
Openbaring 2 – De geest van Izebel
Openbaring 2:19-23
18En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als 
blinkend koper:
19Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de
eerste.
20Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang 
laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.
21En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd.
22Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun 
werken.
23En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten 
doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.
24Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de 
diepten van de satan niet hebben leren kennen: Ik zal u geen andere last opleggen 25dan deze: Houd vast aan wat u hebt 
totdat Ik kom.
26En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.
27En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die 
macht van Mijn Vader heb ontvangen.
28En Ik zal hem de morgenster geven.
29Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.



1. Wie was Izebel?; het Bijbels perspectief.

• Izebel is dochter van Etbaäl. Naam Etbaäl betekend “met Baäl”.  
• Geestelijk: uit “huwelijk” tussen de (af)god Baäl en een echtpaar komt een kind voort;   

dat kind staat geestelijk onder overheersing van de (af)god Baäl.
• De naam Izebel betekend “Baäl is haar echtgenoot” of “Baäl verhoogd”. 

Diezelfde overheersing, datzelfde “huwelijk” terug.
• Baäl betekend “heer’ of “bezitter”. 

In de tijd van de Bijbel gebruikt als voorvoegsel voor een eigennaam van een afgod. 
• Bijv.:  Beëlzebub = Baäl – Zebub (“heer van de vliegen”). 
• Dit is afgeleid van Beëlzebul (= heer van het huis). In de Bijbel wordt  Beëlzebul 

genoemd als overste van de  demomen (Matth. 12:24-27).
• Of: Baäl – Moloch (= heer-koning of heer-engel). In het dal Ben-Hinnom werden 

kinderen geofferd aan deze god.
• In 2Kron. 33:6 lezen we een opsomming van de resultaten van het vereren van Baäl 

(samen met Asjera en Astarte): kinderoffers,  toekomstvoorspellingen, waarzeggerij, 
toverij, dodenbezwering, aanroepen van boze geesten (hekserij).

• Baäl wil aanbidding door allerlei occulte en ongoddelijke praktijken, zoals elke god 
aanbidding eist.



1. Wie was Izebel?; het Bijbels perspectief.
Vervolg:
• Izebel wil aanbeden worden (aandacht naar zichzelf trekken).
• Ze is onafhankelijk en laat niemand echt toe en doet zich heel geestelijk en vriendelijk voor.
• Door de afgodsdienst te vermengen met de ware godsdienst. 

Daardoor ontstaat geestelijke verwarring/blindheid. 
• Intimidatie is een belangrijk kenmerk: 

Elia door haar geïntimideerd: hij geloofde dat hij alleen overgebleven was en wilde
dood. Terwijl er nog 7000 mensen waren die God trouw waren gebleven.

• De ingangspoort voor de intimidatie bij Elia was zelfmedelijden.
Zelfmedelijden. De geest van Izebel maakt daar gretig gebruik van. 
Zelfmedelijden kent twee vormen:

* Je vindt jezelf zielig en zoekt naar mensen die een aai over de bol geven.
* Je ontkent je pijn, omdat je het probleem niet onder ogen durft te zien.



1. Wie was Izebel?; het Bijbels perspectief.

Vervolg:
• Izebel zoekt mensen op die meegaand en passief zijn (Achab’s) en zich makkelijk mee 

laten slepen in haar mooie gepraat.
• De vergelijking tussen Elia (profeet) en Izebel (valse profeet):

* Elia vraagt om berouw * Izebel haat berouw
* Elia vraagt gerechtigheid * Izebel weerstaat gerechtigheid
* Elia spreekt vrijheid * Izebel verlangt controle
* Elia vraagt nederigheid * Izebel doet een beroep op trots
* Elia spreekt Gods wegen * Izebel gebruikt misleiding en 

vormen van hekserij.
• * Volgens Ef. 5:20 zijn dit (2e kolom) werken van het vlees!

* Jer 23 leert ons hoe God aankijkt tegen valse profetie:



1. Wie was Izebel?; het Bijbels perspectief.

Vervolg:

• Vers 25-27 (NBV):
“Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten in mijn naam verkondigen. Ze roepen: 
“Een droom! Ik heb een droom gehad!” Hoe lang nog zullen die leugenachtige profeten, 
die zichzelf een rad voor ogen draaien, doorgaan? Hoe lang nog zijn ze eropuit om met 
de dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten vergeten, zoals hun 
voorouders mijn naam door Baäl zijn vergeten? Een profeet die droomt, vertelt niet meer 
dan een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn woorden betrouwbaar weer.

• Vers 30-32 (NBV):
“Ik zal ze straffen – spreekt de HEER –, ik zal ze straffen, die profeten die elkaar 
napraten en steeds zo zelfverzekerd “spreekt de HEER” roepen; ik zal ze straffen –
spreekt de HEER –, die profeten die misleidende dromen profeteren en mijn volk met hun 
leugens en aanmatigende praatjes bedriegen. Ik heb hen niet gezonden en ze zijn dit volk 
op geen enkele manier tot nut – spreekt de HEER.”



1. Wie was Izebel?; het Bijbels perspectief.

Vervolg:
• Izebel is een geestelijke macht.
• Gericht tegen God en het profetische uit God.
• Doet alles wat in haar vermogen lag om Elia (het profetische) bestrijden.
• Izebel gebruikt daarbij alles wat zij in haar vlees ter beschikking heeft; veelal geestelijk 

verpakt.
• Pas als de geest van Izebel wordt geconfronteerd/ontmaskerd wordt de ware aard 

zichtbaar. (Dat zien we met name in het leven van Elia als hij die confrontatie aangaat en wat er daarna 
met hem  gebeurt.)

