Hoeveel “eeuwigheden” wil je hebben?
Door: Peter Meye
Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van
www.schriftwoord.nl, afgekort Sw. Soms is een kleine aanpassing gedaan.
Deze vertaling is gebaseerd op een zo consistent mogelijke weergave van de Originele Teksten waarbij één
woord slechts één grondbetekenis kan hebben.

Inleiding
Laten we “de koe meteen bij de horens vatten”: als het woord eeuwigheid in Gods Woord hetzelfde
betekent als eindeloosheid, hoe kan er dan sprake zijn van eeuwigheden? Nu we weten dat Gods
Woord bestaat uit de grondtekst (in Hebreeuws en Grieks), en niet de vertaling, is het van belang om
te kijken wat er staat geschreven.
Hieronder vermeld ik enkele passages waar het woord eeuwigheid zonder enige schaamte in het
meervoud is vertaald:
Daniël 7:18 =>
Maar de heiligen der hoge plaatsen zullen dat Koninkrijk ontvangen, en zij zullen het Rijk
bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. (NBG)
Judas 1:25 =>
… de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit,
kracht en macht voor alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden! Amen. (NBG)
Openbaring 4:9 =>
En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan Hem, die op de
troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft; (NBG)
En niemand staat er meer bij stil… iedereen slikt dit onderwijs als vanzelfsprekend vanwege de zeer
sterke beïnvloeding van traditie! Dit woord eeuwigheid – als eindeloosheid – is een misleidende
vertaling. Het oorspronkelijke woord in Gods Woord – Hebreeuws en Grieks – kan nooit
eindeloosheid betekenen. Daarnaast is dit woord ook vertaald met begrippen van andere betekenis
zoals wereld en eeuw. Kortom, er is niet consistent (= concordant) vertaald.
In het Hebreeuws staat het woord olm (Strong * H5957) vermeld, en in het Grieks staat er aiOn
(Strong * G165).
* Het betreft hier de concordantie van James Strong. Aan elk woord dat in de grondtekst van de Schrift voorkomt is een uniek
nummer toegekend waardoor men in staat is de teksten in de vertaling met elkaar te vergelijken.

De betekenis van een woord kan vaak worden bepaald door het gebruik ervan. God heeft Zijn
Woord bewust in deze twee talen laten optekenen omdat het zgn. zuivere talen zijn, in tegenstelling
tot andere talen. Dit betekent dat zowel in Hebreeuws als Grieks één woord maar één
grondbetekenis kan hebben. Hoewel een woord in deze talen op meerdere manieren gebruikt kan
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worden heeft het slechts één grondbetekenis. Welnu, in Gods Woord zul je merken dat een woord in
de grondtekst consistent gebruikt wordt waardoor je daaruit kunt afleiden wat de betekenis daarvan
is.
Als we kijken naar het gebruik van zowel olm (spreek uit: olam) als aiOn, dan zien we dat dit begrip
onmogelijk eindeloosheid kan betekenen. Als je bestudeert wat de betekenis precies is dan kom je
tot de conclusie dat we hier te maken hebben met een relatief lang tijdperk – met zowel een begin
als een einde – waarin een bepaald wereldsysteem (of wereldorde) van toepassing is en werkt. We
leven nu in de derde aion. Hierna volgen er nog twee aionen waarin Jezus zichtbaar en dus merkbaar
zal heersen. Daarover straks meer.
Laten we voor zowel duidelijkheid als gemak het Griekse woord aion gebruiken zodat hier geen
misverstand meer over bestaat. Een aion wordt dus ook wel een wereldtijdperk genoemd.
Hieronder vermeld ik nu dezelfde passages, maar nu middels de vertaling in www.schriftwoord.nl
waarin het woord aion simpelweg in stand is gehouden. Dát is dus consistent (of concordant).
Daniël 7:18 =>
Maar de allerhoogsten van heiligen zullen het koninkrijk ontvangen en zij zullen het
koninkrijk bewaren tot aan de aion en tot aan de aion van de aionen. (Sw)
Judas 1:25 =>
… voor de enige God, onze Redder, door Jezus Christus, onze Heer, zij heerlijkheid,
majesteit, macht en gezag voor de hele aion, én nu én in al de aionen. Amen. (Sw)
Openbaring 4:9 =>
En wanneer de levende wezens heerlijkheid en eer en dank zullen geven aan [Degene] Die
zit op de troon, aan de Levende voor de aionen van de aionen, (Sw)
Zoals bekend heeft dé God alles bedacht, ontworpen én geschapen met een bepaald doel voor
ogen. Hoewel Gods doel niet het onderwerp is van dit artikel, is het wel van toepassing om dit hier te
melden. Zijn doel met de hele schepping – wat Hij uiteraard ZAL bereiken – is om Alles in allen te
worden (1Korinthiërs 15:28)! Dit klinkt vrij cryptisch maar omvat in werkelijkheid de essentie van
Gods Persoonlijkheid: Liefde!
Ruimte en tijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als God het universum creëert, hoort de tijd
daar ook bij: de tijd is dus eens begonnen en zal eens ook eindigen. Dan zal God Zijn doel met de
schepping hebben behaald! De gehele tijd is verdeeld in vijf wereldtijdperken, aionen genoemd.

Overzicht van de aionen
Hieronder zijn de aionen opgesomd zoals deze door mij onderkend worden in Gods Woord:

1. DE EERSTE AION – de toenmalige wereld (2Petrus 3:6)
2. DE TWEEDE AION – de oude wereld (2Petrus 2:5)
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3. DE DERDE AION – de tegenwoordige boze aion (Galaten 1:4)
4. DE VIERDE AION – de aion (Johannes 6:51 e.a.)
5. DE VIJFDE AION – de aion van de aionen (Efeziërs 3:21)
De eerste drie aionen worden – relatief gezien – ook wel de boze aionen genoemd, omdat de leiding
over deze aionen wordt gevoerd door schepselen van God, wat per definitie niet goed kán gaan;
hierbij is de derde aion de meest boze. De laatste twee aionen worden ook wel de (twee) aionen van
de (vijf) aionen genoemd omdat deze zichtbaar worden
geleid door God via Zijn perfecte Beeld en Vertegenwoordiger, Christus Jezus. Dit zijn dus de goede aionen.
Van belang is ook om nog even stil te staan bij de betekenis
van aion: wereldtijdperk. Eerder werd reeds uitgelegd dat
binnen dit wereldtijdperk een bepaald wereldsysteem van
toepassing is en werkt. Het Griekse woord dat vertaald
wordt met wereld is kosmos (= wereldsysteem of -orde). Die
twee – wereldtijdperk en -systeem – zijn dus aan elkaar
gekoppeld. Je kunt eigenlijk stellen dat God dus vijf
wereldsystemen heeft ontworpen, dat deze elkaar
opvolgen, en dat bij elk wereldsysteem (kosmos) een
bepaald wereldtijdperk (aion) hoort. Dit wordt weergegeven
in de volgende passage in Efeziërs 2:2 =>

