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1 Kon. 21 – preek – VB – 9-12-2012 

Hart voor God? 6. Izebel, ‘een duivelse tegenstander’  

 

1. De invloed van vijandschap 

Wat doet een vijand je? || 

“Niet zo veel goeds!”, zal iemand zeggen en dat is écht waar. 

Ik vermoed eigenlijk veel eerder dat heel veel van jullie denken: “maar 

we hebben helemaal geen vijanden.” Zo praten wij er niet over met 

elkaar in ieder geval. 

Laat ik het daarom anders vragen: “Wat doet het je als iemand duidelijk 

niet blij met je is!” Ik verwacht dat er maar weinig mensen zijn die dáár 

geen last van hebben. Je merkt het heel goed als iemand: 

 doet alsof hij je niet ziet, net als jij langsloopt. 
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 zich regelmatig negatief over je uitlaat (meestal achter je rug!) 

 geen kans onbenut laat om je onderuit te halen. 

Misschien noemen we dit onderling niet zo snel vijandschap, dat vinden 

we een zwaar woord. Maar het is er wèl een vorm van. 

En de één gaat er anders mee om dan de ander, maar laten we het maar 

toegeven: ik verwacht dat het de meesten van ons toch energie kost. 

Energie die je niet aan iets anders kunt besteden. 

Het is  ‘een blok aan je been’: je kunt er nog wel mee blijven lopen, maar 

je komt een stuk minder snel vooruit en het kost je véél meer inspanning. 

Kleine vijandschap doet al wat met je, grote nog veel meer. 

2. Geen hart voor God? 

Wat heeft dit met ons thema ‘Hart voor God?” te maken? 

De vorige keer hebben we het over de profeet Elia gehad: een man vol 

van God! Of anders gezegd: ‘met een groot hart voor God!” 

We ontdekten dat die verbondenheid met God hem tot een machtig 
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mens maakt. Zijn gebeden veroorzaken: drie jaar droogte; een dode 

jongen die weer tot leven komt; vuur uit de hemel dat het avondoffer 

aansteekt; regen in overvloed. Jakobus schrijft eeuwen later: mét God 

kunnen jullie allemaal als Elia zijn. Door Jezus is elke gelovige een 

rechtvaardige met een machtige invloed in het Koninkrijk van God door 

middel van gebed [Jak. 5, 17 e.v.]. 

Maar wat gebeurt er met iemand die géén hart voor God heeft? 

In koningin Izebel ontmoeten we vrijwel zeker een vrouw zonder hart 

voor God.  

Als Elia het éne uiterste vertegenwoordigt: ‘vol van God’, dan 

vertegenwoordigt Izebel het andere: ze heeft ‘absoluut geen hart voor 

God’. Een mens zonder hart voor God dreigt te veranderen in een  

duivelse tegenstander van alle mensen van God. Ja, ik denk zelfs van alle 

mensen. Zelfs al horen ze helemaal niet bij God 
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Dát is een sterke uitspraak! 

Ja hè, maar ik kan uitleggen hoe ik aan dat idee kom. Kijk eens even met 

me mee… 

 

We ontmoeten Izebel voor het eerst in 1 Kon. 16 [31]. Izebel blijkt een 

buitenlandse prinses uit Sidon te zijn. Ze trouwt met koning Achab van 

Israël. En ze krijgt veel invloed. Onder de invloed van Izebel begint 

koning Achab ook zelf de Baäl te vereren en met hem vele andere 

onderdanen in zijn rijk.  

Dat is niét alleen omdat Achab voor alles open staat en Izebel graag een 

plezier doet.  Het is vooral de invloed van Izebel. Zij doet haar best om 

zoveel mogelijk mensen over te halen om Baäl te gaan dienen. Eerst 

Achab en dan de anderen van het volk. Iedereen die niet sterk staat in het 

vertrouwen op de Heer komt onder invloed van Izebel en gaat Baäl 

dienen [1Ko 21, 25]. 
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Koningin Izebel is beslist niet tolerant. Ze is niet vaag religieus (iedereen 

moet maar geloven wat zij zelf wil), ze is fel religieus (Baäl en Astarte 

mogen, maar verder…? In ieder geval niet de God van Israël). Ze is fel 

anti-God van Israël. Ze moet niets van Hem hebben en ook niets van de 

Israëlisch die Hem blijven dienen. Ze probeert er niet alleen zoveel 

mogelijk te verleiden. Diegenen die ze niet kán verleiden – veel profeten 

van de Heer staan sterk in hun geloof- die laat ze zelfs doden.   We 

begrijpen dat er op haar bevel honderden profeten zijn vermoord. Ze liet 

ze zoveel mogelijk uitroeien [1 Kon. 18,4] 

Dat er nog enkele overgebleven zijn is te danken aan moedige hulp 

vanuit het volk. 

