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 De leer van Izebel 

 

De Heere Jezus noemt de leer 

van Izebel in het laatste Bij-

belboek in de brief aan de ge-

meente van Tyatira.  

 

Openbaring 2:18 en verder: 

 

18 En schrijf aan de engel der 

gemeente te Tyatira: 

 

Dit zegt de Zoon Gods, die 

ogen heeft als een vuurvlam en 

zijn voeten zijn als koper-

brons:  

 

Zijn ogen stralen verterend 

vuur uit tegen alle onreinheid 

en Zijn voeten als koperbrons  

vertreden de leer van Izebel. 

 

19 Ik weet uw werken en lief-

de, en geloof en dienstbetoon, 

en uw volharding en uw laat-

ste werken, die meer zijn dan 

de eerste.  

 

De Heere Jezus prijst hen om 

hun werken, waarvan de laat-

ste meer zijn dan de eerste. 

 

20 Maar Ik heb tegen u, dat gij 

de vrouw Izebel laat begaan, 

die zegt, dat zij een profetes is, 

en zij leert en verleidt mijn 

knechten om te hoereren en 

afgodenoffers te eten.  

 

Het gaat hier om geestelijke 

hoererij. 

 

Jacobus noemt in zijn brief 1: 

Overspeligen, weet gij niet dat 

vriendschap met de wereld vij-

andschap tegen God is.   

 

Men dient dan én Christus én 

de wereldse begeerten, en dan 

pleegt men geestelijk overspel.  

 

21 En Ik heb haar tijd gegeven 

om zich te bekeren, maar zij 

wil zich niet bekeren van haar 

hoererij.  

 

22 Zie, Ik werp haar op het 

ziekbed en hen, die met haar 

overspel bedrijven, breng Ik in 

grote verdrukking, indien zij 

zich niet van haar werken be-

keren.  

 

Omdat zij zich niet willen be-

keren van dit geestelijk over-

spel, moeten zij de grote ver-

drukking door maken. 
 

1 Jacobus 4:4 
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De beste bewaring voor zo'n 

Izebel is, om 100% achter het 

woord van Paulus te staan dat 

in 1 Tim. 2:11 genoemd wordt: 

 

11 Een vrouw moet zich rustig, 

in alle onderdanigheid, laten 

onderrichten, maar ik sta niet 

toe, dat een vrouw onderricht 

geeft of gezag over de man 

heeft.  Zij moet zich rustig 

houden.  

 

Geen zuster toelaten om Bijbel 

onderricht te geven, ook als zij 

zegt, dat zij dat onder het ge-

zag van haar man doet, of on-

der het gezag van de voorgan-

ger. 

 

Een reisverslag uitbrengen na-

dat voedsel pakketten aan be-

hoeftige christenen zijn afge-

leverd is iets anders dan Bijbel 

onderricht geven.  

 

Van dat laatste moet zij zich 

onthouden, zegt de apostel 

Paulus. 

 

Zij die de leer van Izebel volg-

den, onderzochten de diepte 

van de satan. 2  Dat is geeste-

lijk overspel!  

 

Dat is eten van demonische 

voedsel bestaande uit leerstel-

lingen die de zonde goedpraten 

onder hen mom dat God liefde 

is.  

 

Ze willen getroost worden en 

niet bestraft.  

 

De genade van God leert ons 

echter, dat wij goddeloosheid 

en wereldse begeerten zullen 

verzaken en rechtvaardig en 

godvruchtig in deze wereld 

zullen leven (Titus 2:11-12).  

 

De leer van Christus zal ons 

veranderen naar het beeld van 

Christus. 

 

De leer van Izebel is een leer, 

die iets kwaadaardigs toch 

goed noemt,  een leer die iets 

wat onrein is, rein noemt en 

iets wat rein is, onrein noemt. 

 

26 En wie overwint en mijn 

werken tot het einde toe be-

waart, hem zal Ik macht geven 

over de heidenen. 
 

2 Op. 2:24 
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28 En Ik zal hem de morgen-

ster geven. 

 

29 Wie een oor heeft, die hore, 

wat de Geest tot de gemeenten 

zegt. 

 