… waarin jullie eens wandelden, in overeenstemming met de aion van deze wereld, in
overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, de geest die nu
werkzaam is in de zonen van de weerspannigheid, …
Uiteraard zal verderop in dit artikel nader worden ingegaan op deze aionen.
Hierbij is enerzijds van belang wat de aionen inhouden; daar zal een korte impressie van worden
geschetst. Maar anderzijds is het ook relevant om uiteen te zetten wat zowel de kenmerken als de
gebalanceerde structuur inhouden. Ten slotte verdient het de aandacht om aan de kaak te stellen
wat kerktraditie heeft veroorzaakt aan eeuwenlange misverstanden in de vertaling van het woord
aion en om dat te contrasteren met de waarheid in het Woord van God.

Kenmerken en structuur van aionen
Uiteraard heeft God alles geschapen door het Woord, dus ook de aionen. Dit kun je lezen in
Johannes 1:3 =>
Alles kwam er door tot stand en buiten dit om kwam zelfs niet één ding tot stand dat tot
stand is gekomen.
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En specifieker staat geschreven in Hebreeën 1:1-2 =>
In vele delen en op vele manieren spreekt God, vanouds sprekend tot de vaders in de
profeten, in deze laatste van de dagen tot ons in de Zoon, Die Hij stelt tot lotdeelgenieter
van alle dingen, door Wie ook Hij de aionen maakt, …
Het criterium, op basis waarvan de aionen kunnen worden beschouwd, is de afstand van de
schepping tot de Schepper. Hiermee is meteen iets vermeld over de (relatieve) mate van vijandigheid
van de schepping ten opzichte van de Schepper.
De vijf wereldsystemen met hun corresponderende aionen kunnen ook worden herkend in de
constructie en structuur van en rondom de Tabernakel:
(1) Buiten de Legerplaats – 1e aion => Geen mensen aanwezig, heel weinig bekend, daar werden
de dieren verbrand waarvan het bloed naar de heilige plaatsen werd gebracht door de
hogepriester. Van groot belang: het lijden en sterven van Jezus Christus vindt plaats “buiten
de legerplaats”! Hij is ook gestorven voor de zonden van die toenmalige wereld!
(2) De Legerplaats – 2e aion => Een volgende wereld wordt gecreëerd, speciaal geordend voor
de mensheid. Echter, de dood heerst van Adam tot Mozes.
(3) De Voorhof – 3e aion => Centraal staat het offer van Jezus Christus, binnen de setting van het
volk Israël aan wie de woorden van God zijn toevertrouwd.
(4) Het Heilige – 4e aion => Hier wordt het koninklijk priesterschap van Israël vervuld waarbij de
natiën gezegend zullen worden door voeding, het woord van God en offers richting
Jeruzalem.
(5) Het Heilige der Heiligen – 5e aion => God zal bij de mensheid zijn. Zijn ware gezicht wordt
getoond: Liefde door vertroosting en genade, steeds meer overvloeiend!
Binnen Gods Plan vormt de kruisiging en
de dood van Zijn eniggeboren Zoon,
Jezus Christus, de grootste demonstratie
van vijandschap die de schepping kon
tonen naar de Schepper toe. MAAR: op
hetzelfde moment was dezelfde gebeurtenis de grootste demonstratie van Gods grenzeloze liefde
voor Zijn schepping! Waarom? Omdat Jezus is gestorven voor de zonden van de hele schepping.
Daarmee heeft God feitelijk Zijn Zoon opgeofferd voor diezelfde hele schepping!
De vijf wereldsystemen, waar deze aionen aan gekoppeld zijn, kennen een bepaalde structuur. Niet
verwonderlijk uiteraard, gezien het feit dat God zeer gestructureerd werkt. Zijn hele Plan staat bol
van schitterend ontworpen structuren! Enkele aspecten hiervan zijn als volgt.
a. De eerste wereld begint perfect en de laatste wereld zal perfect eindigen. Maar het verschil
tussen deze twee perfecte situaties is enorm: aan het begin is God Alles in Zichzelf en aan
het einde van Zijn Plan zal God Alles zijn in allen (1Korinthiërs 15:28)! En geen enkel
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schepsel kan zich dáár zelfs een geringste voorstelling van maken… dat is veel te omvangrijk
voor ons huidig menselijk bevattingsvermogen!
b. Tussen elk wereldsysteem is een groot catastrofaal oordeel ingepland. Dit is een gigantisch
oordeel van kosmisch formaat dat er op een effectieve manier voor zorgt dat het
betreffende wereldsysteem volledig plaats maakt voor een nieuw systeem, volgens Gods
planning.
c. Er zijn derhalve vier van deze omvangrijke catastrofale wereldrampen ingepland, waarvan
de eerste twee door water zijn en de laatste twee door vuur. De wateroordelen liggen reeds
achter ons en zijn: (1) de neerwerping van de wereld die eindigt in chaos en leegte (Genesis
1:2) en (2) de vloed van Noach waardoor de hele toenmalige mensheid wordt uitgeroeid op
acht mensen na (Genesis 7:21-23).
d. Het eerste oordeel (water) en het vierde, dus laatste oordeel (vuur) zijn zodanig dat een
volkomen nieuw maaksel nodig is. Dat betekent dus dat er opeenvolgend drie hemelen en
drie aardes onderscheiden kunnen worden: (1) die van de eerste aion, (2) die van de tweede
t/m de vierde aion, en (3) die van de vijfde aion.
Het tweede en derde oordeel zijn minder grondig en resulteren derhalve “slechts” in een
regeneratie van de aarde.
e. In de eerste en de laatste (vijfde) aion zijn er geen zeeën aanwezig. In de tweede en de
vierde aion bestaat het land uit één continent en zijn dus ook alle zeeën op één plaats
aanwezig. Alleen in de derde (huidige) aion is het land verdeeld over diverse continenten
met de zeeën daartussen.
f.

De derde, huidige, aion is de centrale en de meest kwade aion. Ongeveer in het midden van
deze aion vindt het grootste kwaad en de grootste zonde aller tijden plaats, namelijk de
zinloze moord op het zuiverste Wezen van het ganse universum: de Zoon van dé God.
Notabene de meest vernederende dood: door vastnageling aan een paal.

