
Houdt vast aan
de geheimenissen van God

Neem je in acht voor 
de dwaalleringen

20220403 Preek Maria - De geheimenissen van God en de dwaalleringen 20220403

PG de Schuilplaats  - 3 april 2022  - Spijkenisse

1



2

A. De geheimenissen van God

B. De gemeente Tyatira: het dienen van twee 
heren; de tolerante gemeente.

C. De dwaalleringen van vroeger en nu.
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Openbaringen 2 : 18 - 29
Aan Tyatira
18En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira:
Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam 
en zijn voeten zijn als koperbrons: 19Ik weet uw werken en 
liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en 
uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste. 20Maar 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. 21En Ik 
heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil 
zich niet bekeren van haar hoererij. 22Zie, Ik werp haar op 
het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, 
breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar 
werken bekeren.



23En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle 
gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en 
harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar 
uw werken. 24Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te 
Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij 
zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg 
u geen andere last op. 25Maar wat gij hebt, houdt dat 
vast, totdat Ik gekomen ben.
26En wie overwint en mijn werken tot het einde toe 
bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27en
hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk 
worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader 
ontvangen heb, 28en Ik zal hem de morgenster geven.
29Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de 
gemeenten zegt.



Geheimenissen van God.

(Grieks: Mysterion)

“De verborgen dingen zijn voor de Here onze God, maar de 

geopenbaarde zijn voor ons.” Deutr. 29:29

“Voorzeker, de Here Here doet geen ding of Hij openbaart Zijn 

raad aan zijn knechten, de profeten.” Amos 3:7

God maakt via zijn profeten zijn plannen aan ons bekend.

“En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster, en gij 

doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een 

duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat 

in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der 

Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is 

profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de 

Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege 

gesproken.” 2 Petr. 1:19-21
5
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In het N.T. vinden we de volgende geheimenissen.
Ze zijn in drie groepen te verdelen:

I. Geheimenissen in de Evangeliën 3 maal.
II. Geheimenissen in de brieven van Paulus 20 maal.
III. Geheimenissen in het Boek Openbaring 4 maal.
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1)   Rom. 11:25 Het geheimenis van de gedeeltelijke verharding van 
Israël.

2)   Rom. 16: 25 De openbaring van het geheimenis, eeuwenlang 
verzwegen.

3)   1 Kor. 2: 7-8 Het geheimenis van de verborgen wijsheid Gods.
4)   1 Kor. 4: 1 Het beheer van de geheimenissen.
5)   1 Kor. 13: 2 Alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist
6)   1 Kor. 14: 2 Door de Geest spreekt hij geheimenissen.
7)   1 Kor. 15: 51-53                                                                                                   Het geheimenis van de opstanding uit de doden.
8)   Efeze 1: 9-10 Het geheimenis van Gods wil.
9)   Efeze 3: 3 Mij door openbaring het geheimenis bekend gemaakt.

10)   Efeze 3: 4 Het geheimenis van Christus.
11)   Efeze 3: 8-10 De bediening van het geheimenis: de Gemeente
12)   Efeze 5: 32 Het geheimenis van het huwelijk. ….Christus en de 

Gemeente.

Geheimenissen in de brieven van Paulus & in het boek 
Openbaring van Jezus Christus.



8

13) Efeze 6: 19 Het geheimenis van het Evangelie.
14) Kol. 1: 26 Het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang 

verborgen is.
15) Kol. 1: 27 Dit geheimenis: Christus onder u, de Hoop der 

heerlijkheid.
16) Kol. 2: 2-3 Het geheimenis van God: Christus, in wie al de 

schatten...verborgen zijn.
17) Kol. 4: 3 Het geheimenis van Christus.
18) 2 Tess. 2: 6-7 Het geheimenis van de wetteloosheid.
19) 1 Tim. 3: 9 Het geheimenis van het geloof.
20) 1 Tim. 3: 16 Het geheimenis van de godsvrucht, de vleeswording 

van God in Jezus.
21) 1 Tess. 4: 15-17 Het geheimenis van de opname. Het woord 

“geheimenis” zit er niet in.

1) Openb. 1:20 Het geheimenis van de zeven sterren.
2) Openb. 10: 7 Het geheimenis van God.
3) Openb. 17: 5-7 Een geheimenis: het grote Babylon.
4) Openb. 17: 7 Het geheimenis van de vrouw.
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Nog 2 teksten waar het woord ‘geheimenis’ niet in 
voorkomt, maar de tekst inhoudelijk wel een geheimenis 
aangeeft:

1 Thess. 4:15-17 De geheimenis van de opname.
Joh. 14:1-3 De geheimenis van de opname in het 

huis van de Vader.
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Twee vrouwen in Tyatira
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Lydia, de purperverkoopster Izebel, valse lerares

1. Wedergeboren 1. Afgodendienares

2. Zakenvrouw 2. Zichzelf benoemde profetes.

3. Zoekt God, heeft een 
huiskring. Kent de Heer, heeft 
de Heilige Geest in haar hart.
Is een getuige van Christus.

3. Zoekt de onreine geesten 
op, afgoden, kent de diepten 
van satan. Ontucht. Neemt 
gelovigen mee. Verleidt hen.

4. Zij en haar hele huis zijn 
gered en gedoopt.

4. Ze bekeert zich niet en zij en 
haar medeplegers en 
volgelingen vinden ziekte en 
dood op hun pad.

5. Hand. 16: 14-15, 40 5. Op. 2: 20-23
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Dwaalleringen – voorbeelden uit de Bijbel:
a. Een losbandig leven rechtvaardigen

(2 Petrus 2:2, 13-14; Judas 4; Openb. 2:20)
b. Vermenging van werelds denken en Bijbels denken (Kol. 2:8)
c. Gnostiek

(1 Joh 4:1-6; Kol 2 en 3; 1 Tim. 1:3-6)
d. Bewust verkeerde opvattingen inbrengen en woordenstrijd 

voeren (2 Tim 2:14-18)
Hedendaagse voorbeelden:
a. ‘Word of Faith’ leer
b. ‘Kingdom now’ leer (Heerschappij vandaag)
c. Preterisme
d. Vervangingstheologie
e. New Age beweging in de kerk
f. Afwijkende Evangelie (2 Kor. 11:4)

Waarschuwing: Gal. 1:7-9: !!
Ander Evangelie / andere Jezus / andere geest
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Kortom

Wees geworteld in het Woord van

God.

Lees je Bijbel en bidt elke dag …


