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●  Bijbelstudie o.t.Ds. A. Snoek

De wijngaard van Naboth
Lezen 1 Koningen 21

Eén van de getrouwen die de knie niet 
voor Baäl heeft gebogen is een zekere 

Naboth, woonachtig in Jizreël. Deze man 
heeft een wijngaard die grenst aan de pa-
leistuin van koning Achab. Als koning be-
hartigde hij de politieke en staatszaken in 
de hoofdstad Samaria. In het buitenverblijf 
te Jizreël werd rust genoten. Voor de vele 
monden van zijn gezin en het personeel heeft 
Achab een stuk grond nodig dat als moestuin 
kan dienen. Buurman Naboth kan een goede 
deal maken door Achab het stuk grond te 
verschaffen. Dat is mogelijk door een voor-
delige ruilverkaveling of de verkoopwaarde 
van de wijngaard.

Verkoop beslist geweigerd
Achab vangt bot bij Naboth. Hij heeft hier-
voor een duidelijke reden. Het stuk land is 
namelijk erfelijk bezit van zijn vaderen. Eer-
tijds, bij de verdeling van het land Kanaän 
onder de stammen, is dit deel zijn voorva-
deren toegevallen. Het was verboden bij wet 
om het land te verkopen (Lev. 25:23-28 en 
Numeri 36:7 e.v.). Door armoede móest 
soms de erfelijke grond verkocht worden. 
Het was mogelijk om het land terug te ko-
pen. In ieder geval was er het goddelijk recht 
om in het zgn. jubeljaar (iedere 50 jaar) het 
bezit terug te geven. De weigering van Na-
both is dan ook een terechtwijzing. Achab 
had dit aanbod niet mogen doen. Uit Bij-
belse overweging en wellicht uit eerbied voor 
de voorouders van Naboth zelf, want deze 

begroef men vaak op het eigen land.

Even later treffen we koning Achab aan, 
liggend op zijn bed met het gezicht naar 
de muur. De Heilige Geest vertelt ons wat 
er leeft in zijn hart. We horen niets van de 
bijbelse grond waarom de verkoop hem 
geweigerd is. Hij is somber en woedend 
thuisgekomen, spreekt met niemand en het 
klaargezette eten laat hij staan. Als een kind 
dat zijn zin niet krijgt. Izebel hoort ervan dat 
hij geen voedsel neemt. Er is iets bijzonders 
aan de hand. ‘Zeg, waarom ben je zo somber 
gestemd?’ Achab vertelt wat er is voorgeval-
len. Ook hier laat Achab de werkelijke reden 
onbenoemd. 
Een wreed plan
Izebel is uit ander hout gesneden. Er zit spot 
in haar uitroep wie koninklijke macht heeft. 
In de vertaling is duidelijk het ‘ú’ tegenover 
het ‘ík’ gezet. Dan blijkt ook wie er in het 
land en het koninklijk paleis de zaken be-
stuurt. Ík zal de wijngaard geven.
Een wreed plan wordt bedacht en ten uitvoer 
gebracht, waar zelfs de Naam van de HEERE 
in het geding is. Verzegelde brieven met 
Achabs handtekening worden verstuurd aan 
de belangrijkste personen in Jizreël. Er wordt 
opgeroepen om te vasten. Dat roept de in-
druk op, dat een ramp dreigt en zo mogelijk 
kan het zondige worden beleden en weg-
gedaan en zo mogelijk de dader … Nietsver-
moedend gaat Naboth er heen. Ondertussen 
heeft Izebel twee ‘verdorven mannen’ (HSV) 
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opgeroepen om een valse bekentenis af te 
leggen tegenover Naboth. De aanklacht: Na-
both heeft God en de koning vaarwel gezegd 
(lett. gezegend, dat dan betekent: gevloekt) 
(Ex. 20:12; 22:28). Daarna moet hij, naar 
Bijbels voorschrift, gestenigd worden. Ter 
vergadering kiest het volk voor de leugen en 
stenigt Naboth op zijn eigen akker. Ook zijn 
zonen (2 Kon. 9:26), zodat er geen erfge-
naam meer is om de rechten op het land op 
te eisen. Hoe kent de tegenstander Gods wet! 
Wat drukt Naboth de voetstappen van de 
Heere Jezus! (Matth. 26:61 e.v.). Deze stand-
vastige gelovige moest uiteindelijk lijden om 
Gods Naam. Hij hoefde niet te vrezen die 
alleen het lichaam kunnen doden. Zalig ben 
je als ze door te liegen allerlei kwaad tegen u 
spreken, omwille van Mij (Matth. 5:11-12). 
Hoe kon het zover komen? 

