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Preek 27 oktober 2013                                                                                                          

Kees zit in Havo 3. Hij is een heel baasje hoor ,,,,,, eigenlijk is hij de baas in de klas. 

En altijd heeft hij wel jongens om zich heen. En als hij wijst  lopen er direct een paar jongens 

naar die slungelige Jeroen en voor de zoveelste keer gooien ze zijn tas  leeg. Dat kun je laten 

doen ,,, als je de baas bent,,  als je macht hebt. Macht hebben is …… mooi !! 

En twee andere jongens lopen intussen al naar het fietshok,,,,,,,, en weer trekken ze het 

ventieltje uit Maureen haar fiets !!    Kees. 

 

En in de kantine is hij het gevatst ! En een lol hebben ze met elkaar,,,,,,,,, maar het gaat altijd 

ten koste van die ander,,,,,, en steeds dezelfde,,,,,,,,, de macht hebben om iemand 

belachelijk te maken…,,,,,,, is mooi ! 

En op de werkvloer laat  de baas hem altijd de vervelendste karweitjes opknappen,,,, die 

macht heeft hij,,,,,,,   Macht is mooi !! 

En in de politiek draait het toch  ook  om  macht !!! 

 

We gaan naar ons Bijbelverhaal . Koning  Achab had ook macht . Hij kon alles naar zijn hand 

zetten. In Samaria , de hoofdstad van zijn land, had hij een prachtig marmeren paleis laten 

bouwen, marmer was ontzettend duur, maar  hij had immers de macht om de belasting 

tarieven omhoog te schroeven ! 

Hij wilde ook nog een tweede paleis , ergens in Jisreel, een prachtige provincie. Het paleis 

kwam er, met veel bijgebouwen . Want als hij er weer een paar weken heen ging, moest wel 

al het personeel mee. Een hele karavaan ging dan op weg. 

Ze moesten ook allemaal eten hebben, en daar zat het probleem.   De tuin bij dat 

buitenverblijf was te klein. Hij moest een grotere tuin hebben voor al die groente. Maar dat 

was geen probleem, zijn tuin grensde aan de wijngaard van Naboth  en als hij die  eens kon 

overnemen was het probleem opgelost !! Dat moest lukken . Hij was immers de koning, hij 

had macht ! Hij kon alles naar zijn hand zetten . 

Naboth,,,,,, wil je geld ??  Ergens anders een wijngaard,,,, ?? Zeg het maar !!! 

Maar Naboth wil het niet ,,,,,,en kan het  ook niet,,,,,,,,, en Achab had dat kunnen weten !!! 

Hij had het moeten weten !    Toen Israel het beloofde land binnen trok werd het land 

verdeeld onder de stammen en onder de families. Allemaal even veel !!! Ze hadden dan ook 

het gevoel dat ze  dit land van God gekregen hadden,,,,,, het was heilge grond,,,,,, een  kado 

van God,,,,,,, en dat geef je niet weg !!     Nee  koning,,,,,,,,,,, ik kan het niet,,,,,, ik mag het 

niet,,,,,, ik doe het niet !!! 

Achab druipt af. En als een klein kind ligt hij te pruilen op zijn bed, met de rug naar de deur,, 

gezicht naar de muur. En eten wil hij ook niet !! 

 

Maar Izebel is er ook nog !!! Ze maakt hem eerste belachelijk : wat jij ?  Jij bent toch de 

Koning . Jij hebt toch  de macht om alles naar je hand te zetten Jij kunt toch altijd in alles 

jouw zin krijgen,,,,, en nu,,,, moet je eens kijken hoe je hier ligt te pruilen. 
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Ach laat ook maar,,,,, ik zal het zelf wel regelen!! Ik zal mijn macht wel laten gelden…… en we 

kennen het verhaal,,,,,,,,,,,,,  Naboth wordt standrechtelijk gestenigd …… buiten de poort. 

Dan kun je laten doen,,,,, standrechtelijk stenigen……. Als je macht hebt !!! Macht is mooi !! 