Hieronder zie je een schematisch overzicht van de prachtige symmetrische structuur die God heeft
aangebracht in de vijf wereldsystemen en de daarbij horende aionen:
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Nadere beschrijving van de aionen en werelden
Gods heeft in Zijn Woord – menselijk gezien – een ongelijke verdeling van informatie verstrekt over
de aionen. Om misverstanden te voorkomen vermeld ik hier dat niet alles rechtstreeks te vinden is in
Gods Woord maar vaak wél door het leggen van verbanden.
Laten we nu per aion nader bekijken wat deze inhoudt, karakteriseert en markeert.

1. DE EERSTE AION – de toenmalige wereld (2Petrus 3:6)
Deze aion gaat van start op het moment dat God de hemelen en de aarde schept. Dan ontstaan
zowel ruimte als tijd, want deze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Graag breng ik je in
herinnering dat elk geschreven Woord van God zeven maal is gezuiverd (Psalm 12:6). Er is dus geen
enkel woord teveel, te weinig of onnodig geplaatst. Elk woord is zorgvuldig gekozen! Als we deze
eerste passage in Genesis 1:1 bekijken, dan zien we het volgende staan:

In begin schiep Elohim de hemelen en het land.
Wat valt je dan op? Ja, inderdaad, het zijn zeven woorden (in het Hebreeuws, de grondtekst)! En het
getal zeven spreekt van… volledigheid! Dit is een belangrijke indicator voor een perfecte schepping,
dus ook voor de visie dat dé God “sprak, en het was er”… op een volmaakte manier (Psalm 33:9)! Dit
wordt ook bevestigd in Jesaja 45:18 =>
Want zo zegt JAHWEH, Schepper van de hemelen: Hij is de Elohim, de Formeerder van het
land en haar Maker. Hij vestigde het, niet als chaos schiep Hij het, om in te verblijven
formeerde Hij het. Ik ben JAHWEH en er is geen ander.
Eén ding is duidelijk: in deze aion zijn er nog geen mensen. Verder wordt er over deze aion niet veel
vermeld, maar toch wil ik enkele passages voor het voetlicht halen. We kunnen wat meer informatie
halen uit de passage in Job 38 waar God Job uitdaagt en hem daarmee herinnert aan zijn positie als
schepsel =>
4 Waar was jij toen Ik het land fundeerde? Vertel het indien jij inzicht kent!
5 Wie bepaalde haar afmetingen, want jij weet het toch? Of wie strekte over haar een
meetlint uit?
6 Waarop zijn haar fundamenten afgezonken of wie gaf richting aan haar hoeksteen
7 toen de sterren van de morgen samen jubelden en alle zonen van Elohim een roepen
aanhieven?
Daar spreekt zorg uit; er is door dé Almachtige duidelijk nagedacht over fundament, afmetingen en
hoeksteen.
Hoewel ik dit niet direct heb kunnen vinden in Gods Woord, ben ik persoonlijk de volgende visie
toegedaan. Er zijn in die eerste wereld dus geen mensen aanwezig. Ook zijn er geen zeeën, maar de
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kern van de toenmalige aarde bestaat dan uit water waardoor de zee wel verborgen aanwezig is.
Daarnaast zijn de klimaatomstandigheden op de toenmalige aarde ideaal omdat de geografische
noord- en zuidpool precies in lijn liggen met de magnetische (+ en -) polen.
Ook is nog op te merken in Job 38:7 dat de zonen van God (machtige hemelse wezens) een goede
relatie hebben met hun Schepper. En aangezien de duivel (Grieks: diabolos = door-elkaar-gooier)
zondigt vanaf begin (1Johannes 3:8) is het meteen een indicatie dat hij in deze periode nog niet is
geschapen. En vanaf het moment dat hij wordt gecreëerd gaat hij meteen aan de slag om te
handelen naar zijn aard, namelijk door elkaar gooien, dus verleiden, misleiden, twijfel zaaien. En
daarmee veroorzaakt hij rebellie onder de zonen van God, hetgeen uitmondt in een opstand in de
hemelen.
Wat gebeurt er op dat moment, mijns inziens? Door de hevige gevechten in de hemelen wordt de
aarde uit de correcte baan om de zon gerukt, waardoor de (magnetische) balans volkomen zoek
raakt. Hierdoor scheuren zowel korst als andere massa en het water daaronder komt vrij met enorm
grote kracht. Land en water worden in snel tempo met elkaar vermengd.
Dit is m.i. de relatieve reden dat de wereld neergeworpen wordt, met als resultaat dat de aarde (het
land) tot chaos en leegstaand verwordt, met duisternis over oppervlakten van afgrond (Genesis 1:2).
Dit is dus de gebeurtenis die door de Schrift de neerwerping van de wereld wordt genoemd,
bijvoorbeeld in Efeziërs 1:4 en Openbaring 13:8.
Een passage over deze gebeurtenis is te lezen in 2Petrus 3 =>
5 Want zij willen hiervan onbekend blijven, dat er vanouds hemelen waren en land,
staande uit het water en doorheen het water, door het woord van God,
6 waardoor de toenmalige wereld, overstroomd zijnde, door water werd vernietigd.
Het Griekse woord tote (vertaald met toenmalig) geeft duidelijk aan dat er sprake is van een andere
wereld, een ander wereldsysteem dus. En dat wordt volledig vernietigd door water.
En dit wordt ook bevestigd in Job 38:8 =>
Wie sloot de zee tussen dubbele deuren toen die uitbrak,
toen die uit de baarmoeder voortkwam?
Het mag duidelijk zijn dat het einde van dit wereldtijdperk er één is die zijn weerga niet kent. Maar
volgens Gods wijze planning moet er een nieuwe wereld voor in de plaats komen. En die komt er…
De tweede aion breekt aan.

