
 
  

Afsluitende evaluerende ronde vanuit de vragen: 
o Ben je anders tegen Izebel aan gaan kijken? 
o Wil je vanuit deze avond nog iets teruggeven aan de predikant?  

(Dan kan die daar misschien nog later op ingaan) 
o Is er iets wat je met de hele gemeente wil delen?  

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

Kringgebed (15 minuten) Besteed in je gebed speciaal aandacht aan gelovigen 
(noem ze als het kan bij naam!) uit je omgeving, waar je zorgen over hebt. Omdat ze 
–door de druk en verleiding in onze samenleving- wegglijden van de Heer. 
Besteed ook zelf aandacht aan de verleidingen die je geloof bedreigen en bidt 
daarvoor. Eventueel –als het heel persoonlijk is- in kleinere groepen. 
  
Afspraken en mededelingen 
 

  
 

 
 
 

Themazondag 6: Izebel  

‘ een duivelse tegenstander’ 



  
In November (18), December (9) en Januari (6) volgen er nog drie 
preken over het thema 'Hart voor God?‘ 
Een drieluik over drie personen: Elia - Izebel - Achab.  
Verbonden met elkaar in één geschiedenis, spelen ze heel verschillende 
rollen. 
En zijn ze ook heel verschillend in hun betrokkenheid op de Heer. 
Izebel zit aan de andere kant van het spectrum dan Elia. Als koningin en 
dienares van Baäl en Astarte, verleidt ze de Israëlieten die zwak in hun 
schoenen staan. Koning Achab is haar eerste en belangrijkste 
slachtoffer. 
De profeten die aan hun geloof vasthouden krijgen te maken met haar 
bittere vijandschap: hun vasthoudende geloof kost velen van hen het 
leven. Verleiding en vijandschap: het zijn twee kanten van dezelfde 
medaille. Izebel is bijna absoluut in het kwaad: ongevoelig voor de 
profetieën en wonderen (de droogte en het offer op de Karmel) van de 
Heer. Haar vijandschap is zo fel dat zelfs Elia uiteindelijk door de knieën 
lijkt te gaan. In de geschiedenis met Nabot blijkt Izebel immoreel en 
zich niet te storen aan het recht, maar weet ze het wel heel legaal te 
brengen. Als haar oordeel haar treft, blijft ze trots en toont ze geen 
enkel berouw (2 Kon. 9). 
  
IJsbreker (10 minuten) 
Vertel elkaar of je wel eens een vijand gehad hebt en welke invloed dat 
op je had. 
  
De Heer centraal (15 minuten) 
Lees met elkaar Matteüs 16, 21-28. 
Petrus blijkt ineens de tegenstander (satan) van de Heer, doordat hij 
zich laat verleiden de aankondiging van de Heer Jezus alleen vanuit zijn 
menselijke perspectief te bezien.  
Heb je jezelf wel eens laten verleiden je Heer in de weg te gaan staan, 
 

 door het tegenovergestelde te willen van wat er in feite moet 
gebeuren? 
 
Thema: 6. Izebel, een duivelse tegenstander (60 minuten) 
In 1 Kon 16-21 en 2 Kon 9 kun je een belangrijk deel van de 
levensgeschiedenis van koningin Izebel lezen. 
Van buitenlandse afkomst heeft ze helemaal niets met de Heer en 
is ze zeer overtuigd van Baäl en Astarte. 
In Open 2, 20v wordt ze zelfs het rolmodel van een profetes die 
gelovige christenen weet te verleiden hun vertrouwen ergens 
anders bij te zoeken dan bij de Heer. 
   
 Lees nog eens 1 Koningen 21, probeer samen het beeld 

scherp te krijgen met behulp van de volgende vragen: 
o Wat vind je van het de weigering van Nabot? 
o Waarom –denk je- reageerde Achab zo? 
o Hoe zou je Izebels rol typeren? 
o Wat is het grote verschil tussen Izebel en Achab? 
  

 Vind je dat er in Nederland vijandschap tegenover gelovigen 
bestaat? Zo ja, wat doet dit met je? En hoe ga je hier mee 
om? 
 

 Pak Openbaringen 2, 20-23 er eens bij. Hebben wij ook zulke 
personen in onze omgeving? Denk eens aan de verleidingen 
waaraan de opgroeiende jongeren in de gemeente 
blootstaan. Hoe kunnen wij hier ´mee breken´? 



 


