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Openbaring 2:18-29 
 

 

Een brief voor deze tijd 

‘En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira’ (Openb. 2:18-29). 

De brief aan de gemeente te Thyatira is een bijzondere en belangrijke brief. Een 
brief die de andere zes gemeenten in Openbaring 2 en 3 ook hebben ontvangen. 
Deze brief is voor de eindtijd. De gelovigen waren hier heel sociaal en liefdevol, 
maar leerstellig te veroordelen. Genade en waarheid gaan echter altijd samen en 
ze zijn op het kruis zichtbaar geworden. 

De Zoon van God 

‘Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan 
blinkend koper gelijk: Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw 
volharding, en dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste’ (vs. 18-19). 

We zien de Heere Jezus hier als de Zoon van God, de Rechter van de gemeenten. 
Hij is ook het Hoofd van deze gemeente, en maakt Zich aan allen bekend.  

Lydia was afkomstig uit Thyatira (Hand. 16:14-15). Zij was een purperverkoopster. 
Hier was handel en productie! Er zijn constant grote vijanden van de mensheid, dat 
is o.a. macht en geld. Daarom moeten wij bidden: ‘Heer, maak mijn denken nieuw’. 
Dit is goed mogelijk voor een gelovige (Rom. 12:2). 



Thyatira 2 

De liefde voor geld en rijkdom is een geestelijke vijand. Jezus maakt Zich hier 
bekend als de alwetende Zoon van God. Hij is ook de Zoon des mensen, dan gaat 
het om Zijn verhoging aan Gods rechterhand. Hij is gekroond met eer en 
heerlijkheid. Hij kent ons door en door. Heb je een verlangen om Gods Woord te 
horen? Leef dan transparant voor God en de mensen. 

De geest van Izebel 

‘Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izebel, die zich een profetes noemt, laat 
begaan; en zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren en afgodenoffers te eten. 
En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren en zij wil zich niet bekeren van haar 
hoererij. Zie Ik werp haar op een bed en werp hen die met haar overspel bedrijven 
in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van haar werken. En haar kinderen zal 
Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben die 
nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven ieder naar uw werken’ (vs. 20-23). 

De geest van de valse profetie manifesteert zich ook onder mannen (vs. 20). Het 
gaat om de verkeerde geest die in deze vrouw werkzaam was. Je ziet dit ook bij de 
vrouw van Achab. Ze was een hater van de God van Israël en van Zijn profeten  
(1 Kon. 16-22; 2 Kon. 9 en 10). In die hoofdstukken van Koningen leer je Izebel 
kennen.  

Paulus onthult ons dat er een andersoortige geest kan binnendringen  
(2 Kor. 11:4). Laten we vrij blijven van Izebels invloed. Dit zijn de 7 kenmerken 
ervan:  

1. Het is de geest van macht, gezag en eer. Izebel heerste over haar man, de 
priesters en later ook over het volk. Dat was haar innerlijke drive, en dat 
mocht alles kosten.  

2. Het was een geest van rebellie. Zij accepteerde geen gezag en geen 
autoriteit boven zich. Zij rebelleerde tegen het gezag van de profeet Elia. 
Zij had een grote mond tegen haar man.  

3. Het was ook een geest van onreinheid en losbandigheid, en zij nam het 
volk daarin mee. 

4. Het was een geest van conflicten, twisten, jaloezie, afgunst, rebellie en 
discussie.  

5. Verder was het een geest van toverij. Zij was de dochter van de 
hogepriester die de Baäl diende. Zij zei ook dat zij een profetes was, maar 
het was valse profetie om Gods dienaren te verleiden tot afgoderij. Zij 
deed zich godsdienstig voor, maar haar leven deugde niet. 
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6. Het was ook een geest van haat. Ze haatte de profeet en ook de echte 
bekering.  

7. De geest van Izebel heeft een innerlijke afkeer van berouw en van 
bekering.  

Paulus vat het samen in de werken van het vlees (Gal. 5:19-21). Ik ben geschrokken 
hoe het met Izebel is afgelopen: de honden aten haar op! 

Achab noemde Elia ‘mijn vijand’, hoewel de profeet het beste met hem voor had! 
We hebben mannen nodig met moed en karakter. Izebel had de leiding genomen, 
en Achab liet het toe. Hij liet zich inpakken door zijn eigen vrouw, en zij bestuurde 
het rijk! 

Overwinnaars 

‘Maar tot u zeg Ik, tot de overigen in Thyatira, allen die deze leer niet hebben, die 
de diepten van de satan, zoals zij zeggen, niet hebben gekend: Ik leg u geen andere 
last op; wat u echter hebt, houdt dat vast totdat Ik kom. En wie overwint en mijn 
werken tot het einde toe bewaart, die zal Ik macht geven over de volken; en hij zal 
hen hoeden met een ijzeren staf; als pottenbakkersvaten worden zij verbrijzeld, 
zoals ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen; en Ik zal hem de morgenster 
geven. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt (vs. 
24-29). 

Er zijn gelukkig overwinnaars. De belofte voor hen is: Houd vast wat u hebt, totdat 
Ik kom! Er zijn altijd trouwe volgelingen, die wandelen in de voetsporen van Jezus. 
Zij geloven in het werk van Jezus. Er is een beloning voor hen. Ze gaan met Jezus 
regeren. Ze ontvangen de morgenster, die opkomt na de donkere nacht (Openb. 
2:25-28). 
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