerende ronde vanuit de vragen: 

 Ben je anders tegen jezelf aan gaan kijken? 
 Wil je vanuit deze avond nog iets teruggeven aan de 

predikant? 
 Is er iets wat je met de hele gemeente wil delen? (via de 

website, het kerkblad of d.m.v. een getuigenis…) 
  
  

  
 


