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Vandaag willen wij even drie Bijbelse figuren onder ogen nemen, een koning, een 
koningin en een bekende profeet.  
Zij leefden in een tijd waarbij het kwaad, door afgoderij het volk van God dreigde 
naar een totale ondergang te brengen. Die tijd lijkt me goed te vergelijken met onze 
dagen waarbij de gezonde Bijbelse leer word verdrongen. Kwade en duistere 
machten werken vandaag hardnekkig om de gemeente van Christus  te laten 
verdwijnen, en een gesubsidieerde wereldkerk in de plaats te zetten. 
Tussen deze mensen weerspiegelt zich een geestelijke strijd, ja een regelrechte 
godsdienstoorlog tussen de Baalprofeten en de profeten van God. Een oorlog tussen 
een afvallig koningshuis en een groot profeet die biddend optrad in de naam van de 
God van Israël!  

Achab, een koning van Israel 

1Kon 16:33   
Verder maakte Achab de gewijde paal; en Achab ging voort met zo te handelen dat hij de 
HERE, de God van Israel, meer krenkte dan alle koningen van Israel die voor hem geweest 
waren. 
1Kon 21:25   
Nooit is er iemand geweest, die zich zo verkocht heeft als Achab om te doen wat kwaad is in de 
ogen des HEREN, waartoe zijn vrouw Izebel hem heeft aangezet. 
1Kon 17:1   
Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de HERE de God van Israel, 
leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. 
1Kon 18:17   
Zodra Achab Elia zag, zeide Achab tot hem: Zijt gij daar, gij, die Israel in het ongeluk stort? 
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Wij zien dat deze koning in Israel, de wet, de Bijbel ter 
zijde stelt, en in de plaats daarvan voor afgoden gaat 
buigen, de godsdienst van zijn vrouw. Er blijkt in zijn tijd 
wel schijngodsdienstvrijheid te zijn, zoals wij dit 
momenteel ook nog kennen.  
Hij maakte de gewijde paal! (Heilige groene boom uit 
de boomcultus, kerstboom).  
 Dit was een “Asherah” of Astarte een Kanaanitische 
vruchtbaarheidsgodin. Achab offerde twee van zijn 
eigen kinderen op altaren welke werden gemaakt. Er 
een vermenging van godsdienst tot stand in het land, 
een soort fusioneren. Het opofferen van kinderen 
vinden wij vandaag ook terug in een andere vorm, als 

abortus, als het niet zelf opvoeden, opofferen voor bezit, Baal. Ook het paaldansen 
komt uit de Ashera voort, en keert terug. Wij lezen over “Paaldansen voor Jezus”! 
http://deburchtsion.blogspot.be/2011/03/schokkend-paaldansen-voor-jezus.html 
 
Achab deed wat kwaad was 
in de ogen van God.  
Blijkbaar was het niet slecht in 
de ogen van het volk, met al 
die vruchtbaarheidsrituelen en 
seksorgiën in speciaal 
aangelegde bosjes met 
bomen die veel schaduw 
gaven. (zie stat.vert.)  
Achab was een zwakkeling, 
zijn geëmancipeerde vrouw 
kon hem verleiden om de 
afgoden te dienen, en hij 
bood geen enkele weerstand, 
met alle gevolgen vandien.  
Hij kon geen keuze maken, hij 
leek wel een Judas, die zijn God verkocht, voor eigen belangen,voordeel en 
wellusten. http://wifeofyahweh.com/ 
 
Het lijkt wel of een deel van onze jeugd in de toekomst  in diezelfde oude sporen zal 
terechtkomen van losbandigheid, en het volgen van de meerderheid. 
Grote religieuze samenkomsten en festivals met muziek en dans! 
Het lijkt vandaag ook al heel normaal dat men seks heeft voor of buiten het huwelijk, 
maar het blijft kwaad in de ogen van God. God verandert niet, de mens wel. 
 
Ook de koningin des hemels, als Mariaverering is ontstaan door vermenging met 
godinnen als Isis,Astarte enz. Van waar komen deze twee bomen destijds naast 
ieder kapelleke?  Het is en blijft kwaad in de ogen van God. Toch komt daarover 
oordeel. 
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De profeet Elia spraak een oordeel uit!  
Geen regen meer tot op zijn woord. Dit betekende een echte economische ramp, en 
hongersnood. Elia zal zeker niet populair zijn geweest in zijn tijd, bij het misleide volk.  
Het volk had schrik van de toenmalige regeerders, Achab en Izebel!  
De valse “Astarte en Baal godsdienst” was inmiddels staatsgodsdienst geworden. 
Wie had nog kracht om te spreken over de God van Israel? Terugkeren naar de God 
van Israel, en mijn job dan kwijtspelen of boeten met mijn eigen leven?   
Achab wilde nog de schuld in de schoenen schuiven van Elia, omdat Israel in het 
ongeluk gestort was. 
Wat een les! Wanneer iemand niet wil luisteren naar zijn Schepper, en naar de 
gezonde leer van de Bijbel, krijgt hij vroeg of laat een levensgroot probleem, een hel! 

Izebel. 