2. DE TWEEDE AION – de oude wereld (2Petrus 2:5)
Deze tweede aion wordt ook genoemd: de oude wereld. Het is dus fysiek dezelfde wereld (hemel +
aarde) als de huidige, maar wel het voorgaand wereldsysteem en daarbij horend tijdperk. Dit is de
aion die begint met Gods herstelwerk, waarbij Hij o.a. de wateren en het land van elkaar scheidt. Dit
spreekt dus van één geheel land en uiteraard één verzamelplaats van alle wateren (= zeeën). Echter,
dit is ook de aion waarin God volkomen nieuwe wezens creëert, specifiek voor het land, het water
en/of de lucht, met de mens als kroon op het werk!
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In deze aion zijn de klimatologische omstandigheden weliswaar minder perfect dan in de eerste
aion, maar veel beter dan in de huidige, derde, aion. Enerzijds komt dit door een beschuttende laag
water net boven de toenmalige atmosfeer (onderste stratosfeer) die zonlicht evenredig verdeelt,
gevaarlijke straling veel beter tegenhoudt en zorgt voor een veel hogere zuurstofdichtheid in de
lucht. Anderzijds komt dit voornamelijk door de stand van de geografische noord- en zuidpool ten
opzichte van de magnetische (+ en -) polen. De afwijking is dan ca 5 graden. Deze omstandigheden
zijn nog zo gunstig dat een mens gemiddeld acht- tot negenhonderd jaren leeft.
Aan het begin van deze aion dringt de zonde ook de mensenwereld binnen door de overtreding van
Adam. Door de zonde komt de dood (en sterfelijkheid) en deze dringt door tot alle mensen
(Romeinen 5:12). Vanaf dat moment is de mens een zondaar (= doelmisser). Immers, de mens is
sterfelijk geworden. Het gaat dan erg snel met het kwaad (Genesis 6:5) en de vermenigvuldiging
van de mens op het land (Genesis 6:1). In no time zijn er miljarden mensen op het land; en in de
dagen van Noach zijn er volgens berekeningen naar schatting ca 8 miljard mensen… veel meer dan
de meesten van ons ooit hebben durven denken!
Een zeer opmerkelijk en significant fenomeen in die periode betreft de inmenging van
bovennatuurlijke wezens – de zonen van de Elohim * – in de menselijke wereld. Ze zien de
schoonheid van de vrouwen en kiezen dan ook velen van hen, die vervolgens kinderen van hen
baren. * Dit waren machtige wezens (geen mensen) die door God waren aangesteld om heerschappij te voeren over de volkeren (Job 1:6).
Deze nakomelingen zijn mensen (van een hybride soort, heel groot en machtig), genaamd Nefilim of
Enakieten. Zulke activiteiten duiden op een poging van de tegenstander om het menselijk ras te
bederven met als doel om de bloedlijn naar Degene Die zou komen – Jezus – onzuiver te maken.
Maar dat is uiteraard niet gelukt! Waarom denk je dat dezelfde Jezus na Zijn LEVENDmaking en
opstanding naar de plek ging waar deze ongehoorzame geesten gevangen worden gehouden –
Tartarus, verkeerd vertaald met hel! – om de geweldige boodschap te vertellen dat hun poging niet
gelukt is, en dat de grote Opstanding een feit is die ook hen tot zegen zal zijn? Lees svp hierover in
1Petrus 3:18-20.
Ook deze aion moet volgens Gods wijze planning tot een einde komen. De hiervoor beschreven
activiteiten zijn – relatief gezien – hier de oorzaak van. Menselijk gezien klink het erg “onmenselijk”
om ca 8 miljard mensen – met uitzondering van 8 personen – van de aardbodem uit te roeien. Maar
vanuit het grote plaatje van Gods Plan is het een soort verlossing. Deze mensen zijn gestorven en
zullen eens hun bewustzijn weer ontvangen en opstaan om gericht (= rechtgezet) te worden.
2Petrus 2:5 spreekt van het feit dat God de toenmalige
mensheid niet spaarde =>
… en de oude wereld niet spaarde, maar Noach, één van acht,
prediker van rechtvaardigheid, bewaarde, een watervloed
brengend over de wereld van de oneerbiedigen, …
Hoe roeit God de mensheid uit in die dagen? Het verhaal is zeer
bekend: er wordt een enorme vloed ontketend waarbij de beschuttende laag water naar beneden
valt, evenals regen gedurende veertig dagen en nachten, en van onder het land spuit water naar
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boven met enorme kracht waardoor het land in zeer snel tempo onderloopt. De mensen weten niet
wat hen overkomt!
De volgende aion staat voor de deur…

3. DE DERDE AION – de tegenwoordige boze aion (Galaten 1:4)
We leven nog in deze derde aion die veel langer duurt (nu ruim 4350 jaar) dan de vorige (ca 1656
jaar). Deze vangt aan wanneer de ark van Noach “landt” op de bergen van Ararat.
Door de kracht van de vloed – vooral de onderaardse “sluizen” die open gingen – is de afwijking van
de geografische noord- en zuidpool ten opzichte van de magnetische (+ en -) polen substantieel
gegroeid tot ca 23 graden! Tevens is er geen beschermende waterlaag meer boven de atmosfeer. Dit
betekent dus een behoorlijke verslechtering van de klimaatomstandigheden waardoor de mens nu
gemiddeld korter leeft dan honderd jaar. Ook zijn er door de vloed scheuren ontstaan in het land.
De zonen van Noach vermenigvuldigen zich en er ontstaan in vrij korte tijd wederom volkeren. In die
dagen behoort Babylon tot de belangrijkste steden op aarde. Onder leiding van Nimrod wordt de
toren van Babel gebouwd, waarna God de spraakverwarring zendt, waardoor velen een eigen taal
spreken en verstaan en bijna niemand elkaar meer kan begrijpen. Kun je je voorstellen wat dit
teweeg brengt? Juist: wantrouwen! Uiteraard zoeken de sprekers van dezelfde taal elkaar op en
vormen groepen. Omdat de ene groep niet meer weet wat de andere bespreekt ontstaat er dus
wantrouwen en potentieel ook vijandschap. Het resultaat hiervan is dat elke groep besluit om over
het (dan nog ene!) continent te trekken naar een plek waar de leden zich kunnen vestigen om een
leven op te bouwen.
En dan gebeurt het: er ontstaat een verschrikkelijke aardbeving die ervoor zorgt dat de reeds
aanwezige scheuren in het continent volledig doorscheuren. Als gevolg hiervan ontstaan diverse
subcontinenten die steeds verder van elkaar afdrijven in de wateren; in het begin heel snel door de
kracht van de aardbeving, en later steeds langzamer wat vandaag de dag nog steeds het geval is! Dit
alles gebeurde in de dagen van Peleg (betekent aardbeving, Genesis 10:25). Het resultaat is bekend:
tegenwoordig kennen we deze subcontinenten allemaal, inclusief de daartussen liggende oceanen
en zeeën.
Dit is de aion waarin aan de mens volmacht is gegeven om over mensen te heersen, maar ook de
aion waarin de grootste zonde ooit is begaan: het doden van Jezus Christus,
Gods Zoon! Een ander interessant kenmerk van deze aion is tevens dat God
alles – moreel gezien – heeft omgedraaid. Als je eerlijk bent en om je heen
kijkt zie je dat onrechtvaardigheid vaker zegeviert dan rechtvaardigheid:
meestal hebben “goede” mensen het minder goed dan “slechte” mensen.
Salomo merkte dit reeds op in Prediker 7:15.
Meer hierover kun je lezen in het artikel “De werkelijkheid is… omgekeerd!” via
deze links:
http://revago.net/?page_id=197 of http://pronk-stukjes.nl/peter-meye/.

