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Etymologie 

In de Bijbel komen we op diverse plaatsen het woord ‘verborgenheid’ tegen. In het 
Grieks wordt daarvoor het woord mustèrion gebruikt. De etymologie van dit woord, 
waarin natuurlijk ons woord ‘mysterie’ te herkennen is, is – zoals iemand eens 
opmerkte – op zichzelf al een mysterie. Volgens een filoloog uit de oudheid komt 
het van het werkwoord muoo, dat ‘(zich) sluiten’ betekent, en wel van mond of 
lippen. In dat geval moet gedacht worden aan een inwijdingsritueel, waarover door 
de deelnemers moest worden gezwegen. Een mustèrion was dus iets dat geheim 
moest blijven en waarover gezwegen moest worden. Anderen leggen daarom een 
verband met Gr. mueoo, dat ‘inwijden’ betekent. Paulus gebruikt dit laatste woord 
in overdrachtelijke zin in Filippenzen 4:12, als hij schrijft: ‘In elk opzicht en in alles 
ben ik ingewijd’. 

In het heidendom 

Belangrijker dan de etymologie van het woord mustèrion is het gebruik ervan in de 
praktijk. In het heidendom betrof een mustèrion, zoals gezegd, een speciaal 
inwijdingsritueel waaraan vereerders van een heidense godheid zich moesten 
onderwerpen. Vervolgens moesten ze beloven over dit ritueel te zwijgen. Dit 
hebben ze zo goed gedaan, dat we er ook weinig van weten. De ingewijden werd 
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vervolgens een of andere vorm van eeuwig leven in het vooruitzicht gesteld. Plato 
gebruikte het woord ook om een figuurlijke, filosofische reis aan te duiden die een 
mens kon maken naar de eenwording met het goddelijke of de godheid. 

Het Nieuwe Testament 

In het Nieuwe Testament valt meteen op dat de verborgenheden (Gr. mustèria) 
juist niet geheim blijven, maar met anderen worden gedeeld. Toch wordt dit woord 
gebruikt, omdat daartegenover het openbare of publieke handelen van God staat. 
In deze tijd echter, de periode waarin de Heer Jezus de Verworpene is, is Hij 
verborgen in de hemel. En de wegen die God met de mensen op aarde gaat zijn 
verborgen voor de wereld, maar ze zijn onthuld aan degenen die oren of een oor 
hebben om te horen. De volle vervulling ervan is echter toekomstig.  

In Openbaring 10:7 bijvoorbeeld is sprake van een moment in de toekomst, waarop 
de verborgenheid van God voleindigd zal worden, zoals Hij aan Zijn slaven, de 
profeten, heeft verkondigd. Zij mogen reeds nu inzicht hebben in Gods huidige 
regeringswegen, waarbij God op een manier die voor de wereld verborgen en dus 
onbegrijpelijk is, naar Zijn einddoel toewerkt. Ook wij als gelovigen hebben 
daarover zeker onze vragen, maar het verschil is dat wij het einddoel van Gods 
handelen kennen en Hem vertrouwen. De situatie zal heel anders zijn in het 
toekomstige Vrederijk, als de Heer Jezus duizend jaar lang rechtstreeks en zichtbaar 
zal regeren en Hij het kwaad onmiddellijk zal oordelen. Dan zal niemand zich meer 
hoeven afvragen waarom God niet ingrijpt, want dat zal Hij direct doen, zodra het 
kwaad zich manifesteert! 

De discipelen merkten al op dat ook de Heer Jezus Zijn plannen niet zomaar met 
jan-en-alleman deelde. Ze vroegen de Heer: ‘Waarom spreekt U in gelijkenissen tot 
hen?’, dus tot allen die geen discipelen waren (Matt. 13:10). Zij kregen als 
antwoord: ‘Omdat het u is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der 
hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven (…). Gelukkig echter uw ogen, 
omdat zij kijken, en uw oren, omdat zij horen’ (Matt. 13:11, 16). 

Een ander voorbeeld van zo’n verborgenheid is die van Gods wil met betrekking tot 
Christus en de Gemeente (Ef. 1:9), samengevat als de ‘verborgenheid van Christus’ 
(Ef. 3:4), die eeuwenlang verborgen was geweest in God, maar die aan Paulus 
geopenbaard en door Paulus aan Gods heiligen bekendgemaakt mocht worden (Ef. 
3:5, 8; Kol. 1:26-27). Maar er zijn nog veel meer verborgenheden. Volgens 
sommigen zijn het er veertien. Kunt u ze allemaal vinden? 
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