
 

 

 

 

Geheime kennis is slechts voor de ingewijden, verborgen kennis 

alleen maar voor de geselecteerden. 
 
RENZO DE BOER·DONDERDAG 3 AUGUSTUS 2017 

afb. Symbool van de Vrijmetselaars, de aloude volgelingen van de Luciferiaanse 

contrareligie van de Mysteriëngodsdienst 

Vanaf het allereerst begin, ontwikkelde er zich parallel met de ènig ware Godsdienst 

van de ènig ware God nog een andere Mysteriegodsdienst, waarvan we de aanvang en 

grondlijnen kunnen lezen in Gen. 10 en 11. In het Openbaringsboek bij uitstek, over de 

eindtijd, lezen we iets over deze geheimzinnige godsdienst. Een tipje van de sluier 

wordt wat opgelicht en lezen daar, dat die religie heel raadselachtig verpersoonlijkt is 

in een geheimzinnige vrouw: 'En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een 

geheimenis: Het Grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen van de 

aarde...' Openb. 17:5 

Vanaf het allereerste begin, alle eeuwen door, heeft deze alternatieve godsdienst zich 

gehuld in stilzwijgen, raadselen en mysteries. In occulte cultussen, in geheime 

broederschappen en -genootschappen, zoals o.a. binnen de kringen van de 

Rozenkruizers en in schimmige clubs zoals de Jezuïeten, kwamen ze samen. Tot op de 

dag van vandaag zijn er de Illuminaten, Boheme Grove, Skulls and Bones, de 

raadselachtige Bilderberggroep, die altijd vergaderen achter gesloten deuren. 

Al deze geheime genootschappen zijn diep verweven met en geïnfiltreerd binnen onze 

samenleving. Tot in onze kerken en gemeentes toe. Deze vage, hermetisch afgesloten 

verenigingen, rekruteren hun leiders binnen de invloedrijken, de toplaag van de 

samenleving. Alleen deze elite zijn de ingewijden in deze wereld en zijn de dragers 

van de geheime kennis, de bezitters van de geheimen van de wetteloosheid, de aloude 

mysteriën van de Babylonische Mysteriëngodsdienst. De religie die nog steeds bezig 
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is, om God naar de kroon te steken, zij die nog een rekening hebben te vereffenen met 

de Allerhoogste God en streven naar Zijn allerhoogste macht. o.a. Jes. 14:14 

Het bijzondere is dat de ènig ware Godsdienst ook boordevol mysteries zit. 

Onbegrijpelijk voor niet-ingewijden. Eeuwenlang verzwegen geheimen zijn slechts 

voor Gods elite. vgl. bijv. Rom. 16:25, over de vleeswording van Jezus, of, 1 Kor 

15:51, over een altijd geheimgehouden raadsel van 'de opname van de gemeente, of, de 

raadselachtig verlossing door Zijn bloed, Ef. 1:9. En vele, vele andere geheimen. 

Allemaal geheimen en wijsheden die God verborgen heeft voor de wereldlijke 

hiërarchie en de invloedrijke toplaag van de kerkelijke en de wereldlijke samenleving, 

alle tijden door. 1 Cor. 2:7  

Als Jezus het over deze Koninkrijk verborgenheden heeft, dan zegt Hij, al lovend en 

prijzend: Ik dank u Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor 

wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan de kinderen geopenbaard. Ja Vader, 

want zo is het een welbehagen voor u geweest.' Matth. 11:25; 13:16,17; 1 Kor. 2:16  

Aan de kinderkens, en elke volwassene, die als de kinderkens wil zijn. Zij zijn Gods’ 

elite, zij zijn Zijn gunstelingen en geselecteerde ingewijden. Zoals David, ‘de man 

naar Gods ’hart’ in Ps. 25:14: 'Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem 

vrezen, en Zijn Verbondsgeheimen, maakt Hij hen bekend.'  

Bron: Renzo de Boer  

 