20 september 2015

pg. 9

Hoeveel “eeuwigheden” wil je hebben?

Veelzeggend – in dit verband – is de naam van het gebergte waar de ark van Noach op terechtkomt:
Ararat betekent namelijk “De vloek is omgekeerd”. En dit heeft een dubbele betekenis als je ook in
ogenschouw neemt op welke datum deze landing plaatsvindt: de 17e dag van de 1e (toen nog 7e)
maand => de dag van de opstanding van Jezus Christus uit de doden!
Het einde van deze tegenwoordige boze aion zal relatief gezien niet lang meer op zich laten
wachten. In het boek Openbaring staat de onthulling van Jezus Christus centraal. De
gebeurtenissen die deze onthulling vergezellen zijn van een magnitude zoals de aarde die nog nooit
eerder heeft meegemaakt. In die aanstaande dagen worden menselijke politiek en religie verenigd,
met als dieptepunt van kwaad: het plaatsen in de tempel van een beeld van het wilde beest dat
aanbeden dient te worden! Dit moment wordt de gruwel van de verwoesting genoemd (Daniël 9:27,
Mattheüs 24:15, 2Thessalonicenzen 2:4). Dan vangt de grootste verdrukking aan die Israël ooit in
haar geschiedenis heeft meegemaakt!
Het zijn dan wederom zeer grote oordelen die de mensheid zeer hevig zullen treffen. Denk hierbij
aan natuurrampen en andere bovennatuurlijke ellende waar vuur een belangrijke rol speelt. Hiervan
spreekt de Schrift o.a. in 2Petrus 3:7 =>
Maar de hemelen nu en de aarde, door hetzelfde woord weggelegd met vuur, worden
behouden in de dag van oordeel en van vernietiging van de oneerbiedige mensen.
Deze geplande periode van Gods verontwaardiging zal kort duren en zal dus hevig zijn. Zie deze
vernietigingen gerust als een door liefde gedreven klap in het gezicht van alle menselijke politiek,
religie en zogenaamde wijsheid en prestaties, zodat de mensheid ontnuchterd wordt van al deze
betoverende illusies. Uiteindelijk zal dit een heilzaam effect blijken te hebben.
Wanneer de hemel opengaat, opgerold als een boekrol, zal Jezus Christus, de Zoon van de mensen,
komen met grote macht en majesteit! En de enorme legers van de vijand zullen het weten ook… Er
volgt een verpletterende vernietiging van de legers van het wilde beest en de valse profeet.
Dit wordt een gebeurtenis die heftig maar kort is, en zal vergezeld gaan van de grootste aardbeving
die de mensheid ooit gekend heeft! Als gevolg hiervan zullen alle steden en bergen met de grond
gelijk worden gemaakt en alle eilanden verdwenen zijn (Openbaring 6:14, 16:18-20). De
eerdergenoemde subcontinenten zullen terug drijven naar elkaar en wederom één groot continent
vormen (Openbaring 20:9), waarbij het land Israël, en – specifieker – de stad Jeruzalem, precies in
het centrum zullen liggen.
Meteen na de bloedige vernietiging van de vijandelijke legers worden het wilde beest en de valse
profeet gegrepen en geworpen in het meer van vuur en zwavel dat voor hen bereid is (Openbaring
19:20).
Het einde van de derde aion is ook tegelijk een belangrijk scharnierpunt in Gods Plan van de aionen:
het is namelijk de overgang van de “slechte” aionen naar de “goede” aionen waarin God Zelf, via Zijn
perfecte Vertegenwoordiger en Beeld, zichtbaar zal heersen over hemel en aarde.
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4. DE VIERDE AION – de aion (Johannes 6:51 e.a.)
Nu gaat het beginnen… de tijd waarin God zichtbaar het heft in handen heeft en via Jezus Christus
regeert over hemel en aarde! Nadat er drie aionen voorbij zijn gegaan die feitelijk gekenmerkt zijn
geweest door wezenlijk falen, zal deze eerste van de overtreffende aionen er één zijn van
gerechtigheid. Zoals net vermeld zijn Israël en daarin Jeruzalem gepositioneerd in het midden van
het ene continent dat de samenvoeging is van alle huidige subcontinenten. Door de net genoemde
aardbeving liggen de geografische noord- en zuidpool en de magnetische (+ en -) polen wederom
met elkaar in lijn waardoor de klimatologische omstandigheden op de herstelde aarde uitstekend
zijn. Dit zorgt ervoor dat de mensen weer heel lang leven in vergelijking met de huidige aion.
Over deze aion is veruit het meest geprofeteerd in Gods Woord, dat voor het grootste deel gericht is
aan Israël, het volk dat in deze periode op aarde zal heersen als koninklijk priesterschap (1Petrus
2:9). Daarom wordt de vierde aion ook wel “de aion” genoemd. Dit is onterecht vertaald met
“eeuwigheid”. De vloek van het land is in deze aion opgeheven. Wat houdt dat in? Er zijn
bijvoorbeeld geen doorns meer (= teken van vloek, zwakte). De enorme vruchtbaarheid van het land
is dan te merken aan de “absurd” grote en lekkere, voedzame vruchten en andere nutriëntrijke
voeding. Wat eens de Dode Zee was behoort dan tot de meest visrijke wateren die er bestaan.
Deze aion vangt aan met de zitting van de Messias, Jezus Christus, op de troon van Zijn heerlijkheid
(Mattheüs 25:31-46). Als gevolg van deze zitting krijgen de natiën hun geografische plaats
toegewezen. Ze worden geoordeeld op basis van hun houding ten opzichte van Israëlieten. De
schapen zullen een plaats “dicht bij het vuur” krijgen, dus vlak bij de grote zegeningen en voordelen
die Israël zal hebben. De bokken zullen ver van Israël worden gepositioneerd, tot in de uithoeken van
het ene continent, zoals bijvoorbeeld Gog en Magog (deze natiën bestaan nu nog niet). Maar alle
natiën zullen worden geregeerd door Israëlieten.
In deze aion – die ca. duizend jaar duurt – is satan vastgebonden en in een afgrond geworpen. Israël
bekleedt als gelovig volk een priesterlijke functie (= bemiddeling). De natiën op aarde maken
regelmatig pelgrimstochten naar Jeruzalem en worden door Israël onderwezen in de wegen van
God. Dit heeft succes want ze zullen alle God kennen (Habakuk 2:14). Het nieuwe verbond (=
eenzijdig, van God uit) is bekrachtigd en de wet is dan geschreven in de harten van het volk Israël
waardoor zij daar moeiteloos aan voldoen. De regelgeving staat in het teken van gerechtigheid. Wat
houdt dit in?
Er is een lik-op-stuk regime op aarde in deze vierde aion. Ieder die tracht om ongerechtigheid uit te
halen wordt daarvoor meteen aangepakt. Als iemand bijvoorbeeld iets pakt wat een ander
toebehoort, voelt die persoon de consequenties meteen. Een goed voorbeeld – en meteen een
preview! – van zulke situaties betreft de gebeurtenis rond Ananias en Saffira in Handelingen 5:1-11.
Dit speelt zich af in de huishouding Pinksteren die – qua tekenen – een beeld geeft van het
“aanstaande” Koninkrijk dat in werkelijkheid dus aanbreekt in de vierde aion. Die twee proberen
feitelijk Gods Geest te bedriegen, worden daarmee geconfronteerd en vallen meteen dood neer.
Dus geen ophoping van verontwaardiging meer (Romeinen 2:5), maar meteen reactie. Het komt
dus – wellicht vooral in het begin – vaak voor dat men iets onrechtvaardigs tracht te doen en
daarvoor wordt gedood.
