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Vanuit het Grieks heeft men het over “mustyrion”, een mysterie, een geheimenis. 
Woordenboeken geven het volgende: Gebeurtenis die je niet begrijpt, of een 
bovennatuurlijke geheime waarheid, welke men niet kan verklaren!  
 
De Griekssprekende bekeerde Joden gebruikten dit woord voor het eerst in de 
gemeente. Ze bedoelden daarmede het mysterie van ons geloof: Jezus is gestorven, 
opgestaan, en zal terugkomen. Ze geloofden het Oude verbond, maar dan kwamen 
meer en meer openbaringen over Jezus, gevonden in de psalmen, profeten enz. 
 

HET GEHEIMENIS VAN CHRISTUS 
 

1 Korintiërs 4:1 zo moet men ons 
beschouwen: als dienaren van Christus, aan 
wie het beheer van de geheimenissen Gods 
is toevertrouwd. 
 
De Apostel Paulus laat weten wat voor functie 
hij en anderen als Apollos en Cefas van God 
hebben gekregen, en allen die een gemeente 
leiden of evangeliseren. Zij dienden de 
geestelijke rijkdommen uit te leggen aan het 
Griekse volk.  
 
In de brief aan Efeze 3:1,6 schrijft hij over  het geheimenis van Christus, dat ervoor niet 
bekend was bij de mensen. Het was een geheimenis dat de gelovigen uit de heidenen 
mede-erfgenamen en medegenoten zijn geworden van de belofte in christus!  
 
In de brief aan de Colossenzen 1:26,27 schrijft een lijdende Paulus: 
 
het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans 
geopenbaard aan zijn heiligen. Kolossenzen 1:27 Hun heeft God willen bekendmaken, 

hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de 
hoop der heerlijkheid. 
 
Het is onze hoop, onze verwachting, straks bij Christus te zijn. Wij gaan Hem tegemoet 
in de lucht, de gestorven Bijbelgetrouwe christenen en zij die nu nog in leven zijn. In 
die hoop zijn wij behouden, wij verwachten het met volharding! (Rom.8:25)  
 
 In Handelingen 8 lezen wij over Filippus en een minister van Ethiopië. Deze minister 
las Jesaja in de Bijbel, maar begreep niet wat er stond. Hij wilde uitleg! Filippus legde 
hem uit dat “het schaap dat ter slachting werd geleid”, Jezus was! Toen verdween 
Filippus uit de ogen van de minister. Ook dit was een moeilijk te begrijpen geheime 
werking van God! Zo zullen ook de wedergeboren christen plots verdwijnen van deze 
aardbol!  
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In Mattheus 24: 45 is er sprake over een trouwe en verstandige slaaf die God over 
zijn dienstvolk had gesteld. Zalig die “slaaf” die Jezus zo zou vinden bij zijn komst! 
Maar daartegenover was er een slaaf, welke niet meer vertrouwde in die wederkomst, 
een slecht gedrag toonde, die zal onverwacht omkomen.  

 
2 Petrus 3:4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? 
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van 
het begin der schepping af geweest is. 
 
Lucas 8:10 Jezus leerde over de geheimenissen van het Koninkrijk 
Gods. Hij gebruikt parabels, Zijn wijze van spreken, voor hen die Hem 
nog niet geloofden. Hij gaf het zijn discipelen, en dan pas begrepen 

zij het. Het volk geloofde Hem niet, als een vervulling van Jesaja 6:9. Het is een gave 
om de Bijbelse geheimenissen te kunnen begrijpen, te openbaren, maar geen nieuwe 
profetieën.  
 
 Psalm 25:12 Wie is de man die de HERE vreest? Hij onderwijst hem aangaande de weg 
die hij moet kiezen. Psalm 25:14 Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem 
vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 
  
Voor vertrouwelijke omgang staat er in de grondtekst het Hebreeuws “sod” betekent 
geheim. Het is enkel een recht om geheimen te ontdekken voor al diegenen die Hem 
vrezen! Het is heel belangrijk wanneer wij soms een beslissing dienen te nemen in 
onze dagen.   

HET GROTE GEHEIM : BOTSENDE KRACHTEN! 
 