Standrechtelijk  executeren……….. die term kennen we……uit onze eigen Indonesie tijd…….. 

dat kun je doen …. Als je macht hebt !!             Een kolfje naar de hand van Izebel 

Een aanvulling op het verhaal : in Kronieken lezen we dat de zonen  van Naboth….. zijn 

erfgenamen dus,  ook gestenigd zijn. Dan heeft Achab daar ook geen last meer van. Hij kan 

zijn eigen gang gaan !! 

 

Macht,,,,, macht is mooi ! 

Wat is het mooi om de machtigste  man , de machtigste vrouw van Nederland te zijn ! 

Of om in elk geval bij de eerste tien te horen ! Dan doe je mee…….. machtig ben je dan….. 

macht is mooi ! De machtigste man van het bedrijfsleven….de machtigste vrouw in de 

gezondheidszorg ,,,,,,,,, macht !!! 

Maar………… is macht mooi ?????? 

 

Izebel komt weer thuis !  Zie zo dat is geregeld ,zegt ze tegen Achab. En als een vervelend  

kind dat zijn zin heeft gekregen staat hij op ,loopt door zijn tuin, klimt over het muurtje en 

als een kind zo blij staat hij in zijn wijngaard,,,,,, en aan Naboth  denkt hij niet meer ! Daar is 

hij van af………….. ja dat dacht hij……… want och heden……. Achab zit hem al staan,,,, daar 

midden in de wijngaard……. Elia…….. zijn eeuwige kwelgeest !! Nu zal je het hebben ! 

 

Wat Elia komt doen ????? 

Even terug in de geschiedenis. Toen het volk pas in Kanaan woonde  werden ze steeds geleid 

door richters ! Eerst die, en toen die en later weer een ander. Zo had God het geregeld ! 

Maar de mensen vonden dat maar niets !! Veel te onstabiel. Ze wilden een koning !! Dat gaf 

rust ! En  God kon waarschuwen wat hij wilde,,,,,, en allerlei nadelen opnoemen over : hoge 

uitgaven en dus hoge belastingen,,,,,,, over een dure hofhouding,,,,,,,, en de macht hebben 

over jou dochters ……..  die  wil hij bij zich in het paleis…… over de baas spelen en zich 

nergens iets van aantrekken…en hij wil voor zijn machtsuitstraling  een groot leger , jullie 

jongens moeten dus  in dienst ,,,, en uiteindelijk  zal hij jullie onderdrukken  Maar  God  kon 

praten als Brugmans…….  Het hielp allemaal niets  !!!!   Het volk wilde een koning !!!! En het 

volk kreeg een koning !! 

Goed zei God,,,,, dan maar en koning……. Maar ik geef er dan wel regels bij :  de 

koningswetten….. en daar  moet hij zich aan houden. En  als je die koningswetten even heel 

kort samen vat gaat het hier om :   hij moet er zijn voor het volk…… zorgen voor volk…… zich 

zelf dienstbaar maken voor de mensen,,,,,,,,, zijn handen moeten altijd uitgestrekt zijn naar 

het volk …….. gevende handen, zorgende handen, sociale handen, rechtvaardige 

handen………,,  en vooral : geen  graaiende handen. 
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Want macht  geeft mogelijkheden,,,,,,,,,, Achab !!! Want daar gaat in de Bijbel  om bij het 

woordje  macht  : het gaat om  mogelijkheden ,,,,,,, die jij hebt………. ,om er te zijn voor een 

ander…….. te doen voor de  ander………… want  je hebt de  macht er voor…….. en dus de  

mogelijkheden !! 

Mogelijkheden !! 

Dat is mooi : 

Ik ben de mogelijkste man,,,,,,,, de  mogelijkste vrouw van Nederland. 

Ik sta in de  toptien,,,,,,,, en dat is mooi !!!  Want macht……… is mooi !! 

 

Achab ziet Elia al staan,,,,,, zijn kwelgeest. En Achab weet al lang waar het over zal gaan. 