 
1Kon 18:4   Toen Izebel de profeten des HEREN 
uitroeide, had Obadja honderd profeten 
genomen en hen, vijftig bij vijftig, in een spelonk 
verborgen en met brood en water verzorgd. 
2Kon 23:13  De hoogten ten oosten van 
Jeruzalem, ten zuiden van de berg der 
Verwoesting, welke Salomo, de koning van 
Israel, gebouwd had voor Astoret, de gruwel der 
Sidoniers, voor Kemos, de gruwel van Moab, en 
voor Milkom, de afschuw der Ammonieten, ook 
die verontreinigde de koning. 
2Kon 9:10  en Izebel zullen de honden verslinden 
op de akker te Jizreel, en niemand zal haar 
begraven. Toen opende hij de deur en vluchtte 
weg. 
 

Koningin Izebel was de dochter van een 
heidense koning der Sidoniërs. Astoret was 

hun godin van de liefde,vruchtbaarheid, seks,oorlog en losbandigheid. Kinderoffers, 
enz.  Izebel verplichte haar wereldgodsdienst als staatsgodsdienst, en 
vervolgde bloedig Gods profeten. Izebel als het Vaticaan? In Samaria waren er veel 
van Gods profeten. 
 
De geest van Izebel, keert terug! 
Zij hunkerde naar gezag en controlerende macht, liet zich niet gezeggen, een beeld 
van de emancipatie van de vrouw. 
Zij beschermde honderden valse broodprofeten of Baal priesters, van haar 
staatsgodsdienst. Zij kregen van haar een gewaarborgd inkomen, het werd een 
aantrekkelijke job! Zelf wilde ze ook onderwijzen en ze bracht verwarring door valse 
profetie. Het lijkt wel “vrouwen aan de macht”…… 
Hetzelfde doet zich voor in sommige gemeenten. 
Zo zien wij dat ook zusters helemaal niet te onderwijzen hebben in een gemeente. 
Waar dit wel gebeurt zit men met een”Izebel” probleem. 
Zij was voorstander dat iedereen kon doen wat hij wilde. Vrije seks, geen huwelijk, 
allerlei bijgeloof, enz.  
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Dus geen gebondenheid meer aan de wet van die God van Israel. Met andere 
woorden een echte geest van de antichrist. 
Izebel was duidelijk onder occulte invloed van zoals later Paulus schrijft: 
12  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. Efeze 6 

Ze kende de vreze des Heren niet, 
integendeel de profeet Elia vluchtte 
tijdelijk voor haar, na de triomf op de 
Karmel, waar al die goed betaalde 
valse profeten, baalpriesters  
omkwamen. 

Ze was in staat om te doen liegen de 
waarheid te verdraaien,en valse 
getuigenissen af te leggen om haar 
doel te bereiken, zo werd Nabot 
vermoord via een soort rechtbank! 
10  Zet voorts twee mannen tegenover 
hem, nietswaardige lieden, die aldus van hem moeten getuigen: gij hebt God en de 
koning vaarwel gezegd; voert hem dan naar buiten en stenigt hem, zodat hij sterft.1 
Kon.21 

Het is diezelfde geest die wij vandaag terugvinden in sommige gemeenten. 

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.Openbar.2 

Haar oordeel kwam: 2Kon 9:36  Toen zij terugkwamen en hem dat berichtten, zeide 

hij: Dit is het woord, dat de HERE gesproken heeft door zijn knecht, de Tisbiet Elia: Op 
de akker te Jizreël zullen de honden het vlees van Izebel verslinden, 

Van haar lichaam bleven slechts de schedel,handen en voeten over, als een straf 
van God! Wat een honger hadden die oordeelshonden! 

Elia 

 

1Kon 18:21  Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden 

mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baal is, volgt hem na. 

Doch het volk antwoordde hem niets. 

1Kon 18:40  Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baal, laat niemand van hen 

ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten. 

2Kon 2:1  Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia 
met Elisa uit Gilgal ging. 

 
Wij vinden dat de tijd van Achab, Izebel en Elia te vergelijken is met onze tijd. De 
Bijbelse leer loslaten, betekent losbandigheid, vals geloof, overheden beginnen zich 
te moeien met godsdiensten, streven naar een wereldwijde staatsgodsdienst. Zij die 
de God van Israel dienen komen in moeilijkheden. Zij die Izebel, de komende 
wereldkerk  dienen krijgen een inkomen.  
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De profeet stelde het volk voor de 
keuze: God of Baal.  
Ook de eerste christenen kwamen 
voor een keuze te staan, ook 
vandaag stelt men in landen 
christenen voor de harde keuze. Het 
volk zweeg in alle talen!  Ook 
vandaag hoor je niets, iedereen zwijgt 
en lijkt onverschillig te zijn als Esau.  
Terwijl men ook hier “mogelijks” nog 
eens een keuze zal moeten maken, 
het merkteken van de antichrist of 

sterven. 
Het leven van Elia werd ernstig bedreigd door de ogenschijnlijke lieve en mooie 
Izebel, maar God was met hem tot de dag van zijn opname!  
Al waren al de altaren afgebroken en tot puinhopen herleid. 
 
Het doet toch nadenken, als wij lezen dat God zijn volk nog een laatste kans zal 
geven om voor Hem te kiezen kort voor de “Dag des Heren”, de grote verdrukking. 
Dan komt Elia terug! 
 

Mal 4:5  Zie, Ik zend u de profeet Elia, 

voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt. 
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