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In al die gevallen worden de lijken van deze mensen geworpen in Gehenna (onterecht vertaald met
hel). Dat is een plaats, zuidwestelijk van Jeruzalem, die zal dienen als vuilstortplaats waar al het vuil,
inclusief de daar geworpen lijken, verbrand zal worden. Het lijkt erop dat het vuur praktisch continue
zal branden, mede vanwege de regelmatige aanwas van lijken! Dit is de plaats waar Jezus in het
begin van Zijn bediening op aarde regelmatig voor waarschuwt. Hij verwijst dan naar Jesaja 66:24
en de Joden weten precies wat Hij daarmee bedoelt!
Dit is ook de aion waarin Christus Jezus regeert in de hemelen. Heerst Hij op aarde door Zijn Bruid,
de gelovigen uit Israël, in de hemelen heerst Hij door Zijn Lichaam, de gelovigen uit de natiën die in
deze tijd daartoe worden geroepen en voorbereid. In de beide regionen zal Gods veelkleurige
wijsheid (Efeziërs 3:10) worden bekendgemaakt: op aarde aan de natiën en in de hemelen aan de
miljarden hemelbewoners (soevereinen, machten, overheden, etc) die immers vervreemd zijn van
God vanwege de rebellie die satan aan het einde van de eerste aion heeft veroorzaakt… weet je
nog?
Langs deze twee sporen, hemelen en aarde, komt
God stap voor stap dichter bij Zijn doel… Maar dat is
nog lang niet zover! Immers, ook deze aion moet ten
einde komen… en hoe!
Satan wordt voor een korte periode losgelaten,
misleidt en verleidt meteen vooral de natiën aan de
uiteinden van het continent waardoor er een grote
mobilisatie plaatsvindt voor een aanval op de
heiligen. Dat krijgt gestalte in een grote optocht over
de breedte van het continent richting Jeruzalem.
Maar God zendt vuur uit de hemel dat hen verslindt. Satan wordt geworpen in het meer van vuur en
zwavel waar al eerder het wilde beest en de valse profeet in waren geworpen. Lees s.v.p.
Openbaring 20:7-10.
Het definitieve einde van de vierde aion vindt plaats doordat de huidige hemel en aarde met een
dreunend geluid voorbij gaan door verbranding (2Petrus 3:10). Daarna vindt het laatste gericht
plaats waarvoor alle mensen die ooit zijn gestorven, en tot dan nog dood waren, weer opstaan en
zich bevinden voor de grote witte troon. Hier zit Jezus Christus op, want aan Hem is het oordeel
gegeven. Dan zet Hij alles recht wat ooit krom was: letterlijk alles komt aan het licht en alles wat
onrecht was wordt recht gemaakt. Een deel van de mensen wordt ook geworpen in het meer van
vuur en zwavel maar voor hen is het de tweede dood, d.w.z. dat ze dood zullen zijn maar dan wél op
een andere wijze dan de bij ons reeds bekende dood. Immers, ook de (eerste) dood en het ongeziene
(dodenrijk) worden in de tweede dood geworpen. Lees hierover in Openbaring 20:11-15.
Het laatste gericht is een hele belangrijke mijlpaal in Gods Plan op weg naar Zijn einddoel met de
hele schepping!
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5. DE VIJFDE AION – de aion van de aionen (Efeziërs 3:21)
Dit is de aion die alle andere overtreft in heerlijkheid. Uiteraard is Gods schepping dan ook dichter
naar Hem toe gegroeid dan ooit. Zijn Plan ligt dus nog steeds perfect op schema. Waarom? Simpel,
omdat Hij het is Die ALLES bewerkt volgens de raad van Zijn wil (Efeziërs 1:11)! Er is een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde, dus feitelijk een volledig nieuwe schepping! Net zoals in de eerste aion
zijn er op de nieuwe aarde geen zeeën meer. Hoewel het niet echt mogelijk is om ons een
voorstelling te maken van de nieuwe aarde, mogen we wel weten vanuit Gods Woord dat het
centrum wordt gevormd door het Nieuwe Jeruzalem,
een stad die letterlijk vanuit de nieuwe hemel
neerdaalt op de nieuwe aarde, als een bruid die voor
haar man versierd is! Een beschrijving van deze
magnifieke stad kun je lezen in Openbaring 21:10 t/m
22:5. Wat daarbij o.a. opvalt is de omvang van het
Nieuwe Jeruzalem: zowel de lengte, de breedte als de
hoogte hebben een afmeting van ruim 2200 km! Dat is
de afstand van Amsterdam naar Lissabon, Portugal…
Let wel, op de huidige aarde is de atmosfeer ca 100 km
dik maar ook de hoogte van deze schitterende stad wordt meer dan 2200 km!! Dit is heel andere
koek, zegt men dan… zie de foto voor een impressie van de omvang, gerekend op de huidige aarde!
Zoals eerder vermeld wordt de vierde aion gekenmerkt door gerechtigheid. Dit criterium is op
zichzelf goed maar lang niet genoeg. Kijk maar hoe die aion is geëindigd…
Waar gaat het dan om? Wat is Gods échte “Gezicht” en Persoonlijkheid? Dat is Liefde, zonder enige
voorwaarde! En dit is het grote kenmerk van Gods regering in de vijfde aion… Jezus Christus heerst
dan als de Zoon van God, in liefde! En het is Gods liefde die ervoor zorgt dat de hele schepping
wordt omgevormd van vijand naar liefhebber.
Israël heeft op aarde nog steeds de voornaamste plaats als volk. Hun priesterlijke taak van de vierde
aion zit er dan op, maar hun koninklijke taak nog niet. Priesterschap spreekt van afstand tussen
schepping en God. Dat is niet meer nodig in de vijfde aion! Er is persoonlijke, zichtbare aandacht van
God voor elk mens. Er is zorg. Ook zullen er natiën buiten het nieuwe Jeruzalem zijn (Openbaring
21:24). En elke vorm van vijandschap zal worden beantwoord met liefde, waardoor zulke
vijandschap niet kan standhouden en smelt (Romeinen 12:20).
In die laatste aion maakt men kennis met – en groeit men in – de overvloeiende genade van God, die
GRATIS rechtvaardigt door het geloof van Jezus Christus (Romeinen 3:24), in Zijn bloed (Romeinen
5:9), en alle vijanden verzoent door de dood van Gods Zoon (Romeinen 5:10)!
Dit zijn aspecten die de gelovigen in deze tijd – het Lichaam van Christus – reeds hebben leren
kennen… Wat een onverdiend voorrecht waar gelovigen alleen maar dankbaar voor mogen zijn!
Hierdoor heeft het Lichaam van Christus een voorsprong van twee aionen op Israël en de rest van de
wereld! Alles door Gods keuzepatroon in Zijn grote genade!
Persoonlijk geloof ik dat het Lichaam van Christus ook een actieve bijdrage zal leveren in dit proces
van realisatie van Gods liefde en overvloeiende genade (Efeziërs 1:10) op aarde.
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Tijdens de vijfde aion is Gods Plan in de nieuwe hemelen en op de nieuwe aarde reeds in een heel
gevorderd stadium maar nog niet af. Immers, er zijn nog schepselen aanwezig in het
eerdergenoemde meer van vuur en zwavel. Je mag er altijd van uit gaan dat alles een betekenis
heeft in Zijn prachtige Plan. Vuur heeft daarin dus ook een betekenis: het dient tot zuivering. Aan
het einde van de vijfde aion zullen deze schepselen eruit komen en gezuiverd zijn! Dan heeft het
vuur (voor mensen: de tweede dood) zijn werk gedaan en is niet meer nodig. En dat is dan ook de
laatste vijand! En wat gebeurt daarmee? De dood wordt afgeschaft (1Korinthiërs 15:26)!