Niet uitgeroeide vijand
Izebel is de Kanaänitische koningsdochter 
die in het binnenland van Israël de dienst en 
de kinderen van God probeert uit te moor-
den. En haar dochter Athalia kwam in het 
hartland Juda zelfs bijna zover om de gehele 
mannelijke lijn van het koningsgeslacht om 
te brengen. Eén bleef over, Joas, opdat Jezus 
Christus geboren zou worden (2 Koningen 
11). De duivel is niet te onderschatten. De 
Heere is zeer trouw in het vervullen van Zijn 
Woord. Echter, in deze geschiedenis komt 
opnieuw de nalatigheid openbaar van het 
volk Israël bij de inname van het beloofde 
land, met alle gevolgen van dien. Dat was al 
eerder zichtbaar geworden in de tijd van Saul 
en David, dat de Amalekieten nog niet uit-
geroeid waren. Zo behoorde Tyrus en Sidon 
tot de Filistijnen. Jozua droeg het over aan 
zijn opvolgers om dat land alsnog in bezit te 
nemen en het volk uit te roeien (Jozua 13:1-

6). Wat kan een christen gehinderd worden 
wanneer de oude mens niet wordt afgelegd 
en de zonden niet beleden en bestreden wor-
den! Een christelijk land kan snel vervallen 
tot nieuw heidendom.

God doet recht
Gedenk HEERE, aan de smaad van Uw 
dienaren (Ps. 89:51). Zal God dan geen 
recht doen? Tijdens de hele gebeurtenis van 
de aanklacht van Naboth en zijn dood is 
Achab zelf thuis gebleven. Izebel zegt dat de 
‘koop geregeld’ is, waarop Achab die in bezit 
neemt. Lang heeft hij die dag van zijn aan-
winst niet kunnen genieten. Vers 17 begint 
met het woordje ‘maar’. De HEERE heeft al-
les gezien en zendt Elia met Zijn Woord naar 
Achab, ‘hoofdpersoon in de pas opgevoerde 
godsdienstige comedie’. God vertelt precies 
waar Achab te vinden is. Ook moet hem het 
oordeel aangezegd worden. Achabs bloed zal 
eenmaal op diezelfde grond vloeien! 
De ontmoeting tussen koning en profeet is 
opnieuw niet hartelijk. Nu wordt Elia ‘mijn 
vijand’ genoemd. Achab verschuift het pro-
bleem opnieuw. Het conflict is niet slechts 
persoonlijk, maar treft het gehele verbonds-
volk. Elia is duidelijk. Achab heeft zich ver-
kocht om kwaad te doen tegen de HEERE. 
Verschrikkelijke verwoording van je leven! 
En nóg geeft Hij uitstel…

Toekomstig gericht
De verzen 21-24 kondigen het gericht over 
Achab aan. Ze zijn als mokerslagen aange-
komen (vers 27-29. Allereerst zal God Zelf 
onheil brengen. Het koninklijk geslacht zal 
uitsterven, alle mannelijke nakomelingen 
zullen worden uitgeroeid, hoe en door wie 
dan ook. Het zal op dezelfde wijze gebeuren 
als er met het geslacht van Jerobeam en Baësa 
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is gebeurd. Het waarom volgt: U hebt mij 
getergd, daarom Mij tot toorn verwekt en in 
je zonde Mijn volk daarin meegesleept. Goed 
voorbeeld doet goed volgen, maar ook het 
omgekeerde.