Broers en zussen, als wij zulk ongeloof meemaken, willen we nog wel 

eens reageren met de verzuchting: ‘maar ze kent de Heer ook helemaal 

niet!’ ‘Laten we het haar nog maar eens goed uitleggen’ ‘dan zal ze wel 

begrijpen dat ze veel mist en dat je veel beter de Heer kunt dienen.’ 
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Broers en zussen, maar in Izebel ontmoeten we iemand die niet meer 

over te halen is. Ze is zelfs van God zelf niet onder de indruk. Drie jaren 

droogte met alle daarbij horende ellende dat doen haar hoegenaamd 

niets. Ze wordt er alleen maar vijandiger van. En als de Heer voor het 

oog van het hele volk aantoont dat Baäl in feite machteloos is: hij kan 

zijn priesters niet te hulp komen met vuur voor het offer; hij kan de 

profeet Elia die hem diep vernedert niet afstraffen. Zelfs als de Heer dan 

zijn eigen macht nog eens toont door zijn avondoffer wel – vanuit de 

hemel- aan te steken, en niets kan doen om zijn profeten te redden van 

de dood, heeft Izebel nog steeds geen ontzag voor de Heer. 

Ze graaft zich alleen maar dieper in haar vijandschap in. En bedreigt na dit 

machtsvertoon van de Heer zijn profeet Elia zelfs met de dood. 

Ze blijkt niet meer te beïnvloeden. Zelfs niet door God zelf. 

God en Gods mensen kunnen haar niet meer bereiken. Ze heeft geen hart 

voor God en ook niet voor Gods mensen. Die wil ze uit de weg hebben. 
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Ik denk dat het in onze tijd niet anders is: dat er mensen zijn die zo 

vijandig zijn, dat ze niet meer te beïnvloeden zijn. 

3. Geen hart voor mensen 

Maar zonet zei ik: ‘iemand die geen hart voor God heeft, loopt groot 

gevaar geen hart voor mensen over te houden.’ Niet voor de mensen die 

bij God horen, maar ook niet voor de anderen zonder God! 

Het worden in feite mensenhaters. Dat is een sterke bewering, ik 

verwacht dat die ook verzet bij jullie oproept. 

Want wij kennen allemaal ongelovige mensen en wij hebben de ervaring 

dat dit toch hele fijne mensen kunnen zijn. ‘Ze zijn vaak nog fijnere 

mensen dan de christelijke mensen’, hoor je dan wel zeggen. Helaas, 

velen van ons hebben die ervaring dat ongelovigen zo meevallen maar 

ook (NB) dat gelovige christenen zó kunnen tegenvallen. 

Toch durf ik de stelling wel te handhaven: zonder hart voor God kan het 

nooit goedkomen met je hart voor mensen. En dat kun je zien aan Izebel. 
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Ze komt zo nu en dan voor in deze geschiedenis en wordt dan vaak maar 

even genoemd als de figuur achter de schermen. En dat past bij haar. 

Maar in hoofdstuk 21 maken we haar van dichtbij mee. Laten we dit 

hoofdstuk samen lezen. 1 Kon. 21.  

Er staat hier veel in ook over Achab, maar daar kom ik in een andere 

preek op terug. Hier wordt Izebel ten voeten uit beschreven. Zelfs in 

contrast met Achab valt ze nog tegen. Achab respecteert het recht van 

Nabot nog, al kan hij dat nauwelijks verkroppen. Maar Izebel respecteert 

geen enkel recht dan het recht van de sterkste. Ze bedenkt een sluw plan 

dat volkomen immoreel is. 

Niet alleen het recht van Nabot treedt ze met voeten, óók dat van God 

(dat gaat vaak samen op). “Jullie zullen geen vals getuigenis afleggen”, 

zegt de Heer in zijn negende gebod. Izebel negeert dit en gebruikt een 

vals getuigenis om Nabot te vermoorden. Zo helpt ze haar man aan de 

wijngaard van Nabot. Ze is volkomen immoreel en zet anderen ook tot 

immoreel gedrag aan. 
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Maar…, we zouden het nooit geweten hebben als het ons hier niet 

beschreven was. Immers het duivelse van haar plan is de list. 

Zij blijft buiten beeld, er zijn maar een paar mensen van haar sluwe pan 

op de hoogte en die houden hun mond wel (ze zijn bang ook te worden 

vermoord?). Maar voor het oog van het volk zag het er uit als een 

eerlijke rechtszaak! Ze hebben zonder dat ze het wisten meegewerkt aan 

een gerechtelijke moord. En dat is natuurlijk een duivelse triomf: Gods 

volk laten kapotmaken door hun eigen mensen en ze hebben het niet 

eens door. 