Wat gebeurt er dan? De completering van Gods grote Plan van de aionen is nabij! Dán breekt het
gedenkwaardige moment aan dat alle knie zal buigen en elke tong (van binnenuit – Grieks =
exomologeO) zal belijden dat Jezus Eigenaar (= betekenis van Heer) is, tot eer van God de Vader
(Filippenzen 2:10-11)! En deze gebeurtenis leidt tot de wederzijdse verzoening van het al * met God
en met elkaar (Kolossenzen 1:20), dankzij het bloed van het kruis van Christus Jezus. “En wanneer
aan Hem [de Zoon] het al zal zijn onderschikt, dan zal Hij, de Zoon, worden onderschikt aan Hem
[de Vader] die Hem [de Zoon] het al onderschikt, zodat God zal zijn Alles in allen.” – 1Korinthiërs
15:28 => het einddoel van Gods magnifieke Plan!
* Het al. Alles wat bestaat in het hele universum, stoffelijk en niet stoffelijk.

Het gebruik van de aionen – Gods Woord versus traditie
Waarom wordt er dan zo’n drukte gemaakt door (vooral religieuze) mensen over het woord
eeuwigheid? We hebben het hier over een verschijnsel dat eeuwenlang is ingesleten in het denken
van de mensheid. Wellicht reeds ruim 1500 jaar geleden heeft het Latijnse woord aeternum haar
intrede gemaakt in het denken van de mensen. En dit woord is gebruikt om het ORIGINELE Griekse
woord aion te vervangen, en aeternum betekent inderdaad eindeloos!
Het is nooit gemakkelijk om iets, waarmee zoveel generaties zijn opgegroeid, te veranderen.
Graag wil ik – voordat we verder gaan – eerst iets duidelijk maken: Gods Woord spreekt Zichzelf
nooit tegen. Integendeel, het bevestigt Zichzelf en de Schriften verwijzen naar elkaar. Uiteraard
vertrouw ik erop dat je het hier volkomen mee eens bent!
Ook wijs ik op een patroon van gezonde woorden, zoals staat geschreven in 2Timotheüs 1:13. Wat
houdt dat in? Dat is een logisch geheel van woorden met hun juiste definities! En wanneer is een
definitie juist? Precies! Wanneer het de betekenis heeft die Gods Woord eraan toekent! En vaak is
dat te achterhalen door het betreffende (Hebreeuwse en/of Griekse) woord goed te bestuderen en
te kijken hoe het gebruikt wordt in de Schrift (wederom de grondtekst, dus).
Waarom is het zo belangrijk? Omdat het niet gaat om een woord zelf, maar om de betekenis ervan!
Voorbeeld: Als jij en ik beiden het woord dood gebruiken, is de kans groot dat we daar een hele
verschillende betekenis aan geven en daar dus een verschillend beeld bij hebben. Dit probleem kan
alleen maar worden opgelost als we beiden de betekenis hanteren die God via Zijn Woord toekent
aan het woord dood. Hopelijk is dit voorbeeld duidelijk.
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Terug naar het woord aion. Gezien het voorgaande mag worden verondersteld dat het overduidelijk
is dat aion nooit eeuwigheid (dus eindeloosheid) kan betekenen.
Eén van de motieven die religie gebruikt om de betekenis van eindeloosheid te verdedigen is de
uitdrukking eeuwig leven. Uiteraard behoort Johannes 3:16 dan tot de favoriete passages die
daarvoor worden gebruikt. Daarin wordt geloof in Jezus gekoppeld aan eeuwig leven. En de bijbel
spreekt niet alleen over eeuwig leven maar ook over eeuwig verloren gaan. Aha! Daar heb je het…
“Als eeuwig leven eindeloos is, dan is eeuwig verloren gaan ook eindeloos!” denkt men dan.
Maar als men eerlijk is, dan ziet men in diezelfde bijbel meerdere passages die spreken over
“eeuwigheid” in meervoud, dus eeuwigheden, nietwaar? Bovendien zijn er behoorlijk wat teksten
waar duidelijk staat geschreven dat allen gered worden! Enkele voorbeelden:
1Timotheüs 4:10 =>
God is een Redder van ALLEN, in het bijzonder van gelovigen!
Wat betekent “in het bijzonder”? Gelovigen komen simpelweg eerder aan de beurt, d.w.z. dat zij de
eerste mensen zijn aan wie God geloof geeft. Zij zijn door Hem geselecteerd (uitverkoren) voor een
toekomstige taak, die tot zegen zal zijn voor alle andere schepselen.
Romeinen 5:18 =>
Zo dan, omdat het door één overtreding voor ALLE mensen kwam tot veroordeling, zo
komt het door één rechtvaardige daad voor ALLE mensen tot rechtvaardiging van leven.
1Korinthiërs 15:22 =>
Zoals in Adam ALLEN sterven [dus niemand uitgezonderd],
zo zullen in Christus ALLEN levend gemaakt worden [dus niemand uitgezonderd]!!
Johannes 3:17 =>
Want God vaardigt Zijn Zoon niet af tot in de wereld opdat Hij de wereld zou oordelen,
maar dat de wereld door Hem gered zal worden.
Denk je dat het Hem lukt? Natuurlijk (Jesaja 46:10)! God zondigt nooit, dus Hij mist Zijn doel ook
nooit (Efeziërs 1:11)!
Johannes 6:44 =>
NIEMAND kan tot Mij [Jezus] komen, BEHALVE als de Vader – die Mij zendt – hem trekt.
En Ik zal hem opwekken in de laatste dag.
Denk je dat de Vader dat wil? Natuurlijk (1Timotheüs 2:4)! Hij is immers liefde (1Johannes 4:8).
Worden deze verzen voor het gemak dan niet bestudeerd?
Is niet de hele bijbel Gods Woord? Of is men te bang om te