Over Izebel (vs 23) spreekt God apart. Zij 
zal buiten de stad door de honden worden 
gegeten (2 Kon. 9:30-37). Voor de mansle-
den geldt: wie in de stad sterft zal door de 
honden worden gegeten en in het veld door 
de vogels. Er zal geen begrafenis voor dit vor-
stenhuis overblijven. Zo geeft God blijk van 
Zijn toorn. Het op de proef gestelde geduld 
en de liefde van God heeft een keerzijde: 
Zijn wraak.
De schrijver van 1 Koningen noteert het 
nog eens. Heb je ooit zo’n koning gekend 
die zich heeft verkocht met hart en ziel om 
slecht te doen in de ogen van de HEERE? 
Daarmee vertelt hij dat God het ziet én naar 
Zijn wetten beoordeelt. Achab is dader, 
hoewel aangedreven door zijn vrouw. Het 
is daarom niet om het even met wie we als 
jongen of meisje verkering zoeken, of wie we 
onze vrienden noemen. 

Waar God het land heeft schoongemaakt van 
de afgoden, heeft Achab de ‘stinkgoden’ weer 
binnen gehaald.

Uitgesteld oordeel
Achab buigt (vs. 27) en vernedert zich zicht-
baar. Hij trekt een scheur in zijn kleed, doet 
een rouwgewaad aan en onthoudt zich van 
eten en drinken. Overdag loopt hij langzaam 
als diepbedroefde, en houdt ’s nachts deze 
kleding aan. Dat ziet God (vs. 28-29) en laat 
Elia de boodschap brengen dat het oordeel 
van de uitroeiing van zijn nageslacht na zijn 
sterven zal gebeuren. Is het een hartelijk en 

écht berouw geweest? Ons past het oordeel 
niet. Achab huichelt niet. We zouden zo 
graag vernemen wat in Ninevé gebeurde. 
‘De mensen geloofden aan God’. En de ko-
ning van Ninevé sprak dat ieder ‘met kracht 
tot God roepen’ zou. ‘Zij moeten zich beke-
ren, een ieder van zijn slechte weg’. 
(Jona 3). Wel kunnen we hier spreken van 
Gods goedheid. 

God grijpt in bij dit schrijnende onrecht, 
Naboth aangedaan. Dat doet Hij niet altijd. 
Wat wordt er veel onrecht geleden! Om maar 
een voorbeeld te noemen: hoe diep kan een 
land zakken in het uitvaardigen van wetten 
van levensbeëindiging. Of we dat nu abortus 
noemen of euthanasie. Hoe kijkt de wereld 
toe bij christenvervolging in vele landen. De 
zielen onder het altaar klagen niet tevergeefs. 
Eens zal Christus als Rechter komen om 
te oordelen levenden en doden en een Ko-
ninkrijk oprichten waar enkel gerechtigheid 
woont.
Vragen
1. Hoe gaat u om met onvervulde verlangens 

en begeerten? 
2. Staan er in de Bijbel nog meer van deze 

schijnprocessen? Zijn ze er ook in onze 
tijd? Hoe gaat u om met het woord ‘waar-
heid’?

3. Wanneer gaat het ‘God meer gehoorzaam 
zijn dan de overheid’ gelden? Zijn de ge-
noemde voorbeelden al van toepassing in 
uw leven en in Nederland? Kan dit 

 ook van toepassing op een eventuele 
 vaccinatieverplichting? Waarom wel of 

niet?
4. Op welke wijze heeft het struikelen in 

zonde te maken met het niet uitroeien van 
de ‘Kanaänieten’? 

5. Hoe zijn we anderen tot voorbeeld, in het 
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gezinsleven, in de buurt, op ons werk? 
Gaat er van ons een ‘reuke des levens ten 
leven’ uit? 

6. Lees met elkaar Openbaring 6:10 en 1 
Petrus 4:12-16. Welke troost geeft dit in 
onrechtvaardig lijden?