2 Tessa. 2:7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) 
slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 

 

Hier vinden wij opnieuw een mysterie, heimelijk en verborgen is er een werking van 
ongerechtigheid welke de wereld beïnvloed. Men wil Gods wetten niet meer volgen. 
Wanneer wij dit zien in onze hedendaagse samenleving dan stellen wij vast dat er een 
jarenlang plan bezig is, door satan aanbidders, om het vormen van een wereldmacht 
en dan een werelddictator. De draak gaf hem (de antichrist) kracht (Openbar.13:2) Dit 
kan nog wel enkele jaren duren! 
 
De weerhouder is waarschijnlijk de bruidegom, de gemeente, als bruid, die de slechte 
politiek  “in bedwang houdt”! Het in bedwang houden door de vele verhoorde gebeden! 
Dan zal de gemeente uit de “weg” worden genomen of weggenomen!  
Heeft de gemeente ook kracht ontvangen? (2 Kor.6:7 / 2 kor.4:7 / 1 kor.4:20 / 1 
Kor.2:5) 
Filippenzen 4:13 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft. 
Efeziërs 3:20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte 
is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, 

 

en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de 
sterkte zijner macht, Efeziërs 1:20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de 
doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, 
boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd 
wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. 
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Wij leven in een tijd, de “laatste ure” waarover Johannes schreef, vele antichristen, 
welke het vroege christendom hebben verlaten, ze waren niet uit ons, wij hebben de 
zalving van de Heilige! Die zalving is niet uiterlijk te zien, maar mysterieus in het hart 
van de mens die zich bekeerde tot Jezus Christus.  
 

HET KOMENDE MYSTERIE DAT DE WERELD NIET KENT! 
 
Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen 

wij veranderd worden, 1 Korintiërs 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste 

bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt 
worden en wij zullen veranderd worden. 1 Kor.15:51) 
 

HET GEHEIMENIS VAN HET GROTE BABYLON 
 

En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: 
het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Openb;17:5 

 
Jeremia zag Babel, Rome! Jer.51:13 Gij, die aan vele wateren 
woont, die machtig zijt van schatten! uw einde is gekomen, de 
maat uwer gierigheid.  
 
13 Toi qui habites près des grandes eaux, Et qui as d’immenses 
trésors, Ta fin est venue, ta cupidité est à son terme 

 
De Latijnse vertaling: “cupiditas”: Liefde, begeerte voor seks en 
kapitaal! Jeremia zag het einde van de kerkelijke geldzucht en alle 
hoererij te Rome.(1 Tim.6:10).  

 

Een titel: Het grote Babylon, een geheimenis, welk geheimenis? De zonaanbidding, 
de valse mysteriegodsdienst van Nimrod. Nimrod werd later vermoord door Sem, een zoon 
van Noach, een godsdienstconflict mogen wij zeggen! Nimrod de eerste wetteloze 
wereldleider, en hij wees de reddende God van Noach af. 

 

DE ANTICHRIST HEIMELIJK ACTIEF! 
In 1992 kwam de blauwdruk van het boek de “Story of the 
committee of 300” door Dr. J. Coleman in mijn bezit, doch het boek 
mocht toen nog niet worden gepubliceerd! De doelstellingen van 
deze elite werden vergeleken in een Bijbelstudie met het boek 
Openbaring in de Bijbel. De club van Rome nog steeds actief onder 
dekking van de NATO. Wij nemen er enkele van. 

MACHT 
En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te 
overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. Op.13:7 

 
Men wil en streeft reeds jarenlang naar een wereldleider met controle en alle macht. 
De twee wereldoorlogen waren een aanleiding om een grote eenheid te zoeken en te 
vinden onder de landen. Vandaag komen alle regeringen onder druk om via de uitrol 
van de plandemie Corona tot een geheel te komen. Doelstelling: Samenvoeging van 
legers, onder dwang. 
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DE STRIK – VOGELNET – INTERNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en 
zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 
Lucas 21:35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse 
aarde. 
 

Psalm 91:3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de 
verderfelijke pest. (Corona) 

 
Jezus sprak eerste: Laat u niet misleiden (21:8) Wees niet angstig. Let op voor een 
goddeloos gedrag, maak je geen zorgen voor levensonderhoud, wees gewaarschuwd. 
Een economische chaos, a great reset, kan aanleiding zijn zodat het volk een grote 
leider wil aanvaarden, een dictator en communistisch regime. 
 

En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen 
geloven, 2 Tessalonicenzen 2:12 opdat allen worden geoordeeld, die de 

waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de 
ongerechtigheid. 
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