Een duivels plan uitgevoerd door een duivelse tegenstander van God en 

zijn mensen. Sluw en doortrapt. Je hebt niet eens door wat gebeurt. 

Izebel geeft deze moord het uiterlijk van een terechte executie. 

Ze is echt de boze koningin 

Duivels! de duivel is immers de vader van de leugen [Joh 8,44]. 

Ik durf de stelling wel aan: mensen zonder hart voor God, houden op de 
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duur ook geen hart voor hun medemensen over. || Ik kom daar straks 

nog weer op terug. 

Dat er bij Izebel geen hart voor God meer over was, laat zich vermoeden. 

Er is niets meer over dan haar trots zo lijkt het. Als het oordeel van God 

over haar familie en over haar zelf losbarst is er geen enkel berouw te 

zien. 

Ze wacht Jehu haar beul, trots, keihard en ongenaakbaar op. 

Zoals ze geleefd heeft zo is ze gestorven [2 Kon 9,30-31]  

Onbereikbaar voor elke vorm van inkeer. 

Voor de Heer Jezus wordt zij dan ook het rolmodel voor de mensen die 

Gods dienaren proberen ten val te brengen [Openb. 2,20-23] 

Hij maakt van haar een afschrikwekkend voorbeeld voor alle christenen. 

4. Verweer je! 

Onze Heer Jezus geeft deze waarschuwing niet voor niets! 

En daarmee komen we bij de betekenis van deze geschiedenis voor óns. 

Want ´geen hart hebben voor God?’ heeft ook een boodschap voor ons. 
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  Het is het ergste wat een mens kan overkomen: je hart voor God 

kwijtraken. Een waarschuwing voor ons allemaal. Als ieder besef 

van de Heer uit je hart is verdwenen blijft er alleen nog vijandschap 

over. Vijandschap voor de Heer, vijandschap voor zijn broers en 

zussen, ja vijandschap voor alle andere mensen. Je blijft helemaal 

alleen over 

Op een bepaald moment is er geen weg terug weer en is berouw en 

bekering onmogelijk geworden. C.S. Lewis schreef daarover een 

mooi en indrukwekkend verhaal: De Grote Scheiding. Voor een 

tientje heb je het als e-book.  

Zet je band met God niet op het spel, het kan ook jou overkomen. 

Er zou zomaar geen weg terug meer kunnen zijn. 

Denk aan Izebel en besef wat er ook met jou kan gebeuren. 

 De vijandschap van mensen zonder hart voor God, heeft invloed 

op de harten vol van God. Als Elia, zo vol van de Heer, zelfs door 

de knieën gaat, dan mogen wij wel oppassen.  
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Laten we ons bewust zijn dat we vijanden hebben. Bewust zijn wie 

onze vijanden zijn en ook bewust met hun vijandschap omgaan. 

Stel je niet zomaar aan hun invloed bloot, het kan wel degelijk 

kwaad. 

Besef dat ze hun vijandschap lang verborgen proberen te houden en 

je het liefst zullen proberen te verleiden. Laat hen ook niet zomaar 

begaan: hun vijandschap zuigt de energie uit gelovige christenen 

weg. Kan je zwak maken en ten val brengen. Besef dat! 

Denk aan Elia en besef wat er ook met jou kan gebeuren. 

 Toch mogen we hun vijandschap niet beantwoorden met onze 

vijandschap. Wij mogen nog niet oordelen omdat wij niet kunnen 

zien of er niet iets in die harten is dat nog leeft voor God. Onze 

Heer verbiedt ons dat: …heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 

vervolgen, [Mat 5:44]. 

Maar om te kunnen bidden moet je wel weten, wie vijanden zijn! 

|| 
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Leef dicht bij je Heer. Laat je bemoedigen met zijn woorden, deel je 

leven met Hem in je gebeden. 

Bidt voor wie je vervolgen, bidt voor je broers en zussen die 

vervolgd worden (niet alleen ver weg, maar ook dichtbij in dit 

land: waar de verleiding sterker is dan de openlijke vijandschap), 

bidt voor jezelf en voor je broers en zussen om het vermogen te 

kunnen onderscheiden tussen vriend en vijand. 

 

Laat je hart de woorden van de Heer bewaren, handel naar zijn 

richtlijnen dan gaat het je goed. 

Én nu de Heer Jezus je hart voor God gewonnen heeft, 

waak vooral over je hart en over dat van anderen naast je, 

Het is de bron van je leven. [brij naar pred. 4] 

Besef wat een duivelse vijand met je kan doen! 

 

Amen  