ontdekken dat Gods Woord Zichzelf dan tóch enigszins
tegenspreekt?
Nu IS er een solide en fundamenteel uitgangspunt: Gods
Woord spreekt Zichzelf namelijk nooit tegen!
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Als dát de waarheid is, dan is het zaak om te onderzoeken wat er dan aan de hand is. Je kijkt naar de
grondtekst – immers, dat is Gods Woord, niet de vertaling! – en bestudeert het gebruik ervan. Zo
kom je er snel achter dat aion nooit eindeloos kan betekenen.
En dan ga je de betekenis van relevante passages vanuit een andere invalshoek bekijken. “Eeuwig
leven” blijkt dan aionisch leven te zijn, namelijk leven in de komende aion. “Eeuwig verloren zijn” is in
werkelijkheid dus verloren zijn voor de komende aion.
Betekenis: deze mensen leven niet – ze zijn niet bruikbaar voor God – in de komende aion. Houdt
God dan niet of minder van hen? Nee, dat betekent het niet. Ze hebben simpelweg deze rol
toebedeeld gekregen binnen Zijn Plan. Vergeet niet dat God uiteindelijk ALLES zal rechtvaardigen
en dus recht zal zetten! Door het geloof van Jezus Christus is namelijk iedereen gerechtvaardigd in
Gods genade (Romeinen 3:21-24).
In Zijn geniale Plan heeft God behoorlijk wat contrast verwerkt vanwege de opvoedende en
zuiverende werking daarvan. Eén van de aspecten van Gods contrast is dat Hij sommigen uitkiest
voor een bepaalde taak in de komende aionen, en anderen niet (Romeinen 9:18).
God geeft namelijk geloof aan wie Hij wil, wanneer Hij wil, en hoeveel Hij wil (Romeinen 12:3). Aan
de mensen die al ver voor hun geboorte door Hem zijn uitgekozen (Efeziërs 1:4) schenkt Hij geloof
tijdens hun aardse leven. Aan veruit de meeste mensen heeft God nog geen geloof geschonken in
hun aardse leven. Dat komt pas veel later, nadat deze mensen een proces hebben ondergaan van
rechtzetting en zuiverende opvoeding (Openbaring 20:13,15).
Zowel aionisch leven als aionisch verloren gaan zijn dus wel degelijk onderdeel van Gods Plan, maar
dat is dus alleen van toepassing op de vierde aion en deels de vijfde aion. Is dát Gods eindstation?
Nee! In Gods liefdevolle Plan wordt het verlorene ALTIJD gezocht én gevonden (Lukas 15:4-6)!
Maar je zult je wellicht afvragen waarom het dan nodig is om zaken als verlorenheid, correctie en
opvoeding te verwerken in het Plan.
God heeft verschillende typen mensen gemaakt, voor eer en voor oneer (Romeinen 9:21). Ten
behoeve van de diverse typen mensen heeft Hij dan ook verschillende methoden die Hij hanteert.
De kwaadaardige mensen hebben in het algemeen vooralsnog geen genade nodig maar stevige
correctie en opvoeding! Zo leren zij rechtvaardigheid (Jesaja 26:9-10). In deze tijd, bijvoorbeeld,
schenkt God geloof aan enkele mensen die Hij al lang van tevoren heeft aangewezen voor een taak
in de komende aionen. Deze groep mensen wordt het Lichaam van Christus genoemd. Hun geloof is
gebaseerd op het geloof van Jezus Christus. Gods rechtvaardigheid wordt dan voor hen zichtbaar en
merkbaar buiten werken om (Romeinen 3:21-24).
Er zullen dus nog grote en pijnlijke correcties volgen, ter opvoeding van de mensheid. Er zal
aionische vernietiging en dood zijn. Er zullen ook mensen in het meer van vuur worden geworpen,
wat de tweede dood is (Openbaring 20:15). Maar God doet dit nooit met plezier (Klaagliederen
3:32-33)! Dit alles is dus zeker NIET het einde!
Het gaat God er altijd om dat de mensheid HEM leert kennen zoals Hij werkelijk is: de liefdevolle Vader!
Uiteindelijk komt iedereen uit het meer van vuur en zwavel – de tweede dood (1Korinthiërs 15:26) –
en zullen allen dus volledig rechtgezet, gezuiverd en opgevoed zijn.
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Hoeveel “eeuwigheden” wil je hebben?

Dan gaat Filippenzen 2:10-11 in vervulling, vanuit het diepste van hun binnenste! De wederzijdse
verzoening van het al met God en met elkaar wordt een feit, door Christus Jezus, vrede gemaakt
hebbende door het bloed van Zijn kruis (Kolossenzen 1:20)! Immers, was het niet Jezus Zelf Die zei:
“En Ik, als Ik verhoogd zal zijn van de aarde, zal allen tot Mij trekken.” (Johannes 12:32)?
Gods Woord is onfeilbaar. Nu zijn er bar weinig mensen hiervan op de hoogte, omdat God het in Zijn
wijsheid zo heeft gepland. Uiteindelijk zal iedereen dit weten!
Jezus’ lijden en sterven aan het kruis, en Zijn dood en opstanding, is het fundament waarop alles rust
en is inderdaad een gigantisch, allesomvattend succes, geregisseerd door Zijn God en Vader!
En het zal je dan ook niet verbazen dat Dé God en Vader van Jezus Christus AL Zijn doelen – zowel
de tussendoelen als het einddoel – ALTIJD behaalt! Waarom? Omdat Hij nooit zondigt
(= doelmissen) en dus ALTIJD succesvol is! Logisch toch?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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