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Het woord verborgenheid of mysterie zou de associatie kunnen
oproepen van een soort verborgen genootschap van mensen die
kennis met elkaar delen waar ‘gewone’ mensen geen toegang
toe hebben. In de tijd dat het Nieuwe Testament geschreven
werd, waren er inderdaad zogeheten ‘leraars’, die zich lieten
voorstaan op kennis-voor-ingewijden, waar men alleen door het
navolgen van rituelen en geboden toegang toe verkreeg.
Wanneer het Nieuwe Testament echter spreekt over verborgenheden, is dat nu precies wat er niet bedoeld wordt. De geloofswaarheden die in het Nieuwe Testament onder verborgenheden
worden verstaan hebben betrekking op zaken die vroeger
verborgen waren, maar die nú bekend zijn gemaakt door de
bediening van de Heer zelf en die van de apostelen. Vanuit het
perspectief van het Oude Testament en de kennis die tot ons
gekomen was door de wet en de profeten was er een beeld
ontstaan over de raad van God met Israël, met de volken en met
zijn Messias. Het zicht op de tijden en op Gods plannen wijzigde
echter radicaal nadat de Heer Jezus was gekomen en was
teruggekeerd naar de hemel. De Gemeente werd gevormd die
haar eigen roeping en toekomst heeft in Gods raadsbesluiten.
Mét de vorming van de Gemeente brak een tijdperk aan waarin
God een nieuwe loop in zijn heilsplan kenbaar maakte. Het is
juist deze nieuwe kennis over Gods heilsplan die tot ons komt
in de vorm van verborgenheden die nu dus niet langer verborgen zijn, maar geopenbaard. Kennis van deze verborgenheden is

24 | focus

AC T U E E L

JO

NGEREN

KB

IN

STO RA A

E

PA

BO

De verborgenheid
van de wetteloosheid

G

• door Peter van Beugen

ESPRE

K

dus wezenlijk voor het verstaan van Gods plannen en het
begrijpen van zijn roeping voor de gelovigen in dit tijdperk van
de Gemeente.
De Bijbel spreekt over de volgende verborgenheden:
(1) de verborgenheden over het koninkrijk der hemelen
(Matth. 13:11),
(2) de verborgenheid over de val en het herstel van Israël
(Rom.11:25),
(3) de verborgenheid van de Gemeente (Ef.3:3vv, 5:32) en van
het evangelie van de genade (Rom.16:26, Ef.6:19, Kol.1:26vv),
(4) de verborgenheid van de opname van de Gemeente
(1Kor.15:51),
(5) de verborgenheid van de wetteloosheid (2Th.2:7),
(6) de verborgenheid van de godsvrucht (1Tim.3:16) en
(7) de verborgenheid van Babylon, de overspelige vrouw
(Op.17:5).
Deze verborgenheden zijn geen op zichzelf staande wetenswaardigheden. Samen vormen ze als het ware bouwstenen van een
puzzel, die bijeengevoegd met de kennis uit het Oude Testament een compleet beeld geven, een raamwerk, waardoor we
Gods gedachten leren verstaan. In dit Focusnummer komen een
aantal van deze verborgenheden voor het voetlicht en proberen
we er ook juist enkele uit te lichten die misschien minder
bekend of minder besproken zijn.

Sprekend over de komst van de Heer wijst Paulus de Thessalonikers erop dat de dag van de Heer niet kan komen als niet eerst
de afval is gekomen en de mens van de zonde is geopenbaard.
Hij is de wetteloze die de wereld zal leiden in haar opstand
tegen God en zal aanzetten tot de meest openlijke afgoderij die
ooit bestaan heeft. Die kan niet komen, aldus Paulus, zolang
dat en hij (2Thess. 2:6 en 7) die tegenhoudt nog niet is weggenomen. Maar hij voegt er aan toe: de wetteloze is er nog niet, maar
de verborgenheid van de wetteloosheid werkt al wel. Elders zegt
Johannes op soortgelijke wijze: ‘en dit is de geest van de
antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en hij is nu al
in de wereld’ (1Joh. 4:3). De antichrist zal komen, maar zijn
geest waart nu al rond in deze wereld.
Er is dus sprake in de eerste plaats van een geestelijke ontwikkeling. In de dagen van Paulus was er alle aanleiding om te
veronderstellen dat die nabij gekomen was. De keizers begonnen aanspraak te maken op goddelijke verering en het werd de
christenen moeilijk of onmogelijk gemaakt om Jezus als Heer,
als Kyrios, te belijden. De omstandigheden van die dagen
illustreren bovendien dat er niet alleen sprake was van een
geestelijke ontwikkeling, maar ook van een politiek-maatschappelijke ontwikkeling, De heerschappij in het Romeinse keizerrijk verenigde alle wereldburgers in één systeem waarin een
allesomvattende religie kon worden beoefend. In zekere zin zijn
de omstandigheden in de wereld sinds die dagen niet meer zo
in overeenstemming gewest met het toekomstbeeld van de
wetteloze en de antichrist als in de die dagen…. tot in onze tijd.
Eeuwenlang gaf het wereldbeeld een pluriformiteit aan
politieke machten te zien die met elkaar rivaliseerden. En

eeuwenlang was het christelijk geloof – in meer of minder
zuivere vorm – een factor in het publieke leven die de moraal
en de religie van het volk voor een groot deel bepaalde. In onze
dagen zien we op beide terreinen een kentering. Koningen en
naties verenigen zich steeds meer in een gezamenlijke politiek
en bereiden de wereld voor op een wereldheerschappij. In de
tweede plaats seculariseert met name het voorheen christelijke
Westen in rap tempo. De geest van de Verlichting doet van zich
spreken op alle terreinen van het leven. Het onderwijs, de zorg,
het maatschappelijke leven worden ‘gezuiverd’ van elke
religieuze symboliek en grondslag. Ni Dieu, ni maître is het
devies. Tegelijk noteren we in de 20e eeuw een sterke opkomst
van belangstelling voor oosterse mystiek, paganisme en
occultisme.
Dit is de geest van de antichrist, de werking van de wetteloosheid die met vernieuwde energie en kracht om zich heen grijpt.
Het kondigt de komst aan van de antichrist zelf, de wetteloze
die zowel politieke als religieuze macht aan zich zal willen
binden in de laatste opstand tegen de Heer en tegen zijn
gezalfde. Hij komt niet, zo zegt Paulus, zolang de Geest,
inwonend in Gods Gemeente die bestaat uit alle gelovigen
wereldwijd, hier nog is. De Geest houdt tegen en ook de
gelovigen houden tegen. Zij zijn het zout der aarde, het licht in
de wereld die het licht van het evangelie verspreiden. Zodra die
zijn weggenomen, zodra de gemeente bij het geluid van de
laatste bazuin wordt opgenomen, komt de ontwikkeling van
het kwaad tot haar volle einde. En tegelijk weten wij dat dat
niet het einde zal zijn. Ook dat kwaad en ook de wetteloze
zullen het afleggen tegen de allerhoogste Heer en de Koning
van alle koningen.
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