• We zien dat Izebel al zo oud is als de gemeente zelf:
• Onder het eerste verbond probeerde ze de echte profeet (Elia) te vermoorden en zette 

ze valse profeten vrij (de Baälpriesters).
• In openbaring lezen we de waarschuwing van Jezus aan de gemeente om de geest van 

Izebel geen ruimte te geven vanwege haar vernietigende kracht (met name d.m.v. valse 
profetie) in de  gemeente.



1. Wie was Izebel?; het Bijbels perspectief.

Vervolg:

• De profeet Jeremia ontmaskerd de koningin van de hemel als een geest die (ook) Baäl 
vereert  en die zich ook geestelijk voordoet door profetisch optreden, leugen, 
misleiding, intimidatie en controle. Izebel en koningin van de hemel lopen parallel.

Jer. 7: 8-10 en 16-20
De hemelkoningin

Jer. 7:20:
“De kinderen sprokkelen hout, de vaders steken het vuur aan en de 
vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van
de hemel. Zij gieten plengoffers uit voor andere goden, zodat zij Mij tot
toorn verwekken.”

Jer. 44: 15-19 en 23
De hemelkoningin



2. Algemene kenmerken van Izebel-invloed in de Bijbel.

* N.a.v. de ontmoeting tussen Obadja en Elia (1Kon.18:1-15):
1.   Creëert beleving van onveiligheid waar het veilig is.

* N.a.v. de geschiedenis van Nabot (1Kon. 21):
2.   Trekt aandacht naar zichzelf. Door:- “Ik zal het wel even regelen”; 

wijngaard van Nabot.
3.   Geeft aandacht, bijv. slachtofferaandacht (Achab op bed)
4.   Overdrijft (soms tot in het extreme). De valse beschuldiging t.o.v. Nabot.
5.   Zoekt krachtig image (“in de Heer”). Daardoor een mix van geesten.
6.   Is dwingerig (het moet op haar manier).
7.   Komt charmant en lief over, maar wordt ineens keihard als het niet naar wens gaat.
8.   Wil bereiken wat ze wil wat het ook kost.
9.   Heeft de neiging tot blufgedrag/zelfoverschatting.



2. Algemene kenmerken van Izebel-invloed in de Bijbel.

Vervolg:

10. Haar liefde is bezitterig en wettisch, niet onvoorwaardelijk.
11. Is trots (soms gewild nederig, wat ook trots is).
12. Is vooringenomen (trekt al conclusies voordat alle aspecten zijn gehoord).
13. Kan moeilijk fouten toegeven.
14. Is weerspannig, ongehoorzaam, rebels.

* N.a.v. de ontmoeting tussen Achab en Elia (1Kon. 18: 16-19):
15. Zaait zaad van onenigheid en verwarring (omdraaien van de waarheid).

* N.a.v. de geschiedenis van Elia (1Kon.19:1-8):
16. Is haatdragend/agressief naar degenen die haar kritisch benaderen (Elia).
17. Is intimiderend.
18. Gedraagt zich als een ongeleide projectiel in haar reacties.



3. In de praktijk van de gemeente vandaag.

Manifestaties van Izebel in de gemeente van Jezus Christus:

• A CONTROLE

• B (vals) profetisch optreden

• C leugen

• D misleiding

• E intimidatie 

• F helderziendheid (iemand “wist” gewoon dat ze daar moest zijn/ “had het op het

hart” om daar te zijn of dat te doen) met doel verdeeldheid of verwarring.

• G. ze legt (niet aanwijsbaar) een deken over het waaien van de Geest en daarbij 
over de vruchtbaarheid van de hele groep.

• H. Ze verzamelt “munitie”: vertrouwelijke informatie die later wordt misbruikt als 
dat uitkomt.



3. In de praktijk van de gemeente vandaag.

Vervolg:
Sleutels om ermee af te rekenen:

Fil. 1:9-11 (NBV):
“En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt  
onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en 
onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan 
Jezus Christus, tot lof en eer van God.”

Ef. 6:12-13 (NBG):
“want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 
overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen 
de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, 
om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld 
hebbende, stand te houden.

A. Onderscheid.
B. Confrontatie.



3. In de praktijk van de gemeente vandaag.
Vervolg:

A. Onderscheid.
* Onderscheiden van profetieën.
Deut. 13:2-5 (NBV):

“Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt, 
dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te 
volgen en te dienen – luister dan niet naar wat hij zegt. Want de HEER, uw God, wil u daarmee op 
de proef stellen, om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel liefhebt. Blijf de HEER, uw God, 
volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem 
en blijf hem toegedaan. En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat 
hij u wilde opzetten tegen de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de 
slavernij heeft bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg die de HEER, 
uw God, u had gewezen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren.”

Deut. 18:22 (NBV):

“als een profeet zegt te spreken in de naam van de HEER, maar zijn woorden komen niet uit en er 
gebeurt niets, dan is dat geen profetie van de HEER geweest. Heb geen ontzag voor een profeet 
die zich dat aanmatigt.”

1Kon. 13. Lees dit eens voor jezelf. In dit gedeelte zien we hoe profetie en valse profetie, 
gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid elkaar afwisselen en wat dit voor gevolgen heeft.



3. In de praktijk van de gemeente vandaag.

Vervolg:
* Hartshouding.

Joh. 5:44:
“Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet 
de eer die de enige God u kan geven.”

Gal. 6:1:
“Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo 
iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, 
opdat ook u niet in verzoeking komt.”


