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Ik wil je graag herinneren aan Psalm 104. 

Alle onderdelen van dit lied blijken schitterend te passen in een ringstructuur; alleen 

de één-na-laatste zin springt eruit. Qua structuur - maar ook qua inhoud. Het hele 

lied is een lofzang op de manier waarop God de wereld regeert en onderhoudt sinds 

de zondvloed, onder de regenboog. Maar juist déze zin wijst verder: 

‘De zondaars zullen van de aarde verdwijnen, 

de goddelozen zullen niet meer zijn.’ 

Dit perspectief was in het Oude Testament nog niet heel duidelijk geopenbaard. Dat 

de Heere een helemaal nieuwe hemel en aarde zou maken, bijvoorbeeld. En dat Gods 

eigen Zoon daarvoor Zijn leven zou geven – dat was nog ‘verborgen’, een 

‘geheimenis’. Sommige profeten – vooral Jesaja – kregen er al wel iets van te zien. En 

psalmdichters. 

Psalm 49 (maar zie ook Psalm 73, Job 19: 25) gaat over dit ‘geheimenis’: verkijk je niet 

op de ‘werkelijkheid’, want de mens zonder God zal als een dier vergaan, maar God 

zal mij, Zijn kind, verlossen van de dood en ’opnemen’. Hij heeft immers beloofd dat 

Hij mij nooit in de steek laat! Dus blijf ik op Hem hopen tegen alle ‘werkelijkheid’ en 

redelijkheid in. 

In het Nieuwe Testament heeft het al veel meer vorm gekregen. Wij weten: als de 

Heere Jezus terugkomt op de wolken, komt er een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde, waar gerechtigheid woont. Eindelijk leven – eeuwig leven – zónder de 

gevolgen van de zondeval. Geen goddelozen meer, geen zondaars, maar God die bij 

mensen woont op een volmaakte aarde (bijv. Openbaring 21 en 22). 

Is het nu geen ‘geheimenis’ meer? Jazeker. Ook nu nog is het een kwestie van geloof; 

je kunt het niet bewijzen; wie de Heere liefheeft en gelooft wat Hij ons hierover heeft 

geopenbaard, is rijk in Hem en blijft in ontzag en verlangen uitzien naar de volkomen 

vervulling. Want wat Hij in petto heeft voor wie Hem liefhebben, gaat alles te boven 

wat mensen ooit gezien en gehoord en bedacht hebben (1 Korinthe 2: 9). Maar als je 

het niet gelooft, erger je je dood. Létterlijk. Tenminste, als je je blijft verzetten. 

Dat ontzag en verlangen voel je, als je goed luistert, ook zinderen in die andere 

‘geheimenissen’ in de Bijbel. Ze hebben allemaal te maken met het grote 

reddingsplan van God voor deze wereld. Zie Mattheüs 13: de Heere Jezus heeft ons 

de ‘geheimenissen van het Koninkrijk’ (vers 11) geopenbaard, o.a. in gelijkenissen. 

Maar als je niet gelooft en je niet wilt bekeren, blijven ze vreemd voor je, ergerlijk, 

belachelijk. Zo is eigenlijk het hele evangelie, dat Jezus Zijn leven gaf voor de zonden 

van de hele wereld, één groot ‘geheimenis’ (1 Timotheüs 3: 16 : het ‘geheimenis van 
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de godsvrucht’, en de brief aan de Efeze ‘geheimenis’: 1: 9, 3: 3-9, 5: 32 en 6: 19). 

Als je goed kijkt, zie je dan ook dat al die ‘geheimenissen’ bij elkaar horen: ze hebben 

hun eenheid in de drie-enige God, die Zich geopenbaard heeft in de Bijbel en tegelijk 

Zelf het allergrootste ‘geheimenis’ blijft. 

Dit leesrooster gaat over ‘geheimenissen’. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, 

maar laten we ze nú vooral lezen en overdenken. In ontzag en verwondering. Het zijn 

lange teksten ditmaal, omdat het belangrijk is het ‘geheimenis’ in z’n context te zien. 

Psalm 49  

‘Ik zal Mijn geheimenis ontsluieren’: wat is dit geheimenis? Het is voor 

ons een troost en een waarschuwing. Zie je dat? 

Psalm 73  

Wat is het raadsel voor Asaf? Herken je het dilemma? Worstel jij daar 

ook wel eens mee? – En wat kun je het geheimenis noemen? Hoe 

ontdekt Asaf dat? Kun je leren van zijn bekering? 

Psalm 89  

God had David sterke beloften gedaan. Maar vooral na de ballingschap 

leek het erop dat Hij ze niet nakwam. Herken jij het probleem, of speelt 

het voor jou geen rol? – Wat zou je het ‘geheimenis’ kunnen noemen in 

deze psalm?   

Mattheüs 

13 

'Geheimenissen van het Koninkrijk’, waar slaat dat op? Zie je het 

‘geheimenis’ in de gelijkenis van de zaaier? Is het voor jou een actuele 

gelijkenis? 

Efeze 3  

De roeping van joden én heidenen; een geheimenis . Zeg eens hardop 

wat volgens deze tekst de rijkdom van dat geheimenis is (vergeet de 

laatste verzen van Efeze 3 niet!). 

Romeinen 

11 

 De gelijkenis van de edele olijf. Best wel een lastig Bijbelgedeelte 

(‘vervangingstheologie’, ‘Israël-theologie’), maar betrek er ook Efeze 3 

bij. Net als daar eindigt Paulus met een ‘lofverheffing’. Kun je die 

mee’zingen’? 

1 

Timotheüs 

2 en 3 

't Gaat me vooral om de eerste helft van 2 en het slot van 3, maar de 

richtlijnen die er tussen staan, hebben er wel mee te maken. Het 

‘geheimenis’ wordt beleefd in concrete, ‘alledaagse’ vroomheid 

(‘godsvrucht’). Kun je dat ook voor jezelf concreet maken? 
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