Want dat was de taak van een profeet in Israel !! Hij moet de koning bij de les houden ! 

Namens God. Als de koning zich niet aan de regels houdt, niet voor zijn volk zorgt,  het volk 

uitbuit,,,,,,, tempels voor Baal laat bouwen zodat Izebel ook naar de kerk kan…dan duikt daar 

steeds weer een profeet op ….om letterlijk…… de koning de les te lezen !                              

Daar was wel moed voor nodig…….. voor dat profetisch spreken…… toen…….. en 

nu…vandaag ook,,,,,, profetisch spreken….. 

 

Elia loopt naar Achab toe !   “ O koning leef in eeuwigheid “,,, hou maar op die flaauwe kul….. 

zegt Achab….. vertel maar direct wat je op je hart hebt…… dan  we hebben dat ook weer 

gehad !! 

Ja,,,,,, zegt Elia,,,,,,,,, je hebt het gehad,,,,,, dat Koningschap,,,,, God hoeft jou niet meer en 

jouw zonen zullen jou ook niet opvolgen………. Ik zoek wel een andere  koning……. En  met 

Izebel………… ik zag al niets in haar ……. maar met haar heb ik het ook helemaal gehad. De 

doodstraf voor jullie allemaal.  Weg met dit koningshuis.     Een koningshuis van 

machtsmisbruik …. dat huis van Achab,,,,,,,, want macht was zo mooi !! 

 

Maar heel  indringend,,,,,,,,,, Achab is er helemaal kapot van,,,,,, hij is in zijn eigen val 

getrapt,,,,, in de val van Izebel,,,,,,, en hij gaat diep door het stof,,,,,,, letterlijk en figuurlijk,,,,, 

en zo gaat het verhaal,,,,,,,, als je als mens spijt hebt,,,,,,, berouw hebt,,,,,, dan doet God dat 

wat,,,,,, dat laat Hem niet onberoerd,,,,,,,,,een heel  mooi  trekje van God  !  En weer moet 

Elia naar Achab,,,,,,,,,  God heeft zich bedacht,,,,,,,,,,,, die hele executie gaat wel door,,, ik kan 

met jullie niet verder leven en met Izebel al helemaal niet,,,,,,,, maar goed,,,,, jij  hoeft dat 

allemaal niet mee te maken,,,,, ik zie later wel !! 

 

Elia,,,,,,, en weet u nog ,,, als David op slinkse wijze  Batseba bij zich in bed weet te krijgen,,,,, 

staat daar ineens ook een profeet : Nathan,,,,,,, en ook  ,,,  o Koning leef in eeuwigheid !!!! 

 

Profetisch spreken van de kerk !!!!!! 

Elia , politiek profeet  als hij is,,is te vinden op het  Binnenhof 
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Elia  loopt even langs op vrijdag bij het kabinetsberaad 

Elia is te vinden in de fractievergaderingen,,,,, bij de ene partij wat vaker dan de andere,,,, 

En Nathan , de  man van normen en waarden,,,,,,, ook hem kom je  er tegen,,,,,,, 

Profetisch spreken van de kerk,,,,, in het politieke,,,,,,,,,, maatschappelijke,,, wereldje van 

vandaag,,,,,, het is onze taak !!!! 

 

Macht is ……. Mooi !!!   Macht geeft mogelijkheden,,,, 

Kees ,,,,,  de mogelijkste man   in de klas,,,,,,,,,, fijn voor Jeroen en Maureen 

En hij,,,,, de mogelijkste man in de kantine,,,,,,,,, en die ander zit er nu ook gewoon 

tussen,,,,, 

De mogelijkste man op de werkvloer,,,,,,,,,,, verdeeld  nu de rottige karweitjes,,,,,, 

En in de politiek ?????   Landsbelang,,,,,,,, belang van mensen,,,,,,, boven partij belang !! 

 

Macht,,,,,,,,,,,,,,,wat is dat  mooi !!!  Wat kun je daar veel mooie dingen me doen. 

 Onmogelijk mooi haast !!!! 

 

 

 


