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De Bijbel is 
een 

mysterieboek



De Bijbel



De Thora





Logion uit Thomas 93

en:

Mattheüs 6 : 7

Geef het heilige niet aan de honden,

werp de parels niet voor de zwijnen.
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Een heer des huizes … 
was een verstandig man
En hij kende ieders voedsel.

De kinderen zette hij brood voor
en olijfolie en vlees,
de slaven wonderolie en koren.
Het vee kreeg gerst en stro en gras,
de honden botten,
de varkens eikels en broodresten.

Het Evangelie van Filippus 94
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Zo is het ook met de leerling van God.
Hij zal op ieders zielsgesteldheid letten
en dan met hen spreken.

Hij zal de varkens eikels geven,
het vee gerst en stro en gras,
de honden botten.

De kinderen zal hij het volmaakte geven.

Het Evangelie van Filippus 94 (2)
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Het Evangelie van Marcus 4 : 34

Hij sprak tot hen (het volk) in 

gelijkenissen, maar afzonderlijk aan zijn 

leerlingen zelf verklaarde hij alles.
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Noach



Johannes vraagt aan Jezus:

Zijt gij het die komen zou of moeten wij 
een ander verwachten?

Jezus antwoordt:

Blinden worden ziende,
lammen wandelen,
melaatsen worden gereinigd
en doden worden opgewekt.

In het nagesprek:

Hij ís Elia die komen zou…

Wie oren heeft, die hore!

Het Evangelie van Mattheüs 11
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Zo is ook de tong een klein lid en voert 

toch een hoge toon. Zie hoe weinig vuur 

een groot bos in brand steekt!

Ook de tong is vuur, zij is de wereld van 

ongerechtigheid; de tong neemt haar 

plaats in onder onze leden als iets, dat 

het hele lichaam bezoedelt en het rad 

der geboorte in vlam zet!

Brief aan Jacobus 3 : 6
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Kathedraal Chartres



Kathedraal Chartres gezien vanuit het oosten



Kathedraal Chartres (Westfassade)



Torens met roosvenster kathedraal Chartres



Chartres Mandorla



Mandorla



Christus



Christus



Kathedraal Chartres
Roos venster
Zuidportaal

met vijf 
Lancetvensters



Lancetvensters onder het Roosvenster (zuidportaal) 
kathedraal Chartres
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Het Evangelie van Lukas 17 : 21

NBG: Het Koninkrijk Gods is bij u

Duits: Das Reich Gottes ist mitten unter euch!

Groot Nieuws Bijbel: Het Koninkrijk Gods is 
binnen uw bereik

Letterlijk in  het Grieks: 
entos = binnen u of in u





Daniël 12 : 2

Velen van hen die slapen in het stof der 
aarde, zullen ontwaken, sommigen tot 
eeuwig leven, en anderen tot 
versmading, tot eeuwig afgrijzen.
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Het Evangelie van Johannes 11 : 25

Ik ben de opstanding en het leven 
en wie in Mij gelooft, zal leven, 
ook al is hij gestorven.

S 8



De Openbaring van Johannes 22 : 18, 19

Indien iemand hieraan toevoegt, God zal 
hem toevoegen de plagen die in dit boek 
beschreven zijn. 
En indien iemand afneemt van de 
woorden van deze profetie, dan zal God 
zijn deel afnemen van het geboomte des 
levens en van de heilige stad welke in dit 
boek beschreven staan.
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Het Evangelie van Lukas 24 : 42, 43

En zij reikten Hem een stuk van een 
gebakken vis toe. 
En Hij nam het en at het voor hun ogen. 
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Genesis 1 : 18

En de Here God zei: Het is niet goed dat de mens 
alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem 
past.

Genesis 1 : 21

Toen deed God een diepe slaap op de mens 
vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij één van zijn 
ribben en sloot haar plaats toe met vlees.

En de Here God bouwde de rib die Hij uit de mens 
genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar 
tot de mens.
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Genesis 1 : 27

En God schiep de mens (= Adam) naar 
zijn beeld; 
naar Gods beeld schiep Hij hem; 
man en vrouw schiep Hij hen.
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De symboliek van het getal 40:

Overgangsperiode

Voorbereiding

De door God vastgestelde tijd
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Getal 40 in de Bijbel:

Lichaam van Jacob 40 dagen gebalsemd

Israël 40 jaar in de woestijn

Saul, David en Salomo regeren 40 jaar

Maria 40 weken zwanger

De Christus doorleefde 40 maanden de 
embryonale fase

Hemelvaart 40 dagen na Opstanding

40 Dagen na de geboorte begint een kind te 
glimlachen
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Het Evangelie van Mattheüs 1 : 17

Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 
veertien geslachten,

En van David tot de Babylonische 
gevangenschap veertien geslachten,

En van de Babylonische gevangenschap tot 
Christus veertien geslachten … 

Vers 16:

Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie 
Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt.
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Het Evangelie van Mattheüs 3 : 7

Toen hij (= Johannes de Doper) zag dat 
vele van de Farizeeërs en Sadduceeërs 
tot hem kwamen, zei hij tot hen:

Adderengebroed, wie heeft jullie een 
wenk gegeven om de komende toorn te 
ontgaan? Brengt dan vruchten voort die 
aan de bekering beantwoorden.
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Het Evangelie van Mattheüs 3 : 16

En zie, de hemelen werden geopend en hij zag 
de Geest Gods neerdalen en als een duif op 
Hem komen.

En zie: een stem uit de hemel zei: Deze is mijn 
Zoon, de geliefde, in wie Ik een welbehagen 
heb…

Oud handschrift:

Gij zijt mijn Zoon, heden heb Ik hem verwekt…
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Hosea 6 : 2 (over de dood):

Ten derde dage zal Hij ons oprichten, en wij 
zullen leven voor zijn aangezicht.

Het Evangelie van Johannes 5 : 25:

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en 
is nu, dat de doden naar de stem van de 
Zoon van God zullen horen, en die haar 
horen, zullen leven.
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1 Petrus 3 : 18, 19

Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend 
gemaakt naar de geest, in welke Hij ook is 
heengegaan en gepredikt heeft aan de geesten 
in de gevangenis die eertijds ongehoorzaam 
waren geweest … in de dagen van Noach

Efeze 4  : 8

Opgevaren ten hemel voerde Hij 
krijgsgevangenen mee.
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Het Evangelie van Lukas 22 : 42

Vader, indien Gij wilt, neem deze drinkbeker 
van Mij weg; 
maar niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.

En Hij werd dodelijk beangst en bad des te 
vuriger.

(Moet zijn: 
Hij geraakte in een doodstrijd)
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Judas 1 : 9

Maar Michaël, de aartsengel, durfde, 
toen hij met de duivel in een 
woordenwisseling twistte om het lichaam 
van Mozes, niet over diens lasterlijke 
taal een oordeel te vellen, maar hij zei: 
De Heer moge u bestraffen!
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Zeven Brieven uit Openbaring 2 en 3:

Efeze = Oud-Indische cultuurperiode

Smyrna = Oud-Perzische cultuurperiode

Pergamum = Egyptisch-Babylonische cultuurperiode

Tyatira = Grieks-Romeinse cult.periode

Sardes = huidige cultuurperiode.
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De christelijke inwijdingsweg:

1.De voetwassing 

2.De geseling

3.De doornenkroon

4.Het kruislijden

5.De mystieke dood

6.De Opstanding

7.De graflegging
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